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HOOFDSTUK I 

VENNOOTSCHAP 
ALGEMENE KENMERKEN EN VEREISTEN 

AFDELING I 

Vennootschap - Bestanddelen - Verschil met andere vormen 
van samenwerking 

I - BESTANDDELEN DER VENNOOTSCHAP- fierhaalde betwistingen blijven 
oprijzen nopens de kwalificatie als ·vennootschap van zeer gevarieerde 
rechtsbetrekkingen tussen twee of meer partijen. Opda.: zij als vennoot
schap zouden gelden, moeten aile door art. 1832 B.W. vereiste bestand
delen samen aanwezig zijn. 

Aan aldie vereisten moet samen voldaan zijn. In de rechtspraak zegt 
men dit graag door het gebruik van een samenvattend begrip, dat men, om 
zich beterverstaanbaar te maken, in het latijn uitdrukt, nl. de affectio societatis. 

·In een betwisting betreffende de heffing van met het zegel gelijkgestelde 
taxes werd het bestaan van een vennootschap ontkend in het volgende geval. 

De beweerde vennoten ontvingen hun koopwaren van een persoon 
om ze verder te verkopen ; zij genoten een vast percentage op de verkoop 
en droegen zelf de winkelkosten. Het is duidelijk dat hier geen maatschap 
is. De verkoper doet geen enkele inbreng in gemeenschap. Zijn beweerde 
vennoten delen in geen enkel opzicht in de winst, verrnits, ongeacht de 
vaststelling van winst of verlies bij de verkoper, de beweerde vennoten 
met een vast percentage op hun verkopen worden vergoed. Evenmin kan 
een samenwerking tussen vennoten bespeurd worden, vermits de ene 
beveelt en de anderen slechts uitvoeren (Rb. Luik, I I oktober 1962, 
Rev. prat. soc., 1966, nr. 5298, blz. 28). 

2 - Minder eenvoudig was de betwisting omtrent het . rechtskarakter van 
een overeenkomst, waarbij een reisagentschap aan een wisselagent een 
kantoorruimte ter beschikking stelt in zijn agentschap. De wisselagent 
zou een bepaald percent op zijn zakencijfer aan het reisagentschap af
dragen, met dien verstande dat een vastgesteld maandelijks minimum 
bedrag in elk geval moest uitgekeerd worden. 

Vooreerst werd de kwalificatie als huur van liandelshuizen uitgesloten, 
wat voor ons onderzoek zonder belang is. 

Het hof te Brussel weigerde hierin een maatschap te erkennen wegens 
het ontbreken van een affectio societatis tussen de partijen, zonder verder 
te verduidelijken wat hierdoor begrepen wordt. Voorts werd vastgesteld 
dat het reisagentschap niet in het verlies moest delen, vermits een maande
lijks minimum bedrag in.elk. geval toegezegd. was. Het gaat bier dus over 
een'onbenoemde overeenkomst, zodat de rechten en verplichtingen van 
de partijen door deze vrij geregeld worden, a.m. wat de beeindiging van 
hun rechtsbetrekkingen betreft (Brussel, 21 februari 1964, Rev. prat. soc., 
1966, nr. 5294, bb:. 14). 



De kwalificatie als vennootschap werd, eveneens wegens het ont
breken van deelnemen in het verlies, verworpen in een ander geschil 
betreffende met het zegel gelijkgestelde taxes. 

Een N.V. stelt haar autos ter beschikking van een P.V.B.A. die 
hiermede ritten laat uitvoeren ten behoeve van de klanten zowel van de 
ene als van de andere vennootschap. De P.V.B.A. betaalt aan de N.V. 
een overeengekomen bedrag, berekend op haar ontvangsten. Het stand
punt van de fiscus, volgens hetwelk hier een verhuring van roerende zaken 
plaats greep, werd door het hof te Luik aangenomen. Er kan immers 
geen spraak zijn van vennootschap, bij ontbreken van elke deelname in 
het verlies. Dit was nl. uitgesloten verrruts -aeN:V~-vergoed werd Cloor 
eencvast'percentage op de ontvangsten van de P.V.B.A. (Luik, 27 oktober 
1966, ]ur. Liege, 1966-67, 233; ].T., 1967, II8; Rev. prat. soc., 1967, 
nr. 5371, blz. 165). 

3 - Aangaande het bestanddeel van inbreng, oordeelde het hof te Brussel 
dat een professionele bedrijvigheid - terzake die van dispacheur - voor
werp van inbreng in gemeenschap kan uitmaken. De voor onbepaalde 
duur opgerichte vereniging van dispacheurs werd als vennootschap bepaald 
en de opzegging die niet te goeder trouw en ontijdig gedaan was, gaf 
aanleiding tot een veroordeling tot schadeloosstelling (Brussel, 30 juni 1965, 
R~v. prat. soc., 1966, nr. 5341, biz. 242, met noot P.D.). 

4 - VENNOOTSCHAP EN ONVERDEELDHEID - Vennootschap kan ontstaan 
uit de onverdeeldheid tussen erfgenamen die de onderneming voor ge
zamenlijke rekening voortzetten. 

Kenmerkend voor de onverdeeldheid is dat zij een toestand is die 
wordt ondergaan en tevens tijdelijk van aard is. Haar normale bestemming 
is de scheiding en deling. 

Vennootschap is een gewilde geineenschap die bedoeld is om besten
digd te blijven (vgl. Ripert-Durand-Roblot, I, nr. 573, blz. 295). 

c Onverdeeldheid wordt vennootschap doordat de deelhebbers hun 
onverdeelde rechten inbrengen in gemeenschap om op duurzame wijze 
samen te werken. 

Overgangsvormen zijn mogelijk, zodat twijfel kan ontstaan of de 
erfgenamen de onverdeeldheid tmsen hen slechts tijdelijk hebben gehand
haafd en de onderneming die daartoe behoort verder exploiteerden in 
afwachtiil.g van een gunstige vereffening. De kwalificatie als vennootschap 
of als onverdeeldheid zal afhangen van de concrete omstandigheden en 
de gedragingen van de partijen. 

Een overwegende betekeni; komt zeker toe aan de lange duur tijdens 
dewelke de onderneming voor gemene rekening verder werd gedreven. 
Er werd gevonnist dat na twintig jaar niet meer van een tijdelijke onver
deeldheid kan gesproken worden maar dat tussen partijen een vennoot
schap onder firma was ontstaan (Rb. Bergen, 29 maart 1965, Pas., 1966, 
III, 69 ; - vgl. een nauwkeuriger analyse van de concrete omstandigheden 



in : Brussel, 17 november 1954, Rev. prat . .soc., 1957, nr. 4674, blz. 130). 
In een ander geval werd de duurzame voortzetting van de vaderlijke 

onderneming door de erfgenamen, waaronder sommigen de zaken voeren 
en anderen aan het beleid geen deelnamen, als een commanditaire vennoot
schap beschouwd (Rb. Aarlen, 14 september 1947, ]ur. Liege, 1947-48, 43). 

5 - WEDERKERIG coNTRACT - In Belgie wordt doorgaans geleerd dat 
de oprichtingshandeling, ook wanneer daaruit een rechtspersoon ontstaat, 
een overeenkomst is (anders : voor de N.V. : Van Ryn, I, nr. 480, blz. 330 
en nr. 491, blz. 337). 

Op de theoretische discussie betreffende de kwali:ficatie van de op
richtingshandeling, - als overeenkomst, als meerzijdige rechtshandeling 
sui generis, of als een bundel eenzijdige rechtshandelingen, - kan thans 
niet ingegaan worden. 

Men make in ieder geval het onderscheid tussen de oprichtings
handeling aan de ene kant en de toetreding tot een bestaande vennootschap 
(inschrijving bij kapitaalsverhoging of toetreden tot een vennootschap 
waarin !eden kunnen in- en uittreden). 

De rechtsbetrekking tussen de vennoten werd opnieuw als een con
tractuele rechtsbetrekking beschouwd, ontstaan uit een wederkerige over
eenkomst, die beheerst blijft door art. u84 B.W., krachtens hetwelk het 
ontbindend beding in de wederkerige overeenkomst stilzwijgend begrepen 
is. Art. 1871 B.W. wordt beschouwd a.ls een herhaalde toepassing van 
art. 1184 op de ontbinding van de voor bepaalde tijd aangegane ven
nootschap. 

Wanneer het aanhoudend ~eningsverschil dat iedere verdere samen_: 
werking in vennootschap onmogelijk maakt, te wijten is aan de schuld 
van een yennoot, client de vennootschap te zijnen nadele ontbonden te 
worden. Wanneer de schuld aan beide kanten ligt wordt de ontbinding 
ten laste van beide vennoten uitgesproken (Hrb. Brussel, 10 november 
1965, R. W., 1965-66, I 173; - over de toepassing van art. I871 B.W. 
in de verschillende vennootschapsoorten, zie verder nr. 230). 

De juistheid mag betwijfeld worden van de opvatting die art. I87I 
B. W. bestempelt als een toepassing op de vennootschap van de algemene 
regel uit art. I 184 B.W. (in die zin nochtans Fredericq, IV, nr. 259, blz. 
400 e.v.). Juister lijkt de opvatting dat, voorzover de vennootschap als 
een wederkerige overeenkomst mag erkend worden, art. u84 B.W. ver
vangen is door art. 1871 B.W. (vgl. Dorhout en Mees, nr. 5o6a, blz. 210;
Molengrooff, I, blz. 222; - Asser-Rutten, II, blz. 333). 

Ondertussen vergete men niet dat de regelen van het overeenkomsten
recht kunnen ter zijde gesteld zijn, hetziJ krachtens de algemene regelen 
van het rechtspersonenrecht, hetzij krachtens de bijzondere regelen die 
een bepaalde vennootschapssoort beheersen. 

6 - Tot veel minder discussie leidt de vraag of het toetreden tot een 
bestaande vennootschap (met rechtspersoonlijkheid) een overeenkomst is. 



Zelfs diegenen die weigeren in de oprichtingshandeling een overeenkomst 
te zien, erkennen dat de hoedanigheid van vennoot of lid verkregen wordt 
uit een overeenkomst met de rechtspersoon, waarop de regelen van het 
overeenkomstenrecht, nl. die betreffende de aantasting van de aangegane 
verbintenis, toepasselijk zijn (zie bv. Polak, J. M., Inleiding tot het Neder
lands rechtspersonenrecht, biz. 32 e. v.; - Asser-Scholten-Van der Grinten, 
Vertegenwoordiging en rechtspersoon, biz. 223). 

Het hof van: beroep te Brussel oordeelde dat de overeenkomst van 
vennootschap tussen een cooperatieve vennootschap en haar !eden een 
wederkerige overeenkomst is. Dientengevolge wordt deze overeenkomst, 
die beheerst is door de regelen van de risicoleer, ontbonden wanneer, 
tengevolge van toeval of overmacht, de vennootschap haar verbintenissen 
niet nakomt (Brussel, 22 november 1965, Pas., 1966, II, 28o). 

7 - VOOR OVEREENKOMST TOT OPRICHTING VAN EEN VENNOOTSCHAP 
Aan de oprichting van een vennootschap gaat uiteraard een voorbereiding 
vooraf. Voor vennootschappen met meer ingewikkelde structuur en vorm
vereisten, zoals de N.V. en de P.V.B.A., zullen de promotors zich v66r 
de oprichting dikwijls jegens elkander verbinden om de beoogde vennoot
schap op te richten. 

Tegen bet verbindend karakter van dergelijke overeenkomst, die men 
een voorovereenkomst pleegt te noemen, kan geen bezwaar worden ge
maakt. Zij schept een verbimenis om iets te doen, die, bij niet nakoming, 
tot schadeloosstelling verplicht. Van enig vormvereiste kan hierbij geen 
sprake zijn, vermits, blijkens art. 4 Venn. W., de voor de oprichting van 
de vennootschap voorgeschreven vormen, niet zijn vereist tot bescherming 
van de partijen, maar wei voor de werking tegenover derden. 

Voor de geldigheid van de voorovereenkomst is echter vereist dat de 
inhoud van de andere overeenkomst - ter zake van de op te richten 
vennootschap - voldoende bepaald of bepaalbaar is (Asser-Rutten, II, 
biz. 6o; - De Page, II, nr. sos, biz. 494). Deze principes werden toe
gepast om iedere verbindende kracht te ontzeggen aan een wederzijdse 
belofte om een N.V. op te richten, wanneer de essentiele bestanddelen 
daarvan niet waren bepaald of, bv. krachtens een aanvullende wetsbepaling, 
bepaalbaar waren. Deze bepaaldheid of bepaalbaarheid ontbraken vermits 
noch het )~.2£!~~~1 noch de O!ll.V~11.g, YCI.D:Ee jnbre~. waren vastgesteld , 
(Brussel, 24 december 1962, Pas., 1964, II, 28; Rev. prat. soc., 1964, 
nr. 5208, biz. rs6, met noot P.C.). 

Betreffende de verbintenissen die aangegaan zijn voor rekening van 
een op te richten vennootschap zie verder nr. 27. 

8 - lNBRENG - BEGRIP - Inbreng is vervreemding ten behoeve van de 
vennootschap. Het hof van cassatie moest in een fiscaal geschil opnieuw 
bevestigen dat tot de essentie van inbreng behoort dat de bedragen, die 
ter beschikking zijn gesteld van de vennootschap, onderhevig zijn aan 
bijdrage in de maatschappelijke verliezen. Dit had moeten bewezen worden 



door de administratie, vermits zij zich er niet toe beperkte het geveinsd 
karakter van een lening op te werpen, maar integendeel deze schijnakte 
door een andere, nl. een inbreng te vervangen (Cass., I I januari 1966, 
R. W., 1966-67, 34I; Rev. prat. soc., I966, nr. 5309, blz. 7I; Pas., I966, 
I, 6I I; - zie verder nr. I r). 

9 - INBRENG VAN SCHULDVORDERING - De vereisten die art. I69o B.W. 
stelt opdat de overdracht van schuldvordering tegen derden kan inge
roepen worden, zijn ongetwijfeld hinderlijk, wanneer schuldvordetingen 
behoren tot een handelszaak die ingebracht wordt. 

Bijzondere wetten of overgangsbepalingen hebben herhaaldelijk deze 
formaliteiten ter zijde gesteld, door de overeenkomstig art. IO Venn. W. 
gedane publicatie als betekening in de zin van art. I690 B.W. te doen 
gelden (zie bv. art. so K.B. nr. r85 van 9 juli 1935; art. I, tweede lid, 
W. 27 december 1949; - laatst nag art. 23 K.B. nr. II van r8 april 1967 
betreffende de private spaarkassen). 

Oak wanneer men art. 1690 B.W. wil blijven toepassen op de schuld
vorderingen die samen met een handelszaak zijn ingebracht, mag niet 
vergeten worden dat een vaste rechtspraak die vereisten jn aanzienlijke 
mate heeft gemilderd, voor de cessie in het algemeen. Noch de gecedeerde 
schuldenaar noch ieder andere derde, kunnen de niet-vervulling van de 
formaliteiten van art. 1690 B.W. inroepen, wanneer zij,c_,~!,"{.<J . .r..e h,et implj
ciet, op zekere wijze de cessie hebben erkend (Cass., 22 februari 1952, 
Pas., i952; I, 367; _:.__ Cass., 3 september CI95·9. Pas., 1960, I, I). Deze 
jurisprudentiele regel werd toegepast op de inbreng van schuldvorderingen 
samen met een handelszaak (Rb. Brussel, 14 oktober 1963, ]. T., 1964, 141). 

10 - NrET GELDELIJKE INBRENGEN - NIJVERHEID - Inbreng kan tot 
voorwerp hebben niet aileen geld en goederen in natura, maar ook arbeid 
of nijverheid (art. 1833, 1847 en 1853 B.W.). 

De vraag in hoever inbreng van nijverheid kan gedaan worden in de 
vennootschappen wier kapitaal de enige waarborg is voor de vennootschaps
schuldeisers, als deelneming in dit kapitaal, blijft betwist (zie verder 
nr. 98 e.v.). 

11 - VRIJWARING - De inbrenger is tegenover de verinootschap op 
dezelfde wijze als een verkoper tegenover zijn koper tot vrijwaring ge
houden voor hetgeen hij in de vennootschap ingebracht heeft (art. 1845, 
tweede lid, B.W.). 

Deze regel werd toegepast op een enigszins bijzonder geval waarin 
de persoon die na inbreng van zijn huurdersrechten, naderhand eigenaar 
is geworden van het huis dat hij in huur had genomen. Hij moet zich 
als eigenaar onthouden van alle handelingen die indruisen tegen de vrij
waring die hij in een andere hoedanigheid, nl. als vennoot die een huur 
heeft ingebrach'", verschuldigd is (Vred. Fexhe-Slins, 23 maart 1966, 
fur. Liege, 1966-67, 77). 



12 - GEVE1NSDE 1NBRENG - In een fiscaal geschil kwam het geveinsd 
karakter van een inbreng ter sprake. Een inbreng werd geveinsd met het 
oog op het gunstiger registratierecht, terwijl in werkelijkheid een verkoop 
plaats had. Dit kon worden afgeleid uit de omstandigheden waarin de 
inbrenger, een vrouw, overeenkomstig vroegere afspraken in verband met 
een echtscheiding door onderlinge toestemming, haar onroerend goed 
inbracht bij een kapitaalsverhoging in een N.V. waarin de man 98% 
der aandelen hield. De als vergoeding voor de schijninbreng verkregen 
aandelen werden door de vrouw dadelijk aan de man verkocht (Rb. Brussel, 
19 december 1962, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5297, blz. 26). 

De rechtbank hanteerde hierbij het argument van het ontbreken van 
het zogenaamde a.ffectio societatis in hoofde van de inbrenger. De vraag 
kan wel gesteld worden bij hoeveel intekenaars op aandelen dergdijke 
a.ffectio kan ontdekt, wanneer zij een belegging willen doen ter gelegenheid 
van een kapitaalsverhoging. 

Het komt voor dat het beslissende argument te vinden was in de vast
stelling dat de partijen, in werkelijkheid, van meet af aan een verkoop 
hebben gewild, d.i. de overdracht in ruil van een prijs, en niet een inbreng, 
d.i. een vervreemding in ruil van een aantal aandelen die de aandeelhouder 
vrij is te behouden of te vervreemden (A.P.R., Tw. Registratierechten, 
door J. Werdefroy, nr. 533). 

13 - PAUL1AANSE NIETIGHEID VAN DE INBRENG- lnbreng is vervreemding 
ten behoeve van de vennootschap. Zij is vervreemding onder bezwarende 
titel vermits aan de inbrenger in ruil hiervan vennootschapsdelen of aan
delen toegekend worden. Indien de schatting van de inbreng, die niet in 
geld bestaat, juist is gedaan, ontvangt de inbrenger de tegenwaarde. 

De inbreng kan nochtans gedaan zijn met bedrieglijke benadeling 
van de rechten van de schuldeisers van de inbrenger. Dezen kunnen de 
rechtshandeling te hunnen opzichte doen vernietigen door de pauliaanse 
rechtsvordering (art. 1167 B.W.). De mogelijkheid van de pauliaanse 
aantasting van een inbreng in vennootschap, en, zo nodig, van haar op
richting, was, theoretisch althans, algemeen aangenomen. 

Men weet dat voor het welslagen van de pauliana vereist zijn : dat 
de schuldvordering van de eiser is ontstaan v66r de betwiste handeling; 
dat hij hierdoor benadeeld is; het bedrieglijk opzet van de schuldenaar; 
en ten slotte - bij de handelingen onder bezwarende titel - de mede
plichtigheid van de derde met wie de schuldenaar heeft gehandeld. 

14 - Aan al deze vereisten was voldaan in een geschil nopens de op
richting van een N.V. waarin een schuldenaar zijn handelszaak, met uit
sluiting van haar passief had ingebracht. 

De medeplichtigheid van de derde met wie gehandeld is kan vrij, 
o.m. door vermoedens, worden bewezen. Die rriedeplichtigheid was zowel 
voor de eerste rechter als in boger beroep voldoende bewezen uit de bij
zondere omstandigheden van de oprichting, die lieten blijken dat de mede-
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oprichters noodzakelijk moesten weten dat hun medeoprichter handelde 
met het oogmerk om zijn vermogen veilig te stellen voor een te verwachten 
executie. 

Toch werd de eis afgewezen op grond van de beschouwing dat de 
inbreng niet de oorzaak was van de benadeling die de schuldeiser onder
ging tengevolge van de onmogelijkheid om zijn schuldvordering te ver
halen, aangezien de schuldenaar als tegenwaarde van zijn inbreng aandelen 

. had verkregen. De benadeling van de schuldeiser was volgens het vonnis 
' veroorzaakt door de vervreemding van deze aandelen (Rb. Dinant, 9 januari 
1964, Rev. prat. soc., 1964, nr. 5214, biz. 169, met noot P. Coppens). 

Dit vonnis werd teniet gedaan. Op goede gronden oordeelde het hof 
te Luik dat de benadeling van de schuldeiser is veroorzaakt door de ver
richting die als geheel client te worden beschouwd, nl.. de inbreng en de 
vergoeding hiervan in aandelen die gemakkelijk aan b~slag kunnen wcirckn 
cinttrokken. Het onttrekken van de aandelen aan de greep van de schuld
eiser is slechts eeri bestanddeel en de voltooiing van een enkel bedrieglijk 
opzef (l:uik, .17 juni 1965, met advies subst. proc. gen. Charlier, Rev. prat. 
·soc., 1966, nr. 5301, blz. 34; - in die zin ook P. Coppens, noot onder 
het aangevochten vonnis, op blz. 172). 

In de Belgische doctrine was deze oplossing reeds zeer juist gefor
muleerd door Kluyskens. Nadat hij - m.i. ten onrechte - vooropgesteld 
had dat de insolventie van de schuldeiser een rechtstreeks en onmiddellijk 
gevolg moe~;t zijn van de betwiste handeling, - schreef deze auteur zeer 
juist : ,Nochtans zou de handeling, zonder reeds onmiddellijk een bena
deling te veroorzaken, als bedrieglijk moeten beschouwd worden, indien 
zij verricht werd met het doel de onvermogendheid van den schuldenaar, 
die uit een latere handeling voortspruit, voor te bereiden en te vergemakke
lijken, want dan zijn beide handelingen slechts de vrucht en het gevolg 
van een zelfde bedrieglijk inzicht, de tweede is niets anders dan de voort
zetting van de eerste" (Kluyskens, Verbintenissen, 'vijfde druk, 1948, 
nr. 95, blz. 173 e.v.). 

Het is dus juister te zeggen dat de benadeling van de schuldeiser 
niet het onmiddellijk gevolg van de handeling moet zijn. Het volstaat dat 
de benadeling, als gevolg daarvan, is ingetreden op het tijdstip waarop 
de eis wordt ingesteld (Asser-Rutten, II, blz. 323; - Beekhuis, J. H., 
De regeling van de z.g. ,actio pauliana" in het Belgisch en Nederlands 
Burgerlijk Wetboek, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 
van Belgie en Nederland, ]aarboek VII (1958-59), blz. 294). 

15 - Het besproken arrest moet ook de vraag beantwoorden tegen wie 
de pauliaanse rechtsvordering kan en moet ingesteld worden. Ten onrechte 
had het vonnis de eis niet ontvankelijk verklaard in zover hij tegen de 
schuldenaar-inbrenger en tegen de N.V. zelf was ingesteld. 

Het hof beslist dat indien de eis moet ingesteld worden tegen de derde, 
het nochtans wenselijk is dat de schuldenaar mede gedagvaard wordt 
vermits de rechtsstrijd ook zijn bedrog betreft (vgl. De Page, III, tweede 
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uitg., 1942, nr. 241, biz. 239). De eis is dus ontvankelijk tegenover de 
schuldenaar. Het hof beslist verder dat de eis ook tegenover de vennoot
schap ontvankelijk is. De redengeving van deze beslissing kan echter niet 
volledig bijgetreden worden, nl. de eerste beschouwing volgens dewelke 
het bestaan van de vennootschap zelf aangetast wordt door de pauliana 
(zie volgend nr.). 

Een betere verantwoording is gegeven in de tweede beschouwing 
volgens dewelke de vennootschap als partij moet gedagvaard worden opdat 
bet uit te spreken vonnis tegen haar zou kunnen ten uitvoer gelegd worden. /' 

Deze kwestie was reeds eerder voor het hof van cassatie behandeld 
geweest. Daar werd beslist dat het volstaat dat de pauliaanse rechtsvor
dering tegen de vennootschap aileen ingesteld is. Tengevolge van de 
inbreng is de rechtspersoon eigenaar geworden van het ingebrachte ver
mogen. De schuldeiser moet het bewijs leveren van de kwade trouw van 
de vennootschap in hoofde van haar wettelijke vertegenwoordigers, zonder 
enige verplichting om de oprichters persoonlijk in zake te roepen. Aan 
laatstgenoemde heeft de inbreng immers geen enkel recht toegekend 
(Cass., 5 juni 1902, Pas., 1902, I, 264). 

In deze juiste opvatting volstaat voor de ontvankelijkheid van de 
pauliana dat de vennootschap alleen gedagvaard is. De pauliaanse rechts
vordering client gericht te worden tegen de derde ten behoeve van wie de 
schuldenaar zich verarmd heeft (R.P.D.B., Tw. Obligations, nr. 982 en 
994). Ter zake is dit de vennootschap. 

x6 - Een laatste vraag betrof de gevolgen van de pauliaanse rechtsvor
dering t.a. van de vennootschap. 

Het hof oordeelde dat de schuldeiser die de pauliana terecht heeft 
ingesteld, niets anders kan bekomen dan dat de gedane inbreng en meteen 
de oprichting van de vennootschap te zijnen opzichte nietig zullen zijn, 
zodat hij zijn schuldvordering zal kunnen verhalen op de bestanddelen 
die uit bet vermogen van de schuldenaar bedrieglijk zijn verwijderd. De 
vennootschap zelf blijft bestaan (vgl. in die zin : Asser-Rutten, II, blz. 
327 e.v.;- Vander Heyden-Vander Grinten, nr. 143, in fine, blz. 202 
e.v.) (1). 

Mogelijk is echter dat deze pauliaanse nietigheid niet volstaat maar 
dat de vennootschap, die opgericht is met het uitsluitende oogmerk om 
het vermogen van een schuldenaar te onttrekken aan de greep van zijn 

(1) Hierbij vergete men niet dat de pauliana wortelt in de onrechtmatige daad. 
De pauliaanse nietigheid is een aangepaste sanctie voor het bedrog dat ten nadele van de 
schuldeisers is gepleegd. Deze bijzondere sanctie sluit de toepassing niet uit van de regelen 
die de schadeloosstelling na onrechtmatige daad beheersen. 

Dientengevolge zullen de vennoten van de gehandhaafde vennootschap uit art. 1382 
B.W. tot schadeloosstelling kunnen veroordeeld worden tegenover de schuldeisers van 
de inbrenger, niet aileen wanneer zij desbewust aan het gepleegde· bedrog medegewerkt 
hebben, maar ook wanneer zij door een tekort aan zorgvuldigheid bij de oprichting van 
de vennootschap, een fout hebben begaan, die de schade van de schuldeiser van de inbrenger 
veroorzaakt heeft (Brussel, 4 april 1936, B.]., 1937, 149). 



schuldeisers, wegens die .2.!2-.S~,oorloofde O<J,rZ!J.a~ volstrekt nietig client ver
klaard te worden. 

Art. 7 en 8 Hypotheekwet waarop inbreuk is gepleegd, betreffen 
immers de openbare orde (vgl. De Page, I, nr. 91, blz. n6). De nietigheid 
heeft dan tot gevolg dat, vermits de vennootschap nooit een geldig bestaan 
heeft gehad, de handelaar die zijn zaak heeft ingebracht en ze verder 
exploiteerde, persoonlijk handelaar is gebleven en failliet verklaard kan 
worden (Brussel, 17 april 1957, R. W., 1956-57, 2042). 

AFDELING II 

Nietigheid wegens ongeoorloofde oorzaak of doel 

17 - STR1JD MET DE GOEDE ZEDEN- Terecht werd gevonnist dat strijdig 
is met de goede zeden de vennootschap opgericht tussen twee personen 
waarvan de tweede zijn universitair diploma laat vermelden, terwijl hij 
in werkelijkheid niet deelneemt aan de bedrijvigheid van de vennootschap, 
en vergoed wordt uitsluitend omwille van het gebruik dat van zijn naam 
en titel door de andere mag gemaakt worden. Deze vennootschap strekt 
er toe de derde te bedriegen (Rb. Nijvel, 18 februari 1959, Rev. prat. soc., 
1965, nr. 5246, blz. 20). 

Ter zake was een P.V.B.A. opgericht metals doel de studie, fabricatie 
en handel van beton. Een oprichter had acht en negentig delen, terwijl 
aan de andere, een burgerlijk ingenieur, twee delen toebedeeld waren. 
Hem werd ook een percent op het zakencijfer toegekend voor het gebruik 
dat van zijn naam en acadernische titel zou mogen gemaakt worden door 
de eerstgenoemde. 

18 - VERBODEN 1NBRENG VAN BEROEPSBEDR1JV1GHEID - In de wettelijke 
reglementering van bepaalde. beroepen komen bepalingen voor waarbij 
de uitoefening van het beroep in samenwerking met anderen dan vak
genoten verboden wordt. 

De vennootschap is een vorm van samenwerking. Zij is nietig wanneer 
zij, in strijd met voormelde bepalingen, de verboden samenwerking beoogt. 

In overeenstemming met de rechtspraak die in het vorig overzicht 
besproken werd (T.P.R., 1964, 74, nr. 10) werd opnieuw beslist dat de 
tijdelijke vennootschap tusseil een architect en een aannemer met als doel 
het oprichteri van gebouwen, verboden is bij art. 6 van de Architectenwet 
van 20 februari 1939. Aangezien deze verbodsbepaling van openbare orde 
is, kan de volstrekte nietigheid van de aannemingsovereenkomst die er 
uit voortvloeit, ingeroepen worden door eenieder, ook door de vennoten 
zelf tegenover derden die met de vennootschap hebben gehandeld (Rb. 
Brussel, 18 maart 1965, ]. T., 1965, 367;- op dat punt bevestigd in hoger 
beroep : Brussel, 22 juni 1966, ]. T., 1966, 615; Pas., 1967, II, 109). 
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19 - MAATSCHAP TUSSEN PERSONEN DIE IN CONCUBINAAT LEVEN - In de 
lijn van de rechtspraak besproken in het vorige overzicht (T.P.R., 1964, 
75, nr. I2), werd opnieuw als onvoldoende beschouwd om tot een ver
effening te geraken, de erkenning vanwege de partijen die in concubinaat 
hebben samengeleefd, dat een maatschap tussen hen zou hebben bestaan. 
De rechter. mag en moet nagaan of de aangevoerde en erkende overeen
komst van maatschap in werkelijkheid geldig is tot stand gekomen. Ter 
zake bleek de uitzonderlijke mogelijkheid eens te meer niet gerealiseerd 
te zijn. Het samenleven van bijzit en gezel, de vermenging van hun belangen 
of vermogens, de samenwerking in het pseudo-gezin, het ontbreken van 
inbrengen door de partijen, de afwezigheid van boekhouding e.d.m., 
wijzen op een feitelijke onverdeeldheid, niet op een vennootschap die zou 
bestaan hebben en marge de leur vie commune (Brussel, 3 I januari 1962, 
Rev. prat. soc., 1966, nr. 5292, blz. 7). De eis en wedereis van de partijen 
strekkend tot het maken van afrekening tussen gewezen vennoten, wordt 
bij ontbreken van het bestaan van een geldige maatschap, waarop hij uit
sluitend steunde, afgewezen. 

Maar ook wanneer zou kunnen aangenomen worden dat tussen ~e 
partijen een werkelijke vennootschap was aangegaan, zal zij wegens haar 
ongeoorloofde oorzaak en doel nietig zijn (Luik, 28 april 1966, ]. T., 1966, 
424;- vgl. vorig T.P.R., I964, 75, nr. I2). Uit deze nietigheid volgde 
tot voor kort dat iedere vordering tot vereffening als niet ontvankelijk 
moest worden afgewezen. 

20 - VEREFFENING VAN DE WEGENS ONGEOORLOOFDE OORZAAK NIETIGE 
VENNOOTSCHAP - Art. 179, tweede lid, geeft aan de rechtbank het ver
mogen om, bij nietigheid van een vennootschap, de wijze van vereffenen 
te bepalen en vereffenaats te benoemen. Wanneer de nietigheid gevolg was 
van strijd met de goede zeden, en voor de meesten ook (alhoewel betwist) 
met de openbare orde, verklaarden de rechtbanken iedere vordering tot 
vereffening niet ontvankelijk krachtens de als rechtsregel beschouwde 
rechtspreuk in pari causa turpitudinis cessat repetitio (zie laatst nog : Rb. 
Nijvel, 18 februari 1959, hoven nr. 16; - Luik, 28 april 1966, vorig 
nummer). Dit kon aanleiding geven tot zeer onbillijke toestanden : aan 
de eiser werd de mogelijkheid ontzegd om terug te vorderen wat hij inge
bracht had en de verweerder kon rustig behouden wat hij op even onrecht
matige wijze had verkregen. Moeilijkheden en onrechtvaardigheden waartoe 
deze rechtspraak konden leiden, werden desbewust op de koop toe ge
nomen, zo bv. wanneer een onroerend goed in de nietige vennootschap 
ingebracht was (Hrb. Brussel, 4 december 1952, Rev. prat. soc., 1954, 
nr. 4348, blz. 51, met noot J. C. de Harven;- vgl. over de rechtspraak 
die het in het volgend nr. besproken cassatiearrest voorafgaat : Demeur, P., 
Le recouvrement des apports faits a une societe illicite, Rev. prat. soc., 1961, 
nr. 4933, blz. r). 

21 - Waarschijnlijk zal veel opgeklaard zijn door de nieuwe rechtspraak 
die ingeluid is door het hof van cassatie met zijn op 8 december 1966 in 
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voltallige terecbtzitting gewezen arrest op de conclusies van Procureur
Generaal Hayoit de Termicourt (R. W., 1967-68, 397; ]. T., 1967, 129; 
R.C.].B., 1967, 5, met noot J. Dabin; Pas., I967, I, 434, met de con
clusies van bet O.M.;- vgl. bierover Cousy, H., De regels ,nemo auditur 
suam propriam turpitudinem allegans" en ,in pari causa turpitudinis cessat 
repetitio" en het cassatiearrest van 8 december 1966, jura Falconis,l I966-67, 
nr. 4, blz. 5 e.v.). 

Volgens dit arrest is de rechter niet verplicbt de hoven aangehaalde 
rechtspreuk als een recbtsregel toe te passen. De spreuk verleent hem de 
bevoegdheid om de eis af te wijzen, in die gevallen waarin dit als nood
zakelijk voorkomt voor de bescberming van de maatscbappelijke orde. 

De zwaarwichtigbeid van de inbreuk op de openbare orde of op de 
goede zeden zal voortaan bepalend zijn. 

Voortaan zal de rechter van de bevoegdheid die hem door deze 
recbtspraak is toegekend, zoals van iedere andere bevoegdheid gebruik 
moeten maken, en zal hij in elk geval moeten onderzoeken of de maat
schappelijke orde vergt dat de eis tot vereffening zou worden afgewezen. 
Wanneer dit niet het geval is, zal bij bij toepassing van art. 179, tweede 
lid, de wijze van vereffening bepalen en vereffenaars benoemen om de 
partijen van elkander te belpen. 

Art. I83 zal in dit geval echter niet kunnen worden toegepast, aan
gezien bierdoor in strijd met art. II31 B.W. gevolg zou gegeven worden 
aan een verbintenis uit ongeoorloofde oorzaak aangegaan (vgl. wat het 
principe betreft : Cass., 12 maart 1903, Pas., I903, I, 126). 

22 - De recbtspraak uit de bier bestudeerde periode bevat ook een novum 
betreffende de rechtskracbt van het vonnis waarbij een vennootschap 
nietig verklaard wordt. Dit wordt behandeld bij de studie van de rechts
persoonlijkheid der vennootschappen (zie verder nr. 82 e.v.). 

HOOFDSTUK II 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
ALGEMENE REGELEN 

AFDELING I 

Handelskarakter van de vennootschap 

23 - CRITERIUM VAN HET STATUTAIR DOEL- Het burgerlijk of commer
cieel karakter van de vennootschap, in de zin van art. I Venn. W. (in 
samenhang met art. 212) wordt, naar Belgisch recbt, uitsluitend op grond 
van het statutair doel bepaald (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 76, 
nr. I3). 

In de rechtssystemen die de tweespalt van het privaatrecht in burger-
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lijk recht en handelsrecht handhaafden, neemt bet Belgische een bij
zondere, zeker niet benijdenswaardige positie in. In Dui"sland (§ 6 H.G.B. 
en § 3 Akt. G,) en Frankrijk (art. r, W. 24 juli 1966) verleent de vorm 
bet commercieel karakter aan de vennootschappen. Naar Belgisch recht 
komt in dit verband aan de vorm geen betekenis toe. 

Wij blijven dus handelsvennootschappen in de zin van art. 2 Venn. W. 
kennen die, wegens hun statutair doel, burgerlijke vennootschappen zijn. 

De ambachtsregisterwet van r8 maart 1965 voegde hieraan nog een 
nieuwe kategorie toe. Blijkens haar art. 3 worden de vennootschappen 
die een ambachtelijke bedrijvigheid tot doel hebben, als handelsvennoot
schap beschouwd voor de toepassing van de handelsregisterwet! 

De rechtspraak blijft het criterium van het statutair doel, dat, de lege 
lata onbetwistbaar is, toepassen, met de vitterijen die hieruit onvermijdelijk 
voortv loeien. 

24 - Art. 2, Boek I, Titel I, H.W., zoals het gewijzigd is bij de wet van 
3 juli 1956, merkt als commercieel aan de onderneming die tot doel heeft 
onroerende goederen te kopen om ze verder te verkopen. Dientengevolge 
is de vennootschap met dit doel opgericht en die, waarvan bet burgerlijk 
karakter tot 1956 kon betwist worden, sedertdien een handelsvennootschap 
geworden (Hrb. Brussel, 21 mei 1964, fur. comm. Brux., I965, 137; -
Hrb. Brussel, 26 juni 1964, Rev. prat. soc., I966, nr. 5332, blz. 2II). 

De oplossing was anders voor de co6peratieve vennootschappen opge
richt voor bet bouwen, kopen, verbeteren, verkopen en verhuren van 
goedkope woningen en woonvertrekken, en die als plaatselijke maat
schappijen aangenomen zijn door de Nationale Maatschappij voor Huis
vesting. Hoezeer ook de rechtbank geneigd was om deze vennootschap 
als handelsvennootschap te erkennen op grand van haar doel, werd uit 
bet karakter van openbaar nut dat de Nationale Maatschappij en de aan
genomen plaatselijke maatschappijen kenmerkt, afgeleid dat zij burgerlijk 
van aard zijn (Hrb. Brussel, 25 september I965, R. W., I965-66, I360; 
fur. comm. Brux., I965, I). 

25 - VENNOOTSCHAP MET GEMENGD DOEL - Wanneer bet statutair doel 
van de vennootschap naast een burgerlijke bedrijvigheid ook een commer
ciele bedrijvigheid in de zin van art. 2, Boek I, Titel I, H.W. omvat, 
is de vennootschap een handelsvennootschap, hoe gering ook de aari
vullende handelsbedrijvigheid vergeleken met de omvang van de burger
lijke bedrijvigheid mage zijn. Een aanvullende commerciele bedrijvigheid 
in bet vennootschapsdoel volstaat om de vennootschap tot een handels
vennootschap in de zin van art. I Venn. W. te maken (Brussel, 7 mei I963, 
Rev. prat. soc., I964, nr. 5I8o, blz. 35; - Hrb. Brussel, 26 juni 1964, 
Rev. prat. soc., Ig66, nr. 5332, blz. 21 1). 

Wanneer de commerciele bedrijvigheid niet aanvullend is maar in
tegendeel als middel ondergeschikt is aan een burgerlijke bedrijvigheid, 
blijft de vennootschap haar burgerlijk karakter behouden. 



Op deze regel maakt art. 2 H.W. zelf twee uitzonderingen nl. voor 
de ambachtelijke bedrijvigheid en voor de manufactuur- en fabrieks
onderneming. Daarbij volstaat een ondergeschikte handelsactiviteit om 
aan de onderneming een commercieel doel te verlenen. 

De manufactuur- of fabrieksonderneming is commercieel, zelfs 
wanneer de voortbrengselen van de eigen zaak verwerkt worden. Een 
verwerking die ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit (de extractie bv.) 
volstaat (Fredericq, L. enS., Handboek, I, nr. 24, blz. 39). Of er verwerking 
is blijft een feitenkwestie waarover de meningen wellicht zullen blijven 
uiteenlopen. 

Er werd geoordeeld dat het soneren en wassen van· kolen geen ver
werking is (Hrb. Brussel, 9 oktober 1965, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5312, 
blz. 85). Hieruit volgde dat de vennootschap die tot doel heeft de exploi
tatie van een kolenmijn zonder verwerking van haar producten, burgerlijk 
van aard is. 

26 - HANDHAVING VAN HET HANDELSKARAKTER NA STOPZETTEN VAN BE
DRIJVIGHEID - Een vennootschap - ter zake een P.V.B.A. - blijft 
handelaar en kan failliet verklaard worden, ook al is heel haar vermogen 
in beslag genomen, en heeft zij gedurende meer dan zes maanden geen 
enkele bedrijvigheid meer uitgeoefend. Een handelsvennootschap behoudt 
haar commercieel . karakter gedurende heel de duur van haar vereffening 
ook al blijven de vereffenaars stilzitteii. (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, 
220). A fortiori geldt dit voor een inactieve, niet ontbonden vennootschap 
(Brussel, 29 oktober 1962, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5328, blz. 199; Pas., 
1963, II, 215). 

AFDELING II 

Rechtspersoonlijkheid van de handelsvennootschappen 

27 - 0VEREENKOMSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN OP TE RICHTEN RECHTS
PERSOON - De in art. 2 Venn. W. genoemde handelsvennootschappen 
verkrijgen de rechtspersoonlijkheid vanaf hun regelmatige oprichting en 
kunnen zich hierop beroepen tegenover de derden vanaf de vijfde dag 
na de openbaarmaking van de oprichtingsakte (art. 10, vierde lid). 

De verbindende kracht tussen de partijen van de overeenkomst tot 
oprichting van een rechtspersoon werd reeds besproken (zie hoven nr. 7). 

Een andere vraag betreft de werking tegenover derden van overeen
komsten die aangegaan zijn ten behoeve van een op te richten vennoot
schap, vooraleer deze als rechtspersoon is ontstaan. 

V erschillende buitenlandse wetten bevatten hiervoor een regeling 
(vgl. art. 645, Zwitsers O.R.; - § 40, Duits Akt. G.; - art. 40, Ned. K.). 

Het voorstel van richtlijn van de Commissie van de E.E.G. betreffende 
de vennootschappen, bevat in art. 9 van zijn herziene versie een hiermede 



verwante regeling (zie deze tekst in De naamloze vennootschap, 1967-68, 21). 
In afwachting wordt in de Belgische rechtspraak, bij ontbreken van 

wettelijke regeling, aangenomen dat de rechten en verplichtingen geacht 
worden te zijn ontstaan in hoofde van de rechtspersoon, wanneer hij deze 
na zijn geldige oprichting heeft overgenomen. De juridische verantwoor
ding van die onbetwistbaar wenselijke oplossing is niet altijd dezelfde. 

Het hof te Brussel maakt hierbij toepassing van de regelen van de. 
zaakwaarneming. Wanneer de oprichtingsakte inmiddels is verleden en 
openbaargemaakt en de N.V. de voor haar rekening aangegane overeen
komsten heeft bekrachtigd, ontstaat de rechtsband rechtstreeks tussen die 
N.V. en de derde met wie die overeenkomst was gesloten. 

Het hof stelt vast dat de ten beboeve van de N.V. aangegane overeen
komsten, door haar, na haar oprichting zijn bekrachtigd door er uitvoering 
aan te verlenen. . · 

De.persoon die voor de op te richten N.V. is opgetreden, heeft als f 
zaakwaarnemer gehandeld, zodat de tegenpartij tegen hem over geen 
vordering beschikt, maar uitsluitend tegen de meester, d.i. de N.V .. 
Zaakwaarneming kan immers geschieden voor een persoon die, op bet 
tijdstip waarop gehandeld wordt, nog niet bestaat (Brussel, 23 december 
1963, Pas., 1964, II, 244; - vgl. het aangevochten vonnis : Hrb. Brussel, 
30 oktober 1959, Rev. prat. soc., 1960, nr. 4904, blz. 185). 

28 - RECHTSPERSOONLIJKHEID N1ET MEER AAN VORM VERBONDEN - HAND
HAVING NA OMZETTING- Volgens de Belgische rechtspraak en rechtsleer 
was de rechtspersoonlijkheid onafscheidbaar verbonden aan de vorm waarin 
de vennootschap opgericht was. Hieruit werd, nagenoeg zonder betwisting, 
afgeleid dat een vennootscbap niet kon worden omgezet in een vennoot
schap van een andere soort, met handhaving van haar rechtspersoonlijk
beid. Integendeel moest de vennootschap zoals zij opgericht was ont
bonden en vereffend worden, en een nieuwe rechtspersoon worden opgericht 
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 227, nr. 203). Het hof van cassatie 
bevestigde een laatste maal deze vaste recbtspraak. Een P.V.B.A. was 
erkend als kredietinstelling voor de toepassing van art. 7, W. van 25 oktober 
1919 betreffende bet inpandgeven van de handelszaak. Na haar omzetting 
in een N.V. wordt dezelfde onderneming voortgezet. Het naderhand op 
een bandelszaak gevestigde pand is nietig omdat de N.V. niet was erkend 
overeenkomstig art. 7 van voormelde wet, terwijl zij een nieuwe rechts
persoon is, te onderscheiden van de vroegere P.V.B.A. (Cass., 4 februari 
1966, R. W., 1965-66, 1976; Pas., 1966, I, 722; Rev. prat. soc., 1967, 
nr. 5367, blz. 156). 

De rechtspraak die de handhaving van rechtspersoonlijkheid na om
zetting als een onmogelijkheid beschouwde, is nu volledig achterhaald 
door de wet van 23 februari 1967 (Staatsbl., 8 maart 1967). Blijkens art. 165 
(nieuw) Venn. W., bij deze wet ingevoegd, brengt bet aannemen van een 
andere juridiscbe vorm door een vennootschap die onder een van de in 
artikel 2 Venn. W. opgenoemde vormen is opgericht, geen verandering 



in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de meuwe 
vorm blijft voortbestaan. 

Intussen moet uit de nieuwe wet niet noodzakelijk afgeleid worden 
dat de oplossing die aan het geschil gegeven is door het besproken arrest, 
niet kan gehandhaafd blijven. De vraag kan gesteld worden of, niettegen
staande de handhaving van de rechtspersoonlijkheid na omzetting, een 
nieuwe erkenning moet gevraagd worden overeenkomstig art. 7, W. 
25 oktober 1919. Het cassatiearrest bevat een beschouwing die als obiter 
dictum kan gelden onder het oude recht, maar misschien beslissend wordt 
onder het nieuwe : , ... dat trouwens de doot de Regering gestelde voor
waarden kunnen verschillen naargelang de vorm van de vennootschap". 
De inhoud van het besluit van machtiging zal moeten nagegaan worden, 
om vast te stellen of de omgevormde vennootschap de beoogde verrich
tingen nog mag verder zetten. Dit is een vraag die los staat van het principe 
van de continuiteit van de rechtspersoonlijkheid. 

29 - AFGESCHEIDEN VERMOGEN - In een fiscaal geschil moest het hof 
van cassatie de grondregel van het rechtspersonenrecht handhaven volgens 
dewelke, de rechtspersoon (althans de volkomen rechtspersoon, zie verder 
nr. 72), zolang hij bestaat, eigenaar is van het vennootschapsvermogen 
dat onderscheiden is van dit van de vennoten. De aandelen bevatten geen 
medeeigendom in het vennootschapsvermogen, maar geven slechts recht 
op eventuele jaarlijkse winstui tkering, en, eerst bij de verdeling, een 
evenredig recht op het maatschappelijk vermogen (Cass., 10 mei 1966, 
Pas., 1966, I, 1152). 

30 - Uit de afscheiding tussen het vennootschapsvermogen en het prive
vermogen van de vennoten, volgt logischerwijze dat, wanneer de vennoot
schap een handelsvennootschap is, in de zin van art. 1 Venn. W., haar 
vennoten als zodanig nochtans geen handelaars zijn. Deze regel geldt 
uiteraard .slechts voor de vennootschappen met volledig gehalte aan rechts
persoonlijkheid, d.w.z. diegene waarin het vennootschapsvermogen de 
uitsluitende waarborg is van de vennootschapsschuldeisers en de vennoten 
hun aansprakelijkheid beperkt hebben tot beloop van de toegezegde 
inbreng. 

Opnieuw moest in een bevoegdheidsbetwisting worden beslist dat een 
vennoot van een P.V.B.A. als zodanig geen handelaat is (Hrb. Antwerpen, 
29 april 1966, R. W., 1967:68, 205). 

31 - 8PECIALITEITSPRINCIPE OF VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 
Krachtens het specialiteitsprincipe is de bekwaamheid van de rechts
persoon door zijn statutair d.oel beperkt. 

Dit principe werd opnieuw toegepast naar aanleiding van de betwisting 
van een schuldvordering vanwege de curator van een failliete vennootschap. 
De vennootschap was volgens de rechtbank bekwaam om zich als mede
schuldenaar in een kredietopening te verbinden, wanneer die een vol-



doende verband heeft met de verrichtingen van de vennootschap krachtens 
haar statutaire doelbepaling (Hrb. Verviers, 8 oktober 1964, Rev. prat. 
soc., 1966, nr. 5302, blz. 42). 

Het besproken vonnis verwijst naar het cassatiearrest van 31 mei 1957, 
dat nocbtans het specialiteitsprincipe ter zijde had gesteld, en de vraag 
naar de bekwaamheid vervangen beeft door het onderzoek van de (door 
het doel beperkte) vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon of 
bet college door dewelke de recbtspersoon beeft gehandeld (zie vorig 
overzicbt T.P.R., 1964, 8o, nr. 20). 

32 - VATBAARHEID VOOR EXTRAPATRIMONIALE SCHADE - De vraag of een 
handelsvennootschap vatbaar is voor extrapatrimoniale schade blijft een 
probleem, maar dikwijls een probleem dat onnauwkeurig wordt gesteld. 
Deze vraag werd opnieuw bevestigend beantwoord. 

Een handelsvennootschap bekwam als burgerlijke partij schadeloos
stelling voor een nadeel dat als prejudice moral bestempeld werd, nl. de 
gewettigde vrees dat zij een gedeelte van haar clientele zou verloren hebben 
tengevolge van de door de verdachte gepleegde oplichting, ook al zou zij, 
in feite, geen enkele klant hebben verloren (Corr. Luik, 27 november 1963, 
]. T., 1964, I 69). 

De vraag moet gesteld worden of hier in werkelijkheid kon gesproken 
worden van extrapatrimoniale schade. Men mag aannemen dat de aan
tasting in het concurrentievermogen, hoe moeilijk die ook op geld te 
waarderen is, vermogensschade is, waarvoor de rechter de schadeloos
stelling ex aequo et bono client te begroten. 

M.a.w. de mogelijkheid voor een handelsvennootschap om extra
patrimoniale schade te lijden diende in het onderzochte geval niet te 
worden bevestigd. 

Nopens het antwoord op de vraag zelf lopen de meningen uiteen. 
Sommigen zien helemaal geen bezwaar tegen de erkenning van deze 
mogelijkheid (VanRyn, I, nr. 365, blz. 256; - Ch. V. R., noot ]. T., 1959, 
440). Deze opinie kan vanzelfsprekend bijgetreden worden inzoverte zij 
zou beperkt zijn tot de rechtspersonen die een doel hebben dat buiten 
het vermogensrecht ligt. Ook is het juist dat bet begrip van de extra
patrimoniale schade niet beperkt is tot pijn en smart, die geen enkel 
recbtspersoon kan ondergaan. 

Voor de bandelsvennootschap ligt de kwestie anders dan voor de 
vereniging. De handelsvennootscbap bestaat slechts binnen de sfeer van 
het vermogensrecht. Zij is dan ook niet in staat om een schade te lijden 
die buiten het vermogen omgaat (Corr. Brussel, 29 april 1959, ]. T., 1959, 
440; - Rev. prat. soc., 1959, nr. 4837, blz. 209; - A.P.R., Tw. Schade 
en schadeloosstelling, door Jan Ronse, nr. 747;- Vander Heyden-Vander 
Grinten, nr. 61, voetnoot 4, blz. 55). 

Maar men vergete hierbij niet dat krenking van de eer en de goede 
naam van een handelsvennootschap vermogensschade kan uitmaken, die 



als zodanig client vergoed te worden, hetzij door een schadeloosstelling 
in geld, hetzij, zo mogelijk, door een herstel in specifieke vorm, bv. de 
publicatie van een eerherstellend Vonnis. 

33 - HANDELINGEN ONDER KOSTELOZE TITEL- NAKOMING VAN NATUUR
LIJKE VERBINTENISSEN - Er is klaarblijkelijk eensgezindheid nopens het 
principe dat een handelsvennootschap geen handelingen onder kosteloze 
titel kan verrichten daar die noodzakelijk zouden geschieden buiten het 
verinootschapsdoel dat essentieel winstoogmerk -inhoudt. 

Nochtans moet in elk bijzonder geval zorgvuldig worden nagegaan 
of de betwiste handeling in werkelijkheid al dan niet onder kosteloze titel 
is verricht. Dikwijls is het animus donandi niets anders dan schijn, terwijl 
in feite een onrechtstreeks vermogensvoordeel voor de -vennootschap 
nagestreefd wordt bv. bij het toekennen. van gratificaties, premies e.d.m. 
(vgl. Resteau, II, nr. 1349, blz. 485). Wie een snoek wil vangen mag 
hiervoor wei een blikje in het water werpen (vgl. Hrb. Oostende, 28 januari 
1937, fur. comm. Fl., 1937, nr. 5690, blz. 30; - Hrb. Brussel, 21 februari 
1958, fur. comm. Brux., 1958, 140). 

34 - Ook is het mogelijk dat een rechtens onverplichte handeling de 
bevestiging en uitvoering is van een natuurlijke verbintenis. 

Dit werd opnieuw in de rechtspraak beslist. 
De toezegging van een pensioen aan de weduwe van een lid van de 

raad van beheer, die gedurende lange jaren als beheerder en als directeur
generaal voor de N.V. had gearbeid, werd beschouwd als de uitvoering 
van een natuurlijke verbintenis en kon niet als een schenking aangemerkt 
worden (B~ussel.' 23 oktober' 1964, Pas., 1965, II, 213; f. T., 1965, 122; 
fur. comm. Brux., 1965, 21 ; - vgl. in een gelijkaardig geval : Gent, Ver. 
Kamers, 14 juli 1955, Rev. prat. soc., 1956, nr. 4598, blz. 233). 

Voor het hof was bewezen dat de beheerder, benevens de vervulling 
van zijn beheerderstaak, een groot deel van zijn leven aan de N.V. had 
gewijd. · 

. Terecht wordt de wil om bewezen diensten te vergoeden onderstreept. 
De toezegging van een pensioen kan immers aileen dan beschouwd worden 
als de erkenning en uitvoering van een natuurlijke verbintenis wanneer 
zij verantwoord kan worden door, of haar rechtsgrond vindt in, een ver
plichting van zedelijk-maatschappelijke aard die hierdoor wordt nage
komen (Vgl. Baert, G., De natuurlijke verbintenis, R. W., 1958-59, 825 e.v.; 
- vgl. Ontwerp nieuw Ned. B.W., art. 6. 3· 2. b). 

35 - In het behandelde geval was in ondergeschikte orde de vermindering 
gevraagd van het bedrag van het toegezegde pensioen (225.000 fr. per jaar) 
op grond van de bewering dat dit de omvang van een natuurlijke ver
bintenis te hoven ging. Het hof besliste dat deze begroting vrij mocht 
gedaan worden door de partijen, terwijl niet bewezen was dat bij de N.V. 
de bedoeling aanwezig was om een schenking te doen. 



Men moet nochtans aannemen dat het vergoedend karakter van 
dergelijke renten of pensioenen, ook in hun bedrag, minstens marginaal 
door . de rechter mag worden getoetst. De door de venhootschap gedane 
begroting zal geldig zijn, tenzij het bedrag de omvang van een redelijke 
vergoeding kennelijk zou overschrijden (in die zin terecht Renauld, J, G., 
L' octroi benevole, par une societe, de pensions ou de complements de pensions 
d. ses anciens administrateurs et preposes, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5241, 
blz. 7 e.v.). 

36 - NAAM - Krachtens een algemene regel van het rechtspersonenrecht 
moet de vennootschap, als rechtspersoon, noodzakelijk geidentificeerd 
worden door een naam die haar van de andere onderscheidt. Het eerste 
gebruik hiervan verleent haar het recht op bescherming, tegen diegenen 
- fysiche personen of rechtspersonen van welke soort ook - die het 
recht op de naam krenken. 

De naam van de vennootschap is noodzakelijk om haar te onder
scheiden van andere vennootschappen of andere rechtspersonen. Vereist 
is dus dat hij zodanig is gekozen dat geeri verwarring is te duchten tussen 
de nieuwe vennootschap en een eerder opgerichte rechtspersoon, ongeacht 
zijn soort. 

37 - Of de gelijkenis van die aard is dat verwarring is te duchten, wordt 
door de rechtbanken beoordeeld met inachtneming van de concrete 
omstandigheden. 

Zo werd geoordeeld dat de naam van een P.V.B.A. Wathem auto 
pieces geen verwarring kan doen ontstaan met een onder de naam Auto 
pieces eerder opgerichte N.V. De toevoeging Wathem werd als voldoende 
onderscheidend en tevens het belangrijkste element van de naam be
schouwd, waar de woorden Auto-pieces niet voldoende origineel zijn om 
te dienen als bijzondere benaming. Ten aanzien van de feiten was geen 
verwarring bewezen tussen de twee vennootschappen die overigens in 
een verschillende stad gevestigd waren (Luik, 12 december 1963, ]. T., 
1964, 227; Rev. prat. soc., 1964, nr. 5229, biz. 265; fur. Liege, 1963-64, 129). 

38 - Geen voldoende gevaar voor verwarring werd aanwezig geacht in 
het gebruik, in de naam van een N.V., van een zelfde familienaam als 
diegene die in de naam van een reeds bestaande vennootschap voorkomt, 
en die in werkelijkheid ook de naam is van de promotor van de nieuwe 
N.V. De hieruit ontstane gelijkenis is niet voldoende, wanneer, door de 
toevoeging van een of meer andere bewoordingen, het gevaar voor ver
warring uitgesloten is bij normaal oplettende derden. Ten aanzien Van 
de feiten werd opgemerkt dat in een tijdsverloop van vijf jaren slechts 
achtmaal een verwarring kon vastgesteld worden (Brussel, 12 februarii965, 
Pas., 1966, II, 48- i.z. N.V. Produits Roche t. N.V. Laroche, Navanon). 

Betreffende het gebruik van een familienaam in de naam van een 
N.V. in strijd met art. 27 Venn, W. zie verder nr. 95· 



39 - Eens te meer werd de vraag gesteld of afkortingen en beginletters 
van de vennootschapsnaam dezelfde bescherming genieten als de voluit
geschreven naam (zie vorig overzicht T.P.R., I964, blz. Io2, nr. 67). Zonder 
de vraag zelf te beantwoorden, werd beslist dat, waar de twee vennoot
schappen in feite niet gekend zijn bij het publiek onder de beginletters, 
er geen gevaar voor verwarring kon ontstaan (Brussel, IS januari I965, en 
Hrb. Brussel, 9 mei I963, fur. comm. Brux., I965, 4). 

41 - Het Belgische recht kent tot bescherming van de naam verschillende 
rechtsvorderingen waarvan de vereisten en de strekking verschillen. 

Een vordering tot wijziging van de naam kan door de eerder opgerichte 
vennootschap ingesteld worden (art. 28 voor de N.V. en art. I I7 voor 
de P.V.B.A.). Daartoe moet de eisende vennootschap, benevens haar 
eerste gebruik, bewijzen dat tussen haar en de nieuw opgerichte vennoot
schap, wegens haar naam, verwarring te duchten is (Luik, I2 december 
1963, !.c.). 

41 - Zoals in het voorgaande overzicht is opgemerkt (T.P.R., I964, IOI, 
nr. 66), kan het stichten van verwarring tussen de namen van concur
rerende vennootschappen, een daad van onrechtmatige mededinging zijn 
en dientengevolge het voorwerp uitmaken van een eis tot ophouden op 
grond van art. 2, K.B. nr. 55 van 23 december 1934 (Gent, 25 maart 1964, 
R:W., I963-64~ ISI9 enHrb. St.-Niklais, 6mei x«)o3, R. W., I963-64, x824). 

42 - Ook kan samenval mogelijk zijn van vennootschapsnaam en handels
merk (zie art. x, tweede lid, Merkenwet 1 april 1879). In dat geval kan 
de vennootschap de bescherming, die de merkenwet verleent aan het uit
sluitend gebruik van het ingeschreven merk, inroepen (Rb. Brussel, 29 juni 
I966, R. W., 1967-68, 146; fur. comm. Brux., 1966, 203, i.z. N.V. Calor 
t. P.V.B.A. Belgo Calor; - voor het onderscheid tussen merk en naam 
zie ook : Hrb. Kortrijk, 6 februari 1964, R. W., I965-66, 690, bevestigd 
in hoger beroep door Gent, 22 maart I965, R. W., 1965-66, u67). 

43 - ZETEL - Zoals voor de natuurlijke persoon als woonplaats geldt 
de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft (art. I02 B.W.), zo is de hoofd
zetel van eeil vennootschap aan te merken als haar zetel of woonplaats. 

f.·.. De hoofdzetel (principal etablissement : art. 197 Venn. W. en art. 4I 
f Bev. W.) valt niet noodzakelijk samen met de zetel die in de statuten 

opgegeven is. 
De vaststelling van de plaats waar de hoofdzetel is gevestigd, moet 

ten· aanzien van de feiten worden gedaan. Er moet nagegaan worden waar, 
in de werkelijkheid, de leiding van de vennootschap wordt uitgeoefend, 
d.w.z. waar de raad van beheer vergadert en het hoofdbestuur uitgeoefend 
wordt. 

Op die gronden werd beslist dat, bij toepassing van art. 41 Bev. W., 
een grote bankinstelling mocht gedagvaard worden voor de rechtbank 
te Brussel, aangezien haar hoofdzetel zich daar bevindt, en niet te Ant-



werpen waar haar zetel volgens de statuten zou gevestigd zijn (Hrb. Brussel, 
I9 november I965, R. W., I965-66, r654). 
44 - Dezelfde principes werden opnieuw toegepast m.b.t. de plaatselijke 
bevoegdheid terzake van faillissement. 

De rechtbank van de plaats waar de aldus begrepen hoofdzetel ge
vestigd was, op het tijdstip waarop een vennootschap had opgehouden 
te betalen, is bevoegd om haar faillissement uit te spreken (Hrb. Brussel, 
23 februari I965, ]. T., I965, 644; Pas., I965, III, 8o; fur. comm. Brux., 
1965~ I 57). 

45 - VREEMDE VENNOOTSCHAPPEN- 0VERBRENGING VAN DE HOOFDZETEL 
NAAR BELGIE- In verband met de zogenaamde nationaliteit van de ven
nootschappen heeft het hof van cassatie, op de belangwekkende conclusies 
van advocaat-generaal Dumon (R. W., I965-66, 873), een belangrijk arrest 
geveld op I2 november 1965 (Pas., I966, I, 336; R. W., I965-66, 9I I ; 
Rev. prat. soc., 1966, nr. 5321, blz. I36, met de vertaling van de conclusies 
van het O.M.; R.C.].B., I966, 392, met noot J. VanRyn; Rec. gen., 1966, 
nr. 20924, blz. I38; Ann. Not., 1967, 113, met noot F. Speth). 

Het geschil betrof een in Engeland opgerichte vennootschap die 
aldaar haar hoofdzetel had gevestigd en later naar Belgie overgebracht. 

Het geschil was niet bijzonder gecompliceerd. Een vennootschap, 
die in Belgie een brouwerij zou exploiteren, was in I927 in Engeland 
opgericht ten einde beroep te kunnen doen op de Engelse kapitaalmarkt ; 
wellicht speelden ook fiscale motieven een rol. 

Zij had aldaar haar hoofdzetel gevestigd. Op 3 februari 1932 werd 
de hoofdzetel naar Belgie overgebracht. De duur van de vennootschap 
werd voor een termijn van dertig jaar verlengd vanaf 6 februari 1962. 
Een aandeelhouder voerde aan dat de vennootschap van rechtswege ont
bonden was omdat het besluit van verlenging niet tijdig zou genomen zijn. 
Hij liet gelden dat, nu aangenomen was dat de Belgische wet op de vennoot
schap toepasselijk was vanaf het tijdstip waatop de zetel in Belgie was 
gevestigd, de eerste termijn van dertig jaar, door art. 102 Venn. W. als 
maximumduur voor de N.V. bepaald, vanaf de oprichting (1927) was 
ingegaan, zodat het besluit van verlenging, om tijdig te zijn, had dienen 
genomen te worden in I957· De N.V. zou van rechtswege ontbonden zijn 
door verloop van haar wettelijke duur. 

Deze aandeelhouder kreeg in eerste aanleg en in hoger beroep ongelijk 
en zijn cassatieberoep werd afgewezen. 

Aangaande de toepasselijke wet beslist het arrest vooreerst dat over
eenkomstig art. 197 Venn. W., aan de Belgische wet onderworpen is de 
in het buitenland opgerichte vennootschap, waarvan de hoofdzetel in 
Belgie is gevestigd, zowel wanneer de in het buitenland opgerichte vennoot
schap, haar hoofdzetel vanaf de oprichting in Belgie had gevestigd, als 
wanneer de hoofdzetel eerst later uit het buitenland naar Belgie zou 
overgebracht zijn. 

M.a.w. een in het buitenland opgerichte vennootschap is, krachtens 



art. 197 Venn. W. aan de wet van hetland van oprichting onderworpen, 
zolang haar hoofdzetel in dat land gevestigd is ; zij wordt eerst aan de 
Belgische wet onderworpen van bet ogenblik af dat haar hoofdzetel naar 
Belgie is overgebracht (r). 

Uit de zopas gegeven interpretatie van art. 197 Venn. W. volgt dat 
de bepaling van de Belgische wet, die de maximumduur van de N.V. 
beperkt (art. 102 Venn. W.), eerst toepasselijk is vanaf bet tijdstip waarop 
de hoofdzetel in Bclgie is gevestigd. 

Het hof van cassatie stelt vast dat het helemaal niet tegenstrijdig was 
te beslissen, zoals het hof te Brussel had gedaan, dat de rechtspersoon 
na de overbrenging van zijn hoofdzetel naar Belgie, was blijven voort
bestaan en dat, niettemin, de terrnijn van dertig jaar, bepaald door art. 102 

Venn. W. eerst vanaf dit tijdstip is beginnen lopen. De verlenging van 
de duur van de vennootschap kon dus geldig gebeuren binnen de dertig 
jaar na de overbrenging van de zetel in Belgie. Deze oplossing client te 
worden bijgetreden. De beperking van de duur van een N.V. is weliswaar 
een imperatief maar tach oak een arbitrair wettelijk voorschrift, dat hele
maal niet inherent is aan de rechtspersoonlijkheid. Aan dit willekeurig 
voorschrift van de Belgische wet client geen werking te worden toegekend 
vooraleer de Belgische wet toepassing vindt (Anders: VanRyn, noot onder 
het arrest, R.C.].B., 1966, blz. 404). 

46 - Het arrest beantwoordt verder de vraag betreffende bet Voortbestaan 
van de rechtspersoonlijkheid na de overbrenging van de hoofdzetel van 
bet buitenland naar Belgie. 

Opdat de continuiteit van de rechtspersoon zou aanvaard worden, 
moet de verplaatsing van de zetel mogelijk zijn krachtens twee wetten : 
de wet van herkomst, en de wet van de nieuwe zetel (2). 

Het hof te Brussel had vastgesteld dat de vennootschap haar hoofd
zetel in overeenstemming met de voorschriften van de Engelse wet naar 
Belgie had overgebracht (Brussel, 25 juni 1962, Rev. prat. soc., 1965, 
nr. 5273, blz. 134); die beslissing was door het cassatieberoep niet aan
gevochten. 

Voor het hof van cassatie bleef de vraag dus slechts ten aanzien van 
de Belgische wet te beantwoorden. 

(r) Hierbij werd de stelling van de vennootschap verworpen, volgens dewelke z i 
uitsluitend aan het Engelse recht onderworpen was, niettegenstaande het overbrengen 
van haar hoofdzetel naar Belgie. 

Het is de eerste maal dat het hofvan cassatie deze interpretatie van art. 197 Venn. W. 
heeft kunnen geven. 

Zoals de Advokaat Generaal opmerkte, kan het hierdoor opgeloste probleem alleen 
ontstaan in een systeem dat, zoals het Belgische, de vennootschappen onderwerpt aan 
het recht van de zetel, i.p.v. aan de wet van de oprichting. 

(2) Men bemerke wei dat de vereiste mogelijkheid de verplaatsing van de zetel 
betreft en niet de verandering van nationaliteit van de vennootschap. 

Wanneer, zoals in het behandelde geval, de wet van het eerste land het incorporatie
systeem huldigt, volgt ten aanzien val:\ het recht, uit de verplaatsing van de zetel naar een 
ander land, geen verandering van nationaliteit. 



Dit antwoord werd zeer duidelijk gegeven. 
Uit geen enkele bepaling van de Belgiscbewet volgt dat een vennoot

schap die in het buitenland is opgericht, en waarvan de hoofdzetel ge
vestigd is in het land van de opricbting, door bet loutere feit van de over
brenging van haar hoofdzetel, die rechtsgeldig is gescbied volgens de voor
schriften van de buitenlandse wet, ten opzichte van het Belgische recht 
zou opgehouden bebben een rechtspersoon te zijn. 

Een in het buitenland opgerichte vennootschap, waarvan de hoofd
zetel in het land van oprichting gevestigd is, blijft na de overbrenging 
van die hoofdzetel naar Belgie als recbtspersoon voortbestaan, indien zij 
- wegens haar oorspronkelijke statuten, eventueel in overeensternrning 
gebracht met het Belgische recbt, zonder nocbtans dat bierdoor haar 
essentiele bestanddelen worden gewijzigd - de voorwaarden vervult om, 
als een vennootschap erkend door bet Belgiscbe recht, de rechtsbekwaam
beid te kunnen genieten die uit haar rechtspersoonlijkheid voortvloeit. 

47 - Men bemerkt dat voor het voortbestaan als recbtspersoon in Belgie, 
volgens het arrest vereist is dat de vennootscbap zou beantwoorden aan 
een in Belgie erkende vennootscbapssoort (art. 2, Venn. W.), hetzij in 
baar oorspronkelijke statuten, hetzij na een statutenwijziging. Betreffende 
de eventueel vereiste statutenwijziging werd nochtans een voorbeboud 
gemaakt : zonder dat hierdoor haar essentie'le bestanddelen worden gewijzigd. 
In de Franse tekst luidt dit : sans toutefois que ses caracteres essentiels s' en 
trouvent modifies. 

Het arrest berhaalt hier de beperking die bij de Belgische wet (art. 70, 
tweede lid, Venn. W.) is gesteld voor de geldigheid van een statuten
wijziging. 

Dit voorbehoud werd als duister bestempeld (vgl. Van Ryn, noot 
onder het besproken arrest, R.C.].B., 1966, blz. 402). 

M.i. moet hieraan geen al te groot belang gehecht worden. 
Vroeger golden als essentiele elementen van de vennootscbap, het 

doel, de vorm en de nationaliteit. Wijziging van een van die bestanddelen 
zou de ontbinding van de vennootscbap en de oprichting van een nieuwe 
rechtspersoon vereisen (vgl. Gilson, F., Les modifications aux statuts des 
societes anonymes, nr. 30 e.v., blz. 54 e.v. en nr. 120, blz. 191;- VanRyn, 
I, nr. 799, blz. 480; - Fredericq, L. en S., Handboek, I, nr. 888, 
blz. 718). 

Welnu het doel kan worden gewijzigd sedert de wet van 6 januari 1958 
(art. 70 bis Venn. W.). De nationaliteit wordt door bet besproken arrest 
van 12 november 1965 niet meer als essentieel beschouwd. En sedert dit 
arrest beeft de wet van 23 februari 1967 (art. 165, nieuw, Venn. W.) de 
omzetting van de vennootschap in een andere vorm, met continuiteit van 
de rechtspersoonlijkheid mogelijk gemaakt. 

M.i. zullen moeten worden beschouwd als essentieel, en dus niet 
vatbaar voor wijziging bij de aanpassing van de oorspronkelijke statuten 
aan de Belgische wet, die elementen in de structuur van de oorspronkelijke 



vennootschap, dje krachtens de oprichtingsakte als onveranderlijk gelden, 
zodat een ontbinding van de oorspronkelijke vennootschap en de oprichting 
van een nieuwe noodzakelijk . zouden zijn om ze te kunnen vervangen. 

Aan het gemaakte voorbehoud moet dus geen overdreven belang 
worden gehecht. 

48 - Het besproken arrest heeft slechts uitspraak gedaanoverdecontinuiteit 
van de rechtspersoonlijkheid na de overbrenging van de zetel naar Belgie. 

Men zal nochtans dezelfde oplossing logisch moeten doordenken voor 
de overbrenging van de zetel uit Belgie naar het buitenland, op voorwaatde 
dat ook de wet van de nieuwe plaats die continuiteit aanneemt. 

De oplossing is niet aileen logisch, maar bovendien verantwoord door 
dezelfde argumenten van doelmatigheid en redelijkheid die zich, ook in 
dat geval, verzetten tegen een nodeloze ontbinding van de vennootschap. 

Helemaal onopgelost blijft echter de vraag welke de vereisten zijn 
opdat de algemene vergadering geldig tot overbrenging van de zetel naar 
het buitenland kan besluiten. In zijn conclusies voor het arrest onderstelt 
de Advokaat Generaal de juistheid van de opvatting die daartoe een ~
.rarig besluit van alle vennoten of aandeelhouders vereist (R. W., 1965-66, 
898 en 906; - in de zelfde zin Speth, F., Ann. not., 1967, 138). 

Nochtans mag de vraag gesteld worden of deze hinderlijke eis niet 
vervalt, wanneer men de in het arrest neergelegde doctrine aanvaardt. 
Het maakt toch een duidelijk onderscheid tussen de verandering van 
nationaliteit aan de ene kant en de essentiele eletnenten van de vennootschap 
aan de andere kant. 

Misschien kan men zeggen dat, voor de geldigheid van het besluit, 
aileen dan een eenparig besluit op een voltallige vergadering vereist is, 
wanneer de aanpassing van de statuten die door het verplaatsen van de 
zetel nodig kan zijn, van aard zou zijn om de essentiele elementen van de 
vennootschap (dus andere dan haar nationaliteit) te wijzigen. 

De eis van eenparigheid zou dus slechts gelden wanneer bij de op
richtingsakte de onveranderlijkheid van de hoofdzetel zou bepaald zijn. 

49 - VERTEGENWOORDIGING - BEKRACHTIGING VAN ONBEVOEGD VER
RICHTE HANDELINGEN - Luidens art. r 3 handelen de vennootschappen 
door hun organen, wier bevoegdheden vastgesteld zijn bij de oprichtings
akte, of bij latere akten die ter uitvoering daarvan zijn opgemaakt. 

Over de beperking van de vertegenwootdigingsbevoegdheid door het 
statutair doe! zie hoven nr. 3 r. 

Wanneer een orgaan onbevoegderwijze heeft gehandeld, maar hierbij 
nochtans is gebleven binnen de perken van het statutair doel, kan de 
voor de vennootschap aangegane verbintenis worden bekrachtigd door 
een ander orgaan van de vennootschap dat wettelijk of statutair bevoegd 
was om het daartoe strekkend besluit te nemen of daartoe de vereiste 
toestemming te geven. Door deze bekrachtiging is de vennootschap over
eenkomstig art. 1998, tweede lid B.W. ab initio geldig verbonden. 



- ------

Deze bekrachtiging kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend ge
schieden. 

Indien de verbintenis, uit naam van de vennootschap aangegaan door 
een of meer beheerders, en die niet conform is aan de in de raad van beheer 
genomen besluiten, niet verbindend is voor de vennootschap, kan zij 
echter door de raad van beheer worden bekrachtigd. Een impliciete maar 
zekere bekrachtiging is de uitvoering die gedurende verschillende jaren, 
met kennis van zaken, aan de aangegane verplichting is gegeven door de 
raad van beheer, als zodanig (Brussel, 23 oktober 1964, f. T., 1965, 122). 

50 - De bekrachtiging kan echter niet geldig worden gedaan wanneer zij 
van aard zou zijn om inmiddels door derden verworven rechten aan te 
tasten (Cass., 6 februari 1953, Pas., 1953, I, 436; Rev. prat. soc., 1953, 
nr. 4310, blz. 224, met concl. eerste Adv. Gen. Hayoit de Termicourt). 

Deze regel werd toegepast om rechtsgevolg te ontzeggen aan de 
bekrachtiging van een onbevoegd gegeven opzegging van een exclusiviteits
overeenkomst (Hrb. Brussel, 26 mei 1965, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5278, 
blz. 148; f. T., 1966, 63; - bevestigd in hoger beroep door Brussel, 
10 juni 1966, f. T., 1967, 6o). 

51 - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- De vennootschap is als rechts
persoon bekwaam om bij eis en verweer in rechte op te treden. Ook in 
proceshandelingen treedt zij op door fysische personen die, naar gelang 
van haar wettelijke of statutaire regeling, individueel of collegiaal haar 
organen zijn (art. 13 Venn. W.). 

In het vorig overzicht is de rechtspraak van het hof van cassatie 
bestudeerd die voor de organieke vertegenwoordiging van de vennootschap 
in rechte vereist, opdat een proceshandeling aan de vennootschap toege
rekend kan worden, dat in de akte van rechtspleging de identiteit aan
gewezen is van de fysische persoon of personen die haar orgaan is of 
samenstellen. Het ontbreken van die aanwijzing wordt niet gesanctionneerd 
door art. 173, eerste lid, Rv., maar heeft op materieelrechtelijk vlak ten 
gevolge dat de beoogde proceshandeling niet door de vennootschap is 
verricht (T.P.R., 1964, blz. 82, nr. 23). 

Het hof van cassatie heeft deze rechtspraak opnieuw bevestigd. Is p.iet 
ontvankelijk het cassatieberoep ingesteld door een N.V. vertegenwoordigd 
door. haar raad van beheer wanneer het rekwest ·en zijn betekening de 
identiteit (naam, beroep en woonplaats) niet aanwijst van alle en van ieder 
van de beheerders die, op het tijdstip van de betekening, tot dit ambt 
benoemd waren (Cass., 14 april 1966, Pas., 1966, I, 1035; R. W., 1966-67, 
734; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5323, blz. 184;- betreffende de werking 
van de openbaarmaking van de benoeming van beheerders zie verder 
nr. 87 e.v.). 

De rechtbanken hebben zich op die rechtspraak ingesteld, en blijven 
de daarin neergelegde regel streng toepassen (Hrb. Kortrijk, 9 april 1964, 
R. W., 1963-64, 2035; - Brl.issel, 2 februari 1966, Pas., 1967, II, 16). 

6ss 



52 - Deze regel van verplichte aanwlJZing van de bevoegde fysische 
personen in de akten wordt toegepast op buitenlandse vennootschappen 
wanneer deze voor de Belgische rechtbanken in rechte optreden, vermits 
hij geacht wordt voort te vloeien uit de natuur van de rechtspersoon die 
noodzakelijk vertegenwoordigd-moet worden door een of meer natuurlijke 
personen. 

Krachtens art. 196 Venn. zal echter, overeenkomstig de wet die de 
buitenlandse vennootschap beheerst, - nl. de wet van de plaats waar haar 
hoofdzetel is gevestigd,- vastgesteld worden hoe de vennootschap ver
tegenwoordigd wordt en welke de bevoegdheid is van de personen door 
wie zij handelt (Cass., 24 september 1963, Pas., 1964, I, 86; Rev. prat. soc., 
1964, nr. 5177, blz. 28; ]. T., 1964, ro6; R.C.].B., 1964, 67 met noot 
L. Simont en P. Van Ommeslaghe; - Brussel, 2 februari 1966, Pas., 
1967, II, 16). 

De wet van de hoofdzetel bepaalt nl., of de bevoegdheid van de 
beheerder collegiaal is of integendeel individueel in hoofde van ieder 
bestuurder (Gent, 23 juni 1960, R. W., 196o-6r, 433). 

In het hoven aangehaalde arrest van 24 september 1963, besliste het 
hof van cassatie dat de statuten van de buitenlandse vennootschap hadden 
dienen overgelegd te worden om te kunnen nagaan of de vennootschap 
voor het hof geldig vertegenwoordigd was als eiseres, door de personen 
die in de akte van rechtspleging als vertegenwoordigers waren aangewezen. 

53 - Een zeer gebruikelijke bepaling in de oprichtingsakte van naamloze 
vennootschappen kent de bevoegdheid om de vennootschap in rechte te 
vertegenwoordigen toe aan een of meer personen, bv. aan twee beheerders, 
of nog. aan de voorzitter van de raad en een beheerder. Wanneer hun 
benoeming als beheerder openbaargemaakt is in de bijlagen van het Staats
blad, riloeten zij geen verder bewijs van hun vertegenwoordigingsbevoegd
heid leveren, dan de statutaire bepaling die hun bevoegd maakt. Aan deze 
persoon of personen wordt soms de minder passende benaming van statu
tair orgaan gegeven (zie hierover Simont, L. en Van Ommeslaghe, P., La 
notion de l' organe statutaire et la repartition des pouvoirs par le conseil 
d' administration des societes anonymes, R.C.].B., 1964, 74). 

Wat daar ook van zij, dergelijke statutaire bevoegdheidstoekenning, 
maakt het overbodig dat de identiteit van de overige beheerders in de akte 
van rechtspleging zou worden vermeld (Hrb. Kortrijk, 9 april 1964, R.W., 
1963-64, 2035; - vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 83, nr. 26). 

Al blijven sommigen hieromtrent een ijdele discussie voeren, mag 
aangenomen worden dat de hierbij gebruikelijke formulering poursuites 
et diligences de ... , in het Nederlands : op vervolging en ten verzoeke van 
(bv. twee beheerders) . .. een toewijzing van bevoegdheid betekent om de 
vennootschap te vertegenwoordigen (Brussel, 8 februari 1963, Pas., 1964, 
II, 204; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5260, blz. 91;- Brussel, rs april 1966, 
]. T., 1966, 545; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5370, blz. 162;- met een zekere 
aarzeling: Hrb. Kortrijk, 9 april 1964, l.c.). 



Het hof van cassatie had deze uitdrukking reeds in die zin begrepen 
in een arrest van 1911 (Cass., 5 januari 1911, Pas., 1911, I, 68, motieven 
op blz. 75). 

54 - Toewijzing van bevoegdheid om de vennootschap in rechte te ver
tegenwoordigen, aan een daartoe benoemde lasthebber, wordt als geldig 
beschouwd rnits de volmacht door het daartoe bevoegde orgaan en over
eenkomstig de statuten is gegeven (Cass., 7 januari 1960, R. W., 1960-61, 
749; Pas., 1960, I, 506; - vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 83, 
nr. 25). Deze mogelijkheid werd opnieuw bevestigd (Rb. Narnen, 18 de
cember 1963, ]. T., 1964, 585; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5264, biz. 109). 

55 - De materie van de proceshandelingen van de rechtspersoon zal met 
bet inwerking treden van het Gerechtelijk Wetboek in aanzienlijke mate 
vereenvoudigd worden. Art. 703 handhaaft de materieelrechtelijke regel 
- die voor de vennootschappen in art. 13 Venn. W. is neergelegd -
volgens dewelke de rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst 
van hun bevoegde organen. De fysische personen die . het orgaan zijn of 
sarnenstellen zullen echter ni~t meer in de akte van rechtspleging moeten 
aangewezen worden. Het vofstaat iritegendeel dat de akte van rechts
pleging melding inaakt van zijn eigen identiteit (naam, soort en zetel). 
Maar de tegenpartij zal mogen betwisten cfat in werkelijkheid de beslissing 
tot de proceshandeling niet is genomen of goedgekeurd door de daartoe 
bevoegde organen. Bij wijze van tussengeschil kan de ontkentenis van 
proceshandeling gedaan worden overeenkomstig art. 848 e. v. Vooraf 
echter kan de tegenpartij in elke stand van het geding eisen dat de rechts
persoon de identiteit zou mededelen van de natuurlijke personen die zijn 
organen zijn of samenstellen (art. 703, derde en vierde lid). 

56 - VERTEGENWOORDIGING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE AMBTSDUUR -
Op grand van de noodzakelijkheid van de vertegenwoordiging van de 
rechtspersoon, en de verplichting van de beheerder of zaakvoerder om, 
tot aan zijn vervanging, zijn ambt te blijven vervullen, blijft die tot aan 
zijn vervanging bevoegd om naar gelang de gevallen de vennootschap 
aileen te vertegenwoordigen of om lid te zijn van het daartoe bevoegde 
college (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 84, nr. 28). 

In die zin werd opnieuw beslist dat de eis uitgaande van een vennoot
schap, geldig ingesteld is door de statutair bevoegde voorzitter van de 
raad van beheer, na het verstrijken van zijn ambtsduur, wanneer niet in 
zijn vervanging was voorzien (Brussel, 8 februari 1963, Pas:, 1964, II, 204; 
Rev. prat. soc., 196s, nr. 5260, blz. 91). 

57 - BETWISTING VAN DE GELDIGHEID VAN DE BENOEM1NG - De geldig
heid van de benoeming van de leden van het college dat tot vertegen:.. 
woordiging in rechte bevoegd is, kan worden betwist. De verweerder is 
zeker gerechtigd de geldigheid van de benoeming te betwisten om daaruit 



af te leiden dat de vennootschap zelf niet gehandeld heeft door daartoe 
regelmatig benoemde fysische personen die haar orgaan van vertegen
woordiging samenstellen, en dientengevolge geen eis tegen hem heeft 
ingesteld. 

Voor het hof te Brussel werd de geldigheid van de benoeming voor 
bet eerst in hager beroep betwist. Op die grond was geconcludeerd tot 
de niet-ontvankelijkheid van de beroepsakte betekend ten verzoeke van de, 
in eerste aanleg, als verweerster, veroordeelde vennootschap. Het hof 
weigert echter op de betwisting in te gaan, omdat hierdoor de geldigheid 
van de besluiten van een algemene vergadedng in het gedrang zouden 
worden gebracht, in een geschil waarin aan de vennootschap de eerste 
graad van jurisdictie zou ontnomen zijn. Zolang de betwisting niet be
slecht is door een vonnis van de rechter in eerste aanleg, wordt de geldig
heid van de samenstelling van de raad van beheer m.b.t. de vertegen
woordiging van de vennootschap in de beroepsakte aangenomen (Brussel 
15 januari 1965, ]. T., 1965, 705; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5310, blz. 74). 

58 - Het hof heeft de interessante vraag dus niet onderzocht of de hande
lingen van de vertegenwoordiger, wiens benoeming naderhand is ver
nietigd, niettemin geldig kunnen toegerekend worden aan de vennootschap 
die hij de facto heeft vertegenwoordigd, terwijl de vennootschap tach 
noodzakelijk moet vertegenwoordigd zijn (vgl. hierover Simont, L., Les 
administrateurs ,de facto" et les enseignements des droits anglais et americain, 
R.C.].B., 1966, 478 e.v.). 

Hier is zeker stof tot vergelijking met de oplossingen die het admi
nistratief recht geeft voor de geldigheid van rechtshandelingen verricht 
door ambtenaren wier benoeming naderhand is vernietigd op grand van 
het beginsel van de continuiteit van de openbare dienst en de eisen van 
rechtszekerheid (vgl. Mast, A., Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, nr. 518, blz. 3; -De Visschere, F. E., Algemene theorie der rechts
handelingen van het openbaar bestuur, nr. 48, blz. 48 e.v.). 

59 - 0RGANIEKE AANSPRAKELIJKHEID - De vennootschap is rechtstreeks 
aansprakelijk. krachtens art. 1382 B.W., voor de schade die aan derden 
wordt veroorzaakt door de onrechtmatige daad van haar orgaan. 

Er werd terecht beslist dat de eis tot schadeloosstelling wegens de 
eerkrenkende openbaarmaking van het ontslag van een Zadkvoerder van 
een P.V.B.A., tegen de vennootschap zelf ingesteld mag worden, vermits 
zowel de algemene vergadering als de vertegenwoordigers van de vennoot
schap, terzake de vereffenaars, gehandeld hebben uit naam en voor rekening 
van de vennootschap (Hrb. Kortrijk, 22 april 1965; Rev. prat. soc., 1965, 
nr. 5263, blz. 103). 

60 - TOEREKENEN VAN PSYCHISCHE OF MORELE EIGENSCHAPPEN AAN DE 

RECHTSPERSOON - Het blijft een steeds wederkerend probleem te weten 
in hoever en in welke voorwaarden dwaling, goede trouw, bedrog, opzet 



en andere morele of psychische gesteltenissen of eigenschappen aan de 
rechtspersoon kunnen toegerekend worden. 

Ter zake van overeenkomsten die met de rechtspersoon zijn aan
gegaan, wordt- afgezien van elke organieke vertegenwoordiging- aan
genomen dat het bedrog van de lasthebber toegekend wordt aan de last
gever (vgl. De Page, I, nr. 52, blz. 68). 

Bij toepassing van de principes van de organieke vertegenwoordiging 
zal het bedrog dat door een orgaan is gepleegd binnen zijn ambtsbevoegd
heid, als het bedrog van de rechtspersoon zelf gelden. Het bedrog dat 
bij de oprichting door de oprichters is gepleegd, wordt aan de vennoot
schap toegerekend. Zo bv. wanneer tegen de vennootschap de pauliaanse 
nietigheid van een inbreng wordt gevorderd (zie hoven nr. 14). 

Voor de bescherming van de belangen van de vennootschapsschuld
eisers is het wenselijk, dat een identificatie aangenomen wordt tussen de 
rechtspersoon en zijn orgaan, waar het om de rechtsgevolgen gaat van 
psychische of morele toestanden die zich uiteraard slechts bij natuurlijke 
personen kunnen voordoen. 

Ook. de rechtspersoon moet zich in zijn eigen belang kunnen beroepen 
op psychische of morele toestanden waaruit het recht gevolgen afl.eidt. 
Zo werd beslist dat ook een rechtspersoon in de morele onmogelijkheid 
kan verkeren om zich een · schriftelijk bewijs te verschaffen. Dit werd aan
wezig geacht voor het bewijs van een betaling gedaan aan een bediende 
van een P.V.B.A., waarvan de zaakvoerders de echtgenote en de schoon
moeder van de bediende waren (Brussel, 22 juni 1963, Pas., 1964, II, 118). 

6x - Aan de identificatie tussen het orgaan en de rechtspersoon zijn 
redelijke perken te stellen, uitgaande van de zin en strekking van de rechts
norm die men op de rechtspersoon moet toepassen. 

De wetgever gaf hierin het voorbeeld in art. 2, § 2 van de bij K.B. 
25 september 1946 gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord. 
De goede trouw die aan de zijde van de schuldenaar moet aanwezig zijn 
om de homologatie van een akkoord te verkrijgen, is niet noodzakelijk 
(voor de in de wettekst genoemde vennootschappen) te vereenzelvigen 
met de goede trouw van de beheerders of zaakvoerders. Nagegaan moet 
worden of hun handelingen met de toestemming van de algemene ver
gadering werden verricht of door haar bekrachtigd, of dat zij van die 
aard zijn, dat zij een stempel van kwade trouw drukken op de werkzaam
heid zelf van de vennootschap. 

Er werd gevonnist dat de aangehaalde bepaling geen gunstregime 
schept, ten voordele van de daarin genoemde vennootschappen, door 
haar goede trouw te verinoeden. Haar goede trouw zullen zij moeten 
bewijzen zoals een natuurlijke persoon dit moet doen. 

De wetgever heeft hier de orgaantheorie enigszins doorbroken door 
de kwade trouw, die aan de zijde van de beheerders vaststaat, niet altijd 
en noodzakelijk toe te rekenen aan de rechtspersoon. Zijn goede trouw 
kan aangenomen worden wanneer die aanwezig is bij de meerderheid 1 
van zijn leden. · 
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Terzake werd de homologatie geweigerd op grond van de beschouwing 
dat de intimiteit tussen beheerders en aandeelhouders zo sterk was dat 
de handelingen van de eerstgenoemde als die van de laatstgenoemde 
kunnen gelden (Hrb. Verviers, 31 maart 1966, fur. Liege, 1966-67, 53). 

In een arrest vim het hof te Brussel worden de concrete omstandig
heden van de oprichting zelf onderzocht om na te gaan of op de werk
zaamheid zelf van de vennootschap een stempel van kwade trouw is 
gedrukt (Brussel, 3 maart 1965, R. W., 1964-65, 1690). 

62 - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - Volgens een vast
staande rechtspraak rust de verplichting om de wetten en de reglementen 
na te leven evenzeer op de rechtspersonen als op de fysische personen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor inbreuken die door de 
vennootschap zijn gepleegd, rust op de fysische personen door wie de 
vennootschap heeft gehandeld en die, in de werkelijkheid, als daders de 
inbreuk hebben gepleegd, of die, als organen of ondergeschikten, om het 
even, terwijl zij belast waren met de vervulling van een wettelijke ver
plichting voor rekening van de vennootschap, nagelaten hebben dit te 
doen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 85, nr. 32). 

Deze rechtspraak werd opnieuw bevestigd (Cass., 2I september 1964, 
Pas., 1965, I, 65; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5271, blz. I29; - Cass., 
I I januari I965, Pas., 1965, I, 458). 

In een recent arrest van het hof van cassatie werd de formulering 
van deze regel aangevuld, zodat de mogelijkheid van verantwoordelijkheid 
van organen en van topfunctionnarissen misschien wel enigszins kan 
uitgebreid zijn. 

Wanneer de strafwet door een vennootschap is overtreden rust de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid op het orgaan of op de ondergeschikte 
van de vennootschap, die, belast met de vervulling van de wettelijke 
verplichting voor haar rekening, dit nagelaten heeft of vrijwillig in gebreke 
gebleven is zich te vergewissen van de uitvoering der verplichting (Cass., 
6 maart 1967~J;T., 1967, 4:i7; Rev. prat. -soc., 1967, nr. 5394, blz. 272). 

Op die gronden werd wettig geacht de veroordeling van de zaak
voerder wegens · het feit dat een auto, eigendom van de vennootschap, 
in het verkeer was gebracht zonder het reglementair voorgeschreven 
immatriculatiekenteken. 

63 - De feitenrechter mag en moet in elk geval afzonderlijk nagaan en 
vaststellen welke fysische persoon als dader de strafbare inbreuk heett 
gepleegd of op welke persoon de verplichting rustte om het met straffen 
gesanctionneerde voorschrift na te komen (Cass., 11 januari 1965, I.e.). 

Deze vaststelling blijft aanleiding geven fot casuistiek. Zo mocht 
volgens het laatst aangehaald cassatiearrest, door de feitenrechter aan
genomen worden dat de beheerder aan wie het dagelijks bestuur der 
vennootschap opgedragen is en die het in feite alleen heeft uitgeoefend, 
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verplicht was tot vervulling van het wettelijk voorschrift en dus voor de 
strafbare inbreuk verantwoordelijk was. 

Zo ook mocht als dader van de bankbreuk worden veroordeeld, de 
persoon die in feite het bestuur van de vennootschap volledig en uit
sluitend heeft uitgeoefend zodat de rechter hem de hoedanigheid mocht 
toeschrijven van feitelijk orgaan (Cass., 2 december 1963, Pas., 1964, I, 346; 
Rev. prat. soc., 1965, nr. 5244, blz. 13; - vgl. ook Cass., 21 september 
1964, l.c.;- Cass., 20 september 1965, Pas., 1966, I, 94; ]. T., 1965, 622; 
Rev. prat. soc., 1967, nr. 5392, blz. 266). 

Er was geen moeilijkheid bij de veroordeling van de enige directeur 
van een Nederlandse N.V., die nagelaten had een onder strafbedreiging 
opgelegde kennisgeving te doen in verband met in Belgie uitgevoerde 
werken. De wettelijke verplichting rustte immers op de directeur als enig 
bestuursorgaan ·van de vennootschap (Corr. Tongeren, 18 februari 1964, 
fur. Liege, 1964-65, 250) (1). 

Wanneer aan de andere kant, een ondergeschikte van de vennootschap 
terechtstaat, moet ook nauwkeurig worden onderzocht of hij over voldoende 
mach ten beschiki:e- in de uitoefening van de _ opgedr:igen- taak om de met 
de strafwet strijdige toestand te voorkomen of te doen ophouden,, opdat' 
hij verantwoordelijk zou kunnen gesteld worden voor de overtreding die 
door de vennootschap gepleegd is (Carr. Luik, 14 december 1966, fur. 
Liege, 1966-67, 178). 

64 - In vele gevallen zal strafbare deelneming ten laste van de beheerders 
of zaakvoerders kunnen weerhouden worden, mits de vereisten, bepaald 
in art. 66 en 67 S.W. ten aanzien van de feiten vaststaan. De beschouwing 
dat de vennootschap zelf, als rechtspersoon, niet strafbaar is ontneemt 
niet het karakter van misdrijf aan de gepleegde daad. Aan de andere kant 
is niet vereist dat degene die, in de . werkelijkheid, als hoofddader heeft 
gehandeld strafbaar is of vervolgd is ; hij mag onbekend gebleven zijn 
(vgl. Charles, R., De deelneming in het Belgisch Strafrecht, Vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, ]aarboek V 
(1953-54), blz. 54 e.v.). 

Het hof te Luik onderzocht uitvoerig de feitelijke omstandigheden 
om vast te stellen welke personen in werkelijkheid in de vennootschap een 
ambt bekleedden en machten uitoefenden om aan dezen de inbreuk op 
de strafwet toe te rekenen. Het stelde nauwkeurig vast dat deze personen 
als daders van het wanbedrijf dienden gestraft te worden, om aan de 
uitvoering daarvan rechtstreeks te hebben meegewerkt of tot de uitvoering r 
zodanige hulp. te hebben verleend dat het wanbedrijf zonder hun bijstand I 

niet had -kurinen worden gepleegd (Luik, 2 december 1966, fur. Liege, ' 
1966-67, 153; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5372, blz. 168). 

(I) In dit vonnis is het Nederlands recht waarschijnlijk niet juist begrepen, waar 
het de Nederlandse directeur gelijkstelt met de Belgische afgevaardigde-beheerder, terwijl 
er, volgens het vonnis, naar Nederlands recht geen raad van beheer zou bestaan. Integen
deel beantwoordt aan de Belgische raad van beheer het Nederlands bestuur of directie, 
met de van ons recht afwijkende mogelijkheid dat dit bestuur eenhoofdig mag zijn. 
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65 - In een vonnis van de correctionele rechtbank · te Brussel werden 
de beheerders, niettegenstaande de vastgestelde beperkte rol die zij in het 
bestuur van de vennootschap hadden gespeeld, veroordeeld als mede
daders van de inbreuken die door de afgevaardigde beheerder waren 
gepleegd. Voor de weerhouden strafbare deelneming volstond de tekort
koming aan de vennootschapsrechtelijke verplichting 'van de behe~rder, 
zoviefTegens-aandeelhouders als ]~gens derden, om controle uit te oefenen 
~p~het oeleid van de-·afgevaardigde beheerder. In dit vonnis werd aan
g'enomen datde lederi van de raad van oeheer het misdrijf hadden mogelijk 
gemaakt en het plegen daarvan vergemakkelijkt, door zich te onthouden 
van de vervulling van hun beheerdersverplichtingen, en dat zij zodoende 
schuldig waren aan strafbare deelneming (Corr. Brussel, 3 november 1964, 
]. T., I964, 737). 

Hierbij rijst eens te meer de vraag op of strafbare deelneming kan 
weer houden worden bij het niet uitoefenen van een wettelijke of bedongen 
verplichting. Ik laat het antwoord over aan de penalisten (Zie hierover : 
A.P.R., Tw. Strafbare deelneming, door J. D'Haenens, nr. I I3 e.v.; -
Rubbrecht, J., Strafbare deelneming door onthouding, R. W., I96I-62, 
22I I e.v.). 

Inmiddels moet herinnerd worden aan het cassatiearrest waarin duide
lijk gepreciseerd is dat tekortkoming aan de civielrechtelijke verplichting 
van de beheerders, om toezicht uit te oefenen op het beleid van de afge
vaardigde beheerder, niet volstaat opdat zij de strafrechtelijke verant
woordelijkheid zouden oplopen voor de door hem gepleegde inbreuken, 
terwijl strafbare deelneming daaraan hun nier te laste gelegd werd (Cass., 
24 augustus 196I, Pas., I96I, I, 12I7). 

M.a.w. de tekortkoming aan de vennootschapsrechtelijke verplichting 
van de !eden van de raad van beheer om op doeltreffende wijze deel te 
nemen aan het beheer, is niet voldoende om hun strafrechtelijke verant
woordelijkheid te weerhouden voor overtredingen waaraan een afgevaar
digde beheerder of een ondergeschikte zich heeft plichtig gemaakt. Het 
nalaten van de vervulling van hun beheerdersplicht is, in de opvatting 
van het hof van cassatie, op zich zelf niet met een strafbare deelneming 
gelijk te stellen. 

In die zin werd ook door het hof te Brussel geoordeeld dat de vast
stelling van de hoedanigheid van beheerder in hoofde van de verdachte 
ontoereikend is opdat die strafbaar zou zijn wegens de inbreuken die door 
een N.V. zijn gepleegd. 

De beheerder werd niet verantwoordelijk geacht voor het niet ver
lichten van werken, wanneer niet bewezen was dat de werken onder zijn 
leiding of onder zijn toezicht werden uitgevoerd of volgens richtlijnen 
die door hem verschaft werden (Brussel, I8 september I963, R. W., 
I963-64, I331). 
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AFDELING III 

Vormvereisten- Vennootschappen opgericht zonder bijzondere 
akte - Openlijke en duurzame handelsbedrijvigheid van ver

schillende personen 

66 - RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE ZONDER AKTE OF MET ONREGEL
MATIGE AKTE OPGERICHTE VENNOOTSCHAP- De wetgever heeft ongetwijfeld 
een prijzenswaardige nuancering van de sanctie nagestreefd in art. 4 
Venn. W. 

Een bijzondere akte - geldige authentieke of onderhandse, naar 
gelang van de soort vennootschap - is vereist op straf van nietigheid. 
Deze nietigheid kan door de vennoten aan derden niet worden tegen
geworpen, en tussen vennoten treedt zij eerst in vanaf het tijdstip van de 
daartoe strekkende eis. Derden hebben de keuze de rechtspersoonlijkheid 
van de vennootschap te erkennen of te negeren of haar nietigheid ex tunc 
te doen uitspreken. 

Uit deze regeling volgt dat de in de zin van art. 4 onregelmatig opge
richte duurzame en openlijke vennootschap een rechtspersoon is, zolang 
zij niet bij vonnis is nietig verklaard. 

Hieruit volgt dat dergelijke vennootschap kan failliet verklaard worden 
(Rb. Aarlen, 14 september 1967, fur. Liege, 1967-68, 43; - in die zin : 
Fredericq, L. en S., Handboek, II, nr. 1878, blz. 848; - A.P.R., Tw. 
Vennootschappen (Feitelijke-), door R. Janssens, nr. 157). 

67 - De toepassing van art. 4 geeft aanleiding tot vele en vaak nodeloze 
complicaties. 

De voornaamste oorzaak daarvan is gelegen in de ondoelmatige juri
dische techniek van art. 4, dat, met het oog op de bescherming van de 
belangen van derden, een sanctie bepaalt voor het ontbreken van een op
richtingsakte, terwijl de derden toch alleen belang hebben bij het openbaar
maken van die akte. Veel moeilijkheden zouden vermeden zijn moest de 
wetgever, wat de derden betreft, in een enkele sanctie hebben voorzien, 
nl. diegene die het ontbreken van openbaarmaking van de oprichtingsakte 
treft (art. 11 Venn. W.). 

Een van de meest ingewikk.elde kwesties ontstond met de heersende 
opvatting die, op grond van de relativiteit van het gewijsde, iedere rechts
kracht aan het vonnis van nietigverklaring ontzegde jegens diegenen die 
geen partij waren in het proces. 

Betreffende de rechtskracht van het vonnis van nietigverklaring heeft 
het hof van cassatie een nieuwe rechtspraak ingeluid met zijn arrest van 
20 april 1966. Weliswaar betreft dit arrest niet de hier besproken nietig
heidsgrond, maar de gegeven oplossing geldt hier ook. Dit arrest komt 
verder ter sprake (zie verder nr. 83). 

68 - E1s INGESTELD DOOR SAMEN OPTREDENDE HANDELAARS - De Belgische 
rechtspraak wordt steeds geteisterd door de betwisting die kan oprijzen 



uit de agressieve erkenning ·van het bestaan van een onregelmatig opge
richte vennootschap, wanneer de schuldenaar, die aan zijn verplichting 
tot betaling wil ontkomen, beweert dat hij met een rechtspersoon heeft 
gecontracteerd, zodat de eis die ingesteld is door de vennoten van een 
onregelmatig opgerichte vennootschap, ut singuli, zou moeten afgewezen 
worden wegens het gemis aan rechtsband (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1964, 89 e. v.). 

Een aanzienlijk aantal vonnissen handhaaft deze oplossing, die tot 
1954 als heersend moest beschouwd worden (Hrb. Brussel, 7 februari 1963, 
Rev. prat. soc., 1965, nr. 5288, blz. 286; - Hrb. Bergen, 29 maart 1965, 
Pas., 1966, III, 69;- Vred. Elsene, re kant., 7 april 1965, ]. T., 1965, 467; 
- Hrb. Luik, II maart 1966, Rev. prat. soc., 1967, nr. 5346, blz. 262; 
]ur. Liege, 1966-67, 37). 

69 - Als noodoplossing werd voorgesteld de cessie aan een vennoot of 
de inbreng in een geldig opgerichte vennootschap, van de schuldvordering, 
door alle vennoten en door de vennootschap samen (zie o.m. E.L., noot 
onder Rb. Gent, 20 juli 1915, ]ur. comm. Fl., 1915, nr. 4348, blz. 141;
A.P.R., Tw. Vennootschappen (Feitelijke -), door R. Janssens, nr. 185). 

Die poging is terecht als ondeugdelijk verworpen. De cessionnaris 
stapt immers in de schoenen van de cedent. Alle verweermiddelen- ook 
het hier besproken en betwiste - waarover de schuldenaar ten tijde van 
de cessie beschikte, kunnen door hem worden ingeroepen (Hrb. Bergen:, 
29 maart 1965, Pas., 1966, III, 69; -in die zin : Hrb. Antwerpen, 24 mei 
1943, Pas., 1944, III, 5; - Brussel, 15 januari 1955, Pas., 1956, II, 104; 
Rev. prat. soc., 1957, nr. 4676, blz. 134). 

70 - In het vorige overzicht was het Luikse arrest van 28 maart 1963 
besproken dat, in de lijn van de Gentse rechtspraak, aangenomen had dat, 
wanneer twee of meer personen openlijk en duurzaam samen handel 
drijven, de derde, die met hen gehandeld heeft, niet kan beweren met 
een vennootschap onder firma te hebben gehandeld om op die gronden 
de eis te doen afwijzen die door haar beweerde vennoten in eigen naam 
maar toch gezamenlijk ingesteld is (T.P.R., 1964, 91, blz. 41 e.v.). Dit 
arrest werd door het hof van cassatie vernietigd, uitsluitend op grond van 
schending van art. 97 G.W. wegens het niet beantwoorden van de con
clusies (Cass., 17 december 1964, Pas., 1965, I, 391). 

Na cassatie deed het hof van beroep te Brussel in verenigde kamers 
uitspraak bij arrest van 13 februari 1967 (Rev. prat. soc., 1967, nr. 5362, 
blz. 106), in de zin van de tot 1954 heersende opvatting. 

Het hof stelt vast dat de oorspronkelijke eisers samen handel dreven 
onder de naam A.J.D. (A en J. Duliere), wat een gemeenschappelijke naam 
(raison sociale) is; dat zij onder een enkel nummer in het H. Reg. waren 
ingeschreven; dat de zaak haar zetel had aan een enkel adres; ten slotte, 
dat hun briefwisseling op postpapier getekend wordt door een van heiden, 
onder de vermelding A.].D. of A. et ]. Duliere Entreprises Generales. 



Het hof oordeelt ~ m.i. volkomen terecht ~ dat tussen deze personen 
eeh vennootschap bestaat, die wegens haar openlijk en duurzaam karakter, 
niet aan een der in art. 3 Venn. W. genoemde vennootschappen kan beant
woorden, maar integendeel aan de door art. 15 Venn. W. bepaalde ven
nootschap onder firma. 

Deze vennootschap nu is blijkens art. 2 Venn. W. een rechtspersoon. 
Uit het ontbreken van openbaarmaking van een oprichtingsakte volgt 

alleen de niet ontvankelijkheid van de door de vennootschap ingestelde 
eisen en de onmogelijkheid ·om de oprichtingsakte aan derden tegen te 
werpen, wanneer zij haar van de hand wijzen (art. II, derde lid Venn. W.). 

Uit het ontbreken van een schriftelijke oprichtingsakte zelf volgt de 
nietigheid van de vennootschap, maar in die zin dat deze nietigheid niet 
aan derden kan worden tegengeworpen door de vennoten, en slechts 
tussen deze intreedt op het tijdstip van de daartoe strekkende eis (art. 4 
Venn. W.). 

Het hof formuleert opnieuw de doctrine van het gesloten systeem van 
de handelsvennootschappen. Zodra een openlijke en' duurzame vennoot
schap een handelsvennootschap is, moet zij noodzakelijk beantwoorden 
aan een van de in art. 2 genoemde vennootschapssoorten, terwijl alle 
handelsvennootschappen- uitgezonderd de door art. 3 bedoelde - rechts
personen zijn. En wanneer vaststaat dat deze vennootschap niet geldig 
is opgericht onder een andere vorm dan de vennootschap onder Firma, 
moet zij als zodanig gelden. 

Op deze gronden neemt het hof aan dat de tegenpartij niet met A. 
en J. Duliere persoonlijk heeft gecontracteerd maar integendeel met een 
vennootschap-rechtspersoon en dat dientengevolge de eis ingesteld door 
deze personen tot nakoming der verbintenissen die tegenover de tussen 
hen bestaande vennootschap zijn aangegaan, ongegrond is. 

De premissen van deze redenering kunnen volledig aangenomen 
Nochtans moeten de juistheid en de doelmatigheid van de daaruit 

afgeleide conclusie sterk betwijfeld worden. 
Ten aanzien van de eisen van zekerheid en moraliteit in het zaken

leven, mag gevraagd worden of een eerlijke handel gebaat kim zijn met 
dergelijke juristerij. · Men heeft inderdaad met A en B gehandeld, wetend 
dat tussen hen een vennootschap bestond. Wanneer het er op aankomt 
zijn verbintenissen na te leven of zich voor zijn weigering te verantwoorden 
zegt men : ,niet gij A en B moogt vorderen; dit kan alleen de tussen 
u bestaande vennootschap, en deze zal, krachtens art. II, geen ontvanke
lijke eis kunnen instellen. Mijn schulden zal ik niet betalen I 

De besproken oplossing - of, juister wellicht, de weigering van een 
redelijke oplossing - mag ook ten aanzien van de rechtsprincipes worden 
afgekeurd, als een niet te verantwoorden, louter dogmatische deductie 
uit het begrip rechtspersoonlijkheid (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, 
93 e.v.). 



72 - Meestal inderdaad geldt de onregelrnatig opgerichte vennootschap 
als een vennootschap onder firma (zie volgend nr.). Alhoewel deze vennoot
schap een rechtspersoon is (art. 2 laatste lid), is zijeenrechtspersoonmet 
qnv9~~om:e,n ~t:P,.alt_e. Haar persoonlijkheid vaft ,praktisch samen' met eli~ 

;''%'!iii 'h.1~~'~'~rib.~t~' die in werkelijkheid samen handel drijven onder een 
gemeenschappelijke naam (Cass., 15 december 1938, Pas., 1938, I, 383; 
B.]., 1939, 85, met noot L.S.; fur. comm. Brux., 1939, 153, met noot 
R. Piret). 

De vennoten zijn tot de vennootschapsschulden gehouden niet als 
borgen, maar als tot hun eigen schulden (VanRyn, I, nr. 407, blz. 289). 
De opvatting mag gehandhaafd worden dat, als keerzijde hiervan, de 
schuldvorderingen van de vennootschap de schuldvorderingen zijn van 
de vennoten gezamenlijk in die hoedanigheid. 

Wanneer het Belgische positieve recht de rechtspersoonlijkheid van 
de vennootschap onder firma erkent, betekent zulks in hoofdzaak dat zij 
een afgescheiden vermogen heeft in die zin dat het gezamenlijke vermogen, 
voor de vennootschap bestemd, preferentieel executieobject is voor de ven
nootschapsschuldeisers. Dit belet niet dat het vennootschapsvermogen 
tevens het vermogen van de vennoten zou zijn (anders in de volkomen 
rechtspersoon, zie hoven nr. 27 en 28). Dit werd duidelijk erkend door 
het hof van beroep te Brussel in de redengeving van zijn arrest van 27 fe
bruari 1954 ,dat in feite en in rechte de goederen dezer firma, welke door 
geintimeerde kan aangezien worden als een vennootschap onder gemeen
schappelijke naam, de goederen zijn van de consoorten Plateau" (R. W., 
1953-54. !627). 

Rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onder firma betekent 
verder dat zij als openlijke vennootschap bekwaam is om in rechte op te 
treden. Dit sluit niet uit dat haar vennoten haar vorderingen die de hunne 
zijn, ook gezamenlijk zouden kunnen instellen (Vgl. Luik, I februari 1921, 
Pas., 1921, II, 74; - cassatieberoep verworpen door Cass., 17 mei 1923, 
Pas., 1923, I, 316). 

Wat P. Van Ommeslaghe in een ander verband schreef over het 
begrip rechtspersoonlijkheid is hier volkomen toepasselijk : , ... notion 
utile lorsqu'elle nous donne une explication harmonieuse des phenomenes 
que nous observons ... , mais qui ne doit pas nous entrainer par une logique 
purement conceptuelle et formelle, a deduire de l'idee de personnalite 
des consequences differentes de celles que 1' on a voulu synthetiser par le 
recours a cette notion. Elle ne doit pas nous entrainer a nous refuser en 
toute circonstance a considerer, derriere la construction technique, les reali
tes qu'elle explique" (noot onder Cass., 31 mei 1957, R.C.].B., 1958, 288). 

Het inzicht in de onvolkomen rechtspersoonlijkheid die de vennoot
schap onder firma kenmerkt maakt mogelijk dat haar vorderingen zouden 
ingesteld worden door haar gezamenlijke vennoten in die hoedanigheid. 

Tegen dergelijke eis kan het middel van niet-ontvankelijkheid van 
art. 11, derde lid, niet worden ingeroepen (Cass., 17 november 1923, 
Pas., 1923, I, 316; - Cass., 10 november 1927, Pas., 1928, I, 3). 
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Op die rechtsgronden kunnen de verworvenheden van de rechtspraak 
uit het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, in het vorig overzicht 
besproken (T.P.R., I964, 9I e.v.) gehandhaafd worden. Het handelsverkeer 
heeft er alles bij te winnen. 

73 - KwALIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP - In veruit de meeste ge
vallen zal de zonder akte opgerichte vennootschap waarvan de derde het 
bestaan erkent, te zijnen opzichte als een vennootschap onder firma worden 
behandeld. Bij hypothese immers is geen akte openbaar gemaakt, zodat 
de bepalingen van de overeenkomst der vennoten die van het gemeenrecht 
afwijken, tegen de derde niet kunnen worden ingeroepen (art. I I, derde lid 
Venn. W.). Al de vennoten ·zullen dus als commerciele medeschuldenaars 
hoofdelijk en onbeperkt verbonden zijn. M.a.w. hun vennootschap be
antwoordt aan het type van de vennootschap onder firma die als grondvorm 
der handelsvennootschap geldt zolang daarvan niet op geldige wijze is 
afgeweken. 

Meestal wordt voorgehouden dat de vennootschap ten aanzien van 
derden altijd en noodzakelijk als vennootschap onder firma zal behandeld 
worden (zie o.m. Van Ryn, I, nr. 386, blz. 273 en nr. 398, blz. 283; -
Fredericq, L. en S., Handboek, I, nr. 389, biz. I23; - Van der Mens
brugghe, Rev. prat. soc., I957, nr. 4663, biz. I23). 

Deze opvatting is te absoiuut. Weiiswaar zai in de praktijk de vennoot
schap meestal als vennootschap onder firma gelden, maar uitzonderingen 
zijn mogelijk (A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -),door R. Janssens, 
nr. 8I e.v.). De vennootschap kan duidelijk aal). een ander type beant
woorden, op grond van uiterlijk waarneembare omstandigheden, en zonder 
dat de bedingen van een bij hypothese niet openbaar gemaakte oprichtings
overeenkomst dienen te worden ingeroepen. 

' 

Zo besliste de rechtbank te Aarlen naar aanleidirig van de failliet
verklaring van een vennootschap die zonder akte opgericht was tussen 
onverdeelde erfgenamen, dat zij ais commanditaire vennootschap moest 
gekwalificeerd worden. De handel was voor gemeenschappelijke rekening 
duurzaam voortgezet door twee erfgenamen, terwijl de overigen, als com
manditaire vennoten, geen deel hadden genomen aan het gevoerde beleid 
(Rb. Aarlen, I4 september I967, ]ur. Liege, I967-68, 43; - vgl. Hrb. 
Brussel, 3 juni I927, Rev. prat. soc., I927, nr. 28I2, blz. 332; - Hrb. 
Brugge, 24 mei I934, besproken door Janssens, o.c., nr. 83). 

74 - ScHIJNVENNOOTSCHAP - Terwijl in principe op de derde die het 
bestaan van een vennootschap aanvoert, bij betwisting, de bewijslast 
daarvan rust, vergenoegt de rechtspraak zich, zoals bekend, vaak met de 
vaststelling dat de derde het bewijs heeft geleverd dat hij gerechtigd was 
te vertrouwen op het bestaan van een vennootschap. 

lndien in dergelijk geval, de schijnvennoten zich aan hun werkelijke 
overeenkomst mogen houden, zal tegenover de derde de schijnvennoot
schap worden behandeld alsof zij aan de werkelijkheid beantwoordt (vgl. 
Hrb. )3russel, 2 mei I931, Rev. prat. soc., I933· nr. 329I, blz. 86). 



Het is bier niet de plaats om de in Belgie steeds beersende opvatting 
te bespreken die de toerekenbare scbijn wil blijven bebandelen als een 
onderdeel van bet leerstuk van de onrecbtmatige daad. (Zie o.m. de Harven, 
Etude sur Ia notion de l'apparence en droit prive; Rev. Dr. B., X (1938), 
blz. 91;- Vincent, L.A., La theorie de l'apparence. Travaux et conferences 
Fac. Dr. U.L.B., 1957, 156;- De Page, II, lnr. 941 in .firu~. blz. 941; -
vgl. ook Dalloz, Nouveau Repertoire de Droit, Tw .. Apparence, nr. 6). 

Terloops kan worden opgemerkt dat zulks ondoelrnatig is en vaak 
onjuist. In menig geval kan een fout moeilijk worden weerbouden. De 
behandeling van de schijn als werkelijkbeid, bij wijze van schadeloos
stelling, gaat de omvang van de schade (het negatief belang) te hoven 
(vgl. Calais-Auloy, J., Essai sur la notion_ d' apparence en droit commercial, 
nr. 10 e.v., blz. 22 e.v., meer bepaald, nr. 12, blz. 25;- vgl. ook: Van Ger
ven, W., Bewindsbevoegdheid, nr. 169 e.v., biz. 225 e.v.; - Boonen, H., 
De rechtsschijn, R.W., 1950-51, 295; -Patry, R., Le principe de Ia con
fiance, blz. 270 e.v.). 

Men beeft ingezien dat de toerekenbare schijn niet beheerst wordt 
door de regelen van de onrecbtmatige daad, maar. als een bijzondere 
ri,~i~9J!·8Ll~R~ij~£e~~ wegens optreden in het r;;-21-its;erkeer: ~ ' ,.. ·· · 

Men weet dat deze opvatting, die reeds sedert lang in bet Duitse 
e!}. Nederlandse recht geldt, tbans ook aangenomen is door de Franse 
Cour de Cassation (Cass. fr. (ass. plen. civ.), 13 december 1962, Rec. Dall., 
1963, J, 2'77, met noot J. Calais-Auloy). · 

Veel bedenkelijker nog is de toepassing die in de rechtspraak gemaakt 
wordt van de leer van de toerekenbare schijn in verband met de schijn
vennootschap. 

Een schijn kan volstaan, en moet volstaan, in zover dit vereist wordt 
om het redelijk vertrouwen ViJ.n een derde niet te bescbamen. De behan
deling van een scbijnvennootschap als een werkeiijke rechtspersoon is niet 
meer verantwoord wanneer de derde de opgewekte schijn uitsluitend 
inroept om de eis, die tegen hem is ingesteld door de scbijnvennoten 
(ut singuli) te doen afwijzen, onder het voorwendsel dat bij met een rechts
persoon zou gecontracteerd hebben. Deze bescho~wing kon geen rol 
spelen bij het aangaan van een verbintenis. Het afwijzen van de eis op 
die gronclen kan niet verantwoord worden (Anders, ten onrechte: Brussel, 
12 juni 1967, ]. T., 1967, 666). Geen enkel rechtmatig vertrouwen van een 
derde vereist zulkdanige oplossing. 

Ware integendeel wel verantwoord, de veroordeling van een scbijn
vennoot als hoofdelijke schuldenaar (art. 17 Venn. W.), wanneer de schijn 
van vennootschap aan zijn gedragingen is toe te rekenen en de schuldeiser 
hierop vertrouwd heeft en mocht vertrouwen op · bet tijdstip waarop hij 
met de scbijnvennootschap heeft gecontracteerd (Hrb. Brussel, 2 mei 
1931, I.e.). 

75 - In een arrest van 22 noveinber 1965 (Pas., 1966, I, 391; R. W., 
1966-67, 982; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5393, blz. 270), heeft bet hof van 
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cassatie de toepassingssfeervan de leer van de toerekenbare schijn enigerc 
mate gepreciseerd en wel in verband met de schijnvennootschap. Het hof 
besliste dat, hoewel art. 4 Venn. W. bepaalt dat de nietigheid waarvan 
sprake in die bepaling, door de vennoten niet aan derden kan worden 
tegengeworpen, noch uit deze wettelijke bepaling noch uit enige andere 
volgt dat een schijn welke ook de aard ervan weze, degenen die volgens 
deze schijn er de vennoten zouden van zijn, nooit zou toelaten het bestaan 
van de vennootschap te betwisten. 

Op die gronden werd het arrest vernietigd, waarbij een persoon wegens 
bankbreuk was veroordeeld in zijn hoedanigheid van beheerder van een 
failliete vennootschap, met verwerping van het verweermiddel dat gesteund 
was op het niet bestaan van voornoemde vennootschap, en zonder vast te 
stellen dat de verdachte zelf verkeerde in een virtuele staat van faillissement. 

Door dit arrest werd terecht de toepassingssfeer van de toerekenbare 
schijn beperkt tot het eigenlijke rechtsverkeer. 

76 - STATUTENWIJZIGING- VoRMVEREISTEN- Blijkens art. 12 Venn. W. 
moet de conventionele wijziging van de oprichtingsakte op straffe van 
nietigheid met naleving van dezelfde vormvereisten geschieden als diegene 
die voor de oprichtingsakte bepaald zijn. De statutenwijziging van een 
P.V.B.A. vereist dientengevolge een authentieke akte. 

De bij art. 12 bedoelde nietigheid beantwoordt volkomen aan diegene 
die bij art. 4 is geregeld. Hieruit werd terecht afgeleid dat, tussen vennoten, 
de nietigheid eerst intreedt vanaf de daartoe strekkende eis (Hrb. Brussel, 
10 november 1965, R. W., 1965-66, 1173; fur. comm. Brux., 1966, 108; -
vgl. ook Hrb. Kortrijk, 22 april 1965, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5263, 
biz. 103). Deze oplossing wordt thans nagenoeg algemeen aanvaard (Frede
ricq, IV, nr. 157. blz. 265; - Fredericq, L. enS., nr. 6os, blz. 499; -
VanRyn, I, nr. 401, blz. 285 en nr. 797, in fine, blz. 480;- Wauwermans, 
nr. 36, blz. 23; - Hrb. Brussel, 12 december 1952, Rev. prat. soc., 1954, 
nr. 4350, blz. 61;- anders, ten onrechte : Resteau, II, nr. 1287, blz. 413). 

AFDELING IV 

Geveinsde vennootschappen 

77 - NIETIGHEID - In het vorige overzicht (T.P.R., 1964, 96) kon in 
de rechtspraak de strekking vastgesteld worden om de geveinsde of fictieve 
vennootschap nietig te verklaren. 

De constructie van de rechtspersoon ·die zijn naam leent voor het 
exploiteren van een persoonlijke onderneming (vgl. Van Ryn, I, nr. 319, 
biz. 222), is te gekunsteld en miskent de werkelijkheid. Wanneer onder 
het mom van een geveinsde vennootschap een eenmanszaak of familiezaak 
wordt gedreven, met beperkte aansprakelijkheid van de ondernemer, 
zonder dat de daartoe vereiste afscheiding van vermogens tot stand gebracht 



en gegandhaafd wordt, moet de vennootschap-rechtspersoon nietig ver
kl;a~d:\vord~n.<Zij is immers opgericht in strijd met art. 7 en 8 Hyp. W. 
die de open bare orde betreffen,. en, in veruit de meeste gevallen, met 
inbreuk op de strafwet (art. 193 e.v. S.W.; - zie volgend nr.). 

Het ontbreken van een afgescheiden vermogen van de vennootschap, 
en mitsdien haar geveinsd karakter, blijkt uit de vaststelling dat de mede
oprichters slechts stromannen waren, terwijl in werkelijkheid een enkel 
persoon onder het mom van een daartoe opgerichte P. V.B.A. zijn per
soonlijke handel verder drijft (Brussel, 26 juni 1963, ]. T., 1964, 77; Rev. 
prat. soc., 1964, nr. 5181, blz. 37; Rec. gen., 1964, nr. 20741, blz. 150, 
met noot M.O.). 

De veinzing kan ook de soort van de vennootschap tot voorwerp 
hebben, nl. wanneer de vennoten hun gemeenschappelijke handel exploi
teren, onder het mom van een vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid, zonder dat er in werkelijkheid een afgescheiden vennootschaps
vermogen is tot stand gebracht. De nietigheid van de geveinsde vennoot
schap belet niet dat tussen de partijen een vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid blijft bestaan (Gent, 7 maart 1962, R. W., 1962-63, 434; 
Rev. prat. soc., 1964, nr. 5199, blz. 108). 

Over de nietigheid va~ de vennootschap, nadat zij failliet verklaard 
is, zie verder nr. 81. 

78 - STRAFBARE STROMANOPR1CHTING - De fictieve oprichting van een 
vennootschap wordt gedaan met de hulp van stromannen. Dit geschiedt 
zowel wanneer de veinzing de vennootschap zelf tot voorwerp heeft 
(ongeacht haar soort) of slechts de soort of vorm van de vennootschap 
betreft. 

Stroman is hij die in de akte optreedt als medeoprichter of als vennoot, 
zonder in werkelijkheid vennoot of aandeelhouder te willen worden. De 
stroman kan optreden voor een medeoprichter of voor een derde die achter 
de schermen blijft. Bij wijze van tegenbrief is dan afgesproken dat de 
stroman geen enkele verplichting opneemt en geen enkel recht verkrijgt. 
Eventueel verbindt hij zich er toe aan een ander oprichter of aan een derde, 
de door hem schijnbaar onderschreven en volgestorte aandelen dadelijk 
na de oprichting over te dragen of voor zijn rekening te houden. Soms 
wordt dit door een blanco-cessie verwezenlijkt (vgl. Brussel, 26 juni 1963, 
zie hoven nr. 74)· 

1
-.t Het afleggen door de stroman van de leugenachtige verklaring in de 

oprichtingsakte maakt strafbare valsheid in geschriften uit, wanneer ge
handeld is met bedrieglijk opzet of met oogmerk om te schaden (art. 193 
en 196 S.W.). Deze bestanddelen van de strafbare inbreuk zullen in veruit 
de meeste gevallen aanwezig zijn. 

De bestanddelen van de valsheid worden door de feitenrechter soe
verein vastgesteld. 

J:: Het hof van cassatie besliste dat de feitenrechter terecht de valsheid 
in geschriften weerhouden had tegen stromannen die in een N.V. waren 



opgetreden om het bij de wet vereiste zevental in de loop van haar bestaan 
(art. 104 Venn. W.) te handhaven. De redengeving van dit arrest geldt 
klaarblijkelijk ook voor het optreden als stroman bij de oprichting zelf. 

Het bedrieglijk opzet mocht door de rechter weerhouden worden in 
het verlangen om aan de aandeelhouders met heersende positie in de N.V., 
met schending van de wet, de voordelen te verschaffen of te doen behouden 
van een N. V. De. mogelijkheid van nadeel mocht vastgesteld worden in * 
de beperking van hun aansprakelijkheid waarmede deze aandeelhouders 
hun persoonlijke onderneming hebben gevoerd (Cass., 4 oktober 1965, 
Pas., 1966, I, 157; R. W., 1965-66, 1637). 

De uitspraak, waartegen het cassatieberoep hiermede is verworpen 
(Brussel, 17 juni 1964) moet goedgekeurd worden. 

Veinzing in overeenkomsten kan blijkens art. 1321 B.W. weliswaar 
geoorloofd zijn maar slechts op voorwaarde dat zij niet door de wet is 
verboden en zonder bedrieglijk opzet geschiedt. Zo is het mogelijk dat 
veinzing door naamlening, - bv. in een civiel proces, - zonder bedrog 
zou geschieden (Cass., 6 mei 1915, Pas., 1915-16, I, 285; - Cass., 21 ok
tober 1948, Pas., 1948, I, 585;- Brussel, 17 mei 1963, Pas., 1964, II, 102). 

·11 Maar het desbewust medewerken aan geveinsde oprichting of handhaving 
van een rechtspersoon achter het scherm waarvan handelaars hun eigen 
zaak beogen te exploiteren met beperkte aansprakelijkheid, zonder werke
lijke afscheiding van vermogens, in strijd met art. 7 en 8 Hypt. W., maakt 
op zich zelf en uiteraard de bedrieglijke verklaring uit met benadeling 
van derden ( 1). 

79 - Het hof te Brussel paste dezelfde principes toe om de strafbaarheid 
wegens valsheid in geschriften te weerhouden bij de stromanoprichting 
van een N.V. die als het scherm moest dienen waarachter een persoon 
voor zijn rekening een handel zou laten drijven die hem verboden was, 
en die hij, wegens het verlies van alle krediet, niet persoonlijk zou kunnen 
hebben exploiteren. Volgens het hof volgde de benadeling uit die vast
stellingen, en geenszins uit het ontbreken van een zogenaamde affectio 
societatis (Brussel, 3 maart 1965, ]. T., 1965, 387). 

Het hof heeft die latijnse dooddoener dus niet voor zijn rekening 
willen nemen, anders dan het vonnis waartegen het hoger beroep werd 
afgewezen (Corr. Brussel, 25 februari 1964, ]. T., 1964, 464). Terecht, 
want het ontbreken of bestaan van affectio societatis is hier zonder belang. 
Wie, zonder enige bedoeling om zich de vennootschap aan te trekken, 
op aandelen inschrijft met het oogmerk van geldbelegging of speculatie 
is helemaal geen stroman. 

Andere overbodige beschouwingen van het aangevochten vonnis be
treffende het daarin onderstelde verschil tussen strafrecht en civiel recht 

(r) Onvenninderd de strafbaarheid krachteris art. 200 Venn. W. wanneer de stro
mannen ter vergadering aan de stemming hebben deelgenomen. 



m.h.t. de veinzing, \Verden door het hof in zijn redengeving niet hemomen. 
Zij mogen hier onbesproken blijven. 

De persoon die, zonder zelf in de akte te verschijnen, zich bedient 
van stromannen, die voor de notaris de leugenachtige verklaring hebben 
afgelegd, wordt op grond van de door hem verleende medewerking en 
onmisbare bijstand tot de misdaad, als mededader gestraft (Brussel, 3 maart 
196s, I.e.; -in die zin : Brussel, 28 juni 19os, Pas., 19os, II, 246; Cass., 
4 december 19os, Pas., 1906, I, so). 

Ook in deze materie moeten de feiten tot hun l recht komen. Men 
moet niet noodzakelijk als stroman heschouwen degene die op verzoek 
van een of meer oprichters bereid is om aan de oprichting van een vennoot
schap deel te nemen, zij het met gelden die hem voor zijn inbreng door 
een medeoprichter ter beschikking zijn gesteld. 

De inschrijving is immers niet geveinsd wegens het feit dat de val
starting geschiedt met gelden die door een ander zijn voorgeschoten. 
Aldus werd terecht beslist m.b.t. de oprichting van een P.V.B.A. (Brussel, 
16 maart 1966, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5327, blz. 196). Voor de geldige 
oprichting is aileen vereist dat de comparant in de akte, zich persoonlijk 
en werkelijk verbindt tot het volstorten van de toegezegde inbreng, met 
de wettelijke aansprakelijkheid van de oprichters overeenkomstig art. 35 
Venn. W. in de N.V. of art. 123 Venn. W. in de P.V.B.A. 

Maar er is valsheid wanneer de inschrijver op het tijdstip van het 
verlijden der akte niet zinnens is de schijnbaar toegezegde inbreng ooit te 
volstorten, terwijl hij bewust is dat hij daartoe niet over de nodige middelen 
beschikt. Het feit dat de fictieve inschrijver zijn innerlijk voorbehoud 
of reservatio mentalis niet kan inroepen, en dus t.a. van de Vennootschap 
tot volstorting veroordeeld kan worden, of geworden is, belet niet: dat hij 
zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschriften (Brussel, i2~ )uni 
1905, Pas., I 90S, II, 246; -- Cass., 4 december 190S, Pas., 1<jo6, I,' so). 

Over de pauliaanse nietigheid van de inbreng of van de vennootschap 
zelf zie hoven nr. 12-1s. 

AFDELING V 

Gerechtelijke nietigverklaring van de vennootschap 

80 -- DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - De vordering tot nietig
verklaring van een vennootschap, die een rechtspersoon is, moet, bij eis 
of wedereis, tegen de vennootschap zelf ingesteld worden. De rechtsstrijd 
betreft immers het bestaan van de rechtspersoon als zodanig. 

Wat voor de eis tot ontbinding geldt (Cass., 18 januari 1963, Pas., 
1963, I, 577; R. W., 1962-63, 1993; Rev. prat. soc., 1963, nr. s131, blz. 
149), is a fortiori toepasselijk op de eis tot nietigverklaring. Een eis die 
uitsluitend tegen de vennoten zou ingesteld zijn, ware niet ontvankelijk 
(vgl. Van Ryn, I, nr .. 384, blz. 271). 



Hierbij wordt ondersteld dat men de vennootschap als zodanig wil 
doen nietigverklaren, om door de rechter te horen vaststellen dat de 
r~chtspersoon, wiens bestaan wordt ingeroepen, niet bestaat of niet meer 
bestaat. 

Anders is het geval waarin het bestaan van een vennootschap aan
gevoerd wordt tegen iemand die dit bE;!staan betwist, om daaruit tegen hem 
rechten af te lei den, bv. om hem als oprichter of als vennoot aansprakelijk 
te stellen. In dergelijk geschil moet de eiser het bestaan van de vennoot
schap bewijzen als grondslag van zijn eis tegen de verweerder. De vennoot
schap zelf client niet inzake geroepen te zijn, al kan dit zeker door de 
rechter bevolen worden. Het vonnis dat wordt gewezen op dergelijke 
betwisting waarin de vennootschap niet partij was, heeft geen verder 
gezag dan tussen de gedingvoerende partijen (Van der Heyden-Van der 
Grinten, nr. 158, blz. 233). 

Het stelt slechts vast dat de eiser tegen de verweerder het bewijs niet 
heeft kunnen leveren van het betwiste bestaan van de vennootschap. 

Om de gerechtelijke nietigverklaring van een vennootschap te be
reiken client de vennootschap niet aileen als partij in zake te zijn, maar 
moet zij zich tegen de eis tot nietigverklaring kunnen verdedigen. 

Zo werd terecht beslist dat de rechtbank voor wie een rekwest tot 
faillietverklaring van een vennootschap aanhangi~s, niets anders' dan het 
faillissement kan uitspreken. Het is haar niet toegela~h.!e dier gelegenheid 
de vennootschap op eenzijc):ige wijze niet\g .te verklaren.(Bmssel, ·3 maart 
1965, R. w:~ 1964-65, 1690; Rev. prat. soc., 196s, nr. 5261, blz..~~; P.A., 
1965, 300}. .. / ··. ·. ' 

Over rde \lereiste dubbele graad van' jurisdictie, vgl. betreffende de 
nietigverklaring van besluiten van de algemene vergadering, hoven nr. 56. 

'· 

Sr - NIEJ:GVERKLARING NA FA1LL1SSEMENT - Het vonnis waarbij het 
faillissem~~t van een vennootschap uitgesproken wordt, houdt geen be
slissing ii). nopens haar geldigheid, en belet dus niet dat zij naderhand 
zou kunnen nietigverklaard worden (Cass., 25 maart 188o, Pas., 188o, I• 
108; - Gent, 7 november 1951, R. W., I95I-S2, 1229; - Van-Ryn-
Heenen, IV, nr. 2657, blz. 221). I 

Deze oplossing werd opnieuw bevestigd. Na faillietverklariJg van 
een vennootschap, kan ten verzoeke van haar curator, worden vastgesteld 
dat zij een geveinsd karakter had, nadat zij met medewerking, van stro
mannen was opgericht door een handelaar, wiens vermogen ~et dit van 
de fictieve vennootschap vermengd bleef. Hij wordt persoq'nlijk failliet 
verklaard (Brussel, 26 juni 1963, ]. T., 1964, 77; Rev. prat-\ soc., 1964, 
nr. sx8I, blz. 37; Rec. gen., 1964, nr. 20741, blz. 150, met n;oot M.D.). 

82 - GERECHTELIJKE NIETIGVERKLARING - RECHTSKRACHT VAN HET 
VONNIS- Vroeger was zeer betwist welke de rechtskracht is van het vonnis 
waarbij een vennootschap-rechtspersoon, wordt nietigverklaard. 

Tot voor korte tijd moest volgens de heersende opinie, de vraag 
gesteld en beantwoord worden van uit art. 1351 B.W .. om te besluiten 



tot het relatief gezag van het rechterlijk gewijsde van het vonnis waarbij 
een vennootschap nietig verklaard wordt (Nyssens-Corbiau, I, nr. 463, 
blz. 377; - Resteau, Soc. An., nr. 189, blz. 135; - Resteau, Soc. Coop., 
nr. 88, blz. 96; - Fredericq, IV, nr. 121, blz. 226; - Passelecq, nr. 290, 
blz. 130; - R.P.D.B., Tw. Societe a forme ,dite commerciale", nr. 170; -
A.P.R., Tw. Vennootschappen (Feitelijke -) door R. Janssens, nr. 139; --,
De Page, III, nr. 997, blz. 1009; - Brussel, 7 november 1892, Pas., 
1893, II, 73; - Hrb. Gent, 9 maart 1918, Pas., 1919, III, 246; - Hrb. 
Gent, 7 juli 1951, R. W., 1951-52, 802). 

Een sterk argument was het ontbreken van iedere regeling betreffende 
de publiciteit van de nietigverklaring van de vennootschap en van de 
mogelijkheid voor derden om verzet te doen, in tegenstelling bv. tot bet 
faillissement en de scheiding van goederen. Hieruit werd afgeleid dat 
art. 1351 B.W. toepassing moest blijven vinden (vgl. Brussel, 7 november 
1892, Pas., 1893, II, 73). 

Volgens deze opvatting kan een derde, niettegenstaande een eerder 
gewezen vonnis van nietigverklaring, blijven beweren dat de vennootschap 
te zijnen opzichte bestaat~ 

Volgens een andere opvatting, die hoofdzakelijk verdedigd werd i.v.m. 
de nietigheid door art. 4 Venn. W., moest· aan het vonnis waarbij een 
vennootschap nietigverklaard wordt, absolute rechtskracht worden toe
gekend. De derden moeten de gevolgen daarvan ondergaan onder voor
behoud van derdenverzet. Deze opinie steunt op de logische onmogelijkheid 
dat een rechtspersoon ten aanzien van de ene zou bestaan, en ten aanzien 
van de andere niet zou bestaan. Het vonnis doet uitspraak over de staat 
van de rechtspersoon, en heeft dus noodzakelijk absolute rechtskracht. 
Ook kan de rechtbank een vereffenaar hebben benoemd overeenkomstig 
art. 179, tweede lid Venn. W. Diens bevoegdheid moet uiteraard aan 
derden kunnen worden.tegengeworpen (VanRyn, I, nr. 390,· biz. 275;
Vander Mensbrugghe, Rev. prat. soc., 1957, biz. I I4;- Van Ommeslaghe, 
]. T., I957• 7I4;- Vander Heyden-Vander Grinten, nr. I58, blz. 232). 

83 - Het hof van cassatie heeft zich bij die oplossing aangesloten maar 
op andere gronden nl. het onderscheid tussen het gezag van gewijsde en 
de bewijskracht van het vonnis (Cass., 20 april I966, Pas., Ig66, I, I055; 
R. w .. xg66-67. 5). 

Het hof besliste, met vernietiging van het aangevochten arrest, dat, 
zo de exceptie van het rechterlijk gewijsde betrekkelijk is en slechts tussen 
de partijen kan opgeworpen worden, zulks evenwel niet belet dat de be
slissing bewijskracht heeft ten aanzien van de derden, onder voorbehoud 
van de rechtsmiddelen die de wet hun toekent, onder meer van het middel 
dat kan uitgeoefend worden door het incidenteel derdenverzet. 

De nietigheid van de vennootschap (terzake wegens overtreding van 
art. I 19 Venn. W.) mag door het vonnis, waarbij zij nietigverklaard is, 
bewezen worden tegenover derden. 

Het hof van cassatie had reeds eerder dit onderscheid gemaakt of 



minstens ondersteld, tussen eensdeels het gezag van gewijsde van een 
vonnis, dat tussen de partijen is beperkt,. en anderdeels de bewijskracht 
van het vonnis tegenover derden (Cass., 16 mei 1958, Pas., 1958, I, 1028 : 
bet vonnis bewijst de eigendom tegenover een derde, onder voorbeboud 
van derdenverzet of bewijs van een betere titel van eigendom ; - vgl. ook 
Cass., 17 december 1960, Pas., 1961, I. 428). 

Indien ik goed begrijp steunt de oplossing op een doorgetrokken 
parallellisme tussen de relativiteit van de overeenkomst en die van het 
rechterlijk gewijsde. 

Zoals art. u65 B.W. niet belet dat het bestaan van een overeenkomst, 
- m.a.w. de recbtsgevolgen hiervan tussen de partijen, - als een feit 
tegen derden kan worden ingeroepen, zo ook kan bet vonnis tegen derden 
worden tegengeworpen en kan er door bewezen worden dat tussen de 
partijen de recbtsgevolgen zijn ingetreden die bij dit vonnis zijn vast
gesteld. 

Wanneer derden de gevolgen van de overeenkomst op het vermogen 
van hun scbuldenaar niet willen ondergaan, bescbikken zij over de pau
liaanse recbtsvordering (art. 1167 B.W.). 
Wanneer zij de gevolgen van het vonnis op het patrimonium van hun 
schuldenaar niet willen zien intreden, kunnen zij bet vonnis door het 
buitengewoon rechtsmiddel van derdenverzet bestrijden (art. 474 e.v. 
Rv.). · 

Men bemerkt dat dit arrest de kwestie dus niet oplost in het bijzonder 
voor het rechtspersonenrecht maar wel bij wijze van interpretatie van 
art. 1351 B.W. (en weldra van art. 23 Ger. Wb.). De oplossing werd 
op zeer voorzicbtige wijze doorgetrokken i.v.m. de rechtskracbt van bet 
vonnis waarbij een besluit van de algemene vergadering wordt nietig
verklaard (Cass., 21 april 1966, zie verder nr. 158). 

84 - Het besproken arrest van 20 april 1966 heeft nog niet alles opgelost. 
De derde kan immers bet vonnis dat tegen hem wordt ingeroepen ongedaan 
maken door derdenverzet. Wanneer hij dit met succes heeft gedaan zal 
de rechtspersoon te zijnen opzichte en te :z;ijnen opzichte aileen opnieuw 
bestaan (vgl. Braas, Procedure civile, tweede uitg. (1944), II, nr. 1595, 
blz. 795). M.a.w. men vervalt dan opnieuw in de relativiteit die men wilde 
vermijden. 

De oplossing moet dus gesteund blijven op het inzicht dat art. 1351 
B.W. gescbreven is uitsluitend voor vonnissen die de wederzijdse rechten 
en plichten van de partijen vaststellen en niet voor vonnissen betreffende 
ondeelbare geschillen zoals deze, die de staat van de rechtspersoon be
treffen. 

Een recbtspersoon moet noodzakelijk tegenover eenieder bestaan of 
niet bestaan (vgl. Van Ryn, I, nr. 390, blz. 276; - Van der Heyden
Vander Grinten, nr. 158, blz. 232;- Brussel, 2 maart 1892, Pas., 1892, 
II, 304). Een relatieve recbtspersoon is een juridisch misbaksel dat in een 
geordend systeem geen plaats kan vinden. 



De derde die de gevolgen van de nietigverklaring niet meent te moeten 
ondergaan kan het vonnis doen tenietdoen door derdenverzet. Het daarop te 
wijzen vonnis is even ondeelbaar als het vonnis dat er door teniet is gedaan. 

Dit alles komt duidelijk tot uiting wanneer de rechtbank, gebruik 
makend van de bevoegdheid haar door art. 179 tweede lid Venn. W. 
verleend, uitspraak heeft gedaan over de wijze van vereffening en ver
effenaars heeft aangesteld. Het ware toch moeilijk aan te nemen dat de 
derde, staande tegenover de vereffenaar, diens hoedanigheid zou kunnen 
afwuiven met beroep op het relatief gezag van gewijsde. 

In ieder geval kan de rechtbank vee! moeilijkheden voorkomen, die 
uit deze betwisting kunnen ontstaan, door de gedwongen tussenkomst 
te bevelen van diegenen die belang hebben bij de oplossing van het geschil 
(vgl. Gent, 7 november 1951, R. W., I951-52, 1229). 

85 - Indien men aldus de absolute rechtskracht erkent van het vonnis 
waarbij een vennootschap-rechtspersoon wordt nietigverklaard, \Vil hier
mede niet gezegd zijn dat de regeling in het Belgische recht bevredige~d is. 

In buitenlandse rechtsstelsels geldt de absolute werking van dergelijk 
vonnis maar de materie . is er verder uitgewerkt. Buiten beschouwing 
blijven hier de beperkende opsommingen van de nietigheidsgronden en 
de beperking van de termijn binnen dewelke de nietigverklaring kan 
gevorderd worden, en de mogelijkheid om de gevo:rderde nietigverklaring 
door een aanpassing van de statuten te voorkomen. 

Te vermelden is dat althans voor de N.V. de nietigverklaring ~an de 
vennootschap wier oprichtingsakte openbaar gemaakt was, als een gerechte~ 
lijke ontbinding werkt (zie o.m. art. 643 Zwitsers O.R. ; - § 277 Duits 
Akt. G. (nieuw); - art. 2.3.1.7 a, ontwerp nieuw Ned. B.W.). M.a.w. 
wat in Belgie voor het uitzonderlijke geval van art. 194, laatste lid in fine 
Venn. W., is bepaald, is er algemene regel. 

Verder is uitdrukkelijk bepaald dat de uit naam van de vennootschap 
aangegane verbintenissen door het vonnis niet worden aangetast en dat 
de aandeelhouders, in de maat waarin zulks vereist is voor het nakomen 
van die verbintenissen, tot volstorting gehouden blijven van de toegezegde 
inbreng (§ 277, Duits Akt. G.; - art. 2332 C.C. Ital.). 

In het Duitse recht inoet het vonnis van · nietigverklaring worden 
openbaar gemaakt en is zelfs een reeks publiciteit voorgeschreven voor de 
eis tot nietigverklaring (§ 275, vierde lid Duits Akt. G.). 

Het ontwerp van E.E.G. richtlijn betreffende het vennootschapsrecht 
voorziet uitdrukkelijk dat het vonnis van nietigverklaring rechtskracht zal 
hebben erga omnes (art. 15) en bevat verder een regeling die in grote 
trekken beantwoordt aan het Duitse recht (art. 12-15). De tweede versie 
van dit ontwerp is op gelukkige wijze in die zin geamendeerd dat het 
vonnis de verbintenissen niet aantast die uit naam van de vennootschap 
jegens derden aangegaan zijn v66r de openbaarrnaking van die beslissing 
(art. I4; - zie deze tekst in De naamloze vennootschap, 1967-68, 22). 

Ten slotte zij opgemerkt dat de richtlijn het derdenverzet, - voor 
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zover dit mogelijk is in het nationale recht, - slechts zal toelaten gedurende 
een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de openbaarmaking van 
het vonnis. 

86 - VEREFFEN1NG VAN DE N1ET1GVERKLAARDE VENNOOTSCHAP- Krachtens 
art. 179, tweede lid Venn. W., mag de rechtbank ingeval van nietigheid van 
een vennootschap de wijze van vereffening bepalen en vereffenaars be
noemen. 

Over de vereffening van de vennootschap die nietig is wegens inbreuk 
op de openbare orde of goede zeden, zie boven nr. 20 e.v. 

~ AFDELING VI 

Openbaarmaking van akten 

87 - 0PENBAARMAK1NG VAN BENOEM1NG VAN BEHEERDERS EN ZAAKVOER
DERS - Blijkens art. 12, tweede lid moet de benoeming van beheerders 
of zaakvoerders openbaargemaakt worden· in de bijlagen van het Staats
blad, bij gebreke waarvan de benoeming niet kan worden tegengeworpen 
aan derden, die ze niettemin kunnen inroepen. In een arrest werd gepre
ciseerd dat voor deze openbaarmaking geen enkele termijn is voorge
schreven, maar dat de enige sanctie is dat, zolang zij niet is geschied, 
derden de benoeming als onbestaand kui:men beschouwen. Het staat hun 
echter vrij de niet gepubliceerde benoeming te erkennen, wat stilzwijgend 
kan geschieden. 

Terzake was de benoeming van een zaakvoerder van een P.V.B.A. 
eerst openbaargemaakt, nadat een exploot van dagvaarding ten verzoeke 
van de vennootschap was betekend, met aanwijzing van die zaakvoerder 
als bevoegde vertegenwoordiger. Dit ontbreken van openbaarmaking op 
het tijdstip van de betekening maakt op zich zelf het exploot van dag
vaarding geenszins nietig, wegens ontbreken van aanwijzing van de be
voegde vertegenwoordiger (zie hoven nr. 51). Uit het ontbreken van 
openbaarmaking volgt alleen dat die vertegenwoordiging niet kan inge
roepen worden tegenover de derden die weigeren de niet gepubliceerde 
akte te erkennen. 

Er is geen nietigheid van de akte van rechtspleging wanneer de ven~ 
nootschap geldig is vertegenwoordigd, omdat de gedaagde het middel 
waarover hij krachtens art. 12 in fine Venn. W. beschikt, heeft verzaakt. 
Deze verzaking geschiedde stilzwijgend door het debat betreffende de 
grond van de zaak te aanvaarden (Brussel, 15 april 1966, ]. T., 1966, 545; 
Rev. prat. soc., 1967, nr. 5370, blz. 162; Pas., 1967, II, 67). 

88 - Aan de andere kant laat deze bepaling aan de derden een keuze
vrijheid. Zij mogen nl. de niet openbaargemaakte benoeming mroepen. 



Het hof van cassatie paste deze bepaling eveneens toe in een be
twisting betreffende de geldigheid van een proceshandeling. In het rekwest 
en de betekening van een cassatieberoep ontbrak de aanwijzing van de 
identiteit van beheerders die, blijkens akte van benoerning, die openbaar 
gemaakt was na de betekening van het cassatieberoep, voordien reeds tot 
beheerders benoemd waren. 

De verweerder in cassatie mocht die akte inroepen om aan te voeren 
dat, op het tijdstip waarop het rekwest betekend was, een aantal personen 
reeds beheerders Waren, om daaruit af te leiden dat het cassatieberoep niet 
geldig ingesteld was (Cass., 14 april 1966, Pas., 1966, I, 1035; R. W., 
1966-67, 734; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5323, blz. 184, met noot 
P.D.). 

89 - DERDEN IN DE ZIN VAN ART. II EN 12 - The third man blijft een 
van de meest mysterieuze figuren ; ook in het recht. 

De vraag wie derde is, moet telkens opnieuw worden gesteld en 
afzonderlijk beantwoord met inachtneming van de ingeroepen norm (vgl. 
De Page, III, nr. 793, blz. 778; - Asser-Rutten, II, blz. 284 e.v.). Het 
hof van cassatie kon die vraag, naar ik meen voor het eerst, beantwoorden 
naar aanleiding van de toepassing van art. 12, tweede lid Venn. W. 

Aileen diegenen die met de vennootschap hebben gehandeld zijn 
derden die de niet openbaargemaakte akte van benoeming of ontslag, 
mogen negeren. 

Het vereiste van openbaarmaking strekt immers tot vrijwaring van 
de rechten van derden in hun rechtsbetrekking met de vennootschap en 
haar vertegenwoordigers. De openbaarmaking vindt haar reden in de 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van d~ vennootschap die de beheerder 
kenmerkt (Cass., 17 september 1965, Pas., 1966, I, 78; R. W., 1965-66, 
989; f. T., 1966, 91; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5391, blz. 264). 

Op die gronden werd terecht beslist dat een gewezen beheerder, die 
van zijn ontslagneming aan de vennootschap kennis had gegeven, dit feit 
mocht inroepen tegen de Rijksdienst voor Gezinsvergoedingen, - ook 
al was deze ontslagneming niet openbaar gemaakt, ---: om daaruit af te 
leiden dat hij niet meer als zodanig onderworpen was aan bet stelsel van 
de gezinsvergoedingen. 

90 - Het arrest van 17 september 1965 levert een zeer belangrijke bijdrage 
tot de oplossing van een probleem dat tot nog toe in het duister was 
gelaten (1). 

(r) Uit vorige arresten van het hof van cassatie i.v.m. de toepassing van art. 12 kan 
geen enkele aanwijzing voor een oplossing gevonden worden. 

Zo bv. werd in een arrest van I maart 1960 de fiscus, verweerder in cassatie, als een 
derde beschouwd die de niet openbaar gemaakte akte, - ter zake een statutenwijziging 
betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap, - mocht verwerpen (Cass., 
r maart 1960, Pas., 1960, I, 766; Rev. prat. soc., 1961, nr. 4942, biz. 34). 



Inderdaad was de vraag, wie de derden zijn die de niet openbaar 
gemaakte vennootschapsakte ( oprichtingsakte, art. I I, derde lid Venn. W. ; 
- wijzigende akte, benoeming en ontslag : art. I2, tweede lid Venn. W.) 
van de hand mogen wijzen, zelden uitdrukkelijk behandeld. 

Aangenomen mag worden dat de ontwerpers, bij de redactie van 
art. II en I2 de regeling van art. I Hyp. W. min of meer voor ogen hadden. 
Hierbij wordt ook weleens aangeknoopt in de commentaren. Meestal 
gebeurde dit naar aanleiding van de betwistingen die ontstonden uit de 
toepassing van art. 5 bis van de oude H. Reg. Wet I924-29 dat naar her
komst ook bij de besproken regeling aansloot. 

Uit die hoek kan weinig klaarte vallen. 
In art. I I Venn. W. is slechts sprake van derden die v66r de openbaar

making hebben gehandeld (qui auront traite avant Ia publication), Art. I 

Hyp. W. heeft bet integendeel over derden die zonder bedrog gecontrac
teerd hebben. Daaronder zijn bedoeld de derden die een titel kunnen 
inroepen die strijdig is met de niet overgeschreven titel. De mogelijke 
conflicten zijn dus, niettegenstaande zekere analogieen, verschillend. 

Slechts enkele auteurs stellen de besproken vraag uitdrukkelijk. 
Volgens Fredericq zijn derden diegenen die met de vennoten in die hoe
danigheid gehandeld hebben (Fredericq, IV, nr. I39, blz. 245). Passelecq 
geeft een meer volledige bepaling die in ruime mate bruikbaar blijft : 
,Les tiers dont il est question dans les articles I I et I2 sont exclusivement 
ceux qui ont traite avec la societe ou a raison de la societe'' (Passelecq, 
nr. 392, blz. I4I). 

Het kenmerk van de wettelijke publiciteitsregeling is dat zij de alge
mene regel terzijde stelt volgens dewelke de akte (zowel onderhandse als 
authentieke) tegenover de derden bet bewijs levert van het feit van de 
daarin vastgestelde overeenkomst evenals de regel volgens dewelke deze 
overeenkomst als een feit aan derden kan worden tegengeworpen. Die 
regelen zijn dus door het publiciteitsvoorschrift vervangen : de niet open
baar gemaakte kan niet worden ingeroepen tegen derden die ze willen 
negeren. 

De derden wier belang door het vereiste van openbaarmaking be
schermd wordt, zijn diegenen die bij hun rechtshandelingen rekening 
houden of kunnen ·houden met een overeenkomst die, krachtens art. 1165 
B.W. weliswaar alleen ten behoeve en ten laste van de partijen rechten en 
verplichtingen kan doen ontstaan, maar die tegen haar als feit zou kunnen 
worden ingeroepen. 

Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten of bedingen zijn in ven
nootschappenrecht gemakkelijk aah te wijzen. Men denke o.m. aan rege
lingen in verband met vertegenwoordiging (zie bv. art. 1862 en 1864 B.W.; 
art. 13, 17, 63, 130 Venn. W.); betreffende verbintenissen van de vennoten 
tot nakorning van verbintenissen der vennootschap (zie bv. art. 7, a; 
art. 5I; 125 Venn. W.) enz. Op dergelijke statutaire bedingen die aileen 
tussen de vennootschap en haar vennoten rechten en verbintenissen kunnen 



doen ontstaan, zullen de derden zich instellen wanneer zij rriet de vennoot
schap of haar vertegenwoordigers handelen. 

De akten die dergelijke bedingen bevatten kunnen tegen deze derden 
niet ingeroepen worden wanneer zij niet openbaar zijn gemaakt. 

91 - Rekening houdend met het in nr. 89 aangehaalde arrest, en de 
strekking van het systeem der wettelijke publiciteitsvoorschriften, kan de 
volgende bepaling voorgesteld worden van de derden in de zin van art. 
II en 12 Venn. W. 

Derden die de niet openbaar gemaakte akte tegen zich niet moeten 
Iaten inroepen zijn : 
1° degenen die niet partij zijn geweest (of als zodanig vertegenwoordigd) 

noch hun algemene rechtsverkrijgenden, noch rechtsverkrijgenden 
onder algemene titel ; 

2° en voor wie bovendien het bestaan of het niet bestaan van de vennoot
schap en haar statutaire regeling, de grondslag of de aanleiding is 
geweest voor hun eigen rechtshandelingen, op het tijdstip waarop zij 
hebben gehandeld. 

92 - T AALGEBRUIK IN OPENBAAR TE MAKEN AKTEN - De oprichtingsakte 
is een door de wet voorgeschreven akte zodat zij, blijkens art. 52 van de 
bij K.B. 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, client te worden opgemaakt in de taal vim het gebied waar 
de exploitatiezetel of exploitatiezetels van de vennootschap zijn gevestigd. 

Deze bepaling en haar sanctie (art. 59) worden in de praktijk eerst 
toegepast naar aanleiding van de openbaarmaking van de akte door be
middeling van de griffie van de rechtbank van koophandel. 

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht gaf een vrij uitvoerige inter
pretatie van deze bepalingen op 23 februari 1967 (Zie : De Kempeneer, 
F. F. M., R. W., 1967-68, 374 e.v.). 

93 - Een uiterst bedenkelijke opvatting over deze wet werd verdedigd 
in een vonnis van de rechtbank te Brussel, naar aanleiding van een geschil 
over de aansprakelijkheid van de griffier bij de toepassing van art. 59, 
en waarin de besproken bepalingen zelfs als strijdig werden bestempeld 
met de Conventie tot vrijwaring van de rechten van de mens (Rb. Brussel, 
8 november 1966, ]. T., 1966, 685; Pas., 1967, III, so). 

Dit overzicht kan geen aanleiding bieden tot een bespreking van dit 
vonnis, waarvan niet moet verwacht worden dat het rechtspraak zal worden. 

Terloops kan nochtans worden aangestipt dat Belgie niet het enige 
land is waarin bij de wet een bepaalde taal vereist is voor de oprichtings
akte. Zo moet in Nederland de oprichtingsakte (art. 36 b, K) evenals 
de akte van statutenwijziging (art. 45 c, K) van de N.V. in het Nederlands 
worden opgesteld, zelfs al is ter vergadering beraadslaagd in een andere 
taal, en al zijn de vennoten de nederlandse taal niet machtig. 
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HOOFDSTUK III 

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

94 - Zoals in het vorige overzicht, worden in dit hoofdstuk ook de uit
spraken behandeld die geveld zijn in geschillen betreffende de P.V.B.A. 
en de Coop. Venn., in zover de regelen die deze vennootschappen be
heersen dezelfde zijn als deze die voor de N.V. gelden. 

AFDELING I 

Oprichting 

95 - DE NAAM - De rechtspraak betreffende de eis van persoonswaarheid 
en de bescherming van de naam van de vennootschap werd reeds besproken 
(nr. 36 e.v.). 

Thans gaat het over het bijzonder regime van de naam van de N.V. 
Het in art. 27 bepaalde verbod voor de N.V. om onder een firma te handelen 
of in haar naam de naam van een vennoot te bezigen, is praktisch in onbruik 
geraakt, al spreken sommigen hierbij van een gedoogzaarnheid in strijd 
met de wet (Fredericq, Traite, IV, nr. 272, blz. 441; - Van Houtte, 
S.P.R.L., derde uitg., I, nr. 3, blz. 3 e.v.; nr. 41, blz. 39 e.v.). 

In de rechtspraak is het voorschrift dade letter geworden. Het is 
vooreerst zonder bijzondere sanctie. 

De theoretische mogelijke aansprakelijkheid van degene aan wie het 
als fout zou toe te rekenen zijn dat zijn naam in die van een N.V. voorkomt, 
wordt in de werkelijkheid nooit erkend. 

Zo werd beslist dat een schuldeiser die een beheerder van een N. V. 
persoonlijk tot betalen aanspreekt, omdat de N.V. waarmede hij handelde 
zijn naam droeg, geen beroep kan doen op art. 27. Het postpapier van 
de vennootschap bevatte, naast de familienaam, de vermelding naamloze 
vennootschap (S.A. Ets. Van Gelder) en bovendien de aanduiding van het 
nummer van het handelsregister. Dit volstond om een normaal voorzichtige 
persoon toe te laten om zich te vergewissen van het rechtskarakter van zijn 
contractspartij (Brussel, 21 oktober 1963, ]. T., 1964, 59; Rev. prat. soc., 
1964, nr. 5182, blz. 39). 

96 - In de meeste uitspraken wordt zonder meer de jurisprudentiele regel 
erkend die toelaat in de naam van een N.V. de naam van een van haar 
oprichters te gebruiken (Brussel, 29 november 1963, Pas., 1964, II, 301; 
Rev. prat. soc., 1965, nr. 5272, blz. 131, waartegen het cassatieberoep werd 
verworpen bij gebrek aan feitelijke grondslag van de middelen door Cass., 
4 februari 1965, R. W., 1965-66, 536; Pas., 1965, I, 561 ; - Brussel, 
12 februari 1965, Pas., 1966, II, 48; - Gent, 25 maart 1964, R. W., 1963-
64, 1819)· 



97 - Nochtans is de geldigheid van een overigens rechtmatig gebruik van 
een familienaam in de naam van de N.V. afhankelijk van de naleving 
van twee voorwaarden. 

Vooreerst mag het gebruik van de familienaam geen gelijkenis scheppen 
waardoor verwarring zou ontstaan met een eerder opgerichte vennootschap 
(zie hoven nr. 36) of met een vroeger gevestigde gelijknamige handelaar 
(vgl. Cass., 4 mei 1962, R. W., 1962-63, 1303; Pas., 1962, I, 987). 

Vervolgens mag dit geen aanleiding geven tot verwarring nopens de 
aard of de soort van de vennootschap (Brussel, 29 november 1963, l.c.; 
- Brussel, 12 februari 1965, I.e.). 

In de beschikking die door het ·hoven aangehaalde arrest van het hof 
van beroep te Gent van 25 maart 1964 is bevestigd, wordt zelfs opgemerkt 
dat, ook al wordt dit door de rechtspraak geduld, het gebruik van een 
familienaam in principe laakbaar is omdat hierdoor verwarring kan ge
sticht worden nopens de aard of soort van de vennootschap (Hrb. St. 
Niklaas, kort ged., 6 mei 1963, R. W., 1963-64, 1824). 

Deze beschouwing moet inzoverre treffen dat, bij gebruik van een 
familienaam in de naam van een vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid, de vereisten van art. 81, 138 en 59 Venn. W. streng dienen 
nageleefd te worden, waardoor aan het vereiste van soortwaarheid zal 
voldaan zijn. 

98 - I;.BRENG VAN NIJVERHEID- lnbreng van nijverheid in vennootschap 
is in het algemeen mogelijk (zie o.m. art. 1833, tweede lid, 1847, en 1853, 
tweede lid B.W.). 

Het Burgerlijk Wetboek bezigt het woord nijverheid in aansluiting 
met de Romeinsrechtelijke traditie en deze uitdrukking is bij de juristen 
gangbaar gebleven. 

In de praktijk worden tal van andere uitdrukkingen gebezigd, waarbij 
niet altijd duidelijk is wat als inbreng toegezegd of gedaan is. Het onder
scheid moet nochtans inachtgenomen worden tussen eensdeels de nog te 
presteren arbeid, en anderdeels de reeds verrichte arbeid, of, juister 
wellicht, zijn resultaten (vgl. over dit te maken onderscheid Van Ryn, I, 
nr. 331, blz. 232). De inbreng van de resultaten van reeds gepresteerde 
arbeid kan immers bij de oprichting volgestort worden; de beloofde, dus 
nog te presteren arbeid, niet. 

Inbreng van de resultaten van reeds verrichte arbeid zou als een 
inbreng in natura kunnen gelden, indien deze resultaten een werkelijke 
vermogenswaarde · vertonen. 

Wanneer in de oprichtingsakte spraak is van een inbreng van vak
kennis, ervaring, enz, kan vaak niet uitgemaakt worden welke de aard is 
van de gedane of toegezegde inbreng. 

99 - Bij de oprichting van een P.V.B.A. had een van de twee oprichters 
inbreng gedaan van son experience et ses connaissances en matiere commerciale 
en hiervoor in het kapitaal deelgenomen voor een bedrag van 100 ooo fr. 
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Op verzoek van de curator werden de oprichters hoofdelijk veroordeeld 
om het gedeelte van het kapitaal, waarvoor niet geldig was ingeschreven, 
aan de failliete boedel te betalen (Hrb. Luik, 20 januari 1967, fur. Liege, 
1966-67, 187; Rev. prat. soc., I967, nr. s363, blz. I09; ]. T., I967, 278; 
Rev. prat. not., I967, 29S). 

Deze uitspraak client beaamd te worden. Ze wordt hier besproken 
omdat het probleem niet aileen de P.V.B.A., maar ook de N.V. en de 
Coop. Venn. aangaat. 

Voorzeker is inbreng van beloofde arbeid, zoals ook van reeds be
wezen diensten, in de vennootschap in het algemeen mogelijk (vgl. art. 
I833, I847 en 18S3 B.W.). 

In de vennootschappen waarvan het kapitaal enige waarborg en 
executieobject is voor de vennootschapsschuldeisers, kan inbreng van 
arbeid echter nooit als deelneming in het kapitaal gelden. Zelfs indien 
aan het ingebrachte een vermogenswaarde kan toegedacht worden, is dit 
niet vatbaar voor executie. 

Bovendien kan de inbreng van beloofde arbeid uiteraard nooit tot 
beloop van het wettelijk minimum volgestort worden bij de oprichting 
(art. 29, 3° Venn. W. voor de N.V. en art. I20, S0 Venn. W. voor de 
P.V.B.A.). Voor de P.V.B.A. client hieraan toegevoegd te worden dat 
inbreng van nog te Verrichten arbeid uitgesloten is door art. I20, 6°, 
krachtens hetwelk inbrengen die niet in geld bestaan volledig moeten 
afbetaald zijn (Loir, S.P.R.L., nr. IS2, blz. 381; - Van Ryn-Heenen, 
II, nr. 893, blz. I I). 

De onmogelijkheid van een deelneming in het kapitaal door inbreng 
van arbeid is door de meeste Belgische auteurs op goede gronden bevestigd 
(zie o.m. : VanRyn, I, nr. 334, blz. 234, en II, nr. 893, blz. I I ; - Passelecq, 
nr. 1073, blz. 2I2). In de Coop. Venn. laat de mogelijkheid om de winst
uitkering vrij te regelen bij de oprichtingsakte (art. 14s, S0 ) toe dat inbreng 
van nijverheid op een andere wijze kan vergoed worden dan door toekenning 
van aandelen in het kapitaal (zie verder nr. I99). 

De andere opinie die door Van Houtte is verdedigd (S.P.R.L., tweede 
uitg. (I962), nr. 87, blz. 136) wordt door het besproken vonnis weerlegd. 
Tegen de beschouwing dat de vennootschap krachtens art. 1142 B.W. 
een vordering tot schadeloosstelling tegen de inbrenger · heeft, wanneer 
die de beloofde arbeid niet zou presteren, wordt terecht gesteld dat de 
wet geen genoegen neemt met een schuldvordering tegen de inbrenger, 
maar een gehele of gedeeltelijke volstorting eist. 

Overigens zou de vennootschap sl~chts een vordering tot schadeloos
stelling behouden wanneer de niet nakorning aan de schuld van de in
brenger te wijten is. 

xoo - De beschouwingen van Van Houtte zijn m.i. wel gegrond inzover 
zij opgevat zijn als critiek tegen het geldende wettelijk stelsel, waarin het 
voor de P.V.B.A. en de Coop. Venn. onmogelijk is om bewezen ofbeloofde 
diensten met oneigenlijke aandelen, die geen kapitaalsaandelen zijn, te 



vergoeden (art. 124, tweede lid Venn. W. en art. 141, derde lid Venn. 
W.), wat integendeel wel mogelijk is in de N.V. (art. 75 Venn. W). 

Dit verbod belet praktisch dat arbeiders of bedienden als vennoten 
in een P.V.B.A. of Coop. Venn. zouden kunnen opgenomen worden. 
Het ware wenselijk dat, mits aangepaste maatregelen om het verwateren 
van het kapitaal vanaf de oprichting tegen te gaan, de thans geldende 
opvatting van het kapitaal enigszins zou versoepeld worden, ten einde een 
voor de vennootschap waardevolle medewerking, met toekenning van 
vennootschappelijke rechten te vergoeden, zonder daarom zijn toevlucht 
te moeten nemen tot de complicaties van een bijzondere kategorie van 
aandelen buiten kapitaal. 

Het voorontwerp van nieuwe Belgische vennootschappenwet zou in 
die richting gaan. 

101 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS - De oprichters zijn 
krachtens art. 35 Venn. W, in de N.V., en art. 123 Venn. W. in de 
P.V.B.A. aansprakeli;k tegenover de belanghebbenden. 

Hieronder kan de vennootschap zelf worden gerekend, met uitzon
dering, vanzelfsprekend, van de bij art. 35, 4° Venn. W. bepaalde aan
sprakelijkheid wegens de nietigheid van de vennootsc'hap. 

Na faillissement van de vennoots;:hap kan haar curator de oprichters 
aanspreken tot schadeloosstelling jegens de failliete boedel (Hrb. Luik, 
20 januari 1967, aangehaald hoven nr. 99). 

In hetzelfde vonnis wordt beklemtoond dat voor de aansprakelijkheid 
van de oprichters niet vereist is dat hun een fout zou te wijten zijn. Het 
volstaat dat de door de wet opgesomde aansprakelijkheidsgronden aan
wezig zijn, ook al hadden de oprichters zich te goeder trouw vergist (vgl. 
Fredericq, IV, nr. 291, blz. 468; nr. 292, blz. 470; -VanRyn, I, nr. 503, 
blz. 341). 

Ter zake was er aansprakelijkheid voor het gedeelte van het kapitaal 
waarvoor niet op geldige wijze was ingeschreven. 

102 - 0NTOEREIKEND AANVANGSKAPITAAL - Opnieuw werd beslist dat 
uit een klaarblijkelijk onvoldoende aanvangskapitaal, bij de oprichting 
van de vennootschap, kan afgeleid worden dat de vennootschap niet 
voldoet aan de vereisten om een gerechtelijk akkoord te bekomen. De 
schuldenaar is in dat geval niet ongelukkig in de zin van de gecoordineerde 
wetten op het gerechtelijk akkoord (Brussel, 16 januari 1967; Rev. prat. 
soc., 1967, nr. 5356, blz. 55). 



AFDELING II 

De Raad van beheer 

§ 1. - Benoeming en ontslag 

103 - BENOEMBAARHEID VAN RECHTSPERSOON - U1TZONDER1NGEN -
In het vorige overzicht werd het arrest van 17 mei 1962 besproken, waar
door het hof van cassatie de mogelijkheid heeft erkend voor een rechts
persoon om benoemd te worden tot beheerder in een andere N.Y. (T.P.R., 
1964, blz. 102, nr. 69). In de redengeving van dit arrest komt de be
schouwing voor volgens dewelke geen enkele wettekst bepaalt dat uitsluitend 
fysische personen tot beheerder kunnen benoemd worden. Klaarblijkelijk 
heeft het hof hiermede de teksten van de vennootschappenwet bedoeld. 

Hi~rmede was niet gezegd dat een verbod om een N.V. als beheerder 
te benoemen in een andere vennootschap, niet zou kunnen bestaan m.b.t. 
vennootschappen, die wegens de aard van de onderneming die zij tot doel 
hebben, aan een bijzonder wettelijk statuut zijn onderworpen. Dergelijk 
verbod kan impliciet zijn. Op grond van het verslag aan de Koning dat 
aan het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 en de bepalingenvan-aif1ieSIUit 
niEens bet h,!!lieer:ct~~ de·Jia~iill:~i:~r:~=i:z.:i;~_j_?Lc!i.~_ ~een 
zinvolle _.!2':P_a~~i_I?.g __ Z()1J9-5:~ .~'f.H~~~-yil}~~a.,~£2:':(;~~~:e~E~?.~e~, . b:~liste _ 4e 
B~n~£9!.l}_ll};i~~~e .• ~a!. <tlJe~I1 .. J:l~.t~~diJ~~y~~~?l:'le!l}()! .k~lt~~~<!~r in een bank 
kunnen ~Q[g~l.LQ.ElQOernd. De mogelijkheid voor een vennootschap, zelfs 
een bank, om tot beheerder te worden benoemd in een oudere bank
vennootschap werd afgewezen (Jaarverslag, 1966, blz. 17). 

104 - GERECHTELIJKE BEW1NDVOERDER - In de rechtspraak wordt terecht 
van de bevoegdheid gebruik gemaakt om, uitzondedijk, in gevallen van 
dringende noodzakelijkheid een voorlopige bewindvoerder te benoemen, 
ter vervanging van de wettelijke of statutaire organen, of van leden van 
collegiale organen, die hetzij verdwenen zijn, hetzij weigeren hun ambts
bevoegdheden te vervullen, terwijl de normale vennootschapsorganen 
tijdelijk niet doeltreffend kunnen functionneren (zie hierover het vorig 
overzicht, T.P.R., 1964, blz. 106 e.v., nr. 78 e.v.). 

Zo werd, na dagvaarding van de voorzitter van de raad van beheer 
en van de vennootschap, een bewindvoerder benoemd in kort geding om 
de algemene raad (overblijvende beheerders en commissarissen) bijeen 
te roepen, te leiden, en de notulen ervan te tekenen, met het oog op de 
voorlopige benoeming van een beheerder tot aan de eerstvolgende alge
rriene vergadering, indien de voorzitter van de raad in gebreke zou blijven 
dit te doen op de door de rechtbank vastgestelde datum (Hrb. Gent, 
kort ged., I8 maart 1964, Rev. prat. soc., 1964, nr. 5236, blz. 308). 

105 - Een gelijkaardige maatregel werd bevolen na weigering vanwege 
de voorzitter van de raad van beheer, om, overeenkomstige en statutaire 
bepaling de raad van beheer bijeen te roepen op verzoek van twee be-
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heerders ten einde over de door deze voorgestelde agenda te beraadslagen 
(Hrb. Brussel, kart ged., 9 juni 1964, Rev. prat. soc., 1964, nr. 5237, 
blz. 309). 

106 - Dit alles mag niet doen vergeten dat de gerechtelijke benoeming 
van een bewindvoerder ter vervanging van de vennootschapsorganen of 
van !eden van collegiale organen, een · uitzonderlijke maatregel blijft die 
alleen bij dringende noodzakelijkheid kan worden bevolen. Daartoe vol
staat niet dat een ernstige betwisting is opgerezen betreffende het geldig 
voortbestaan van de vennootschap, indien de vennootschap normaal kan 
functionneren en de bevoegde rechtbank hierover tijdig zal kunnen uit
spraak doen, zonder dat, inmiddels, de belangen van de partijen op onher
roepelijke wijze zouden kunnen in het gedrang worden gebracht (Hrb. 
Kortrijk, kart ged., 2 januari 1964, Rev. prat. soc., 1964, nr. 5218, blz. 190). 

In de lijn van deze opvatting erkende de rechtbank van koophandel 
te Verviers, zetelend in kart geding, de principiele mogelijkheid om een 
voorlopig bewindvoerder te benoemen in uitzonderlijke situaties, waarin 
de rechten van de eisers zouden bedreigd zijn door een actuele toestand, 
in afwachting van de uitspraak over de grand van de zaak. Ter zake echter 
werden de aangevoerde uitzonderlijke omstandigheden niet aanwezig ge
acht (Hrb. Verviers, kart ged., 13 januari 1964, fur. Liege, 1964-65, 172; 
Rev. prat. soc., 1965, nr. 5248, blz. 26). 

107 - O:NTSLAGNEMING - AMBTSVERVULLING TOT VERVANGING - Bij de 
studie van de vertegenwoordiging van de rechtspersoon is de jurispru
dentiele regel besproken volgens dewelke de vennootschapsvertegen
woordigers na het verstrijken van hun ambtsduur bevoegd blijven om 
de rechtspersoon te vertegenwoordigen of deel te maken van het daartoe 
bevoegde college (zie hoven nr. 56). 

Ten aanzien van de vennootschap is de beheerder haar lasthebber. 
Als zodanig kan hij overeenkomstig art. 2007 B.W. jegens haar in principe 
verplicht zijn tot verdere ambtsvervulling, nadat hij ontslaggenomen heeft, 
totdat in zijn vervanging kan voorzien worden. Hij blijft dan ook als 
beheerder aansprakelijk wanneer hij in die verplichting te kart schiet. 
Onder meer kan van hem gevergd worden dat hij na zijn ontslagneming 
zijn medewerking zou verlenen bij het opmaken van de balans (Rb. Luik, 
25 februari 1966, fur. Liege, 1965-66, 243; - vgl. Rb. Gent, 13 mei 1936, 
Rev. prat. soc., 1938, nr. 3749, blz. 270). · 

xo8 - BEHEERDER- BEDIENDE- In het vorige overzicht (T.P.R., 1964, 
104) is de rechtspraak besproken die de principiele verenigbaarheid aan
vaardt, in hoofde van dezelfde persoon, van de hoedanigheid van be
heerder of zaakvoerder in een vennootschap met die van bediende. 

Voor dit samengaan van hoedanigheden gelden twee vereisten die 
samen moeten voldaan zijn : I 0 dat deze persoon als bediende een be
drijvigheid uitoefent die te onderscheiden is van zijn beheerderstaak, en 

686 



2° dat deze taak wordt vervuld onder het gez\1-g, de Ieiding en het toezicht 
van een ander orgaan van de vennootschap. 

In de praktijk komt de besproken cumulatie van hoedanigheden voor
namelijk voor in hoofde van de beheerder die tevens belast is met het 
dagelijks bestuur overeenkomstig art. 63 Venn. W. 

109 - De beheerder die beweert dat hij tevens door een arbeidsovereen
komst voor bedienden met de vennootschap verbonden was, moet voor
eerst bewijzen dat hij als bediende belast was met de vervulling van een 
functie die te onderscheiden is van de normale vervulling van zijn ambt 
van beheerder, of van afgevaardigde beheerder. 

Nadat die bedrijvigheid niet bewezen was, werd de hoedanigheid van 
bediende ontkend, zonder dat het nodig was een onderzoek te wijden 
aan de gezagsverhouding. Op vordering van de curator van de inmiddels 
failliet verklaarde vennootschap, werd de afgevaardigde-beheerder veroor
deeld, tot terugbetaling van het salaris dat hem onverschuldigd als bediende 
was uitbetaald geworden (Brussel, 28 maart 1962, Pas., 1964, II, 1). 

no - Uiteraard zal gemakkelijker kunnen aangenomen worden dat een 
bediende, nadat hij tot zaakvoerder is benoemd, zijn arbeid verder is 
blijven presteren als bediende, onder de Ieiding en het gezag van de andere 
zaakvoerders van deze vennootschap (Cass., 25 oktober 1963, Pas., 1964, 
I, 208; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5324, biz. 187). 

111 - In de meeste gevallen is het de gezagsverhouding zelf die het voor
werp van de betwisting was, voornamelijk in geschillen van sociaal zeker
heidsrecht, waarin de R.M.Z. de onjuiste stelling verdedigd had dat het 
vereiste gezag alleen kan uitgeoefend worden door een fysisch persoon. 

Het hof van cassatie besliste dat geen enkel juridisch bezwaar kan 
beletten dat het gezag, de Ieiding en het toezicht over de beheerder
bediende zou kunnen uitgeoefend worden door de raad van beheer, hetzij 
door de raad zelf als zodanig, hetzij door tussenkomst van een van zijn 
leden (Cass., 12 november 1964, Pas., 1965, I, 254; R. W., 1964-65, 201 I ; 

Rev. prat. soc., 1966, nr. 5336, biz. 233; - Cass., 1i november 1964, 
Pas., 1965, I, 256; R. W., 1964-65, 2013; ]. T., 1965, 192; Rev. prat. soc., 
1965, nr. 5242, biz. 9; - Cass., 4 maart 1965, Pas., 1965, I, 675; ]. T., 
1965, 384; - vgl. hierover verder : A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst
Bedienden, door J. Steyaert, nr. 62 e.v.; - Lenaerts, H. en Dubois, B., 
Arbeidsovereenkomst, T.P.R., 1967, biz. 509 e.v.; - Van Heeke J., De 
locatio operis faciendi, een bijdrage tot de systematiek van de contractentypes, 
nr. 7, T.P.R., 1966, 350). 

§ 2. - Bezoldiging 

112 - T ANTIEMES - De bezoldiging van de beheerders bij tantiemes, 
d.w.z. door een bepaald aandeel in de jaarlijkse winst, is, zoals bekend, 
zeer gebruikelijk. Deze bezoldiging kan ofwel de enige zijn of ook toe-



gevoegd worden aan een jaarlijks vast salaris. De tantiemes worden vaak 
aan de raad van beheer, als college toegekend, om onder zijn !eden te 
worden verdeeld, volgens hun onderlinge overeenkomsten. 

Er werd gevonnist dat de raad van beheer nopens de verdeling van 
de globaal toegekende tantiemes onder zijn leden, moet beraadslagen en 
dat besluitvorming moet geschieden, zoals in aile andere aangelegenheden 
die tot zijn bevoegdheid behoren, met inachtneming van de bij de statu ten 
van de vennootschap bepaalde vereisten van aanwezigheid en meerder
heid. 

Het besluit moet de verworven rechten eerbiedigen. Het mag dus 
niet van aard zijn het bedrag van de tantiemes, waarop een beheerder 
die ontslag had genomen, reeds recht had, retroactief te verminderen. 
Het wordt ten verzoeke van die beheerder te zijnen opzichte nietigverklaard 
(Hrb. Brussel, 24 juli 1963, fur. comm. Brux., 1964, blz. 54; Rev. prat. 
soc., 1964, nr. 5216, blz. 180). 

I 13 - In het vorig overzicht is melding gemaakt van de richtlijnen die 
de Bankcomrnissie pleegt te geven nopens de wijze van bezoldiging van 
beheerders (T.P.R., 1964, 107). 

Blijkens het]aarverslag 1964 was tussen de Bankcomrnissie en een van 
de grote financiele instellingen van het land i.v.m. de wijze waarop haar 
beheerders waren bezoldigd, een conflict opgerezen dat als uitzonderlijk 
werd bestempeld (]aarverslag, 1964, blz. r 10). De bezwaren waren van 
tweeerlei aard. 

Een eerste grief was gericht tegen de toewijzing aan de leden van 
de raad van beheer van bijzondere opdrachten van adviserende aard en 
van regionale vertegenwoordiging, omdat die tot afzonderlijke bezoldiging 
aanleiding gaven. 

De lezer van het ]aarverslag kan moeilijk een persoonlijk standpunt 
innemen nopens dit bezwaar. Het oordeel hangt immers af van de vraag 
of deze opdrachten slechts voorwendsel waren voor de toekenning van 
een bijzonder salaris. 

Indien integendeel, in werkelijkheid, bijzondere functies buiten de 
beheerderstaak opgedragen en uitgeoefend zijn, is een bijzondere ver
goeding toch verantwoord. 

Het voorwerp van een tweede grief kan duidelijker begrepen worden. 
De Bankcommissie maakte nl. bezwaren tegen het feit dat de raad van 
beheer zijn bevoegdheden om de bezoldigingen onder zijn !eden te ver
delen, opgedragen had aan een in zijn midden gevormd comite dat soe
verein en op geheime wijze zijn beslissingen trof. De Bankcommissie 
zag hierin een onwettelijke overdracht van bevoegdheden. De bezwaren 
van de Bankcommissie werden echter niet aangenomen (]aarverslag, 1964, 
III e.v.). Een niet nader bepaalde overeenstemrning werd later bereikt 
(]aarverslag, 1965, blz. 10). 

M.i. kan tegen dergelijke regeling geen bezwaar gemaakt worden. 
De opdracht van dit cornite heeft niets te maken met toewijzing van 
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bevoegdheid van vertegenwoordiging en van bestuur van de vennootschap 
waaromtrent door art. 63 in een beperking is voorzien. Het gaat hier over 
een louter interne aangelegenheid tussen de leden van de raad van beheer. 
Indien hierover, bij ontbreken van enige nadere regeling, riloet beraad
slaagd worden door de raad als zodanig (zie vorig nr.) kan de raad in 
een andere regeling voorzien. Terzake heeft de raad van beheer niets 
anders gedaan dan gebruik maken van de rechtsfiguur der partijbeslissing, 
waarvan het enige spoor in onze wetgeving precies in het vennootschappen
recht gevonden wordt (art. 1854 B.W.). 

§ 3· - Bevoegdheid en werking 

114 - CoLLEGIALE BEVOEGDHEID - De-regel van de collegiale bevoegd
heid van de raad van beheer (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, 109) 
werd door het hof van cassatie opnieuw bevestigd. Opdat een proces
handeling zou kunnen gelderi als de handeling van de rechtspersoon zelf 
moet de akte de identiteit aanwijzen van alle personen die de raad van 
beheer samenstellen (Cass., 14 april 1966, zie hoven nr. 51). 

Deze collegiate bevoegdheid belet niet dat de raad het gezag en de 
leiding op de bediende zou uitoefenen door tussenkomst van een van zijn 
leden (Cass., 12 november 1964, zie hoven nr. 111). 

115 - BERAADSLAGING - NrETIGHEID VAN BESLUITEN - Besluiten van 
de raad van beheer kunnen worden nietig verklaard op verzoek van een 
afwezige beheerder. 

In het hoven onder nr. 113 besproken vonnis werd, - benevens de 
nietigverklaring van een besluit op materiele gronden, - beslist dat de 
miskenning van een regel van formele aard geen grand oplevert tot nietig
verklaring, wanneer moet aangenomen worden dat, ook indien hij nage
leefd was, hetzelfde besluit zou zijn genomen (Hrb. Brussel, 24 juli 1964, 
Rev. prat. soc., 1964, nr. 5216, blz. r8o; fur. comm. Brux., 1964, 54). 

116 - STRIJDIG BELANG- De toepassingssfeer van art. 6o Venn. W. werd 
ten onrechte zeer sterk beperkt door een onderscheid waartoe noch de 
woorden noch de strekking van de wet enige aanleiding kunnen geven. 

Er werd nl. gevonnist dat slechts de overeenkomsten nopens zaken 
zouden bedoeld zijn, en geenszins de overeenkomsten nopens personen, 
zoals een arbeidsovereenkomst. Het besproken vonnis nam op grond van 
dit bedenkelijke onderscheid aan dat een beheerder - de voorzitter van 
de raad beheer - zich zelf, in een vergadering waaraan hij deelgenomen 
heeft, mocht laten benoemen met tijdsbepaling, tot directeur-generaal 
van de vennootschap. 

Voordat de vervaltermijn verschenen was, ontstond meningsverschil 
die aanleiding gaf tot het aftreden van de beheerder op de vooravond 
van de vergadering waarin over zijn ongevraagd ontslag als beheerder 
zou beraadslaagd worden. Nadien eist en bekomt deze persoon op g-rond 



van een beding in de arbeidsovereenkomst een aanzienlijke schadeloos
stelling. De wedereis van de vennootschap, gesteund op de aansprakelijk
heid van haar gewezen beheerder die art. 6o overtreden had, werd afge
wezen (Hrb. Brussel, 4 oktober 1965, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5344• 
blz. 256, met noot J. 't Kint). 

117 - Een strijdig belang (interet oppose) in een aangelegenheid waarover 
de raad van beheer moet beraadslagen, betekent niet, zoals het vonnis 
onderstelt, dat de verrichting nadelig moet zijn voor de vennootschap. 

Een mogelijk belangenconflict tussen de beheerder en de vennoot
schap volstaat. 

De regel dat de betrokken beheerder zich bij de desbetreffende be
raadslaging behoort te onthouden is meer dan een regel van fatsoen. Hij 
wordt als een ongeschreven rechtsbeginsel in de V.Z.W. toegepast (zie 
A.P.R., Tw. V.Z. W., door Jan Lindemans, nr. 508, 6°). 

In de N.V. is hij door art. 6o en in de P.V.B.A. door art. 133 als 
rechtsregel uitgewerkt. Wat de Coop. venn. betreft zie verder nr. 211. 
Terecht beijvert ook de Bankcommissie zich er voor dit voorschrift te 
doen naleven (zie o.m. ]aarverslag, 1950-51, blz. 64 e.v.). Het duidelijkste 
geval van strijdig belang is datgene, waarin, zoals ter zake, een beheerder 
persoonlijk contractspartij van de vennootschap wil zijn. 

Zo bv. heeft een beheerder bij de beraadslaging over de toekenning 
van een bijlwmende vergoeding voor bijzondere prestaties door hem 
verricht, ontegensprekelijk een belang dat met dit van de vennootschap 
strijdig is, en moet art. 6o toegepast worden (Hrb. Brussel, 22 maart 1930, 
en Brussel, 27 juni 1931, Rev. prat. soc., 1932, nr. 3214, blz. 137 met noot 
P. Demeur; - Passelecq, nr. 1861 his; - anders : Hrb. Antwerpen, 
14 november 1929, Rev. prat. soc., 1932, nr. 3215, blz. 148). 
In het beslechte geval kon dit strijdig belang niet ontkend worden. Het 
beste bewijs was het beding van een aanzienlijke schadeloosstelling dat 
in de arbeidsovereenkomst was gemaakt. 

uS - De overtreding van art. 6o bij de beraadslaging in de raad van 
beheer heeft op zichzelf niet de nietigheid ten gevolge van het besluit 
noch van de tot uitvoering daarvan aangegane verbintenissen (Hrb. Ver~ 
viers, 8 oktober 1964, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5302, blz. 42). Deze uit
spraak strookt met de algemeen aanvaarde opinie (Cass., 21 juni 1956, 
Pas., 1956, I, 1158; R. W., 1956-57, 1985; Rev. prat. soc., 1957, nr. 4702, 
blz. 227, met noot P. Coppens; het aangevochten arrest : Gent, Ver. 
Kamers, 14 juli 1955, Rev. prat. soc., 1956, nr. 4598, blz. 233; - Resteau, 
II, nr. 920, blz. 124; - R.P.D.B., Tw. Societes Anonymes, nr. 815; -
Van Ryn, I, nr. 6oo, blz. 391). 

De sanctie bestaat in de aansprakelijkheid van de beheerder, en even
tueel van zijn medebeheerders, krachtens art. 62, tweede lid Venn. W. voor 
de schade die de vennootschap heeft geleden tengevolge van de inbreuk 
op deze bepaling van de vennootschappenwet. 
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119 - NoTULEN- BEWIJSKRACHT- Nopens de bewijskracht tegenover 
derden van de notulen van de Raad van beheer bevat de wet geen regeling. 
Men mag aannemen dat de notulen van de vergaderingen van de raad 
van beheer, als onderhandse akte, principieel het bewijs leveren van 
hetgeen ter vergadering is gedaan en besloten. 

Daartoe is evenwel vereist dat die notulen derwijze zijn opgesteld 
dat zij, ten aanzien van derden, aan wie zij tegengeworpen worden, geen 
twijfel doen bestaan nopens de waaracbtigbeid van hun inhoud. 

De onmisbare kenmerken van betrouwbare notulen ontbraken wan
neer zij opgesteld waren op een getijpt los blad dat met kleefpapier was 
aangebracbt op een witte bladzijde van bet register der beraadslagingen, 
terwijl de concrete omstandigbeden van bet geval deden twijfelen aan de 
echtheid van de datum waarop de vergadering zou gehouden zijn (Brussel, 
10 juni 1966, ]. T., 1967, 6o; Rev. prat. not., 1967, 102). 

§ 4· - Aansprakelijkheid 

120 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEHEERSFOUTEN - De bebeerders zijn 
alleen jegens de vennootschap, niet jegens de schuldeisers aansprakelijk 
voor de fouten in hun beheer begaan, zonder dat die fouten tevens onrecht
matige daden zijn, of overtredingen van de vennootschappenwet of de 
statuten. Alleen de vennootschap, en, na haar faillissement de curator, 
of de vereffenaar van het akkoord na faillissement, kunnen schadeloos
stelling vorderen door de vennootschapsvordering of actio mandati (Brussel, 
28 september 1966, ]. T., 1967, 97, met noot J. ]. Strijckmans). 

121 - Over de kenmerken van de beheersfout, en de mogelijke toepas
singen, wordt in de motivering van een vonnis een samenvatting van de 
heersende opvattingen gegeven. Over de toepassing daarvan op bet con
crete geval kan in deze uitspraak niet veel vernomen worden (Rb. Luik, 
25 februari 1966, fur. Liege, 1965-66, 243). 

122 - CoLLECTIEVE FOUT - AANSPRAKELIJKHEID IN soLIDUM - De be
heerdersbevoegdheid is essentieel collegiaal (zie hoven nr. 114). Ook de 
bestuurstaak wordt in de raad uitgeoefend. 

Voor fouten die overtredingen zijn van de vennootschappenwet of 
de statuten is door art. 62, tweede lid Venn. W., de aansprakelijkheid van 
de beheerders vermoed. Dit vermoeden geldt niet voor loutere beheers
fouten die niet met dergelijke overtredingen gepaard gaan. Wanneer een 
fout in de werking van de raad van beheer bewezen is, zou de eiser op het 
eerste gezicht, de persoonlijke fout moeten bewijzen in hoofde van iedere 
beheerder afzonderlijk die hij tot schadeloosstelling wil aanspreken. 

Bij nader toezicht echter leidt de principiele bewijslastverdeling niet 
tot dit onpraktische resultaat. Vooreerst is iedere beheerder als lasthebber, 
persoonlijk verplicht tot rekenschap en verantwoording jegens de vennoot
schap {art. 1993 B.W.). Bovendien moet, ten processe, ook de verweerder 



op redelijke wijze medewerken aan de bewijslevering (vgl. Storme; M., 
De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, nr. 205, blz. 196 e.v.). Hieruit 
volgt dat, in de werkelijkheid, wanneer een fout ten laste van de raad als 
geheel is bewezen, de aangesproken beheerder zal moeten aantonen of 
toch aannemelijk maken dat hem daarbij geen schuld te wijten is. 

123 - Ook wat het ontbreken van hoofdelijkheid bij aansprakelijkheid 
voor beheersfouten betreft, is het verschil met de door art. 62, tweede 
lid geregelde aansprakelijkheid niet zo groot. Theoretisch zou de aansprake
lijkheidsschuld tussen de verschillende beheerders moeten verdeeld worden, 
zodat ieder van hen slechts zijn deel daarvan zou moeten betalen. Aan
genomen wordt nochtans dat, wanneer de beheerders door hun fout, samen 
eenzelfde schade hebben veroorzaakt, zonder dat kan uitgemaakt worden 
welk deel daarvan aan ieder afzonderlijk kan te laste gelegd worden, zij 
jegens de vennootschap in solidum moeten veroordeeld worden tot ver
goeding van de geleden schade (Cass., 26 januari 1922, Pas., 1922, I,_ 143;
Cass., 24 juni 1955, Pas., 1955, I, 1151; Rev. prat. soc., 1956, nr. 4592, 
blz. 189, met concl. Proc. gen. Hayoit de Termicourt; -Gent, 12 april 
1954, R. W., 1954-55, 565, met advies Adv. gen. Matthys). Deze regel 
regel werd opnieuw in de rechtspraak toegepast (Rb. Luik, 25 februari 
1966, fur. Liege, 1965-66, 243). 

Het voorontwerp van een nieuwe Belgische vennootschappenwet sluit 
zich bij deze ontwikkeling aan en voorziet in een duidelijke regeling door 
het vermoeden van hoofdelijke aansprakelijkheid op gelijke wijze te be
palen zowel voor beheersfouten als voor overtredingen van de vennoot
schappenwet of de statuten. 

124 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR FElTEN VAN DIRECTEURS EN ZAAKVOERDERS 

- Art. 62 eerste lid Venn. W., regelt de aansprakelijkheid voor beheers
fouten door een uitdrukkelijke verwijzing naar het gemeenrecht. In de 
huidige wet betekent zulks dat de regelen, die de aansprakelijkheid van de 
lasthebber jegens de lastgever beheersen, toepasselijk zijn op de beheerders, 
die als lasthebbers zijn aangemerkt (art. 53 Venn. W.). 

Ook allaat men die minder passende kwalificatie van het beheerders
ambt los, toch kan de aansprakelijkheid doelmatig geregeld worden over
eenkomstig de regelen die de lastgeving beheersen. In die zin gaat het 
voorontwerp van nieuwe Belgische vennootschappenwet uit. 

Deze regelen werden correct toegepast door het hof te Brussel, naar 
aanleiding van een geschil betreffende de aansprakelijkheid van de be
heerder van een Coop. venn., die, wat de beheersfouten betreft, door 
hetzelfde gemeenrecht beheerst wordt (art. 143, derde lid Venn. W.). 

Aangevoerd was dat de beheerders aansprakelijk zijn voor de fouten 
die, in de uitoefening van zijn taak, zijn begaan door de directeur aan wie 
het dagelijks bestuur was opgedragen (wat terzake bij de statuten was 
toegelaten). Het hof paste hier op oordeelkundige wijze de regel van art. 
1994 B.W. toe. Dit betekent dat, wanneer de bestuurder door de beheer-



raad zelf is gekozen en benoemd, binnen de door de wet of statuten toe
gelaten delegatie, de beheerders slechts aansprakelijk zijnjegens de vennoot
schap, indien de bestuurder blijkbaar onbevoegd was voor de hem opge
dragen bestuurstaak. 

Tegenover derden zijn de beheerders niet aansprakelijk voor de 
fouten die deze bestuurder in de uitoefening van zijn taak zou gepleegd 
hebben. De bestuurder is een lasthebber (vgl. art. 63, tweede lid Voor 
de N.V.) en verbindt slechts de vennootschap, niet zichzelf. Ook, al 
moesten de beheerders te kort geschoten zijn in de verplichting van normaal 
toezicht op de bestuurder, dan zou deze fout, als loutere beheersfout, 
slechts grond opleveren voor een aansprakelijkheid jegens de vennootschap, 
niet tegenover derden (Brussel, 12 januari 1966, Pas., 1967, II, 4). 

125 - 0VERTRED1NGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET OF DE STATUTEN

Art. 62, tweede lid breidt de aansprakelijkheid van de beheerders uit 
wanneer de fouten die zij begaan hebben overtredingen uitmaken van de 
vennootschappenwet of de statuten. Zij zijn niet alleen jegens de vennoot
schap maar ook jegens derden aansprakelijk voor de schade die daaruit 
is ontstaan. 

Een goede verklaring werd aan deze uitbreiding van aansprakelijkheid 
gegeven. Door het beheerdersambt te aanvaarden is de zorgvuldigheids
plicht, m.b.t. de naleving van de bepalingen der vennootschappenwet en 
de statuten verruimd ten behoeve van de derden (Brussel, 28 september 
1966, ]. T., 1967, 97). 

126 - In hetzelfde arrest werd een correcte toepassing gemaakt van 
art. 62, tweede lid, betreffende het bewijs dat de aangesproken beheerders 
moeten leveren om aan de vermoede aansprakelijkheid te ontsnappen. 

Wanneer valsheid in de balans is gepleegd door een afgevaardigde 
beheerder, volstaat niet dat de andere beheerders bewijzen dat zij zich 
persoonlijk niet hebben schuldig gemaakt aan het bedrog. Zij moeten 
bovendien bewijzen dat hun wegens dit feit geen enkele fout, zelfs geen 
nalatigheid is te wijten (Brussel, 28 september 1966, ]. T., 1967, 91). 

127 - 06RZAKEL1JK VERBANO - De beheerders zijn, overeenkomstig het 
gemeenrecht slechts aansprakelijk, voorzover tussen de aangevoerde fout 
en de schade een oorzakelijk verband bewezen is. De bewijslast hiervan 
rust in principe op de aanspraakmakende persoon. Het bewijs van dit 
bestanddeel is vereist voor het welslagen van de vennootschapsvordering 
die op de contractuele aansprakelijkheid wegens bewezen beheersfout is 
gesteund (Hrb. Kortrijk, 22 april 1965, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5263, 
blz. 103; - zie nochtans, betreffende .de bewijslast van het oorzakelijk 
verband na wanprestatie : De Page, II, nr. 593, blz. 589). 

uS - Het oorzakelijk verband moet ook bewezen worden, wanneer de 
fout van de beheerders, ingeval van overtreding van de vennootschappen
wet of de statuten, krachtens art. 62, tweede lid vermoed is. 



Voor de aansprakelijkheid wegens de publicatie van een valse balans, 
volstaat niet dat de aangesproken beheerders het bewijs dat vereist is 
om aan de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontsnappen, - nl. het ont
breken van fout, - niet hebben geleverd. Op de eiser rust de bewijslast 
dat tussen zijn schade en de bewezen overtreding een oorzakelijk verband 
bestaat. Hij zou nl. moeten bewijzen dat hij de voor hem ongelukkige 
overeenkomst met de vennootschap heeft aangegaan in vertrouwen op 
de balans en dat hij op grond daarvan aan de vennootschap een onver
diend krediet heeft toegestaan. Terzake had de eiser niet eens aangevoerd 
dat hij van de balans kennis genomen had. De eis werd dan ook bij ont
breken van oorzakelijk verband ongegrond verklaard (Brussel, 28 sep
tember 1966, ]. T., 1967, 97). 

129 - VoRDERING VAN INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS - Noch de indi
viduele aandeelhouders, noch een gekwalificeerde minderheid van aan
deelhouders, kunnen, naar geldend Belgisch recht, de vennootschaps
vordering instellen. Dit kunnen zij noch ten behoeve van de vennootschap, 
noch voor eigen rekening in evenredigheid tot hun belang in de vennoot
schap. 

Ook wanneer zij beweren persoonlijk schade te hebben geleden 
tengevolge van onrechtmatige daden die de beheerders in hun beheer 
hebben gepleegd, zal de eis van de aandeelhouders als zodanig niet ont
vankelijk zijn, wanneer het aangevoerde nadeel niet te onderscheiden is 
van het maatschappelijk nadeel dat de vennootschap als zodanig lijdt 
(Van Ryn, I, nr. 610, blz. 396). 

Voorzeker de aandeelhouder heeft, in verhouding tot zijn aandelen
bezit, belang bij het behoud en de aangroei van het vennootschapsvermogen. 
Nochtans wordt het nadeel, dat hij lijdt door de aantasting van dit vermogen 
hersteld door, ten behoeve van de vennootschap, de verliezen die zij in 
haar vermogen heeft geleden, te vergoeden (vgl. A.P.R., Tw. Schade en 
Schadeloosstelling, door Jan Ronse, nr. 736 en 745). 

Op die gronden werd niet ontvankelijk verklaard de eis van een 
vennoot in een P.V.B.A. tegen de zaakvoerder, voor de schade die hij 
geleden had tengevolge van het waardeverlies van zijn aandelen. Dit 
verlies is immers gemeenschappelijk aan alle vennoten en wordt door 
allen op evenredige wijze geleden (Rb. Antwerpen, 21 juni 1966; R. W., 
1966-67, I 146; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5364, blz. II2). 

Het aangehaald vonnis wijst de eis van de vennoot van een P.V.B.A. 
af die er toe strekte vergoeding te bekomen voor de aankoopwaarde van 
de aandelen die hij in die vennootschap had verworven. Hij had deze 
aandelen nl. niet verworven tengevolge van een onrechtmatige daad van 
de zaakvoerder. Zij waren integendeel naderhand waardeloos geworden 
tengevolge van de verduisteringen die de zaakvoerder had gepleegd en 
waardoor die wegens bedrieglijke en eenvoudige bankbreuk veroordeeld 
was, na het faillissement der vennootschap. 



Het is duidelijk dat de aandeelhouder wel de vordering tot schadeloos
stelling zou hebben kunnen instellen, moest hij de aandelen hebben 
verkregen in vertrouwen op een balans die tengevolge van de nalatigheid 
van de beheerders, onjuist was (vgl. Cass., 26 januari 1922, Pas., 1922, 
I, 143). In dat geval vordert hij vergoeding van het nadeel dat hij persoon
lijk heeft geleden, en dat niet gemeenschappelijk is aan alle aandeelhouders 
naar evenredigheid van hun belang in de vennootschap ook al zou de 
vennootschap zelf, eveneens schade geleden hebben tengevolge van dezelfde 
onrechtmatige daad (Resteau, II, nr. 979, blz. 164; - Passelecq, nr. 2184, 
blz. 345; -Van Ryn, I, nr. 614, blz. 398; - Van Ommeslaghe, nr. 329, 
blz. 545). 

130 - Hetzelfde vonnis besliste ook terecht dat een aandeelhouder wel 
vergoeding kan vorderen voor de schade die hij tengevolge van de onrecht
matige daden van de beheerders persoonlijk lijdt, op voorwaarde dat die 
schade onderscheiden is van het maatschappelijk nadeel (Rb. Antwerpen, 
21 juni 1966, I.e.). Dit kan nl. het geval zijn wanneer een aandeelhouder 
gelden heeft geleend aan een P.V.B.A. die nadien volledig onvermogend 
is geworden tengevolge van de verduisteringen die gepleegd zijn door 
de zaakvoerder. 

Hier treedt de aandeelhouder overigens niet als zodanig op, maar 
wel krachtens een titel die volledig onderscheiden is van die van aandeel
houder. 

IJI - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHEERDERS NA FAILLISSEMENT DER 

VENNOOTSCHAP - De aansprakelijkheid van de beheerders zal dikwijls 
ingeroepen worden na het faillissement van de vennootschap. 

Aan de ene kant zullen de schuldeisers trachten van de beheerders 
vergoeding te bekomen, nadat zij hun schuldvorderingen tegen de failliete 
vennootschap zelf niet of niet volledig kunnen verhalen. Eventtieel zullen 
zij van de beheerders schadevergoeding vorderen voor de schade die zij 
geleden hebben doordat zij aandelen hebben verworven in een vennoot
schap die naderhand failliet verklaard is (vgl. hoven nr. 129). Aan de 
andere kant zal de curator ten behoeve van de boedel vergoeding vorderen 
voor de verliezen die, tengevolge van het slechte beheer, in het maat
schappelijk vermogen zijn geleden. 

De problemen die in verband met deze vorderingen tegen beheerders, 
na het faillissement van de vennootschap, oprijzen zijn talrijk en inge
wikkeld. 

Men is het eens dat de curator van de failliete vennootschap uitsluitend 
bevoegd is om tegen haar beheerders de vennootschapsvordering in te 
stellen wegens loutere beheersfouten die geen overtredingen zijn van de 
vennootschappenwet of de statuten. De schuldeisers kunnen na het faillisse
ment niet meer zijdelings vorderen krachtens art. u66 B.W. (Passelecq, 
nr. 2086, blz. 335; - Fredericq, L. enS., Handboek, II, nr. 1998, blz. 86o; 



- Van Ryn-Heenen, IV, nr. 2676, blz. 236; - Cloquet, A., La faillite, 
nr. · 1133 e.v.). 

Deze onmogelijkheid volgt uit het faillissementsbeslag (art. 444 
Faill. W.) en uit het verbod van individuele executie (art. 452 Faill. W.). 

Anderdeels wordt ook aangenomen dat de curator van de failliete 
vennootschap de hoedanigheid mist om op grond van art. 1382 B.W. en 
art. 62, tweede lid Venn. W., van de beheerders schadeloosstelling te vor
deren voor de schade die door verschillende vennootschapsschuldeisers 
individueel en op ongelijke wijze is geleden. 

Deze schuldeisers aileen beschikken over de vordering die zij kunnen 
steunen zowel op art. 1382 B.W. als op art. 62, tweede lid Venn. W. 
Die persoonlijke vordering is hun door het faillissement van de vennoot
schap niet ontnomen (Rb. Gent, 5 oktober 1932, fur. comm. Fl., 1932, 
nr. 5268, blz. 228; - Gent 15 juni 1935, Rev. prat. soc., 1935, nr. 3540, 
blz. 167; - Rb. Gent, 13 mei 1936, Rev. prat. soc., 1936, nr: 3749, blz. 
270; - Brussel, 10 februari 1959, ]. T., 1959, 548). 

De curator vertegenwoordigt aileen in bepaalde aangelegenheden de 
gezamenlijke schuldeisers en is dan uitsluitend bevoegd om op te treden. 
Zo wanneer hij de handelingen die door of met de gefailleerde zijn verricht 
doet nietig verklaren ten aanzien van de boedel krachtens art. 445, 446 
en 448 Faill. W. (Passelecq, nr. 2085, blz. 335;- Fredericq, L. enS., Hand
hoek, II, nr. 1614, blz. 564;- vgl. ook Gent, 18 maart 1925, B.]., 1925, 411). 

Het hof te Brussel paste deze principes toe om aan te nemen dat 
wanneer een valse balans gepubliceerd is, niet aile vennootschapsschuld
eisers op evenredige wijze schade lijden, maar aileen diegenen die in 
veitrouwen daarop met de vennootschap hebben gehandeld. Zij voeren 
dan een persoonlijke schade aan en zijn ontvankelijk in hun eis uit art. 62, 
tweede lid tegen de beheerders van de failliete vennootschap (Brussel, 
28 september 1966, ]. T., 1967, 97). 

132 - De vraag bleef betwist of de individuele schuldeisers na het faillisse
ment van de vennootschap een persoonlijke vordering tot schadeloos
stelling konden instellen tegen de (niet failliete) beheerders, wanneer de 
onrechtmatige daden of de overtredigen van de vennootschappenwet of 
de statuten die hun verweten worden, schade hebben veroorzaakt die op 
evenredige wijze geleden is door alle schuldeisers. 

Er werd voorgehouden dat, in dergelijk geval, aileen de curator, als 
vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers, kan optreden tegen 
de beheerders ten behoeve van de boedel, en dat de vordering. van de 
individuele schuldeisers niet ontvankelijk is (Passelecq, nr. 2083, blz. 335; 
- Van Ryn-Heenen, IV, nr. 2676, blz. 237; - vgl. ook Brussel, 23 juni 
1933, Pas., 1934, II, 57; - Luik, 3 mei 1939, Rev. prat. soc., 1939,nr. 3819, 
blz. 274). 

133 - Anderen integendeel zijn van mening dat de niet afgeleide maar 



oorspronkelijke vordering die derden, krachtens art. 62, tweede lid Venn. W. 
en 1382 B.W., tegen de niet gefailleetde beheerders kunnen instellen, 
niet belet wordt door het faillissement van de vennootschap. Zij kunnen 
schadeloosstelling vorderen voor de schade die zij geleden hebben, ook 
wanneer alle schuldeisers dezelfde schade op evenredige wijze geleden 
hebben tengevolge van de onrechtmatige daden of van de overtredingen 
van devennootschappenwet of de statu ten vanwege de beheerders (Fredericq 
L. en S., Handboek, II, nr. 1999, blz. 862; - Fredericq, Traite, VIII, 
nr. 575, blz. 790 e.v.; - Cloquet, La faillite, nr. 1042) (1). 

134 - Het hof van cassatie heeft de betwisting opgelost in aansluiting 
met deze doctrine. . 

Met· vernietiging van het aangevochten arrest, werd beslist dat de 
schuldeisers van een N.V. uit art. 1382 B.W. en 62, tweede lid Venn. W. 
het recht putten om van de beheerders schadeloosstelling te vorderen voor 
de schade die zij persoonlijk lijden tengevolge van de strafbare feiten die 
de beheerders naar aanleiding van hun beheer hebben gepleegd. De regel 
dat het fai!Ussement van de schuldenaar de individuele vorderingen van 
zijn schuldeisers belet, is niet toepasselijk vermits de beheerders niet 
failliet verklaard zijn. Tenslotte merkt het hof op ,Dat de omstandigheid 
dat de oorzaak van de aan eiser door de gedragingen van verweerder 
berokkende schade niet verschilt van de oorzaak van de schade geleden 
door de schuldeisers van de failliete massa, hem niet belet individueel 
en rechtstreeks tegen verweerder op te treden" (Cass., 8 maart 1965, 
Pas., 1965, I, 684; R. W., 1966-67, 1575; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5254, 
blz. 65). 

T erzake was schade aangevoerd als gevolg van verduisteringen van 
activa die de aangesproken beheerder in de uitoefening van zijn beheerders
ambt gepleegd had. 

In aansluiting met het zoeven besproken cassatiearrest van 8 maart 
1965, werd gevonnist dat de geldlener die zijn schuldvordering tegen een 
naderhand failliet verklaarde P.V.B.A. volledig verloren heeft, uit art. 1382 
B.W. schadeloosstelling kan vorderen tegen de zaakvoerder die door de 
onrechtmatige daden in zijn beheer gepleegd, het onvermogen van de 
vennootschap veroorzaakt heeft (Rb. Antwerpen, 21 juni 1966, R. W., 
1966-67, 1146; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5364, blz. 112). 

135 - K WIJTING OF DECHARGE - RECHTSKARAKTER - GEVOLGEN 

Ten aanzien van de vennootschap (niet ten aanzien van derden) worden 

(1) Volgens deze auteurs moet het voordeel van de vordering, ingesteld door de 
derden, ten goede komen aan de boedel. Hoe dergelijk resultaat zou intreden, valt moeilijk 
in te zien. Dit is tegenstrijdig met het oorspronkelijke niet afgeleide karaktervan de rechts
vordering die derden op grond van art. 1382 B. W. en art. 62, tweede lid Venn. W. in
stellen. 



de beheerders van hun aansprakelijkheid ontslagen door een geldig ver
leende kwijting. 

Geldig gegeven kwijting of decharge geldt als goedkeuring van het 
gevoerde beleid, en bekrachtiging van de handelingen die onbevoegder
wijze zouden verricht zijn (Wauwermans, nr. 729, blz. 465);- Passelecq, 
nr. 1959, blz. 318; - Van Ryn, I, nr. 630, blz. 403). 

Ik ga hier niet in op de vraag of decharge oak de betekenis heeft 
van bekrachtiging van onbevoegd verrichte handelingen (ontkennend : 
Van der Heyden-Van der Grinten, nr. 260, blz. 496). Deze vraag moest 
trouwens in het hier besproken arrest niet opgelost worden. 

Decharge is essentieel vanwege de vennootschap ontslag van aan
sprakelijkheid ten behoeve van haa;r beheerders, zowel wegens beheers
fouten als wegens overtredingen van de vennootschappenwet en de sta
tuten. Mits aan de vereisten voor de geldigheid van de decharge bepaald 
in art. 79, in fine Venn. W., i.v.m. de juistheid van de balans voldaan is, 
dekt de decharge alle fouten die tot een vennootschapsvordering aanleiding 
zouden kunnen geven. 

Deze principes werden door het hof te Brussel bevestigd. Bovendien 
werd beslist dat de eis tot terugbetaling van gelden, die een beheerder in 
de uitoefening van zijn ambt op wederrechtelijke wijze uit het vennoot
schapsvermogen opgenomen heeft, een vennootschapsvordering is, gesteund 
op diens aansprakelijkheid als beheerder. Zij gaat door een geldig verleende 
decharge teniet (Brussel, 8 februari 1963, Pas., 1964, II, 204; Rev. prat. soc., 
1965, nr. 5260, blz. 91). 

136 - VERE1STEN - Decharge is, afgezien van de nakoming van de bij
zondere formaliteiten die door art. 79 Venn. W. vereist zijn, slechts geldig 
indien zij met kennis van zaken is gegeven. De vervulling van deze voor
waarde is door de wet gehecht aan de juistheid van de balans. De balans mag 
noch weglatingen noch valse aanwijzingen bevatten die de ware toestand 
van de vennootschap verhelen (art. 79, derde lid). 

De geldigheid van de decharge wordt niet slechts door opzettelijke 
weglatingen of onjuistheden aangetast. Zelfs wanneer de raad van beheer 
geen bedrog is te wtjten, kan de algemene vergadering in dwaling verkeren 
omdat zij niet met kennis van zaken heeft beraadslaagd. 

Het hof van cassatie had deze principes reeds in 1925 geformuleerd 
(Cass., 18 juni 1925, Pas., 1925, I, 297; Rev. prat. soc., 1926, nr. 2701, 
blz. 228). 

Aansluitend bij deze rechtspraak werd opnieuw beslist dat de decharge 
waardeloos is wanneer, - zonder dat daarbij van enig opzet vanwege de 
raad van beheer kan sprake zijn, - het niet mogelijk is uit het onder
zoek van de balans de feiten te ontdekken die de beheerders daarin moesten 
bekend maken (Rb. Luik, 25 februari 1966, fur. Liege, 1965-66, 243). 

137 - VERJARING- De door art. 194, vierde lid Venn. W. geregelde ver
jaring van vijf jaar is toepasselijk niet aileen op de vennootschapsvordering, 
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of op de vordering die derden aan art. 62, tweede lid ontlenen, maar ook op 
de vordering die zij uit onrechtmatige daad tegen de beheerders kunnen 
instellen, tenzij wanneer de onrechtmatige daad een strafbaar feit is en 
de burgerlijke vordering daaruit aan een bijzondere verjaring is onder
worpen (Brussel, 21 april 1964, Pas., 1965, II, 131; Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5329, blz. 202). 

Nopens laatstvernoemde uitzondering is geen betwisting meer moge
lijk sedert art. 28 van de aan het Wetboek Sv. voorafgaande titel gewijzigd 
is bij de wet van 30 mei 196r. 
Betreffende de aansprakelijkheid van de vereffenaars, zie verder nr. 243· 

138 - De aangesproken beheerders kunnen deze verjaring verzaken. Deze 
verzaking kan echter niet afgeleid worden uit hun verweer ten gronde 
noch uit hun medewerking aan de bij de rechtbank bevolen onderzoeks
maatregelen (zelfde arrest). 

139 - Wanneer de feiten die tot de aansprakelijkheid aanleiding geven 
met opzet zijn verborgen gehouden loopt, blijkens art. 194, vierde lid, 
de verjaring van vijf jaar eerst te rekenen vanaf hun ontdekking. Dit 
vertrekpunt blijft hetzelfde ook wanneer dit opzet niet aan de aange
sproken beheerders maar aan een medebeheerder te wijten is. Dit was 
reeds vroeger door het hof van cassatie beslist (Cass., 26 januari 1922, 
Pas., 1922, I, 143). 

Deze oplossing werd opnieuw toegepast in een reeds besproken 
arrest van het hof te Brussel. lngeval van valsheid in de balans, gepleegd 
door een afgevaardigde beheerder, loopt de verjaring eerst vanaf de ont
dekking van het bedrog, ook ten aanzien van de aangesproken mede
beheerders die, weliswaar niet medeplichtig aan het bedrog, nochtans 
het door art. 62, tweede lid vereiste bewijs niet hebben kunnen leveren 
dat hun daarbij geen enkele fout te wijten was (Brussel, 28 september 
1966, ]. T., 1967, 97). 

AFDELING III 

Dagelijks bestuur 

140 - 8TATUTAIR BENOEMDE AFGEVAARDIGDE- De persoon aan wie over
eenkomstig art. 63 Venn. W. het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging 
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur wordt opgedragen, 
wordt benoemd door het orgaan dat daartoe aangewezen is in de oprich
tingsakte (raad van beheer, algemene vergadering of algemene raad). Hij 
kan ook worden benoemd in de oprichtingsakte zelf of in een akte van 
statutenwijziging. Dergelijke statutaire benoeming, - die in de praktijk 
waarschijnlijk minder frekwent is, - werd tot nog toe zonder enige be
twisting als geldig beschouwd. De wijze waarop de afgevaardigde uit zijn 



ambt kan ontslagen worden, moest alleen verschillend zijn naargelang hij al 
dan niet tevens lid is. van de raad van beheer. 

Uit art. 53 Venn. W. (dat een bewuste afwijking is van art. 1856 B.W.) 
wordt afgeleid dat, ook al is hij in de oprichtingsakte benoemd, tot de af
zetting van de afgevaardigde die tezelfdertijd beheerder is, kan besloten wor
den zonder de vereisten van statutenwijziging te moeten naleven, en zonder 
dat hij op schadeloosstelling zou kunnen aanspraak maken. Men laat 
gelden dat het moeilijk in te zien is dat iemand, die omdat hij het ver
trouwen heeft verloren, als beheerder is afgezet, niettemin zou belast 
blijven met het dagelijks bestuur (Resteau, II, nr. 1096, blz. 233; -
Fredericq, Traite, IV, nr. 457, biz. 647; - Fredericq, L. enS., Handboek, 
I. nr. 839· biz. 677). ' 

Indien integendeel de in de oprichtingsakte zeif benoemde afge
vaardigde geen lid is van de raad van beheer, kan hij door de algemene 
vergadering slechts worden afgezet met naleving van de vereisten die 
gelden voor de statutenwijziging (Resteau, l.c. ; - Fredericq, V, nr. 458, 
blz. 649; - Passelecq, .rir. 2270, blz. 355). 

141 - De geldigheid van deze statutaire benoeming zelf werd onlangs 
betwist onder voorwendsel dat de algemene vergadering zich hierdoor op 
ongeoorloofde wijze zou inmengen in de eigen bevoegdheidssfeer van de 
raad van beheer. Men liet gelden dat indien de oprichtingsakte de be
voegdheden kan aflijnen die aan een directeur zullen kunnen worden 
opgedragen bij toepassing van art. 63 Venn. W., de keuze van deze persoon 
aan de raad van beheer moet toekomen. Voigens het cassatieberoep zou 
dergelijke benoeming zeker niet in de akte van statutenwijziging kunnen 
gedaan worden. 

Deze stelling werd terecht verworpen door het hof van cassatie. 
De algemene vergadering heeft in het huidig!;! wettelijk systeem de meest 
uitgebreide macht. Daartoe behoort ook de macht om in de oprichtings
akte de personen te benoemen aan wie de door art. 63 voorziene bevoegd
heden worden opgedragen. 

In de loop van haar bestaan kan de algemene vergadering, beraad
slagende met de meerderheid die voor de statutenwijziging vereist is, ter 
vervanging van de eerder benoemde statutaire afgevaardigde een ander 
persoon daartoe benoemen (Cass., 18 mei 1967, R. W., 1967-68, 733; 
]. T., 1967, 590). 

142 - BEvoEGDHEID - Art. 63 heeft de opdracht van het dagelijks be
stuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging die daarop betrek
king heeft toegelaten. 

Het begrip dagelijks bestuur is niet vatbaar voor een algemeen gel
dende definitie. In ruime mate moet zijn inhoud bepaald worden met 
inachtneming van de onderneming. 

Aan casuistiek zal men moeilijk ontkomen. 
Er werd beslist dat het dagelijks bestuur alle exploitatiehandelingen 

omvat die het dagelijks Ieven van de vennootschap uitmaken. Daartoe 
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client gerekend te worden de aankoop van een vrachtwagen voor een 
vennootschap die meubels fabriceert, verkoopt en met het oog op levering 
zelf vervoert (Hrb. Brussel, 16 februari 1966, Rev. prat. soc., 1967, nr. 
5345, blz. 260). 

143 - Aan de andere kant werd beslist dat de bevoegdheden van het 
dagelijks bestuur te buiten · gaat, het opzeggen van een overeenkomst van 
alleenvertegenwoordiging die voor een duur van tien jaren was aangegaan, 
en die stilzwijgend zou hernieuwd worden voor dezelfde duur, tenzij een 
jaar voor de vervaldag zou opgezegd zijn (Hrb. Brussel, 26 mei 1965, 
Rev. prat. soc., 1965, nr. 5278, blz. 148; Pas., 1967, III, 41). 

144 - AFGEVAARDIGDE BEHEERDER- BEDIENDE - Bij de studie van de 
rechtspraak over de raad van beheer werd de mogelijke cumulatie reeds 
besproken van de hoedanigheid van beheerder, en eventueel van afge
vaardigde beheerder met die van bediende in dezelfde vennootschap (zie 
hoven nr. 108 e.v.). 

AFDELING IV 

Toezicht 

145 - BENOEMBAARHEID - ONVERENIGBAARHEDEN - Art. 24 van het 
K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 verbiedt aan de bankrevisoren de uitoefening 
van ieder ambt van beheerder en van comrnissaris in handelsvennoot
schappen in de zin van art. 2 Venn. W., tenzij hun daartoe door de Bank
commissie toelating is verleend. 

Door art. 16 is aan de daarin genoemde bankleiders verboden een 
bestuursfunctie, ongeacht de benaming hiervan, uit te oefenen in een 
handelsvennootschap in de zin van art. 2 Venn. W., andere dan een bank, 
verzekeringsmaatschappij of maatschappij voor hypothecair krediet. Deze 
verbodsbepaling omvat niet het ambt van commissaris. 

De Bankcommissie onderstreept dat het commissarisambt door de 
in art. 16 bedoelde personen slechts mag aanvaard worden indien de 
toevertrouwde functie in werkelijkheid overeenstemt met een opdracht 
die beperkt is tot controle. Niet de titel maar de werkelijke functie is 
bepalend. 

De Bankcommissie heeft aanmerkingen gemaakt aan een bankleider 
die, omwille van de onverenigbaarheid uit art. 16, ontslag nam als be~ 
heerder, om dadelijk benoemd te worden tot commissaris in dezelfde 
vennootschap, ter vervanging van een eerder benoemde comrnissaris die 
in zijn plaats tot beheerder benoemd werd. De omstandigheden waarin 
deze benoerning is geschied deden vermoeden dat ,deze vervanging geen 
enkele wijziging zou medebrengen in de werkelijk uitgeoefende functie, 
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noch derhalve in de gedragen verantwoordelijkheden" (Jaarverslag, 1966, 
blz. 32). 

146 - FuNCTIE - ONAFHANKELIJKHEID - De commissaris moet zijn 
taak van toezicht uitoefenen in het belang van de vennootschap als zodanig, 
dus van de algeheelheid van de aandeelhouders, niet van sommigen onder 
hen, en nog veel minder in het belang van een belangrijke schuldeiser. 

De Bankcom.rnissie oordeelde terecht dat het met deze opdracht 
strijdig was, dat een bankleider tot commissaris benoemd werd in een 
vennootschap aan wie de bank kredieten had verleend, uitsluitend met 
het doel, door het toezicht op het aanwenden van de kredieten en op het 
evenwicht van de vennootschap, de belangen van de bank te beschermen. 
Het toevertrouwen van een commissarisambt in een dergelijke situatie 
leidt noodzakelijk tot onaannemelijke tegenstrijdigheid van belangen. Deze 
situatie moet eveneens op grond van de strekking van het K.B. nr. 185 
van 9 juli 1935 worden afgekeurd . .,Het toezicht door een bank op de 
zaken van een vennootschap die haar debiteur is kan ... niet worden ge
V'oerd via het deelnemen van bankleiders aan de organen van de vennoot
schap. Het moet in alle duidelijkheid worden gehouden en buiten elke 
mogelijke verwarring over de hoedanigheid van de personen die het uit
oefenen" (]aarverslag, 1966, blz. 33). 

De Bankcommissie kan in de uitoefening van haar zending optreden 
wanneer de principes die het commissarisambt beheersen, rniskend worden 
door een bank. 

Voor het overige blijft deze materie van het vennootschapsrecht, ook 
na het in werking treden van de wet van 1 december 1953 betreffende 
de commissarissen-bedrijfsrevisoren, op zeer onbevredigende wijze geregeld. 

Buiten het eerder theoretische geval waarin het besluit tot benoeming 
zou kunnen vernietigd worden, - indien de nietigverklaring ooit zou 
worden gevorderd, - blijft als enige sanctie over, de mogelijke aansprake
lijkheid van de commissaris. Uit het feit dat de commissarissen in vele 
gevallen samen met de beheerders verantwoordelijk gesteld worden (vgl. 
Van Ryn, I, nr. 657, blz. 417) blijkt dat zij hun opdracht niet met de 
nodige onafhankelijkheid in het belang van de vennootschap hebben 
uitgeoefend. 

Het voorontwerp van een nieuwe vennootschappenwet bevat ver
schillende bepalingen die de onafhankelijkheid en de bevoegdheid van 
de commissarissen moeten verzekeren. 

147 - DESKUNDIGE VOOR HET NAZIEN VAN DE BOEKEN EN REKENINGEN-
Een van de rninst optimistische wettelijke bepalingen is voorzeker 

art. 65, zesde lid Venn. W. De commissaris die het bevoegde vennoot
schapsorgaan is voor het toezicht over de vennootschap, mag zijn onbe
voegdheid erkennen en zich doen bijstaan door een deskundige voor het 
nazien van de boeken en rekeningen van de vennootschap. 

Wordt de deskundige niet aanvaard door de vennootschap, dan 
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benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel de deskundige 
(art. 6s, zevende lid Venn. W.). De voorzitter is bevoegd krachtens deze 
bepaling zelf. 

Het geval moet dus, anders dan voor het kort geding overeenkomstig 
art. 12 bis Bev. W., niet spoedeisend zijn. 

Hetzelfde 'geldt voor de vordering tot intrekking van een eerder 
gedane benoeming (Hrb. Brussel, kort ged., 18 september 1964, Rev. 
prat. soc., 1966, nr. S333, blz. 214). 

148 - In dezelfde beschikking wordt beslist dat de voorzitter bij toepas
sing van art. 6S uitsluitend te oordelen heeft over de hoedanigheden van 
de deskundige, maar niet over de gepastheid van het deskundig onder
zoek, aangezien de commissaris alleen hierover vrij beslist. 

Op die gronden wordt de eis van de vennootschap tot intrekking 
van de benoerning van een deskundige afgewezen. 

AFDELING V 

Algemene vergadering 

149 - VERPLICHTE BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -

De raad van beheer is verplicht de algemene vergadering in de N.V. 
of in de P.V.B.A. bijeen te roepen op verzoek van aandeelhouders die 
een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen (art. 73, 
tweede lid Venn. W.; art. 136 Venn. W.). 

Voor de Coop. Venn. werd geen gelijkaardige wettelijke regel voor
geschreven ; nochtans kan zulks in de statu ten worden bepaald. 

1 so - Op verzoek van het door de wet of de statu ten bepaalde minimum 
van aandeelhouders of leden, is de raad van beheer verplicht de algemene 
vergadering bijeen te roepen, en kan hij over de opportuniteit van de 
agenda niet oordelen. Bij weigering kan, - afgezien van de toepassing 
van de straffen bepaald door art. 201, S0 Venn. W., -de bijeenroeping 
door de rechtbanken worden bevolen (zie Yorig overzicht, T.P.R., 1964, 
blz. us, nr. 9S). 

Deze oplossing werd opnieuw bevestigd ten aanzien van de principes. 
Het ging over een Coop. Venn. waarvan de statuten bepaalden dat de 
raad van beheer of het college van commissarissen tot bijeenroeping 
verplicht zijn binnen de maand, wanneer zij daartoe verzocht zijn door 
een derde van de leden. 

Er werd echter beslist dat deze bevoegdheid alleen aan 'de recht
bank, en niet aan de voorzitter in kort geding toekomt (Hrb. Luik, 
kort ged., 22 december 1964, ]ur. Liege, 1964-6s, 142; Rev. prat. soc., 
I96S, nr. S26S, blz. I II). Naar het oordeel van de rechtbank was het 
geval niet spoedeisend met inachtneming van het te bespreken punt, en 



zoti de beschikking een uitspraak nopens de· grond van· de zaak uitmaken 
vermits zij een beootdeling zoi.l bevatten van de weigering vanwege de 
raad van beheer. · 

Kan deze zienswijze aanvaard worden ? 
Voor de N.V. kan het spoedeisend karakter bezwaarlijk ontkerid 

worden, wanneer men bedenkt dat de strafbepaling van art. 201, 5° de 
weigering van bijeenroeping binnen de drie weken van het verzoek treft. 
Terzake vereisten de statuten van de Coop. Venn. een bijeenroeping 
binnen de maand. 

De tweede vraag valt moeilijker te beantwoorden. 
In principe mag de beschikking, waarbij de bijeenroeping bevolen wordt, 
geen enkele uitspraak inhouden nopens de aanvaarding of de verwerping, 
door de vergadering zelf, van de voorstellen die binnen de perken van 
de agenda worden gedaan. 

Terzake echter voerde de raad ·van beheer aan dat hij een besluit 
had genomen binnen zijn eigen bevoegdheidssfeer, zodat de algemene 
vergadering onbevoegd was om dit besluit ongedaan te maken. Zodoende 
betrof de betwisting veeleer de agenda, en moest hierbij uitspraak gedaan 
worden omtrent de respectieve bevoegdheid van de algemene vergadering 
en de raad van beheer. Het mag worden aangenomen dat dergelijke uit
spraak niet in kort geding kan worden gedaan. 

151 - 0VEREENKOMSTEN BETREFFENDE HET STEMRECHT- Gedurende de 
periode die het voorwerp uitmaakt van dit overzicht zijn enkele oudere 
uitspraken gepubliceerd of opnieuw gepubliceerd over betwistingen die 
oprijzen naar aanleiding van overeenkomsten waarbij de uitoefening van 
het stemrecht in de N.V. wordt geregeld (1). 

Een in Belgie gebruikelijke overeenkomst, die buiten de oprichtings
akte om wordt aangegaan, is de zogenaamde syndicataire overeenkomst. 
Daarin moeten twee bestanddelen zorgvuldig onderscheiden worden. 

Aan de ene kant wordt overeengekomen door alle aandeelhouders 
of door een groep aandeelhouders, die over de beslissende stemkracht 
of rninstens over een belangrijke meerderheidspositie in een N.V. be
schikken, dat zij hun aandelen niet aan vreemden zullen overdragen zonder 
de toestemming van de raad van beheer of een ander vennootschaps
orgaan. Dergelijke overeenkomst waarbij de aandeelhouders hun aandelen 
blokkeren ten einde het familiale karakter van een vennootschap te hand
haven, wordt terecht als geldig beschouwd (Brussel, 21 juni 1952, Rev. 
prat. soc., 1964, nr. 5189, blz. 75). 

(r) Buiten beschouwing blijven hier de statutaire clausules die de vrijheid van over
dracht van aandelen bepalen. De voornaamste zijn, zoals bekend, de bedingen van voor
koop (clauses de preemption) en de bedingen van aanvaarding (clauses d' agrement). 

De principiele geldigheid van deze clausules moet erkend worden onder voorbehoud 
van de sancties die een eventueel misbruik daarvan zullen treffen (vgl. de zeer overzichte
lijke redengeving in het arrest van het hof te Parijs van 2 mei 1966, Rev. prat. soc., 1967, 
nr. 5357, blz. 59). 



De argumenten die daartegen werden ingeroepen, en op merkwaar
dige wijze herinneren aan het thans verlaten dogma van de vrijheid van 
overdracht van schuldvorderingen (Laurent, XXIV, nr. 467, blz. 457 e.v.; 
- anders : De Page-Dekkers, V, nr. 907; blz. 790, voetnoot 2), werden 
door het hof te Brussel op oordeelkundige wijze weerlegd. 

152 - Toegegeven mag worden dat het aandeel geen eigenlijke schuld
vordering uitmaakt, zoals het hof al te zeer geneigd bleek te zeggen. Het 
bevat echter een bundel lidmaatschapsrechten waarvan de uitoefenaar 
niet onverschillig is voor de vennootschap en de andere aandeelhouders. 

Indien het aandeel, als waardepapier, met een lichamelijke zaak gelijk
staat en als zodanig onbetwistbaar vatbaar is voor eigendom, blijft het 
steeds een concrete rechtsbetrekking incorporeren. 

Deze rechtsbetrekking tussen de N.V. en haar aandeelhouders, kan 
uit een intuitus personae ontstaan zijn. De bedoeling om persoonlijke 
relatie te beveiligen, tegen inmenging van vreemden, is redelijk. De 
handhaving van het besloten karakter van de als zodanig opgerichte of 
gegroeide N.V. kan van aard zijn om het vennootschapsbelang in grote 
mate te dienen. 

Zij kan de continuiteit in de Ieiding mogelijk maken en zodoende 
een wenselijk beleid op lange termijn (vgl. ook voor de geldigheid van 
de blokkeringsovereenkomst : Brussel, 5 juni I96I, besproken in vorig 
overzicht, T.P.R., I964, blz. I20, nr. I IO; opnieuw gepubliceerd in Rev. 
prat. soc., 1964, nr. 9I92, blz. 87). 

153 - Volgens de thans heersende opinie wordt echter de overeenkomst, 
waarbij de aandeelhouders zich verbinden hun stemrecht in een bepaalde 
zin uit te oefenen, nietig beschouwd omdat zij strijdig wordt geacht met 
art. 74, tweede lid (zie de literatuur aangehaald in het vorig overzicht, 
T.P.R., I964, blz. I2o, nr. no). 

Zo werd een overeenkomst betreffende het stemrecht, - die meestal 
het tweede .bestanddeel uitmaakt van de zogenaamde syndicataire overeen
komst, - nietig verklaard (Rb. Oudenaarde, kort ged., I maart I962, 
bevestigd in hoger beroep door Gent, 30 juni I962, R. W., I962-63, I35I, 
opnieuw gepubliceerd in Rev. prat. soc., 1964, nr. 5I90 e.v., biz. 78 e.v.;
Brussel, 5 juni I96I, I.e.). 

Reeds is opgemerkt hoe deze opinie gesteund is op de weliswaar 
steeds herhaalde, maar niet minder met de werkelijkheid strijdige opvat
ting, volgens dewelke de vrije besluitvorming, ter algemene vergadering 
zelf, moet gevrijwaard blijven. Ieclere beperking van de vrijhejd van de 
aandeelhouder om, na beraadslaging ter algemene vergadering, zijn stem 
vrij uit te brengen, zou op die gronden moeten nietig verklaard worden. 

15.4 - Dichter bij de werkelijkheid staat de opvatting volgens dewelke 
een onderscheid moet gemaakt worden tussen de rec:htsbetrekking vennoot-



vennootschap eensdeels, en de rechtsbetrekking onder vennoten ander
deels. 

Ten aanzien van de vennootschap moet het stemrecht vrij blijven 
in die zin dat ieder vennoot, niettegenstaande daarmede strijdige overeen
komsten zijn stem ter vergadering vrij kan uitbrengen. Tussen de aandeel
houders onderling, of tussen een aandeelhouder en een derde, moet de 
mogelijkheid erkend worden om door overeenkomst over het stemrecht 
te beschikken. 

De geldigheid van deze overeenkomst kan slechts in het gedrang 
worden gebracht in die mate waarin zij met het vennootschapsbelang 
strijdig zou zijn. 

M.a.w. in deze opvatting is de beperking van het stemrecht ten aan
zien van de vennootschap nietig. Ze kan noch door noch tegen haar worden 
ingeroepen. Tussen de aandeelhouders, of tussen aandeelhouders en een 
derde is deze afspraak principieel verbindend en kan de overtreding bier
van tot schadeloosstelling aanleiding geven, op voorwaarde dat de afspraak 
niet met het vennootschapsbelang strijdig is (Maeyens, L. en Roose, P., 
Syndicat d' actionnaires de societe anonyme. Restriction a la cession des 
actions - Pacte de votation, Rev. prat. soc., 1964, nr. 5188, blz. 57). 

155 - NIETIGHEID VAN BESLUITEN - GELDIGHEID TOT AAN HET VONNIS 

VAN NIETIGVERKLARING - VERJARING -'- In een buitengewone algemene 
vergadering van een P.V.B.A. gehouden op 10 juni 1939, was besloten 
tot het ongevraagd ontslag van de zaakvoerder en tot de vervroegde ant
binding van de vennootschap. Deze besluiten werden, om een reden die 
niet kan achterhaald worden, - bekrachtigd op een latere vergadering 
gehouden op 30 september 1942. 

De ontslagen zaakvoerder stelt, samen met enkele andere vennoten, 
bij exploten betekend in juni en augustus 1958, een eis in tot nietig
verklaring van de zopas genoemde besluiten, terwijl de zaakvoerder boven
dien schadeloosstelling eist. 

Deze vorderingen werden door het hof te Brussel in een arrest van 
21 april 1964 verjaard verklaard op grond van art. 194, derde lid Venn. 
W. (Pas., 1965, II, 131; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5329, blz. 202). 

Het hiertegen ingestelde cassatieberoep is verworpen bij arrest van 
17 februari 1966 (Pas., 1967, I, 793). 

Dit arrest betreft rechtstreeks vragen omtrent de toepassing van 
art. 194, derde lid Venn.W. waarvan de schending was ingeroepen (zie 
omtrent deze kwestie verder nr. 258). 

Het arrest bevat evenwel een zeer belangrijke beschouwing, die voor 
zijn redengeving onmisbaar was, en die betrekking heeft op de geldigheid 
van bet aangevochten besluit van een algemene vergadering. 

Het hof van cassatie besliste uitdrukkelijk dat de besluiten waarvan 
de geldigheid wordt betwist, zolang zij niet door de rechter zijn nietig 
verklaard, uitwerking hebben. 



Ter zake betekende dit dat de vereffenaar die benoemd is door het 
aangevochten besluit, zijn hoedanigheid bewaart tot aan het vonnis van 
nietigverklaring, onder voorbehoud van een vroeger gewild of ongevraagd 
ontslag. 

Hieruit volgt dat de rechtsvordering, die tegen deze vereffenaar is 
ingesteld, in die hoedanigheid nl. als vertegenwoordiger van de rechts
persoon, verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de bij art. r 88 
Venn. W. voorgeschreven bekendmaking van het sluiten der vereffening. 
De vordering tot schadeloosstelling verjaart hiermede samen wanneer zij, 
zoals ter zake was vastgesteld, als oorzaak heeft de besluiten waarvan de 
nietigverklaring was geeist. 

156 - Deze oplossing client goedgekeurd te worden. 
Zij steunt op het juiste inzicht dat de rechtshandeling haar rechts

gevolgen sorteert zolang zij niet is nietig verklaard door de rechter (vgl. 
hierover Ronse, J., Preadvies over de nietigheid van besluiten van organen 
van de naamloze vennootschap, Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het recht van Belgie en Nederland, ]aarboek X (1965-66) blz. 397 e.v.). 

M.a.w. de vereffenaar is het orgaan waardoor de vennootschap handelt 
en vertegenwoordigd wordt, zolang het benoemingsbesluit niet vernietigd 
is. Ook deze vordering tot vernietiging, tegen de vereffenaar in die hoe
danigheid in te stellen, verjaart dus overeenkomstig art. 194, derde lid. 

De gevolgtrekking stemt overeen met een gewenste beperking van 
de tijd waarbinnen de besluiten van een algemene vergadering kunnen 
worden nietig verklaard. Ter zake was dit mogelijk door de toepassing 
van art. 194, dat naar zijn strekking oordeelkundig toegepast is (zie verder 
nr. 258). 

Het thans geldende Belgische recht bevat geen regel van een korte 
verjaring of verval, zodat theoretisch de nietigheid gedurende dertig jaar 
zou kunnen ingeroepen worden (Van Ryn, I, nr. 720, blz. 448), tenzij 
men de betwistbare oplossing van Passelecq zou aannemen, volgens de
welke de tienjarige verjaring van art. 1304 B.W. toepassing moet krijgen 
(Novelles, Societes, nr. 2704). In ieder geval kan de rechter een gewenste 
beperking van de vordering in de tijd thans slechts verwezenlijken, door 
een verzaking vast te stellen wanneer de eis onredelijk laat zou inge
steld zijn. 

Rechtsvergelijkend kan worden opgemerkt dat het inroepen van de 
nietigheid van besluiten vaak aan een korte verjaring onderworpen wordt 
(vgl. Duitsland : § 242, tweede lid en § 246 Akt. G.;- art. 46 a Ned. K. 
en, ruimer, art. 2. I. 8 a, derde lid ontwerp nieuw Ned. B.W.;- art. 367 
Franse Venn. wet van 24 juli 1966). 

Het voorontwerp van een nieuwe Belgische vennootschappenwet voor
ziet een korte verjaring van een jaar. 

157 - RECHTSKRACHT VAN HET VONNIS VAN NIETIGVERKLARING - Het 
hof van cassatie heeft uitspraak gedaan over de zeer betwiste vraag nopens 



de rechtskracht van het vonnis waarbij een besluit van de algemene ver
gadering nietig verklaard wordt nl. tegenover derden die zic:h aan het 
vernietigde besluit zouden willen houden (zie over deze kwestie mijn 
Preadvies over de Nietigheid van besluiten van organen van de naamloze 
vennootschap, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van 
Belgie en Nederland, ]aarboek X (1965-66), blz. 402 e.v.). 

Traditioneel werd de vraag gesteld vanuit de optiek van de, als bewijs
regel begrepen, relativiteit van het gezag van gewijsde (art. 1351 B.W.). 

Geen enkel bezwaar biedt de hierop gesteunde oplossing volgens 
dewelke het vonnis waarbij een eis tot nietigverklaring van een besluit 
wordt afgewezen slechts relatieve werking heeft. 

Maar ook het gezag van het vonnis waarbjj een besluit van de algemene 
vergadering wordt nietig verklaard, moest, in die optiek, beperkt blijvert 
tot de gedingvoerende partijen. Aan derden zou het vonnis niet kunnen 
worden tegengeworpen. 

In de rechtspraak en de rechtsleer (met uitzondering van Van Ryn; 
I, nr. 721, blz. 448) werd het probleeni meestal niet eens duidelijk gesteld. 

De strekking kon vastgesteld worden om in de gevallen waarin het 
aangevochten besluit ondeelbaar was (zoals : ontbinding, kapitaalsver
meerdering, benoeming of ontslag van beheerders of vereffenaars) ook 
tegenover derden de rechtskracht te erkennen van het vonnis van nietig
verklaring. 

Waar het besluit integendeel deelbaar was (bv. goedkeuring van de 
balans die geen winst laat blijken) werd het ten opzichte van de eiser 
die zijn geldigheid met succes had betwist, niet tegenstelbaar verklaard 
(bv. zijn recht op winstuitkering wordt bevestigd); tegenover derden 
blijft het gehandhaafd. 

In andere gevallen ten slotte werd de nietigheidssanctie zonder meer 
door schadeloosstelling vervangen (zie hierover het aangehaalde preadvies, 
blz. 403 e.v., met de aangehaalde rechtspraak). 

Heel bevredigend was dit zeker niet (vgl. Maeijer, J. M. M., Nietig
heid van besluiten van de organen van de N. V., T.P.R., 1967, 185). Men 
begrijpt dan ook dat stemmen opgingen om de rechtskracht van het vonnis 
niet te zien beperken tot de partijen, maar integendeel om zijn rechtskracht 
te erkennen tegenover derden, die, wanneer zij hierdoor zouden bena
deeld zijn, beschikken over het buitengewoon rechtsmiddel van derden
verzet (Van Ryn, I, nr. 721, blz. 448). 

Deze oplossing stemt overeen met de regel die neergelegd is in art. 2. 

I. 9, tweede lid van het ontwerp nieuw Ned. B.W. 

158 - Het toeval wil dat daags na het reeds besproken arrest betreffende 
de rechtskracht van het Vonnis waarbij een vennootschap is nietig verklaard 
(zie hoven nr. 83) het hof van cassatie de hier besproken kwestie kon 
behandelen. 

Het hof besliste dat het vonnis van nietigverklaring, dat in kracht 
van gewijsde getreden is en openbaar gemaakt in de bijlagen van het 



Belgisch Staatsblad, kan ingeroepen worden tegen de verweerder in cas
satie, inzover die een rniddel van niet-ohtvankelijkheid op het vernietigde 
besluit steunt (Cass., 21 april 1966, Pas., I966, I, Io6o; R. W., I967-68, 
293). 

Men bemerke vooreerst de zeer voorzichtige formulering van de 
gegeven oplossing. Het hof zegt niet dat ieder nietigheidsvonnis aan alle 
derden kan worden tegengeworpen. Het stelt vast dat het vonnis kracht 
van gewijsde heeft verkregen (I) en openbaar gemaakt was in de bijlagen 
van het Staatsblad op dezelfde wijze als het vernietigde besluit. 

Het verklaart dit vonnis tegenstelbaar aan de derde, - d.i. diegene 
die geen partij was in het nietigheidsvonnis, - in zover die derde uit 
het vernietigende besluit een middel van niet ontvankelijkheid afleidde. 

Ter zake ging het over de ontvankelijkheid van een cassatieberoep 
ingesteld door een intercommunale maatschappij opgericht als Coop. Venn., 
vertegenwoordigd door haar raad van beheer die v66r het cassatieberoep 
door een besluit van de algemene vergadering was afgezet, terwijl dit 
besluit, na het instellen van het cassatieberoep was vernietigd bij een 
vonnis dat inmiddels kracht van gewijsde verkregen had. 

Zoals vaak gebeurt, motiveert het hof van cassatie zijn uitspraak niet, 
maar zegt wat het recht is. 

Dit arrest moet,· zoals in de noot I van de Pasicrisie, wordt gesugge
reerd, in verband gebracht worden met het daags te voren gevelde arrest 
van 20 april I966 (zie hoven nr. 83). De oplossing die de relativiteit van 
het gewijsde beperkt tot zijn processuele aspecten en de bewijskracht van 
het vonnis tegenover derden bevestigt is op het eerste gezicht zeer aan
lokkelijk. Er is een niet te miskennen parallellisme tussen de overeenkomst 
en het vonnis. De interne gevolgen van beide zijn tot de partijen beperkt; 
zij kunnen evenwel als feit tegenover derden ingeroepen worden. Wie 
dit niet wenst beschikt m.b.t. de overeenkomst over de pauliana, en, 
m.b.t. het vonnis, over het derdenverzet. 

Maar het derdenverzet doet het vonnis teniet uitsluitend ten opzichte 
van diegene die het derdenverzet met succes heeft ingesteld, zodat de 
onbevredigende situatie die men wilde voorkomen, opnieuw ontstaat (zie 
hoven, nr. 84). 

Er moet dus naar een oplossing gezocht worden eigen aan de behan
delde materie. Mogelijks zal het voorontwerp van nieuwe Belgische ven
nootschappenwet een doelrnatige regeling invoeren: het vonnis zou rechts
kracht hebben tegenover eenieder maar moet daartoe op dezelfde wijze 
openbaar gemaakt zijn als het vernietigde besluit zelf (vgl. ook de suggestie 
van Maeijer, o. c., T.P.R., I967, nr. 7 in fine, biz. I86 : verplichte publi
citeit van de ingestelde procedure om de mogelijkheden van een later 

· (1) In de Nederlandse tekst van het arrest is spraak van gezag van gewijsde i.p.v. 
kracht van gewijsde. Dit moet een lapsus calami zijn. Rekening houdend met de taal van 
de rechtspleging kan aangenomen worden dat meer zorg is besteed aan de redactie van 
de Franse tekst van het arrest waar spraak is van force de chose jugee (vgl. art. 24 en 28 
Ger. Wb.). 



derdenverzet te beperken; - Vgl. ook § 246, vierde lid Akt. G., beant
woordend aan § 199, vijfde lid van het oude Akt. G. 1937). 

159 - PREVENTIEVE CONTROLE - HoMOLOGATIE DOOR HET HOF VAN 
BEROEP - De Belgische vennootschappenwet voorziet in twee gevallen 
een preventieve controle over de geldigheid van besluiten, door hun 
uitvoering afhankelijk te stellen van een homologatie door het hof van 
beroep. 

Dergelijke regeling geldt reeds sedert 1919 voor de besluiten van de 
algemene vergadering van obligatiehouders waarvoor aan de bijzondere 
meerderheids- en quorumeis niet voldaan is (art. 94 Venn. W.). 

Het bij de wet van 10 november 1953 gewijzigde art. 71 Venn. W. heeft 
die techniek (met een verschil in de regeling der termijnen) uitgebreid tot 
de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin 
over de wijziging van de respectieve rechten van verscheidene kategorieen 
van aandelen wordt beraadslaagd, of over hun onderlinge vervanging. 

Indien het besluit niet in elke kategorie een meerderheid heeft ge
kregen die gelijk staat met een derde van het aantal bestaande effecten, 
kan het niet uitgevoerd worden dan na homologatie door het hof van 
beroep binnen wiens rechtsgebied de maatschappeiijke zetel van de ven
nootschap gevestigd is. Deze h mologatie moet en mag ook slechts gevraagd 
worden voor besluiten waarbij de respectieve rechten van verscheidene 
kategorieen van aandelen gewijzigd worden, of beslist wordt dat effecten 
van een kategorie worden vervangen door die van een andere kategorie. 
Andere statutenwijzigingen kunnen niet worden gehomologeerd (Brussel, 
6 oktober 1965, Pas., 1966, II, 228). 

16o - De wet regelt de procedure op verzoekschrift, de mogelijkheid 
van tussenkomst, de mededeelbaarheid en haar spoedeisend karakter, 
maar bepaalt niets omtrent het voorwerp dat hierbij aan de beoordeling 
van het hof onde;rworpen wordt. 

Het hof te Brussel besliste op daartoe strekkende conclusies van het 
openbaar ministerie, dat zijn beoordeling niet beperkt is tot de formele 
regelmatigheid van het besluit, maar de grond van de zaak betreft. Een 
deskundig onderzoek kan dus bevolen worden tot verificatie van de voor
gestelde schatting van het maatschappelijk vermogen en nopens de eer
biediging van de l'espectieve rechten van de verscheidene kategorieen van 
aandelen (Brussel, 8 april 1964, Pas., 1964, II, 145, met conclusies adv. 
gen. Sotiaux; Rev. prat. soc., 1964, nr. 5205, blz. 151). 

Op dit deskundig verslag werd de homologatie uitgesproken (Brussel, 
24 juni 1964, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5291, blz. 6; - vgl. hierover : 
Demeur, P., Sur quoi porte I' homologation des deliberations prises par l' assem
blee generale touchant les droits respectifs des categories d' actions?, Rev. prat. 
soc., 1966, nr. 5290). 
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AFDELING VI 

J aarrekeningen 

161 - BALANS - W AARDERINGEN - Naar aanleiding van een fiscale 
betwisting was door het hof van cassatie als algemene regel geformuleerd 
dat de bepalingen van de vennootscbappenwet aangaande de inventarissen 
en balansen de nijveraar of de handelaar verplicbten waarderingen te doen 
met oprechtheid en te goeder trouw, maar ook met voor:z:icbtigbeid om 
de resultaten van bet volgend boekjaar niet in bet gedrang te brengen 
(Cass., 22 april 1929, Pas., 1929, I, 164). 

Eveneens in een fiscaal gescbil besliste het hof thans dat :z:owel ten 
aan:z:ien van de fiscale wet, als ten aan:z:ien van de handelswet, in de balans 
geen bogere waarde mag worden toegekend aan de aangekochte onroerende 
goederen dan hun werkelijke waarde. Dientengevolge mocht in de balans 
worden geboekt, de minderwaarde van bet actief, voortspruitend uit bet 
verscbil tussen de aankoopprijs van een onroerend goed en :z:ijn werkelijke 
waarde (Cass., 5 november 1963, Pas., 1964, I, 254). 

162 - De eis dat de waarderingen te goeder trouw moeten gescbieden 
krijgt een bij:z:ondere betekenis wanneer toepassing client gemaakt te worden 
van een statutaire bepaling die de erfgenaam of legataris van een overleden 
vennoot in een P.V.B.A. verplicbt tot overdracht van diens aandelen, op 
hun waarde te bepalen volgens de laatste balans. 

De rechtbank van koophandel teAntwerpen oordeelde dat die statutaire 
bepaling te goeder trouw diende nageleefd te worden, en dat een onderscbat
ting van de onroerende goederen in de balans hiermede strijdig is. De recbt
bank stelde op vordering van de erfgenaam een deskundige aan om een ver
slag op te maken nopens de waardering van de onroerende goederen (Hrb. 
Antwerpen, 2 september 1966, R. W., 1966-67, 264, erratum, 422; Rev. 
prat. soc., 1966, nr. 5347, bl:z:. 264). 

De:z:e oplossing client beaamd te worden. 
Vroeger werd weliswaar meestal anders geoordeeld (:z:ie vorig over

zicbt i.v.m. de Coop. Venn., T.P.R., 1964, 211; - Hrb. Brussel, 7 no
vember 1963, ]. T., 1964, 169; Rev. prat. soc., 1964, nr. 5217, bl:z:. 186). 

Het besproken vonnis bevestigt de strekking, die zich in de jongste 
rechtsleer en rechtspraak steeds duidelijker ontwikkelt, om de besluiten 
van organen van de vennootscbap te toetsen aan de eisen van goede trouw 
(vgl. hierover mijn preadvies over Nietigheid van besluiten van organen 
van de naamloze vennootschap, Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het recht van Belgie en Nederland, ]aarboek X (1965-66), bl:z:. 394, met 
verwijzingen). 

Voor:z:eker komt bet aan de rechter niet toe, als het ware in hoger 
beroep, het betwiste besluit volledig te toetsen, voornamelijk wanneer 
bet gaat over het besluit waarbij de balans is goedgekeurd. 

Een loutere betwisting volstaat niet. Vooraleer de daarin opgenomen 
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waarderingen door de rechter worden onderzocht, moet waarschijnlijk 
gemaakt zijn, dat er hlijkhare onderschatting is geschied, zodat de he
langen van de scheidende vennoot of van de erfgenaam door de toepassing 
van het hesproken statutair heding op een kennelijk onredelijke wijze 
zouden miskend zijn. 

Ter zake was de halans vastgesteld en goedgekeurd eerst na het 
overlijden dat aanleiding gaf tot de verplichte overdracht van de aandelen. 
Bovendien had de legataris de onroerende goederen van de vennootschap 
laten schatten door een ere-notaris, waardoor een ernstige aanwijzing 
verschaft was dat deze goederen in de halans onderschat waren geweest. 

De rechthank weigerde terecht de waardering van andere goederen 
te onderzoeken hij onthreken van aangevoerde elementen waardoor hun 
onderschatting aannemelijk zou gemaakt zijn. 

Betreffende de aansprakelijkheid van de heheerders wegens valsheid 
in de halans, zie hoven nr. 126, 128 en 129. 

Betreffende de juistheid van de halans als vereiste voor de geldigheid 
van de decharge, zie hoven nr. 136. 

165 - 0PENBAARMAKii-W VAN BALANS, REKENING EN BIJLAGEN - De 
halans en de winst- en verliesrekening moeten met de hij de wet vereiste 
vermeldingen en hijlagen, door de leden van de raad van heheer worden 
openhaargemaakt, op de wijze hepaald in art. ro Venn. W., hinnen de 
maand na goedkeuring door de algemene vergadering (art. So Venn. W.). 
Het is duidelijk dat aileen een goedgekeurde halans kan gepuhliceerd worden. 
Wanneer de algemene vergadering de voorgestelde halans heeft verworpen, 
kunnen de heheerders niet worden aangesproken noch gestraft (art. 201, 

4° Venn. W.). 
Dergelijke situatie doet zich voor in vastgelopen vennootschappen 

waarin twee groepen met gelijke stemkracht tegenover elkander zijn komen 
te staan, zodat ieder voorstel ter vergadering met staking van stemmen. 
wordt verworpen. 

De verwerping van de halans en rekening ontneemt elk voorwerp 
aan de verplichting van openhaarmaking (vgl. Passelecq, nr. 2923 en 
nr. 2755 bis). 

164 - Heel anders is het geval waarin de raad van heheer nalaat de halans 
en rekening op te maken en aan de heraadslaging van een regelmatig 
hijeengeroepen jaarvergadering te onderwerpen, met inhreuk op art. 73, 
77 en 79 Venn. W. 

Ongetwijfeld maakt deze overtreding van de vennootschappenwet 
de heheerders hoofdelijk aansprakelijk krachtens art. 62, tweede lid Venn. 
W. Een veroordeling van de heheerders tot rechtstreekse nakoming van 
hun verplichtingen kan ook worden gevorderd (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1964, 127). 

165 - Het wordt echter hetwist of, in dergelijk geval, het hij art. 201, 4° 
gesanctioneerde misdrijf kan worden weerhouden. 



Het hof te Gent beantwoordde deze vraag bevestigend. Het misdrijf 
is voltrokken wanneer geen balans en rekening zijn gepubliceerd tengevolge 
van het feit dat de raad van beheer er geen heeft opgemaakt, of ze niet 
aan de beraadslaging van de algemene vergadering heeft onderworpen, 
terwijl geen overmacht de leden van de raad heeft kunnen verschonen 
(Gent, 6 november 1964, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5255, blz. 68). 

In dergelijke opvatting zou het misdrijf steeds voltrokken zijn, be
houdens overmacht, wanneer geen goedgekeurde balans en rekening 
neergelegd zijn, vijf weken na de datum van de statutaire jaarverga
dering. 

Ongetwijfeld begaan de leden van de raad van beheer een veel zwaar
dere tekortkoming aan hun ambtsverplichtingen wanneer zij de balans 
en rekening niet opmaken en aan de algemene vergadering niet onder
werpen, dan wanneer zij nalaten de goedgekeurde balans tijdig te doen 
publiceren. In strijd met de opvatting van het hof te Gent, wordt voor
gehouden dat hier een spijtige leemte in de strafwet moet worden vast
gesteld (Van Ryn, I, nr. 627, blz. 402). 

In die zin besliste het hof van cassatie, met vernietiging zonder ver
wijzing, dater geen inbreuk kan zijn op art. 201, 4° wanneer de algemene 
vergadering geen balans en rekening heeft goedgekeurd. Uit art. 8o en 
201, 4° mocht niet afgeleid worden dat op de beheerders een verplichting 
zou rusten om die goedkeuring, die van de soevereine beslissing van de 
algemene vergadering afhangt, binnen een bepaalde termijn te bekomen 
(Cass., 13 december 1965,. Pas., 1966, I, 502; Rev. prat. soc., 1966, nr. 
5339, biz. 238; R. W., 1966-67, 1910). 

166 - EIGENDOM VAN AANDELEN AAN TOONDER- Het aandeeJ aan toonder 
is, als volkomen waardepapier, een roerende zaak, waarvan het. bezit als 
titel geldt. Betwistingen nopens eigendom van aandelen aan toonder 
worden opgelost op grand van art. 2279 B.W. in samenhang met art. 
2230 B.W. 

Het hof van beroep te Brussel paste deze regelen toe op een vrij 
ingewikkeld geval, waarin het bezit van aandelen was verloren tengevolge 
van geweld gepleegd door de bezettende macht. De· regelmatigheid van 
het bezit, dat het vermoeden van eigendom verschaft, moet worden beoor
deeld op het tijdstip waarop het tengevolge van geweld is ontnomen 
{Brussel, 22 januari 1963, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5259, biz. 84). 

Aandelen aan toonder van eenzelfde categorie worden in dit arrest 
als vervangbare zaken bestempeld. Hieruit volgde dat, op gegronde revin
dicatie van toonderaandelen met opgaaf van hun nummers, de detentor 
die zich bevond in de onmogelijkheid om deze terug te geven, zich kon 
bevrijden door andere gelijkwaardige aandelen van dezelfde categorie 
af te geven. 

De praktische oplossing die aldus door het hof voor het concrete 
geschil gegeven is, kan als redelijk en billijk beschouwd worden,. vermits 
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zowel de detentor als de eigenaar het eens waren nopens de afgifte van 
gelijkwaardige effecten van dezelfde categorie. 

Tegen deze algemeen geformuleerde stelling moeten bezwaren ge
maakt worden die evenwel de hier bestudeerde leerstof te buiten gaan (1). 

167 - Uit de gelijkstelling van het aandeel aan toonder met een roerende 
zaak volgt dat het zakenrechtelijk statuut van dit waardepapier bepaald 
wordt door de lex rei sitae. Hieruit werd o.m. afgeleid dat de wet van 
een vreemde staat die een sekwestratiemaatregel bevat, zonder uitwerking 
is op in Belgie in bewaring gehouden aandelen (Hrb. Brussel, 16 mei 1963, 
]. T., 1964, 171). 

168 - AANDELEN OP NAAM - 0VERDRACHT ONDER KOSTELOZE TITEL -

Nopens de overdracht onder kosteloze titel van aandelen op naam blijven 
de meningen uiteen lopen. 

Iedereen is het eens dat een handgift niet mogelijk is daar het nomi
natieve karakter van de titel (inschrijving in het register) deze niet vatbaar 
maakt voor zakelijke traditie. Betwist blijft of voor de overdracht onder 
kosteloze titel de notariele vorm vereist is. 

Sommigen blijven, in aansluiting met een vroegere aangenomen 
oplossing, voorhouden dat de inschrijving in een register van aandelen 
als onrechtstreekse schenking geldig is (Renauld, J. G., Le transfert a titre 
gratuit des titres nominatifs des societes anonymes . . Liber amicorum 13aron 
Louis Fredericq, II, blz. 795 e.v.; -Allen, R., Le transfert a titre gratuit 
des actions et parts nominatives des societes commerciales, Rev. prat. soc., 
1960, nr. 486o, blz. 1 e.v.). 

Volgens een andere opvatting is een notariele schenkingsakte vereist 
overeenkomstig art. 931 B.W. In de inschrijving van de overdracht in het 
register van de aandelen kan volgens deze opinie geen onrechtstreekse 
schenking worden erkend. Deze boeking is niets anders dan een uitvoering 
van de overdracht ten einde deze aan derden en aan de vennootschap 

(I) Er weze slechts aan herinnerd dat revindicatie uitsluitend bepaalde, d.w.z. 
geindividualiseerde zaken tot voorwerp kan hebben (Cass., 9 mei 1947, Pas., 1947, I, 192; 
- vgl. i.v. m. de revindicatie na faillissement : FREDER1CQ, VIII, nr. 470, blz. 672 : ,la 
revendication de choses tangibles, confondues dans le patrimoine du failli est chose im
possible. Elle ne se com;oit qu' a 1' egard de corps certains". De reele eigendomsvordering 
kan. uiteraard zelf niet tot voorwerp hebben de afgifte van economisch gelijkwaardige 
waardepapieren. Tot dergelijke afgifte kan slechts veroordeeld worden bij wijze van 
schadeloosstelling in specifieke vorm, indien daartoe een gegronde persoonlijke vordering 
is ingesteld. 

Aan de andere kant zal het karakter van vervangbare zaak moeten vastgesteld of 
ontkend worden op grond van een zorgvuldige analyse van de overeenkomst die de ver
richtingen op toonderpapieren tot voorwerp heeft. Deze zullen als bepaalde zaken gelden 
in de eigenlijke bewaargeving die verplicht tot teruggave van bepaalde geindividualiseerde 
waardepapieren. 

Mogelijk is echter dat de partijen aan de aandelen een vervangbaar karakter toe
kennen met de gevolgen vandien. Dit zal het geval zijn wanneer zij gestort worden in 
rekening courant bij het interprofessioneel organisme voorzien bij K.B. nr. 62 van 
10 november 1967 (zie art. 4 e.v. van dit besluit); betreffende hun revindicatie : art. 10). 
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tegenstelbaar te maken. De schenking blijft dus een rechtstreekse schenking 
en behoeft voor haar geldigheid de notariele vorm (De Page, VIII-I, tweede 
uitg. (1962), nr. 520, blz. 621 ; - Pirson, R., Examen de jurisprudence, 
R.C.].B., 1960, 445; - Dillemans, R., Schenkingen en testamenten, Over
zicht van rechtspraak, T.P.R., 1965, 625; - voor de vennootschapsdelen 
in een P.V.B.A. : Van Houtte, J., derde uitg., nr. 143 bis, blz. 208). 

De recente rechtspraak volgt de opvatting die de notariele vorm ver
eist ( betreffende delen van een P.V.B.A. : Rb. Brussel, 29 maart 1950, 
]. T., 1952, 104; Rev. prat. soc., 1960, nr. 4861, blz. 9; - Rb. Gent, 
14 juli 1956, Rev. prat. soc., 1960, nr. 4862, blz. 11; - Luik, 14 februari 
1962, Rev. prat. soc., 1963, nr. 5097, blz. 68; - betreffende de delen 
van een Comm. Venn. vgl. Brussel, 6 maart 1961, Pas., 1962, II, 65). 

Deze oplossing werd door het hof te Brussel bevestigd. 
Aandelen op naam van een N.V. zijn niet vatbaar voor handgift. 
Voor overdracht onder kosteloze titel is een notariele schenkingsakte 

vereist (Brussel, 11 februari 1964, Pas., 1965, II, 74; Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5343, blz. 253; Rec. gen., 1966, nr. 20 985, blz. 442). Het hof merkte 
terecht op dat certificaten die voor deze aandelen kunnen afgegeven zijn 
de rechten van de aandeelhouder niet incorporeren. Hun overgave kan de 
overdracht van die rechten niet verwezenlijken. 

169 - De laatste opvatting moet bijgetreden worden. Zij weigert terecht 
de inschrijving van de overdracht in het register als een onrechtstreekse 
schenking te laten gelden. 

Deze oplossing steunt, vennootschapsrechtelijk, op een juiste inter
pretatie van art. 43 en 125 Venn. W. 

De daarin bepaalde formaliteiten, zijn voorgeschreven in het belang 
van de derden en de vennootschap. Tussen de partijen geschiedt de 
overdracht v66r en onafhankelijk van de naleving van de bij art. 43 be
paalde formaliteiten (Cass., 12 juli 1923, Pas., 1923, I, 424). 

Dientengevolge zal deze overdracht, wanneer zij onder kosteloze 
titel geschiedt, v66r de inschrijving in het register, bij notariele akte moeten 
gedaan zijn. 

170 - Er bestaat geen aanleiding voor een verschillende behandeling van 
het vraagstuk naargelang het gaat over schenking van aandelen op naam 
in een N.V. of van aandelen in een P.V.B.A., zoals onlangs gesuggereerd 
is (Renauld, J. G., l.c.). 

De materiele vereisten voor de geldigheid van de overdracht ten aan
zien van de vennootschap kunnen weliswaar zeer verschillend zijn, bv. 
wanneer de statuten van de N.V. geen restricties betreffende de over
dracht van aandelen op naam bevatten. Maar als onvolkomen waarde
papieren zijn deze aandelen, - door de uitsluiting van het zakenrechtelijk 
regime van de volkomen waardepapieren dat het aandeel aan toonder 
beheerst, - volkomen van dezelfde aard m.b.t. de uitoefening en de 
overdracht van de rechten die door de inschrijving in het register bewezen 



worden (onder voorbeboud van bet bewijs door de opricbtingsakte zelf 
van de oorspronkelijke verkrijging van deze rechten). 
171 - VRuCHTGEBRUIK OP AANDELEN - In het vorige overzicht werden 
de arresten besproken waarin het bof van cassatie de dividenden van aan
delen als burgerlijke vruchten bepaalt, zodat zij, overeenkomstig art. 586 
B.W. geacbt worden van dag tot dag te zijn verkregen. Daaruit volgt dat, 
bij vruchtgebruik op aandelen, de dividenden toekomen aan de vrucbt
gebruiker of aan diens erfgenamen naar evenredigbeid van de duur van 
het vrucbtgebruik, nl. voor zover zij betrekking bebben op het boekjaar, 
waarmede bet tijdsverloop van bet vrucbtgebruik samenvalt, ook al heeft 
de. algemene vergadering eerst na het einde van het vruchtgebruik tot 
de uitkering besloten (T.P.R., 1964, 129 e.v.). Het bofvan cassatie moest, 
ditmaal in verenigde kamers zetelend, overeenkomstig art. I van de wet 
van 7 juni 1865, in dezelfde zaak opnieuw uitspreken, en bevestigde zijn 
vroegere rechtspraak (Cass., Ver. Kamers, r6 januari 1964, Pas., 1964, 
I, 520; R. W., 1964-65, 473; Rev. prat. soc., 1964, nr. 5203, blz. 146;
vgL over dit arrest : Janssens, R., Enkele belangrijke arresten van het Bel
gische hof van cassatie, R. M. Themis, 1967, 174;- Derine, R., Zakenrecht. 
Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1965, 88). 

In bet arrest van de verenigde kamers wordt berbaald dat de op
somming van de burgerlijke vruchten in art. 584 B.W. niet beperkend is, 
maar dat burgerlijke vrucbten zijn alle periodieke geldelijke inkomsten 
uit een goed. Het bof preciseert nu dat dividenden tot wier uitkering 
de algemene vergadering beeft besloten, burgerlijke vrucbten zijn, in de 
maat waarin zij, in overemstemming met de statuten, op periodieke wijze 
onder de aandeelhouders verdeeld worden. 

De aarzeling in het arrest van 9 maart 1961 nopens bet recbtskarakter 
van bet dividend als burgerlijke vrucbt, die bet voorwerp van kritiek had 
uitgemaakt (zie nl. Dabin, J., Le mode d' acquisition par l'usufruitier des 
dividendes d'actions de societe, R.C.].B., 1961, 304 e.v.), werd nu door een 
duidelijke formulering ter zijde gesteld. 

172 - De redengeving werd oak aangepast nopens een tweede punt. 
Het arrest van 9 maart 1961 steunde op een onderscbeid tussen eens

deels het recht op· bet dividend, dat uit de opricbtingsakte voortspruit, en 
anderdeels de schuldvordering tot betalen van het dividend dat ontstaat 
uit het besluit van de algemene vergadering. De erkenning van dat vooraf
bestaande recbt diende als grondslag voor de toekenning aan de vrucbt
gebruiker van de dividenden waarvan de uitkering eerst na het einde van 
het vrucbtgebruik was besloten. 

Dit onderscbeid, dat in verscheidene vroegere arresten gemaakt was, 
wordt in het arrest van de verenigde kamers gebandbaafd, maar ver
duidelijkt. Eigenlijk kan dit onderscheid op zichzelf niet leiden tot de 
oplossing van bet vraagstuk van de verdeling van de dividenden tussen 
de vruchtgebruiker en de eigenaar. 

Volgens het arrest van de verenigde kamers heeft de aandeelhouder 



slechts het recht om deel te nemen aan de uitkeringen waartoe overeen
komstig de statuten zal besloten worden door de algemene vergadering. 

·De schuldvordering van de aandeelhouder tegen de vennootschap tot 
betalen van het dividend met betrekking tot een bepaald boekjaar ontstaat 
met het besluit van de algemene vergadering. 

Zo dit besluit tot gevolg heeft dat de uit te keren winsten vruchten 
van de aandelen zijn, volgt hieruit nochtans niet dat deze vruchten niet 
tijdens het betrokken boekjaar zouden voortgebracht zijn, maar eerst op 
de dag van het besluit der vergadering. 

Als beslissend argument, dat in het arrest van 9 maart 1961 ontbrak, 
wordt nu vooropgesteld dat de dividenden vastgesteld en toegekend worden 
door de algemene vergadering voor een bepaalde periode nl. die van het 
boekjaar. 

Welnu, wanneer vruchten voortgebracht worden gedurende een pe
riode in de loop waarvan een vruchtgebruik op het goed dat ze voort
brengt ontstaat of eindigt, moeten de wederzijdse rechten van de eigenaar 
en van de vruchtgebruiker op deze vruchten, overeenkomstig art. 586 
B.W., worden bepaald naar evenredigheid van de duur van het vrucht
gebruik die samenviel met die van het boekjaar, in de loop waarvan het 
vruchtgebruik is aangevangen of beeindigd. 

Deze regel geldt ook voor dividenden die burgerlijke vruchten zijn. 
Dit arrest heeft het gezag verbonden aan een uitspraak van het hof 

zetelend in verenigde kamers, en bovendien de overtuigingskracht die 
uitgaat van een duidelijkere redengeving dan die van de vorige arresten. 

Er mag ook verwacht worden dat deze oplossing voortaan zal aan
vaard worden. 

Met J. Dabin, - door wiens bovenaangehaalde noot de gewijzigde 
motivering sterk blijkt te zijn beinvloed, - mag aangenomen worden 
dat deze oplossing aan de eisen van redelijkheid beantwoordt (r). 

I7J - VoORKEURRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS BIJ KAPITAALSVERHOGING 

- De uitgifte van nieuwe aandelen bij kapitaalsverhoging heeft niet aileen 
ten gevolge dat belangrijke wijzigingen kunnen intreden in de machts
verhoudingen in de vennootschap, wanneer de nieuwe aandelen verkregen 
worden door anderen dan de vroegere aandeelhouders, of door sommigen 
onder hen, zonder dat aan de eerstgenoemden de mogelijkheid was gegeven 
om in te tekenen naar evenredigheid van hun participatie in het oorspronke
lijk kapitaal. 

Bovendien kunnen de vroegere aandeelhouders hierbij benadeeld 

(I) Zoals bekend, zal deze oplossing in Nederland niet meer mogelijk zijn volgens 
het antwerp nieuw Ned. B.W. (3.8.14) dat aan de vruchtgebruiker slechts toekent de vruch
ten die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden. Hierdoor wordt 
art. 810 Ned. B. W. dat aan ons art. 586 B.W. beantwoordt, geschrapt. Volgens de toe
lichting (eerste gedeelte, blz. 269) zou de verrekening waartoe de oude bepaling aanleiding 
geeft minder eenvoudig en billijk zijn dan de nieuwe. 

Dit lijkt niet zo vanzelfsprekend als daarbij wordt ondersteld. 
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worden, wanneer op de nieuwe aandelen kan worden ingeschreven voor 
een prijs die lager ligt dan de werkelijke waarde van de oude aandelen, 
zoals deze o.m. uit hun beurswaarde kan blijken. De nieuwe aandeel
houders verkrijgen hierdoor een meerwaarde van de oude aandelen die 
aan de vroegere aandeelhouders wordt ontnomen. 

Op grond van die beschouwingen steunt de stelling volgens dewelke 
aan de vroegere aandeelhouders een voorkeurrecht client toegekend te 
worden om in te schrijven bij kapitaalsverhoging. Dergelijk recht werd 
uitdrukkelijk bepaald in verschillende buitenlandse wetten, nl. in Zwitser
land (art. 652 O.R.), Duitsland (§ 186 Akt. G. 6 september 1965 = 153 
Akt. G. 1937) en Frankrijk (Decret-Loi 8 augustus 1935, thans art. 183 
Loi 24 juillet 1966 sur les societes commerciales). 

De Belgische wet van 13 juli 1962 (art. 101 quater Venn. W.) heeft 
dit recht erkend naar aanleiding van de uitgifte van in aandelen conver
teerbare obligaties. 

Inmiddels blijft in Belgie dit voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging 
betwist. In vele oprichtingsakten wordt het thans uitdrukkelijk bepaald 
en geregeld. Maar ook bij ontbreken van dergelijk statutair beding wordt 
dit voorkeurrecht volkomen verantwoord op grond van de eis van goede 
trouw in de vennootschapsbetrekkingen. De Bankcommissie heeft zich 
beijverd om het voorkeurrecht te doen eerbiedigen naar aanleiding van 
uitgiften die, krachtens Titel II van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 aan 
haar toezicht onderworperi zijn (zie vorig overzicht, T:P.R., 1964, nlz. 131, 
nr. 134). 

174 - In haar ]aarverslag 1966 onderzocht de Bankcommissie de vraag 
of het voorkeurrecht ook diende te worden erkend indien de inschrijvings
prijs van de nieuwe aandelen, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn, 
ruim hoger ligt dan de beurswaarde der oude aandelen. Het geval kan 
zich voordoen wanneer de aandelen tengevolge van het jarenlange uit
blijven van dividenden op de beurs gedeprecieerd werden, terwijl nochtans 
de economische waarde van de nijverheidsonderneming van de vennoot
schap in werkelijkheid hoger is dan diegene die door de beurswaarde der 
aandelen zou aangewezen zijn. De Bankcommissie merkt terecht op dat 
ook in dergelijk geval het voorkeurrecht niet zonder meer kan worden 
ter zijde gesteld. De beurskoers kan immers te laag liggen tengevolge van 
een onvoldoende inlichting nopens de werkelijke omvang van het vennoot
schapsvermogen, of tengevolge van het gevoerde beleid van autofinanciering 
i.v.m. afschrijvingen en reservering van winsten. 

Toch nam de Bankcommissie een vrij genuanceerde houding aan 
wanneer nl. mocht aangenomen worden dat een aandeelhouder of een 
groep van aandeelhouders bereid is op een kapitaalsverhoging in te schrijven 
tegen een hogere prijs dan de beurswaarde van de oude aandelen, op 
grond van waarderingscriteria die verschillen van die van de beurs, en een 
openbare aanbieding tot aankoop of inschrijving te geringe kansen van 
welslagen zou opleveren. Aangenomen werd dat de, ter zake aanvaardbaar 



geachte, afwijking van het voorkeurrecht niet volledig mocht zijn. De 
Bankcomrnissie wist van de inschrijvers te bekomen dat zij de door hen 
verkregen nieuwe aandelen zouden afstaan aan de aandeelhouders die er 
zouden om verzoeken, tegen dezeifde voorwaarden en tot beloop van 
dezelfde rechten die de overige aandeeihouders in het kapitaai bezaten 
vooraieer dit verhoogd werd. 

Wanneer de nieuwe aandeien andere rechten dan de oude zouden 
verlenen, bv. ten aanzien van deze bevoorrecht zijn, mag voigens de Bank
comrnissie nooit afgeweken worden van het erkennen van een preferentieei 
inschrijvingsrecht der oude aandeeihouders (Bankcommissie, ]aarverslag, 
1966, biz. 145 e.v.). 

175 - PUBLIEKE UITGIFTE - De pubiieke uitgifte, bedoeld door art. 26 
en voig. K.B. nr. 185 van 1935, geinterpreteerd door art. 22 W. 10 juni 
1964, is door de wetgever niet bepaaid. Een definitie werd achterwege 
gelaten om aan de beoordeiing door de rechtbanken en de Bankcommissie, 
geen te enge grenzen te stellen. 

Er zal rekening gehouden worden met verschillende factoren, waar
van een exemplatieve opsomming gegeven werd door de Minister van 
Financien tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 10 juni 
1964. 

Het pubiiek karakter van de uitgifte client steeds voigens de feiten 
beoordeeid te worden en kan van verschillende eiementen afhankeiijk zijn 
(vgl. Bankcomrnissie, ]aarverslag, 1963, biz. 103). 

176 - UITGIFTEPROSPECTUS - In de uitoefening van haar toezicht op 
de uitgifte van titeis en effecten krachtens art. 26 en voig. K.B. nr. 185 
van 9 juii 1935, zag de Bankcommissie zich er opnieuw toe verpiicht de 
naleving te eisen van art. 85 Venn. W. 
Krachtens deze bepaling moet het prospectus de nota, voorzien door 
art. 84, volledig bevatten, en moet het intekenbulletin in duplo opgemaakt 
zijn. Prospectus en intekenbulletin moeten een enkel document vormen 
(]aarverslag, 1966, biz. 147;- vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 131, 
nr. 132). 

177 - IN AANDELEN CONVERTEERBARE OBLIGATIES - Betreffende de uit
gifte van in aandelen converteerbare obligaties oordeelt de Bankcomrnissie 
dat de mededeling van het dossier van de raad van beheer, zoals bepaald 
in art 101 ter derde lid Venn. W. verplicht is, zeifs wanneer de verrichting, 
- wegens het ontbreken van een publiek karakter, - niet valt onder de 
toepassing van Titel II (art. 26 e.v.) van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. 

Het over te maken dossier is te onderscheiden van datgene dat door 
art. 27 van het K.B. nr. 185 is voorgeschreven voor een publieke uitgifte. 
Het eerste strekt tot controle van de behoorlijke voorlichting van de aan
deelhouders omtrent de voorgenomen lening. Het tweede dossier strekt 



tot onderzoek nopens de getrouwe voorlichting van degenen die aan
gezocht ·worden de effecten te verwerven. 

Wegens het geringe aantat uitgiften van in aandelen converteerbare 
obligaties onthield de Bankcommissie zich tot nog toe van het opstelleil 
van algemene richtlijnen zoals voorzien is door art. IOI ter, derde lid, 
laatste zin. Zij heeft de door haar gewenste inlichtingen steeds in concreto 
aangewezen (Jaarverslag, I963, biz. III). 

178 - 0VERDRACHT VAN AANDELEN IN STRIJD MET DE GOEDE TROUW -
De eisen van goede trouw in de vennootschapsbetrekkingen moeten niet 
aileen ter vergadering en in het intern beleid nageleefd worden. Ze hebben 
een algemene draagwijdte. 

Een zeer goede illustratie hiervan biedt het ]aarverslag 1965 van de 
Bankcommissie waarin een paar gevallen beschreven worden die aanleiding 
gaven tot aanmerkingen vanwege de Bankcommissie. Een hiervan betrof 
de verkoop door een meerderheidsgroep (die ook het bestuur in handen 
had) van zijn aandelen aan een concurrerende vennootschap tegen buiten
gewoon hoge prijs, die de andere aandeelhouders niet konden verkrijgen. 
De wijze waarop de meerderheidsgroep bij deze verrichting het belang 
van de minderheid weigerde te ontzien wordt door de Bankcommissie 
in scherpe bewoordingen gegispt. Het voornaamste bezwaar dat tegen de 
verrichting ingebracht werd steunde op het misbruik dat de meerderheids
aandeelhouder hierbij maakte van zijn positie in het bestuur van de ven
nootschap. 

,De hen als beheerders verleende bevoegdheden zijn bevoegdheden 
die betrekking hebben op het maatschappelijk beleid in het gemeen
schappelijk belang van de vennoten. Men zou niet kunnen aanvaarden dat 
ze vertrouwelijke inlichtingen over de vennootschap, die zij alleen kunnen 
bezitten, zouden aanwenden om zich ten nadele van de andere vennoten 
een bijzonder voordeel te verzekeren in het beleid van hun eigen vermogen. 
Hun verplichtingen houden daarmee echter niet op. Van de raad van 
beheer en van elk van zijn !eden mag terecht worden verwacht dat ze attent 
zouden zijn voor de belangen van alle vennoten, zelfs in de handelingen 
die niet binnen het raam liggen van de interne werking Van de vennootschap 
doch die van nabij te maken hebben met haar lotsbestemming" (Jaar
verslag, I965, blz. I09). 

HOOFDSTUK IV 

DE PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
MNSPRAKELI]KHEID 

179 - VERBODEN LIDMAATSCHAP VAN RECHTSPERSONEN- Blijkens art. 119 
eerste lid Venn. W., mag een P.V.B.A. enkel natuurlijke personen als !eden 
tellen. Vit art. 123, 4° blijkt dat de overtreding van dit verbod bij de op-
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richting de absolute nietigheid van de vennootschap ten gevolge heeft. 
Daarover bestaat geen betwisting (vgl. Van Houtte, S.P.R.L.,.derde uitg;, 
1962, nr. 67, blz. 97;- Van Ryn-Heenen, II, nr. 900, blz. 14;- Fredericq, 
V, nr. 621, blz. 88o; - Loir, S.P.R.L., nr. 16, biz. 149; - Rb. Brussel, 
2 juni 1951, Ann. not. enreg., 1952, 52). 

Even zeker is het dat het verbod van lidmaatschap voor rechtsper
sonen algemeen is, en ook geldt tijdens het bestaan van de P.V.B.A. 
De woorden en de strekking van de wet laten dienaangaande geen twijfel 
bestaan. 

Het verbod is op impliciete wijze herhaald in .art. 122, eerste lid 
met betrekking tot de kapitaalsverhoging. 

Maar, - anders dan voor de oprichting, - bevat de wet geen uit
drukkelijke bepaling van de sanctie voor de inbreuk op art. II9, eerste 
lid, na de oprichting. 

De kwestie is door de burgerlijke rechtbank te Brussel behandeld 
(Rb. Brussel, II juni 1964, Rev. prat. soc., 1966; nr. 5296, biz. 22). 

In het besproken geval was het lidmaatschap van e?n rechtspersoon 
ontstaan tengevolge van de absorptie door een P.V.B.A. van twee soort
gelijke vennootschappen, met inbreng van het vermogen van laatstge
noemde, en kapitaalsverhoging van de eerstgenoemde. De nieuwe aan
delen waren toegewezen aan de vennoten van de opgeslorpte vennoot
schappen. 

Nadat de rechtbank eerst overwogen had dathet verwerven van het 
lidmaatschap in een P.V.B.A. door een rechtspersoon, de nietigheid van 
de P.V.B.A. ten gevoige heeft, wordt ten slotte de nietigheid uitgesproken 
van de kapitaalsverhoging en van alles wat hieruit verder is gevoigd. 

De beperking van de nietigheid tot het verkrijgen van het lidmaatschap 
door een rechtspersoon bij een kapitaalsverhoging, zonder dat het bestaan 

. van de vennootschap in het gedrang gebracht wordt, beantwoordt aan de 
opvatting van de in het vonnis geciteerde auteurs (Fredericq, V, nr. 621, 
biz. 881; - Van Ryn-Heenen, II, nr. 902, blz. 16; - zie ook Loir, 
S.P.R.L., nr. 16, biz. 149). 

180 - Er is nochtans, zoais in de noot onder het besproken vonnis opge
merkt wordt, verschil van opinies nopens de draagwijdte van de nietigheid. 

Volgens Fredericq wordt de inbreng, bij kapitaalsverhoging door een 
rechtspersoon gedaan, met nietigheid getroffen. Dientengevolge worden 
de zaakvoerders, overeenkomstig art. 123, 4° van rechtswege als inschrijvers 
beschouwd. 

Volgens VanRyn en Heenen integendeel wordt de kapitaalsverhoging 
zelf in haar geheel door nietigheid getroffen. 

Bij nader toezicht heeft dit verschil van opinie slechts belang wanneer 
een inbreng in geld wordt toegezegd. 

Wanneer echter, zoals ter zake; een inbreng van het hele vermogen 
van een: vennootschap nietig verklaard wordt, valt het moeilijk in te denken 
dat de zaakvoerders als inschrijvers zoucien worden beschouwd en is er 
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slechts plaats voor aansprakelijkheid overeenkomstig art. I23, 4°, wat de 
nietigheid van de kapitaalsverhoging zelf onderstelt. In die zin besliste 
de rechtbank. 

181 - De juistheid van deze oplossing in het besproken vonnis, moet 
betwijfeld worden (I). 

Zeker moet, met de aangehaalde auteurs, aangenomen worden dat 
de inschrijving bij kapitaalsverhoging door een rechtspersoon met nietig
heid wordt getroffen. 

Heel anders is het geval wanneer, bij fusie met een P.V.B.A., alle 
aandelen van de opgeslorpte vennootschap samen worden verkregen door 
de opslorpende vennootschap, zodat de opgeslorpte vennootschap van 
rechtswege ontbonden is. Zij bestaat als rechtspersoon voortaan nog uit
sluitend voor de noodwendigheden van haar vereffening. 

Wat de wetgever heeft willen verhinderen is het lidmaatschap in een 
P.V.B.A. van een ft.mctionnerende rechtspersoon. Hij heeft zeker niet op 
het oog gehad de uitsluitende passieve rechtspersoonlijkheid van de ver
effende vennootschap gedurende de verjaringstermijn bepaald door art. I94, 
vierde lid Venn. W. 

M.i. is het zeer goed mogelijk in eenzelfde akte als een ondeelbaar 
geheel vast te stellen I 0 de ontbinding van de opgeslorpte vennootschap 
door de vereniging van al haar aandelen; 2° de inbreng van het hele 
vermogen van de opgeslorpte vennootschap; 3° haar vereffening en de 
afsluiting daarvan (vgl. wat het principe betreft : Cass., 22 maart I962, 
besproken in het vorig overzicht, nr. 200, T.P.R., I964, 225). 

Tegen dergelijke ondeelbare verrichting kan geen ernstig bezwaar 
worden gemaakt op grond van art. I 19, eerste lid, dat daarvoor niet is 
geschreven. 

182 - LIDMAATSCHAP VAN ECHTGENOTEN - Met bevestiging dat de ver
eisten, die volgens het gemeen recht gelden opdat echtgenoten gelijktijdig 
vennoot zouden kunnen zijn in een vennootschap, toepasselijk blijven, is 
door art. 119 tweede en derde lid Venn. W. bovendien bepaald dat de 
P.V.B.A. in dergelijk geval minstens drie vennoten moet tellen. Voor de 
overtreding van dit laatste bijzonder voorschrift is een sanctie bepaald door 
art. I23, I 0 : de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters, - ter 
zake zijn dit. de echtgenoten, - voor de verbintenissen aangegaan totdat 
de vennootschap minstens drie leden telt. 

Ondersteld wordt dat, overigens, de vennootschap als zodanig niet 
indruist tegen de vereisten van het burgerlijk recht betreffende de vennoot
schap tussen echtgenoten. In dergelijk geval immers ware de vennootschap 

(1) De bijzondere betekenis van het geval moet hierbij in achtgenomen worden. 
De nietigheid van kapitaalsverhoging was door de opslorpende vennootschap zelf geeist, 
met gemeenverklaring van het vonnis aan de Staat, bestuur der belastingen. Deze proce
dure strekte er toe de verrichting, die op fiscaal gebied voor aile betrokken partijen uiterst 
nadelig was gebleken, ongedaan te maken. 
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nietig (Van Houtte, I, nr. 75, blz. 11 I;- Fredericq, V, nr. 623, blz. 887;
Gent, 4 februari 1954, R. W., 1954-55, 372; Rev. prat. soc., 1958, nr. 4766, 
blz. 245, met noot F. Van der Mensbrugghe). 

Maar deze oplossing wordt betwist door diegenen die zich uitspreken 
voor de nietigheid van de vennootschap, en die daartoe ten onrechte art. 
I23, 4° inroepen, alsof de tekst van art. 123, r 0 niet bestond {Resteau, 
S.P.R.L., nr. I35 1 blz. 147;- Loir, nr. 26, hlz. I6I e.v.; - Hrb. Brussel, 
II december I950, fur. comm. Brux., I95I, 370; Rev. prat. soc., I956, 
nr. 4540, blz. 33, met noot F. Van der Mensbrugghe : huwelijk tussen 
de enige twee vennoten in een P.V.B.A.). 

183 - Afgezien van deze controverse, heeft de wetgever bovendien na
gelaten het geval te regelen waarin tengevolge van het overlijden van de 
derde vennoot, een P.V.B.A. in de loop van haar bestaan uitsluitend 
echtgenoten als leden telt. 

Het hof te Brussel heeft beslist dat de P.V.B.A. in dergelijk geval 
van rechtswege ontbonden is, en wel op onherroepelijke wijze. De vennoot
schap kan dus niet herleven door het later intreden van een nieuwe vennoot 
(Brussel, 22 april I964, Pas., I965, II, I38; T. not., I966, 63). 

Deze oplossing is conform aan de opinie van Resteau die hierin door 
enkele auteurs wordt gevolgd (Resteau, S.P.R.L., nr. 46, blz. I IO; -
R.P.D.B., Tw. S.P.R.L., nr. 57; - Fredericq, V, nr. 623, in fine, blz. 889; 
- Fredericq, L. en S., Handboek, II, nr. 978, blz. I3). 

De oplossing kan niet beaamd worden. 
Het argument van Resteau is precies hetzelfde als datgene dat in het 

vorige nummer moest verworpen worden m.b.t. de oprichting zonder 
derde vennoot. Het R.P.D.B. schrijft de passus uit Resteau nagenoeg 
letterlijk over. De passus uit het Traite van Fredericq is klaarblijkelijk in 
tegenstrijd met de verantwoording van zijn opvatting betreffende ·de op
richting tussen echtgenoten, en waarin deze auteur zich van de opinie van 
Resteau verwijderde. 

Het valt moeilijk in te zien waarom een P.V.B.A., die eenmaal vol
komen geldig opgericht was, tengevolge van het wegvallen van de derde 
vennoot strenger zou behandeld worden dan de vennootschap waarvan 
de oprichtingsakte zelf een overtreding van art. 119, derde lid inhield. 

Indien mag aangenomen worden dat art. I23, I 0 voor de oprichting 
geen dode letter is, moet men die bepaling op analogische wijze toepassen 
voor het geval waarin een geldig opgerichte vennootschap, tengevolge van 
het overlijden van een vennoot slechts twee echtgenoten als !eden telt. 
Zij zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen die aan
gegaan worden gedurende het tijdsverloop waarin de vennootschap geen 
derde vennoot zal tellen. 

184 - INBRENG VAN NIJVERHEID - In een interessant vonnis van 20 januari 
I967 heeft de rechtbank van koophandel te Luik zich terecht uitgesproken 
voor de onmogelijkheid van deelneming in het kapitaal in de P.V.B.A. 
door inbreng van nijverheid. Het is reeds besproken hoven onder nr. 99· 
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185 - 0VERL1JDEN VAN EEN DER TWEE VENNOTEN DIE NIET VAN RECHTS

WEGE OPGEVOLGD WORDT - GEEN DADEL1JKB ONTB1NDING - Bij de 
regeling van de beperkte overgang van aandelen in een P.V.B.A. op de 
erfgenamen of legatarissen van een overleden vennoot stond de wetgever 
klaarblijkelijk niet de hypothese voor ogen . waarin, na het overlijden, 
slechts een volwaardige vennoot overblijft. Voor de tussentijdse situatie, 
in afwachting van de weigering van of toestemming tot het intreden van 
de erfgenaam of legataris in de vennootschap, is in geen regeling voorzien. 
De moeilijkheid moest in de rechtspraak worden opgelost. 

Na overlijden van een vennoot in een P. V.B.A. die op het tijdstip 
van het overlijden slechts twee vennoten telde, voerde de legataris aan dat 
de vennootschap van rechtswege was ontbonden v'ermits de statuten niet 
van de bij art. 126 vereiste toestemming hadden vrijgesteld voor het 
intreden als vennoot van de legataris. 

De legataris die zich aan een weigering verwachtte nam die houding 
aan teneinde, na vereffening, zijn aandeel in het likwidatiesaldo te kunnen 
verkrijgen in plaats van de theoretische waarde van de gelegateerde aan
delen volgens de statuten te bepalen op grond van de laatste balans. 

De toestand was dus zo dat de enig overblijvende vennoot de algemene 
vergadering alleen samenstelde, die over de aanvaarding van de legataris 
kon en moest besluiten. 

Opmerking verdient dat de overledene eigenaar was van 528 aandelen, 
terwijl de overblijvende vennoot er slechts 96 had. De rechtbank · van 
koophandel te Antwerpen besliste dat de P.V.B.A. niet van rechtswege 
ontbonden was door het overlijden vermits, op dat tijdstip, de andere 
vennoot nog niet alle aandelen in een hand had verenigd. Ontbinding zou 
op die gronden eerst intreden wanneer hij zijn wil om de aandelen over 
te nemen krachtens art. 128 zou kenbaar maken; 

M.a.w. eerst moet vaststaan dat de legataris niet als vennoot wordt 
toegelaten. Nadien moet hij de gdegateerde aandelen aanbieden overeen
komstig art. 128, tweede lid, wat ter zake niet gedaan was. Eerst daarna 
en nadat de termijn van drie maanden door het vierde lid van art. 128 
bepaald voor de afkoop van aandelen, zal verstreken zijn, zou hij de ge
rechtelijke ontbinding van de P.V.B.A. kunnen vorderen. 

In die omstandigheden oordeelde de rechtbank dat zij de ontbinding 
noch kon vaststellen noch uitspreken (Hrb. Antwerpen, 29 april 1966, 
R. w., 1967-68, 205). 

186 - Met dit vonnis mag aangenomen worden dat de P.V.B.A. actueel 
niet van rechtswege ontbonden was tengevolge van het overlijden, vermits 
dit niet tot gevolg had dat alle aandelen in een hand waren verenigd. 
Dienaangaande staat op het tijdstip van het overlijden nog niets vast. 

De situatie van de P.V.B.A. verschilt inderdaad grondig met die van 
de V.O.F. met statutair beding dat de vennootschap, na overlijden van 
een vennoot, zal voortduren tussen de overblijvende vennoten. Wanneer 
de V.O.F. slechts twee vennoten telde is zij tengevolge van het overlijden 



op onherroepelijke wijze eenhoofdig geworden en dus van rechtswege 
ontbonden (in die zin terecht, Du Faux, H., P. V.B.A. - Overlijden van 
een der vennoten zonder erfgenamen na te Iaten die van rechtswege vennoot 
worden. - Ontbinding der vennootschap? T. not., 1952, 2). 

In de P.V.B.A. integendeel staat nog niet vast dat .zij eenhoofdig is, 
Alles hangt af van het nog te nemen besluit waarbij het intreden van de 
legataris toegestaan of geweigerd wordt. 

De vraag om toelating tot de vennootschap en het daarop te nemen be
sluit zijn, zoals de rechtbank opmerkt, niet aan een bepaalde termijn gebon
den. Ter zake had de vennootschaphaarweigering nog niet kenbaargemaakt. 

Met de rechtbank mag ook aangenomen worden dat de vennootschap 
onder schorsende voorwaarde ontbonden is. De voorwaarde zal vervuld 
zijn zodra de vennootschap, - ter zake de enige vennoot die de algemene 
vergadering uitmaakt, - zijn wil te kennen geeft om de legataris als 
vennoot te weigeren, en dientengevolge, de vennoot zich bereid verklaart 
de gelegateerde aandelen af te kopen (vgl. Du Faux, o.c., T. not., 1952, 6). 

Maar van dan af staat vast dat de vennootschap slechts een enkel 
vennoot telt. 

De vennootschap is dan van rechtswege ontbonden tengevolge van 
het overlijden en op dat ogenblik, indien men de terugwerkende kracht 
van de vervulde voorwaarde aanvaardt (art. 1179 B.W.), of ten laatste 
vanaf het ogenblik waarop de erfgenaam als vennoot is geweigerd. 

Dan staat in elk geval vast dat de legetaris nooit vennoot is geweest, 
maar van de decujus niets anders heeft verkregen dan de vermogenswaarde 
die aan de aandelen verbonden is, met uitsluiting van de lidmaatschaps
rechten (over dit noodzakelijk te maken onderscheid i.v. met overdracht 
en overgang van incessiebele delen zie vorig overzicht nr. 161 en verder 
nr. 216; T.P.R., 1964, 204). 

Van het ogenblik af waarop hij als vennoot geweigerd is kan de lega
taris de vereffening eisen en op zijn evenredig aandeel in het likwidatie
saldo aanspraak maken. M.i. moet hij zich niet meer met de afkoop over
eenkomstig art. 128 Venn. W. tevreden stellen. 

187 - Uit dit alles volgt, samenvattend, dat de P.V.B.A. die slechts twee 
vennoten telt niet dadelijk en onherroepelijk van rechtswege ontbonden 
is tengevolge van het overlijden van een vennoot die geen erfgenaam nalaat 
die van rechtswege vennoot wordt. 

De ontbinding kan voorkomen worden, hetzij wanneer de overblij
vende vennoot bereid is de vennootschap voort te zetten met de erfgenaam 
of legataris; hetzij wanneer de overblijvende vennoot een of meer van zijn 
eigen aandelen kan overdragen, vooraleer het intreden van de erfgenaam 
geweigerd wordt (1). 

(1) In het besproken geval was die oplossing waarschijnlijk onmogelijk daar de 
overblijvende vennoot het door art. 126 vereiste quorum voor die overdracht niet kon 
bereiken. Die oplossing zou alleer> mogelijk zijn in een der bij het tweede lid van art. 126 
voorziene hypotheses. 
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Als derde oplossing is ook voorgesteld dat de afkoop van de gelega
teerde aandelen zou geschieden door een derde die als vennoot aanvaard 
wordt (Du Faux, o.c., l.c.). 

De mogelijkheid van een afkoop van geerfde of gelegateerde aandelen 
door een daartoe door de vennootschap aanvaarde derde wordt inderdaad 
aangenomen (Fredericq, V, nr. sso, hlz. 919). 

De vraag moet hier echter worden gesteld worden of de erfgenaam 
of legataris kan gedwongen worden tot overdracht aan een derde (in die 
zin : Loir, nr. 49, B, hlz. 223; - onduidelijk : Van Rijn-Heenen, II, 
nr. 923, blz. 28). Dit lijkt twijfelachtig. Art. 128 Venn. W. voorziet immets 
slechts de verplichte aanhieding aan de vennoten. Zijn rechtspositie van 
gedwongen aanhod kan niet uitgebreid worden. Zij kan helemaal niet ver
geleken worden met die van een vennoot die zijn aandelen wil kwijtgeraken, 
en die zolang de verkoop niet tegen de verlangde prijs tot stand is gehracht, 
kan beslissen dat hij in de vennootschap zal hlijven. 

x88 ~ Betreffende de waardering ·van het scheidingsaandeel van de erf
genaam of legataris van een overleden vennoot op de halanswaarde, zie 
hoven nr. 162; en betreffende overdracht van aandelen onder kosteloze 
titel zie hoven nr. r68 e.v. 

189 - PLURALITEIT VAN ZAAKVOERDERS - INDIVIDUELE BEVOEGDHEID BE
HOUDENS ANDERE STATUTAIRE REGELING - Blijkens art. 130 Venn. W. 
hehhen. de zaakvoerders, hij stilzwijgen van de statu ten, alle macht om te 
handelen in naam van de vennootschap. Hieruit volgt dat wanneer ver
scheidene zaakvoerders henoemd zijn, hun hevoegdheid, anders dan in de 
N.V., niet collegiaal is. Zij hlijven afzondedijk en volledig hevoegd (vgl. art. 
1857 B.W.), tenzij wanneer de statuten zouden voorzien hehhen, hetzij in 
een collegiale hevoegdheid, hetzij in een verdeling van hevoegdheden (Van 
Houtte, nr. 166, hlz. 248). 

Dit geldt ook voor de hevoegdheid om de vennootschap in rechte te 
vertegenwoordigen. 

In overeenstemming met de rechtspraak van het hof van cassatie 
(Cass., 18 april 1939, Pas., 1939, I, 191; Rev. prat. soc., 1939, nr. 3822, 
hlz. 290), werd beslist dat, wanneer in de statuten niets anders is bepaald, 
iedere zaakvoerder hevoegd is om de P.V.B.A. in rechte te vertegenwoor
digen (Brussel, 15 april 1966, ]. T., 1966, 545; Rev. prat. soc., .1967, nr. 5370, 
hlz. 162; Pas., 1967, II, 67). 

190 - Uit de principiele regel van afzonderlijke en volledige hevoegdheid 
van de zaakvoerders volgt oak noodzakelijk dat ieder zaakvoerder afzonder
lijk hevoegd is ter zake van het dagelijks bestuur. 

Precies daarom bestaat in de P.V.B.A. minder hehoefte aan de moge
lijkheid om een afgevaardigde te henoemen aan wie het dagelijks hestuur 
opgedragen wordt, zoals hij art. 63 Venn. W. voor de N.V. is hepaald. 

Die mogelijkheid zou hij de statuten kunnen worden voorzien. Derge~ 
lijke opdracht zou wanneer ze aan een van de zaakvoerders gegeven is, 



------_-----_-_-- - .--__ ---------------------_- - --~---=---=--=--===== 

niet dienen openbaar gemaakt te worden, vermits hij die _ bevoegdheid 
reeds bezit krachtens zijn benoerning als zaakvoerder (vgl. Van Houtte, 
nr. I67,. blz. 249). 

In een geschil betreffende de toepasselijkheid van het stelsel der 
gezinsvergoedingen besliste het hof van cassatie terecht dat, bij stilzwijgen 
van de statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap tot de bevoegd
heden van de zaakvoerders behoort, zonder enige daartoe strekkende 
bijzondere opdracht (Cass., 14 januari 1966, Pas., I966, I, 622; R. W., 
I966-67, I•IO; - Cass., 25 februari 1966, Pas., I966, I, 822 (I). 

191 - fuNSPRAKELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDERS - Deze materie werd 
wegens de identiteit van de rechtsregelen behandeld bij de studie van de 
rechtspraak betreffende de N.V. (zie hoven nr. I20 e.v.). 

192 - NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER - BENOEMBAARHEID - Wanneer 
een of meer zaakvoerders zijn benoemd in de oprichtingsakte zelf, en 
daarin niet is bepaald dat de algemene vergadering bijkomende zaak
voerders zal mogen benoemen, is voor de. benoerning van een andere (niet 
statutaire) zaakvoerder een geldige wijziging van de statuten vereist 
(Brussel, I maart I963, Pas., I964, II, 32; Rev. prat. soc., I966, nr. 5320, 
blz. I32; - met bevestiging van Hrb. Brussel, 6 mei I96I, aangehaald 
in het vorig overzicht, nr. I50, T.P.R., I964, I98, opnieuw gepubliceerd 
in Rev. prat. soc., I966, nr. 53I9,. blz. I20). 

193 - STATUTAIR ZAAKVOERDER - BEGRIP - Uit de steeds herhaalde 
geschillen blijkt dat de wettelijke regeling van het ontslag van de statutaire 
zaakvoerder niet bevredigend is. 

Omtrent het begrip zelf van de statutaire zaakvoerder, die aan een 
bijzondere regime van afzetting is onderworpen (art. I29, derde lid Venn. 
W.; - zie verder nr. I93), bestaat betwisting. 

Voor de toepasselijkheid van dit bijzonder regime is zeker vereist 
dat hij benoemd is, hetzij in de oprichtingsakte, hetzij in een regelmatige 
akte van statutenwijziging. 

De vraag is echter gesteld of de zaakvoerder die benoemd is bij de 
oprichtingsakte (of in een akte van statutenwijziging) voor bepaalde duur 
een statutair zaakvoerder is voor de toepassing van art. · I 29 derde lid, 
terwijl daarin uitdrukkelijk spraak is van benoerning zonder bepaling van 
duur. 

Steunend op de wordingsgeschiedenis van deze bepaling alsmede van 
art. I856 B.W. waarbij ze aanleunt, oordeelde het hof te Gent dat de 
benoerning in de oprichtingsakte zelf gedaan voor bepaalde duur (ter zake 
tot aan de algemene vergadering van het jaar ... ), niettegenstaande de 

(I) De impliciete beslissing in die arresten betreffende het ontbreken van openbaar
making van de eventuele opdracht tot het dagelijks bestuur is ;tchterhaald door het cassatie
arrest van I? september I965 besproken hoven onder nr. 89. 
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woorden van de wet de hoedanigheid verleent van statutair zaakvoerder 
op wie het bijzonder regime van afzetting van art. 129, derde lid toe
passelijk is (Gent, 28 maart 1966, Pas., 1967, II, 54; T. not., 1967, 253; ~ 
in die zin : Van Ryn-Heenen, II, nr. 930, biz. 33). 

Men zal aarzelen om deze oplossing bij te treden. Aldus geinter
preteerd, leidt de benoeming van de zaakvoerder voor bepaalde duur tot 
de eigenaardige situatie dat een vennootschap slechts tijdelijk functionneert 
onder het regime van de principieel onafzetbare zaakvoerder, om, na het 
verstrijken van de bij de statuten voorziene termijn, bestuurd te worden 
door een zaakvoerder die te allen tijde kan worden ontslagen. 

Aan de andere kant kan de gegeven oplossing niet op art. 1856 B.W. 
worden gesteund. Dit artikel voorziet de principiele onafzetbaarheid van 
de in de oprichtingsakte benoemde zaakvoerder zolang de vennootschap 
duurt. M.a.w. het onderstelt een benoeming voor de duur van de vennoot
sqhap, wat hier zeker niet het geval was. 

Men kan dus sterk geneigd zijn om voor de afzetting geen wettige 
reden te eisen. 

Nochtans zal men geneigd zijn om, met het besproken arrest, de 
afzetting van een zaakvoerder, die voor bepaalde tijd in de oprichtingsakte 
is benoemd, vooraleer deze termijn is verstreken, als een wijziging van 
de statuten te beschouwen. Dientengevolge zal de algemene vergadering 
over de afzetting moeten beraadslagen met inachtneming van de vereisten 
voor de statutenwijziging (vgl. betreffende de afzetting van de statutair 
benoemde afgevaardigde tot het dagelijks bestuur hoven nr. 140 e.v.). 

194 - STATUTAIR ZAAKVOERDER - VRIJWILLIG ONTSLAG - In zijn reeds 
besproken arrest van 28 maart 1966 (zie vorig nummer) besliste het hof 
te Gent ook dat het vrijwillig ontslag van een statutair zaakvoerder een 
statutenwijziging uitmaakt, zodat de vervulling van de vereisten van 
quorum en versterkte meerderheid (art. 70 en 136 Venn. W.) noodzakelijk 
1s opdat het aangeboden ontslag geldig zou aanvaard zijri. (1). 

Deze oplossing kan niet bijgetreden worden. 
Hiertegen is aangevoerd dat het vrijwillig ontslag van de zelfs bij 

oprichtingsakte benoemde zaakvoerder, uiteraard geen wijziging van de 
statuten kan uitmaken, maar niets anders is dan de toepassing van de wet 
die aan de lasthebber toelaat zijn functie eenzijdig te beeindigen. Hieruit 
is door Van Houtte afgeleid dat het gegeven ontslag door de gewone 
algemene vergadering kan worden aanvaard (Van Houtte, S.P.R.L., I, 
nr. 158, biz. 238). 

(1) Het hof ging niet in op de discussie hoelang het aanbod van ontslag van de zaak
voerder van wie het uitging verbindend is. 

Zoals in de verdere bespreking wordt gezegd is voor het beeindigen van het mandaat 
van zaakvoerder geen aanvaarding van het gegeven ontslag nodig. 

Ook de vraag of het eenmaal gegeven of aangeboden ontslag kan ingetrokken worden 
werd door het hof niet opgelost. In de zin van de onherroepelijkheid van het eenmaal 
ter kennis van de vennootschap gebrachte ontslag zie :VANRYN, I, nr. 589, blz. 388. 



Juister lijkt de opvatting volgens dewelke het ontslag van de zaak
voerder, zoals dit van de beheerder in een N.V., helemaal niet moet aan
vaard worden door de algemene vergadering. Het vrijwillig ontslag moet 
alleen ter kennis worden gebracht van de vennootschap. Het ontslag is 
immers geen meerzijdige rechtshandeling die uit een aanbod en aanvaarding 
zou samengesteld zijn. Het is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een 
wilsrecht uitgeoefend wordt, en waarvan aan de vennootschap kennis moet 
gegeven worden (art. 2003 tweede lid en 2007 B.W.; - vgl. Van Ryn, 
I, nr. 589, biz. 387). 

In de P.V.B.A. is de bij art. 129, derde lid Venn. W. geregelde onher
roepelijkheid van het mandaat van de statutaire zaakvoerder bepaald in 
het uitsluitend belang van de zaakvoerder qualitate qua. Dit laat onaan
getast het recht om vrijwillig ontslag te nemen door kennisgeving aan de 
vennootschap. Hij mag de regelen van de lastgeving in zijn voordeel 
mroepen. 

Een andere oplossing zou overigens de onmogelijkheid van ontslag 
ten gevolge hebben voor een zaakvoerder die niet over voldoende stem
kracht zou beschikken om het ontslag ter vergadering te doen aanvaarden. 

Dit alles laat onverminderd de verplichting tot schadeloosstelling in 
hoofde van de zaakvoerder die zijn functie ontijdig zou beeindigen en 
zonder wettige redenen zou weigeren zijn functie verder te vervullen 
totdat in zijn vervanging kan voorzien worden (art. 2007 B.W.; - vgl. 
De Page-Dekkers, V, nr. 466, blz. 452). 

195 - STATUTAIR ZAAKVOERDER- AFZETTlNG DOOR EENPARIG BESLUIT

Voor afzetting van de statutaire zaakvoerder door het eenparig besluit 
van de vennoten, die blijkens art. 129, derde lid Venn. W. mogelijk is, is de 
eenparigheid van al de vennoten vereist. Wanneer de zaakvoerder tevens 
vennoot is volstaat dus het eenparig besluit van de overige vennoten niet 
(Brussel, 1 maart 1963, Pas., 1964, II, 32; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5320, 
blz. 132; - zie het bevestigde vonnis in T.P.R., 1964, biz. 199, nr. 153). 

196 - AFZETTING OM WETTIGE REDEN - STATUTENWIJZIGING - Met 
bevestiging van het in het vorig overzicht besproken en beaamde vonnis 
(Hrb. Brussel, 6 mei 1961, T.P.R., 1964, biz. 200, nr. 154, opnieuw gepu
bliceerd in Rev. prat. soc., 1966, nr. 5319, blz. 120) oordeelde het hof 
van beroep te Brussel dat het besluit van afzetting van de statutaire zaak
voerder om wettige reden een statutenwijziging uitmaakt, zodat aan de 
vereisten van meerderheid en quorum overeenkomstig art. 136 jo. 70 
Venn. W. dient voldaan te worden. Bij ontbreken daarvan wordt het besluit 
nietigverklaard zonder enig onderzoek naar de gegrondheid van de inge
roepen reden (Brussel, r maart 1963, Pas., 1964, II, 32; Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5320, blz. 132; - in die zin Gent, 28 maart 1966, aangehaald hoven 
onder nr. 193). 

Over het schriftelijk tegenstemmen door de zaakvoerder zie verder 
nr. 198, 



197 - AFZETTING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER- KRENKENDE OPEN
BAARMAKING- Blijkens art. 129 Venn. W. zelfkan de afzetting van de statU:
taire zaakvoerder op een van de wet afwijkende wijze worden geregeld. De 
statuten van een P.V.B.A. bepaalden dienaangaande dat de statutaire 
zaakvoerder door de algemene vergadering kan worden afgezet, hetzij 
om wettige redenen, hetzij door een gewoon besluit van de algemene 
vergadering. 

De algemene vergadering had, van de eerste mogelijkheid gebruik 
makend, ontslag verleend om wettige redenen. De zaakvoerder had zich 
hierbij neergelegd, zodat de rechtbank, - na bevestiging van haar princi
piele bevoegdheid om de gegrondheid van de ingeroepen reden te beoor
delen, - terzake dit onderzoek niet moest doen in verband met de geldig
heid van het ongevraagd ontslag. 

De rechtbank van koophandel te Kortrijk besliste echter dat de over
bodige vermelding in de bijlagen van het Staatsblad dat het ongevraagd 
ontslag om ernstige redenen was gegeven, - terwijl dit ontslag blijkens 
de statuten zonder redenen had mogen gegeven worden, - een misbruik 
van recht is. De vennootschap werd tot schadeloosstelling tegenover de 
zaakvoerder veroordeeld. Er was vooraf gepreciseerd dat het gebruik van 
het woord herroeping (revocation) dat in de wet wordt gebezigd, op zich 
zelf niet als eerkrenkend kon worden beschouwd (Hrb. Kortrijk, 22 april 
1965, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5263, blz. 103). . 

198 - ALGEMENE VERGADERING- ScHRIFTELIJKE sTEMMING- Art. 135, 
derde lid Venn. W., bevat een bijzondere regel voor de P.V.B.A. waar het, 
behoudens andere statutaire bepaling, toelaat dat de vennoten hun stem ter 
algemene vergadering schriftelijk uitbrengen. De . geldigheid van de stem 
is aan geen bepaalde vorm gebonden. Een duidelijke wilsverklaring m.b.t. 
de agenda volstaat. · 

Zo werd terecht beslist dat een brief waarbij een vennoot kennis geeft 
dat hij weigert aan de vergadering deel te nemen en dat hij zich verzet 
tegen alle besluiten die er zullen genomen worden, als tegenstemmen geldt 
(Brussel, 1 maart 1963, Pas., 1963, II, 32; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5320, 
blz. 132; - Zie het bevestigde vonnis Hrb. Brussel, 6 mei 1961, besproken 
in T.P.R., 1964, 200 en opnieuw gepubliceerd in Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5319, blz. 120). 

Over de ontbinding van de P.V.B.A. om wettige redenen krachtens 
art. 1871 B.W. (zie verder nr. 230). 

HOOFDSTUK V 

DE COOPERA TIEVE VENNOOTSCHAP 

199 - INBRENG VAN NIJVERHEID- VERGOEDING- Bij de studie van de 
rechtspraak betreffende de N.V.' en de P.V.B.A. is vastgesteld dat inbreng 
van arbeid of nijverheid niet kan gelden als deelnerning in het kapitaal 
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in de vennootschappen waarvan het vennootschapsvermogen de enigt. 
waarborg en het enig executieobject is voor de schuldeisers, nl. de N.V., 
de P.V.B.A. en de Coop. Venn. met beperkte aansprakelijkheid (zie hoven 
nr. 99). 

In een recent geschil betreffende gezinsvergoedingen erkende het hof 
van cassatie nochtans op incidentele wijze de mogelijkheid om inbreng 
van nijverheid te doen in eim Coop. Venn. (Cass., 26 november 1964, 
Pas., 196s, I, 303; R. W., 1964-6s, 1821; ]. T., 196s, 191). 

Uit dit arrest kan echter niet worden afgeleid dat dergelijke inbreng; 
~ toegezegde arbeid, - zou kunnen meetellen bij de vorming :van het 
maatschappelijk fonds. Art. 141 Venn. W. erkent slechts de mogelijkheid 
van inbrengen in geld en in natura, en verbiedt de uitgifte van titels, onder 
welke benaming ook, tot vergoeding van een andere inbreng, nl. een 
inbreng van nijverheid (vgl. Fredericq, V, nr. 66s, blz. 947; - Van Ryn, 
I, nr. 334, blz. 234). 

Het arrest bevestigt impliciet dat toezegging van arbeid als vennoot 
beantwoordt aan het begrip van inbreng in vennootschap (vgl. art. 1833, 
1847, 18s3 B.W.). Deze inbreng blijft mogelijk, ook sedert de wijziging 
van art. 141 bij de wet van 28 sept. 1932, mits hiervoor geen aandeel in 
het maatschappelijk fonds wordt toegekend. 

De vergoeding van de arbeid die door de vennoten als zodanig wordt 
gepresteerd kan geheel of gedeeltelijk door een deel in de jaarlijkse winsten 
worden vergoed. 

De wijze van verdeling van de winsten kan immers in de Coop. Venn., 
onder voorbehoud van de vorming van de wettelijke reserve (art. rs8, 
tweede lid Venn. W.), door de statuten vrij geregeld worden (art. I4S. S0 

Venn. W.; zelfs de aanvullende bepaling van art. 146, S0 Venn. W. maakt 
de winstverdeling los van het aandeel in het kapitaal). 

200- fuNTAL VENNOTEN - BEHOUD VAN HET VEREISTE ZEVENTAL -
SANCTIE- De Coop. Venn. moet, evenals de N.V., minstens zeven ven
noten tellen (art. 143 Venn. W.). Dit ledental is vereist voor het ontstaan 
van de vennootschap en moet in de loop van haar bestaan gehandhaafd 
worden (Resteau, Soc. Coop., derde uitg., nr. 3S7. blz. 313). 

De wetgever heeft echter nagelaten de sanctie te bepalen. 
Doorgaans wordt aangenomen dat de Coop. Venn. opgericht met 

minder dan zeven leden nietig is, maar dat deze nietigheid gedekt wordt 
zodrahet zevental bereikt is. Dientengevolge kan de nietigheid niet meer 
worden uitgesproken indien de vennootschap op het tijdstip van het 
instellen van de eis zeven !eden telt (R.P.D.B., Tw. Societes Cooperatives, 
nr. 89; - Fredericq, V, nr. 671, blz. 9S3). Volgens anderen is de vennoot
schap slechts als Coop. Venn. nietig zolang zij geen zeven leden telt, en 
geldt zij tot dan toe als een vennootschap van gemeenrecht d.i. V.O.F. 
(Van Ryn-Heenen, II, nr. 973, blz. 6o). 

201 - De wet heeft evenmin een sanctie bepaald voor het geval waarin 
het aantal vennoten onder het minimum van zeven is gedaald. Er werd 



beslist dat art. 104 Venn. W. dat de sanctie bepaalt voor de N.V., waarin 
het aantal vennoten op min dan zeven is gedaald, niet toepasselijk is op 
de Coop. Venn. (Hrb. Doornik, 7 november 1963, ]. T., 1964, 169; Rev. 
prat. soc., 1964, nr. 5217, blz. 186; - anders, ten onrechte : Passelecq, 
nr. 3350, die hier bovendien van nietigheid spreekt, waar art. 104 slechts 
de gerechtelijke ontbinding bepaalt). 

Vroeger reeds was beslist dat iedere belanghebbende (vennoot of 
derde) de ontbinding kan doen uitspreken, ongeacht de duur van deze 
toestand (Hrb. Brussel, 22 november 1945, Rev. prat. soc., 1948, nr. 3999, 
blz. 86; - Resteau, Societes cooperatives, derde uitg., nr. 357, blz. 313). 
Een tijdsverloop is immers, anders dan voor de N.V. (art. 104), niet 
vereist. 

Ook hier wordt een afwijkende opvatting verdedigd volgens dewelke 
de Coop. Venn. die min dan zeven leden telt gedurende die tijd geldt 
als V.O.F., zodat de !eden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn 
(Van Ryn-Heenen, II, nr. 1041, biz. 98). In elk geval is men het eens 
dat indien de Coop. Venn. op het tijdstip waarop de eis is ingesteld op
nieuw zeven !eden telt, de ontbinding niet kan worden uitgesproken. 

Dit werd ook terecht beslist door de rechtbank van koophandel te 
Doornik (Hrb. Doornik, 7 november 1963, I.e.; - in die zin : Resteau, 
nr. 378, biz. 313; - R.P.D.B., Tw. Soci1hes cooperatives, nr. 129; -
Hrb. Brussel, 22 november 1945, Rev. prat. soc., 1948, nr. 3999, biz. 86 
(impliciet); - Rb. Kortrijk, 27 december 1956, R. W., 1957-58, 729). 

202 - UITSLUITING VAN LID - Art. 145, 2° Venn. W. verleent aan de 
oprichters van de Coop. Venn de vrijheid om in de oprichtingsakte de 
voorwaarden te regelen voor de uitsluiting van vennoten. 

Bij het ontbreken van statutaire regeling geldt als regel van aanvullend 
recht dat tot de uitsluiting van een lid wegens niet nakoming van de 
overeenkomst kan besloten worden door de algemene vergadering (art. 
146, 2° Venn. W.). 

Gebruik makend van de bij art. 145, 2° verleende vrijheid wordt in 
de oprichtingsakte vaak aan de raad van beheer de bevoegdheid toege
wezen om de uitsluiting van leden uit te spreken, zonder enige verplichting 
van redengeving. 

Aan de andere kant moet volgens art. 152 Venn. W. de uitsluiting uit 
de vennootschap blijken uit een proces-verbaal door de zaakvoerder opge
maakt en ondertekend, waarin vastgesteld wordt dat de uitsluiting overeen-: 
komstig de statuten uitgesproken is, en dat, na inschrijving in het !eden
register, bij afschrift aan het uitgesloten lid moet medegedeeld worden. 

Het hof te Luik had, op betwisting vanwege een uitgesloten lid, 
geoordeeld dat het voormeld statutair beding tot gevolg heeft dat het hele 
wettelijke systeem terzijde wordt gesteld, terwijl de raad van beheer over 
een discretionaire bevoegdheid beschikt, zonder verplicht te zijn enige 
procedure na te leven, en met uitsluiting van iedere beoordeling door 
de rechter over de gegrondheid van het besluit dat genomen is door een 
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regelmatig samengestelde raad van beheer (Luik, 2 februari I96I, Rev. 
prat. soc., 1964, nr. 5175). 

Met vernietiging van dit arrest oordeelde het hof van cassatie dat 
de statutaire bepaling waarbij aan de raad van beheer de macht verleend 
wordt om te besluiten tot de uitsluiting van een lid zonder de reden hier
van op te geven, aan de raad een soevereine macht toekent om de gronden 
van uitsluiting te beoordelen, en hem vrijstelt van redengeving, maar 
onaangetast laat het recht van het lid om in zijn verdediging te worden 
gehoord (Cass., 26 september I963, Pas., I964, I, 92; Rev. prat. soc., 
I964, nr. 5I74• blz. I7, met noot Coppens; ]. T., I964, 6) (I). 

203 - De voornaamste draagwijdte van dit arrest is zeker de duidelijke 
bevestiging van de onaantastbaarheid van de rechten van verdediging voor 
het lid, over wiens uitsluiting de raad van beheer moet beraadslagen. 

Mag uit dit arrest worden afgeleid dat art. I52, dat de uitsluitings
procedure regelt, dwingend recht geeft ? 

Meestal wordt zulks geleerd (zie a.m. Fn!dericq, V, nr. 695, blz. 980; 
- Passelecq, nr. 3659, blz. so8; -Van Ryn-Heenen, II, nr. 1002, blz. 78; 
- Coppens, P., noot onder het besproken arrest, l.c.; - Hrb. Kortrijk, 
27 december I930, ]ur. comm. Fl., I930, nr. 5I02, blz. 342; Rev. prat. 
soc., 1936, nr. 3547, blz. 20I). 

Ten aanzien van het middel, zoals het in het cassatieberoep was gefor
muleerd, zou het hof van cassatie die stelling hebben kunnen bevestigen. 
Maar dit is terecht niet gedaan. 

Het arrest bevestigt aileen de ijzere regel van de elementaire rechts
bescherming : het uit te sluiten lid moet in zijn verdediging gehoord 
worden. 

Het feit dat de rechten van verdediging zijn nageleefd kan blijken 
uit de vervulling van de bij art. I 52 bepaalde procedureregelen. Het 
arrest laat echter de mogelijkheid open om dit bewijs door andere middelen 
te leveren dan door een in het ledenregister over te schrijven P.V. In die 
zin kan de toepassing van art. I52 krachtens statutair beding worden uit
gesloten (vgl. in die zin, de noot onder. Hrb. Kortrijk, 4 juli I93I, Rev. 
prat. soc., I936, nr. 3548, blz. 205). 

Op een schriftelijke mededeling van het besluit, of minstens de be
vestiging daarvan, is de vennootschap vanzelfsprekend aangewezen. 

204 - Alhoewel het Luikse arrest alleen wegens verkeerde interpretatie 
van de besproken statutaire bepaling is vernietigd, sloot het hof van 
cassatie zelf zich op ondubbelzinnige wijze aan bij de heersende opvatting .. .. 
volgens dewelke het vennootschapsorgaan dat tot uitsluiting bevC¥!gd is, 
door een statutaire clausule mag vrijgesteld worden van motivering van 
zijn beslissing (in die zin zie a.m. Fredericq, V, nr. 695, blz. 980; -
Van Ryn-Heenen, II, nr. 100I, blz. 77). 

(1) Dit cassatiearrest i.z. Miesen t. Eupener Genossenschafts Miilkerei is met datum 
van z8 september gepubliceerd in de .laatstgenoemde twee vakbladen. 
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De mogelijkheid van ongemotiveerde uitsh.litin:g kan zeker · gevaar 
opleveren voor misbruik van bevoegdheid en willekeur. Men begrijpt dat 
sommigen er de voorke~r aan geven dat het bestuur zou verplicht zijn 
de redenen van zijn besluit op te geven (vgl. ontwerp nieuw Ned. B.W. 
art. 2. 2. 1. II, tweede lid). 

De statutaire vrijstelling van motivering verleent aan het besluit het 
karakter van een maatregel van behoorlijk beleid ten behoeve van het 
maatschappelijk belang Lp.v. een uitspraak over een geschil (vgl. VanRyn
Heenen, II, nr. 1001, biz. 77). Hierdoor kan de vennootschap de twist
zoekers en spelbrekers kwijt geraken. Laatstgenoemden zouden in de vaak 
gebrekkige motivering, opgesteld door personen die daarvoor dikwijls 
de nodige opleiding missen, al te vaak stof vinden tot nieuwe vitterijen. 

De ervaring leert dat de opgaaf van de redenen van een beslissing 
dikwijls tot vernietiging aanleiding geeft, zelfs wanneer de beslissing in 
werkelijkheid genomen is op goede gronden, die echter formeel niet 
behoorlijk zijn uitgedrukt. 

205 - In het algemeen betekent de vrijstelling van opgaaf van de motieven 
voor een beslissing niet dat deze zonder geldige motieven zou mogen 
genomen worden (vgl. voor het administratief recht : Mast, A., Overzicht 
van het Belgisch Administratief recht, tweede uitg., nr. 491, biz .. 397 e.v.). 
De vraag blijft dus open of de beslissing van uitsluiting, wat haar inhoud 
betreft, ter toetsing aan de recliter kan worden voorg~legd. Het besproken 
cassatiearrest beantwoordt deze vraag niet. 

Het hof van cassatie bestempelt echter de macht, die krachtens het 
besproken statutair beding van vrijstelling van redengeving aan het bestuur 
is gegeven, als un pouvoir souverain pour appnfcier les causes d' exclusion. 
Het mag betwijfeld. worden of deze formulering gelukkig is. 

Een uitspraak of beslissing wordt als soeverein bestempeld wanneer 
zij onttrokken is aan de controle van om het even welk hoger orgaan. 

.. Sommigen gaan die richting uit, in die zin althans dat het beroep 
tot nietigverklaring slechts zou openstaan wegens overtreding van de 
regelen van formele aard. De gegrondheid van het niet te motiveren besluit 
van uitsluiting zou, volgens die opvatting, door de rechter niet kunnen 
beoordeeld worden (Resteau, Soc. Coop., nr. 184, biz. 190; - Van Ryn
Heenen, II, nr. 1003, biz. 78). 

Die opinie wordt m.i. terecht verworpen op grond · van de eisen van 
, goede trouw die de vennootschapsbetrekkingen beheersen (Fn!dericq, V 
\ .. nJ;.~ P95. biz. 980 e.v.;- vgl. ook Polak, J. M., De cooperatieve vereniging; 

P,;aiwes voor de alg. verg. van de broederschap der Candidaat-Notarissen, 
1965, biz. 38). 

Het kan bezwaarlijk aangenomen worden dat het hof van cassatie, 
door deze !outer incidentele zinsnede, de eerste stelling zou goedgekeurd 
hebben. Overigens was die vraag in de cassatieprocedure niet het voor
werp van de rechtsstrijd, die uitsluitend de. rechten van verdediging 
voor het statutair . bevoegde orgaan betrof. Er kan m.i. voorgehouden 
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worden dat het woord souverain in het arrest onjuist gekozen is, en diende 
vervangen te worden door discretionnaire (vgl. Fredericq, V, nr. 695, 
biz. 981), met de betekenis die deze term in het adrninistratief recht heeft. 
Aan het bestuur komt hierbij een vrije beoordelingsmacht toe, maar het 
kan die macht slechts uitoefenen in het algemeen belang (vgl. Mast, o. c., 
nr. 492 e:v., blz. 397 e.v.). . 

In de vennootschapsbetrekkingen kan het bestuur van een discre
tionaire bevoegdheid slechts gebruik maken in het uitsluitend belang van 
de vennootschap. Dit kan niet worden betwijfeld (vgl. Maeijer, J, M. M., 
Het belangenconflict in de naamloze vennootschap, blz. II). 

Uiteraard kan het besluit dat in de uitoefening van een discretionaire 
bevoegdheid is genomen niet ter volledige toetsing aan de rechter voor
gelegd worden. 

De rechter mag zich immers niet in de plaats stellen van het bestuur 
om over de opportuniteit van een beleidsbeslissing te oordelen (I). 

Marginale toetsing door de rechter is echter mogelijk, wanneer het 
uitgesloten lid bewijst dat hij het slachtoffer is van een daad van willekeur. 

Dit blijkt des te zekerder te moeten aangenomen worden daar het 
uitsluitingsbesluit, dat door het bevoegde vennootschapsorgaan is genomen, 
vimwege de vennootschap een partijbeslissing uitmaakt, die, alszodanig, 
mits zij formeel regelmatig is tot stand gebracht, slechts voor marginale 
toetsing vatbaar is. 

M.a.w. zij kan worden vernietigd wanneer zij kennelijk indruist tegen 
de eisen van redelijkheid en billijkheid (zie hierover mijn preadvies over 
Nietigheid van besluiten, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 
van Belgie en Nederland, ]aarboek X, blz. 396 e.v.; - anders in de zin 
van volledige toetsing : Polak, J. M., De cooperatieve vereniging, blz. 38) (2). 

Over de uitsluiting van een vennoot uit een V.O.F. zie verder nr. 220. 

206 - UrTKERING VAN SCHEIDINGSAANDEEL - HANDHAVING VAN HET 
MINIMUM KAPITAAL- Op het eerste gezicht belet de verplichte handhaving 
van het minimum kapitaal dat dit zou worden aangetast door de uitkering 
van het scheidingsaandeel aan de ontslagnemende of uitgesloten vennoten 
en aan erfgenamen van de overleden vennoten. 

De handhaving van het netto-vermogen op een bedrag dat rninstens 
gelijk is aan het statutair bepaalde minimum kapitaal, vermeerderd met 
het door art. I58 Venn. W. bepaalde reservefonds, is immers in het belang 
van de derden voorgeschreven. 

(1) Vgl. met de formulering van de beperkte controle van de discretionaire handeling 
van het openbaar bestuur door Mast : ,II faut done laisser a !'administration une marge 
de libre decision : cette marge est celle du pouvoir discretionnaire. L'organe administratif 
qui en dispose a le choix de Ia mesure qui lui semble Ia plus opportune. Cette opportunite, 
il est seul d !' appn!cier et le juge ne peut se substituer d lui pour le faire (MAsT, A., Precis 
de droit administratif Beige, nr. 504, biz. 373). 

(2) De opvatting van Polak kan bijgetreden worden wanneer het besluit gemotiveerd 
is of moet zijn. Zodra het besluit zelf, verplicht of onverplicht, de uitsluitingsgronden 
kenbaar maakt, zal de gegrondheid van het beshiit ten aanzi~n van de weerhouden feiten, 
volledig kunnen worden beoordeeld. 
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Zoals bekend, moeten in het maatschappelijk kapitaal van een Coop. 
Venn., bij de wet maatschappelijk fonds genoemd, twee delen onder
scheiden worden. Een eerste is het minimum-kapitaal in de oprichtingsakte 
vastgesteld en dat, evenals het maatschappelijk kapitaal van een N.V., 
onaantastbaar is. 

Het tweede deel is essentieel veranderlijk tengevolge van het in- en 
uittreden van vennoten en de uitkering van het uittreegeld aan de schei
dende vennoten (vgl. Cass., 4 juni 1963, Pas., 1963, I, 1049; R. W., 1963-
64, 1223). 

De vennootschap, - en dit betreft zowel het bestuur als de ver
gaderde vennoten, - zijn wettelijk verplicht het nettovermogen op het 
bedrag van het statutair vastgestelde minimum-kapitaal te handhaven. 

Dit wordt nauwkeuriger uitgedrukt op negatieve wijze : het is hun 
verboden het netto-vermogen van de vennootschap te verminderen op 
een bedrag dat lager is dan het minimum-kapitaal en reservefonds, door 
uitkering van niet op werkelijke winst geheven dividenden (1) 

Geldt deze regel ook voor uitkeringen van het uittreegeld of scheidings
aandeel aan de ontslagnemende of uitgesloten vennoten of aan de erfge
namen van de overleden vennoten ? 

Tot nog toe scheen deze vraag niet gesteld te zijn in de rechtspraak, 
terwijl hieraan in de doctrine weinig of geen aandacht besteed werd. 

De uitkering van het scheidingsaandeel wordt wel eens in een adem 
genoemd met die van de dividenden bij het fortnuleren Van het verbod 
van aantasting van het minimum-kapitaal (vgl. Van Ryn-Heenen, II, 
nr. 974). Tussen beide bestaat nochtans een essentieel verschil : op het 
scheidingsaandeel heeft de scheidende Vennoot, behoudens afwijkende 
statutaire regeling, een onvoorwaardelijk recht; op uitkering van divi
denden heeft hij slechts recht indien zij op de werkelijke winsten zijn 
geheven, en nadat tot hun uitkering door het bevoegde vennootschaps
orgaan is besloten. 

De besproken moeilijkheid kan voorkomen worden door een statutaire 
regeling van de voorwaarden en de gevolgen van het ontslag en de uit
sluiting. Zo kan bij de oprichtingsakte de mogelijkheid van ontslag uit
gesloten worden indien dit de vermindering van het vennootschapsver
mogen beneden het minimum-kapitaal ten gevolge zou hebben. Clausules 
met dergelijke strekking komen vaak voor, o.m. in het geval dat beslecht 
is in het in het volgend nummer te bespreken arrest. 

Het staat de oprichters inderdaad vrij krachtens art. 145, 2° de voor
waarden en de gevolgen van het vrijwillig ontslag en van de uitsluiting 
van de vennoten te regelen (Van Ryn-Heenen, II, nr. 1005, blz. 79; -
Passelecq, nr. 3675, blz. 510) onder voorbehoud van de dwingende regel 

(1) De strafbepaling van art. 205 Venn. W. wordt toepasselijk geacht op de daarbij 
bedoelde [uitkering van niet op werkelijke winsten geheven dividenden in de Coop. Venn. 
(Cass., 2 december 1901, Pas., 1901, I, 47, met concl. eerste adv. gen. Van Schaar). 



------------------- -.--------------------- - ·------------

uit art. I 49, en, wat het scheidingsaandeel betreft, de verplichte begroting 
daarvan overeenkomstig art. I53 Venn. W. (I). 

Bij ontbreken van andere statutaire voorziening, geldt de regeling 
van art. I46, 2° en I53 krachtens dewelke de scheidende vennoot tegen 
de vennootschap een onvoorwaardelijke schuldvordering kan laten gelden. 
Hiertegen kan de verplichte handhaving van het minimum-kapitaal geen 
goed verweer geven. Indien de verplichte uitkering niet kan geschieden 
zonder aantasting van het rninimum-kapitaal zal de vennootschap alle 
passende maatregelen moeten. nemen om haar schuld te betalen. De 
scheidende vennoot kan, zonder enige beperking van zijn rechten, een 
vonnis tegen de vennootschap bekomen en tenuitvoerleggen (vgl. Passelecq, 
nr. 3673, blz. SIO;- R.P.D.B., Tw. Soc. Coop., nr. 270). 

207 - De vraag is nu gesteld of het recht van de erfgenamen van een 
overleden vennoot op zijn scheidingsaandeel kan worden beperkt of uit
gesloten wanneer de uitkering tot gevolg zou hebben dat het vennootschaps
vermogen zou verrninderd worden beneden het bedrag van het statutair 
minimum-kapitaal. 

In een arrest, waarvan de redengeving, jammer genoeg, niet heel 
duidelijk is, schijnt het hof te Brussel uit te gaan van de opvatting volgens 
dewelke de vrijheid om in de oprichtingsakte de afrekening met de uit
tredende vennoot te regelen overeenkomstig art. 145, 2° Venn. W., niet 
bestaat voor de afrekening met de erfgenaam van de overleden vennoot. 

Volgens het hofkent art. I54 Venn. W. aan de erfgenaam een onvoor
waardelijk recht op een scheidingsaandeel toe, en kan dit recht niet door 
de statuten worden aangetast. 

Ook al zou het rninimum-kapitaal aangetast worden is de vennoot
schap volgens het besproken arrest tot uitkering aan de erfgenaam ver
plicht. Een andere oplossing zou betekenen dat de vennootschap, onder 
het mom van de handhaving van haar vermogen op het bedrag van het 
minimum-kapitaal, op willekeurige wijze de eisbaarheid van de schuld
vordering van de erfgenaam zou kunnen beletten, zelfs door !outer stil-

(1) Sommigen zijn weliswaar de mening toegedaan dat art. 153 de openbare orde 
raakt en mitsdien geen afwijking dult (FREDERICQ, V, nr. 698, biz. 983; - Gent, 3 mei 
1935, Rev. prat. soc., 1935, nr. 3485, biz. 314). Zij schijnen met die rechtspraak uitsluitend 
de regel te bedoelen die als enige in aanmerking te nemen balans aanwijst, die van het 
dienstjaar waarin de vennoot ontslag genomen heeft of uitgesloten is. 

De wijze waarop Fredericq zijn opvatting later heeft geformuleerd biedt steun voor 
die verklaring. Hij schrijft nl. : ,Artikel 153 is in gebiedende bewoordingen opgesteld 
en de statuten mogen derhalve de geldelijke gevolgen van de terugtrekking van een deel
genoot niet op een andere grondslag regelen dan die van bedoeld artikel" (FREDERICQ, L. 
en S., Handboek, II, nr. 1035, biz. 67; cursivering van mij). 

Die opvatting kan inderdaad aangenomen worden, des te meer daar dit artikel moet 
begrepen worden in samenhang met art. 149 waarvan beslist is dat het de openbare orde 
raakt (Cass., 9 juni 1938, Pas., 1938, I, 212), of juister, dwingend recht geeft (vgl. SIMONS, 
L., Rev. prat. soc., 1958, nr. 4734, 2933). 

Die interpretatie laat de mogelijkheid bestaan van statutaire clausules die de rechten 
op het scheidingsaandeel, - overeenkornstig art. 153 te begroten, - beperken of uit
sluiten. 
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zitten (Brussel, 15 januari 1965, ]. T., 1965, 705; Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5310, blz. 74). 

Deze oplossing kan, zeker bij ontbreken van statutaire regelingen, 
aangenomen worden. De beschouwing dat de afrekening met de erfge
namen van de overleden vennoot het statutaire minimum-kapitaal· zou 
aantasten, kan er niet toe leiden hen vari zijn scheidingsaandeel te beroven. 
Evenals de ontslagnemende vennoot dit, behoudens andere statutaire 
regeling, kan doen, ka:n de erfgenaam die door het overlijden van de 
vennoot schuldeiser van de vennootschap is geworden, de vennootschap 
doen veroordelen en het vonnis ten uitvoer Iaten leggen (zie vorig nummer). 

Een andere vraag is of de oprichtingsakte dit recht van de erfgenamen 
van een vennoot kan beperken of ontzeggen. In het besproken arrest wordt 
de vraag ontkennend beantwoord. Waarschijnlijk terecht. M.b.t. ontslag 
en uitsluiting verleent de wet een ruime vrijheid aan de oprichters (art. 
145, 2°) voor het geval van wegvallen van deelneming. 

Op grond van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of 
ontzetting, is geen dergelijke vrijheid toegekend. Dit wijst er op dat art. 154 
een regel van dwingend recht bevat. 

208 - ScHE1DINGSAANDEEL - BALANSWAARDE - De vraag of de balans 
i.v.m. de vaststelling van het scheidingsaandeel kan worden betwist is 
behandeld hoven nr. 162. 

209 - ScHEIDINGSAANDEEL - MEEREKENEN VAN RESERVES - In het 
vorige overzicht werd de nieuwe rechtspraak van het hof te Brussel ver
meld volgens dewelke de bovenwettelijke reserve moet meegerekend worden 
voor de vaststelling van de waarde van het scheidingsaandeel bij toe
passing van art. 153 Venn. W. (Brussel, 4 mei 1962, Pas., 1963, II, 8o; 
Rev. prat. soc., 1963, nr. 5166, blz. 273;- T.P.R., 1964, blz. 212, nr. 175). 

De rechtbank van koophandel te Luik ging een stap verder, en besliste 
op de zelfde gronden dat het wettelijk reservefonds op dezelfde wijze mee
gerekend moet worden (Hrb. Luik, 10 oktober 1966, fur. Liege, 1966-67, 52). 

Het beslissende argument voor de vroeger nagenoeg onbetwiste op
lossing was gesteund op de beschouwing dat de wettelijke reserve, voor
geschreven door art. 158 jo. 77, vastgezet wordt in het uitsluitend belang 
van de derden. Het werd dan ook als vanzelfsprekend geacht dat dit 
reservefonds gehandhaafd moest worden niettegenstaande het uittreden 
of het overlijden van vennoten (zie o.m. Passelecq, nr. 3674, blz. 510; -
Resteau, Soc. Coop., nr. 221, biz. 211 ; - Fn!dericq, V, nr. 698, biz. 983;
Fredericq L. enS., II, nr. 1035, blz. 67;- Van Ryn-Heenen, II, nr. 1016; 
blz. 85 onderaan; - Brussel, '4 mei .1962, !.c.). 

De rechtbank verwerpt deze redenering, die inderdaad, bij nader 
toezicht niet kan overtuigen. Zij merkt op dat het scheidingsaandeel 
berekend wordt, alsof de vennootschap gedeeltelijk, d.i. ten aanzien van 
de scheidende vennoot aileen, vereffend zou worden. M.a.w. heeft de 
vennoot een evenredig recht in het nettovermogen van de vennootschap 



zoals dit blijkt uit de cqrrect opgemaakte balans van.het dienstjaar waarin 
hij ontslag heeft genomen of uitgesloten wordt (art. 153 Venn. W.). Hiervan 
maakt de wettelijke reserve deel uit. 

Deze oplossing client beaamd te worden. Men kan immers niet inzien 
waarom de vastgezette reserve niet zou meetellen waar het minimum
kapitaal, - dat toch ook tot waarborg van de derden strekt - wel meetelt. 
De scheidende vennoot bekomt immers zijn scheidingsaandeel, zelfs al 
zou het minimum-kapitaal hierdoor aangetast zijn (zie hoven nr. 206). 

De rechtbank laat terecht gelden dat e~n andere oplossing niet tot 
gevolg zou hebben dat het belang van derden zou gevrijwaard worden, 
maar aileen dat de overblijvende vennoten ten koste van de scheidende 
ve~noten zullen verrijkt zijn, op het tijdstip van de vereffening. 

210 - In het besproken geval was de oplossing niet beperkt door een 
statutair beding dat het meerekenen van· de reserves bij de vaststelling 
van het scheidingsaandeel zou uitsluiten. 

Meestal worden dergelijke clausules als geldig beschouwd. 
De vraag kwam vroeger begrijpelijkerwijze slechts i.v.m. de boven

wettelijke reserves ter sprake (in de zin van de geldigheid zie o.m. Resteau, 
Soc. Coop., nr. 222, blz. 212;- Hrb. Gent, 30 december 1936, Rev. prat. 
soc., 1936, nr. 36II, blz. 86, met noot; - Hrb. Oostende, IS december 
1955, ]. T., 1956, 59; Rev. prat. soc., 1958, nr. 4734, blz. 32, met noot 
L. Simon). Die zienswijze blijkt juist te zijn in zover deze clausules toe
gepast worden voor de berekening van het door art. 153 bedoelde schei
dingsaandeel (ontslag of uitsluiting) vermits de statuten de rechten van 
de scheidende vennoot kunnen beperken of uitsluiten (art. 145, 2°; -
zie hoven nr. 206), onder voorbehoud van de betwisting van de reservering 
die zou geschied zijn in strijd met de goede trouw. 

Of de geldigheid van deze statutaire clausules nog kan aanvaard 
worden bij de vaststelling van het scheidingsaandeel bedoeld in art. 154 
Venn. W. (overlijden, faillissement enz.) is minstens twijfelachtig. Dit 
artikel bepaalt immers een regel van dwingend recht (zie hoven nr. 207). 
De begroting op balanswaarde, moet dan ook de reserves meerekenen, 
niettegenstaande hun statutaire bestemming. 

2II - TEGENSTRIJDIG BELANG VAN BEHEERDER- De vennootschappenwet 
bevat voor de N.V. en de P.V.B.A. een regeling voor het geval waarin 
een beheerder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap bij een 
verrichting die aan de goedkeuring van de raad van beheer is onderworpen 
(art. 6o en 133 Venn. W.). Voor de Coop. Venn. is geen dergelijk wettelijk 
voorschrift gegeven. 

Meestal wordt aangenomen dat de besproken regel niet toepasselijk 
is op de Coop. Venn., tenware hij in de oprichtingsakte zou bepaald zijn, 
bij gebreke waarvan er voor de beheerder slechts een fatsoensplicht zou 
bestaan zich te onthouden wanneer zijn belang met de vennootschap 
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tegenstrijdig is (Resteau, Soc. Coop., nr. 258, biz. 236; - Fn!dericq, V, 
nr. 701, biz. 987; - Van Ryn-Heenen, II, nr. 1019, biz. 88). 

De rechtbank van koophandei te St. Nikiaas oordeelde nochtans dat, 
oak bij ontbreken van wettelijke of statutaire bepaling, de regel van art. 6o 
toepasselijk is op de Coop. Venn., daar niemand rechter in eigen zaak 
mag zijn, terwijl art. 6o slechts de uitdrukkeiijke herhaiing is van een 
aigemeen beginsel dat de beraadsiagende vergaderingen beheerst. Aan de 
andere kant mag een Iasthebber zijn opdracht niet uitoefenen samen met 
de behartiging van tegenstrijdige persooniijke beiangen (Hrb. Sint-Niklaas, 
9 oktober 1962, Rev. prat. soc., 1967, nr. 5373, blz. 172, met noot F. 
Vander Mensbrugghe). 

Wat het principe betreft client het vonnis te worden beaamd, al 
kunnen niet aile argumenten, die daarvoor in het vonnis zijn gegeven 
overtuigen. 

Overvioed van redengeving washier schadelijk. Vander Mensbrugghe 
kon in zijn noot onder het vonnis ook zeer gemakkeiijk sommige argu
menten weerleggen. M.i. blijft het geformuieerde principe echter te hand
haven. 

Ook betreffende de V.Z.W. wordt aangenomen dat de bijzondere 
formaiiteiten zoais die in art. 6o en 133 geregeld zijn, niet toepasselijk zijn, 
maar de grondregel van art. 6o wei, vermits die niets anders is dan de 
uitdrukkelijke toepassing van een algemeen geldend beginsei van het 
vergaderingsrecht. Zo wordt die ook, bij ontbreken van wettelijke of 
stat4taire bepaling toepasselijk geacht op de V.Z.W. (A.P.R., Tw. V.Z. W., 
door J. Lindemans, nr. 508, 6°;- Goedseels, Traite juridique des A.S.B.L. 
nr. 995 bis; - Gent, 5 december 1934, Rev. prat. sec., 1935, nr. 3459, 
biz. 204). 

De toepassing van het principe door het besproken vonnis is echter 
wel bedenkelijk. 

Het verklaart immers een besluit van de raad van beheer nietig omdat 
geen meerderheid zou verkregen zijn indien de beheerder zich had ont
houden. Ter zake was een andere voldoende nietigheidsgrond voorhanden, 
nl. het feit dat een van de drie beheerders niet was uitgenodigd geweest 
tot de vergadering die het besluit had genomen. 

De miskenning van het uitdrukkelijk voorschrift in art. 6o en 133 
is zelfs niet met de nietigheid van het besiuit gesanctionneerd, maar alleen 
met de aansprakeiijkheid van de beheerder die het voorschrift overtreden 
heeft (zie boven nr. II8). 

212 - fuNSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHEERDERS - De aansprakelijkheid 
van de beheerders in de Coop. Venn. is beheerst door de regelen van de 
Iastgeving. 

Wat de beheersfouten betreft, die geen overtredingen zijn van de 
vennootschappenwet of de statuten, is de aansprakeiijkheid dezeifde ais 
die van de beheerders van een N. V. Onder die rubriek werd de recht-
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spraak besproken die, in de onderzochte periode, betrekk.ing heeft op de 
Coop. Venn. (zie hoven nr. 124). 

Aangaande fouten die overtredingen uitmaken van de vennoot
schappenwet of van de statuten werd beslist dat die inbreuken onrecht
matige daden zijn, waaruit de beheerders aansprakelijk zijn .ook jegens 
derden, zonder dat nochtans toepassing kan gemaakt worden van de bij
zondere regeling van art. 62, tweede lid Venn. W., i.v.m. de hoofdelijkheid 
en het bijzonder tegenbewijs van de vermoede fout (Brussel, 12 januari 1966, 
Pas., 1967, II, 4). M.a.w. volgens het aangehaalde arrest is de aansprakelijk
heid uit art. 62, tweede lid slechts in zoverre op een van het gemeenrecht 
afwijkende wijze geregeld, waar zij een hoofdelijke aansprakelijkheid is 
en zij, tot het daarin bepaalde tegenbewijs, vermoed wordt. 

Dat die aansprakelijkheid ook tegenover derden bestaat acht het hof 
conform aan het gemeenrecht van de onrechtmatige daad. 

De geldigheid van deze zeer algemeen geformuleerde regel vraagt 
nader onderzoek. 

Hierop wordt thans niet ingegaan daar hij slechts een obiter dictum 
was, en het hof geen enkele overtreding van de vennootschappenwet noch 
van de statuten weerhield. 

213 - ALGEMENE VERGADERING - In een arrest, dat hoofdzakelijk ten 
aanzien van de feiten van het concrete geval diende gemotiveerd te worden, 
werd als principe geformuleerd dat ook in de Coop. Venn. misbruik van 
meerderheidspositie grond kan opleveren tot vernietiging van de besluiten 
van de algemene vergadering. 

Het . hof herinnert aan het beperkte karakter van de gerechtelijke 
toetsing van besluiten. De rechter mag van zijn vernietigingsbevoegdheid 
slechts op uiterst omzichtige wijze gebruik maken wanneer het aangevoerde 
misbruik klaarblijkelijk is bewezen. (Over deze als marginaal te begrijpen 
toetsing zie mijn in nr. 157 aangehaalde preadvies, blz. 396, en de voet
noot 2 op blz. 397). 

Ten aanzien van de feiten was voor het hof, anders dan voor de 
eerste rechter, niet gebleken dat de betwiste besluiten, tengevolge waarvan 
een gemeente haar overheersende positie in een Coop. Venn. verloren 
had, waren genomen met miskenning van de belangen van de vennoot
schap, als. zodanig, noch met het oogmerk om de gemeente te benadelen 
(Brussel, 20 november 1963, Rev. prat. soc., 1964, nr. 5200, blz. 110; -
het hiertegen ingestelde cassatieberoep, gesteund op middelen die vreemd 
waren aan het vennootschapsrecht is verworpen door Cass., 24 juni 1965, 
Pas., 1965, I, 1162, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5270, biz. 124). 

214 - 0PENBAARMAKING VAN DE LIJST VAN DE VENNOTEN- De rechtbank 
van koophandel te Doornik handhaafde haar rechtspraak volgens dewelke 
de door art. 162 Venn. W. voorgeschreven neerlegging ter griffie van de 
ledenlijst slechts toepasselijk is op de Coop. Venn. waarvan de !eden hoofde
lijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de vennootschapsschulden (Hrb. 
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Dobrnik, 7 november 1963, ]. T., 1964, 169; Rev. prat. soc., 1964, nr. 5217, 
blz. 186). 

Ten aanzien van de algemene draagwijdte van art. 162, kan deze 
beperkende interpretatie bezwaarlijk worden aanvaard (zie T.P.R., 1964, 
blz. 209, nr. 173). 

HOOFDSTUK V 

DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 
EN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 

215 - fioOFDEL1JKE EN ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEN
NOTEN - De vennoten in de vennootschap onder firma en de gecomman
diteerden in de gewone commanditaire vennootschap zijn hoofdelijk en 
onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap (art. 17 
en 18 Venn. W.). Deze onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid rust 
op de vennoten voor aile verbintenissen van de vennootschap, ongeacht 
of zij uit overeenkomst of uit de wet zijn ontstaan. 

Deze regel werd toegepast op de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de gewone commanditaire vennootschap voor de veroordeling tot de 
kosten van het strafproces tegen haar ondergeschikte. 

De vennoten· \verden hoofdelijk met- de Vennootschap tot de kosten 
veroordeeld (Gent, 30 april 1964, R. W., 1964-65, 313). 

Alhoewel het hof de vennoten alszodanig veroordeelt, zonder verder 
te preciseren, moet wel ondersteld worden dat het ter zake ging om ge
commanditeerden met uitsluiting van de commanditairen of stille vennoten 
(zie art. 20 en 21 Venn. W.). 

216 - INCESS1EBELE VENNOOTSCHAPSDELEN - Een onderscheid moet 
gemaakt worden tussen eensdeels het recht om als vennoot in de vennoot
schap op te treden (medebeleid, toezicht e.d.m.) en anderdeels de ver
mogenswaarde van het niet voor overdracht vatbare vennootschapsdeel. 

Op dit onderscheid steunt de mogelijkheid van ondermaatschap die 
door art. 1861 B.W. is voorzien. De deelgenoot van de vennoot deelt in 
zijn vermogensrechten, maar verkrijgt geen enkel recht tegen de vennoot
schap en gaat jegens haar. geen verbintenissen aan. 

Dit onderscheid laat ook toe dat een vennoot zijn schuldvordering tot 
uitkering van te verdelen winsten aan een derde zou overdragen (De Page
Dekkers, V, nr. 91, blz. 100). 

Het hof van cassatie had dit onderscheid vooropgesteld om te be
slissen dat de in gerrieenschap gehuwde vrouw, met uitsluiting van haar 
echtgenoot, de hoedanigheid van vennoot in een P.V.B.A. behoudt, terwijl 
nochtans de vermogenswaarde van haar aandelen in gemeenschap valt 
(zie vorig overzicht, nr. 161, T.P.R., 1964, blz. 204; - vgl. ook hoven 
nr. 186). 

742 



Deze principes gelden m.b.t. alle vennootschappen waarvan de aan
delen niet vatbaar zijn voor overdracht (De Page-Dekkers, X-I, nr. 3I5, 
B, blz. 369). 

Het hof te Brussel paste het besproken onderscheid toe op de vennoot
schapsdelen in een V.O.F. 

Art. I86I B.W. belet dat een derde zich zouinmengenindevennoot
schap. Dientengevolge kan de in gemeenschap gehuwde echtgenoot geen 
vennootschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het vennootschaps
deel van de andere echtgenoot. Dit belet evenwel niet dat, overeenkomstig 
art. I40I B.W., de vermogenswaarde van het deel in gemeenschap valt, 
nl. het recht op de winsten en, bij ontbinding van de vennootschap, het 
evenredig recht in het likwidatiesaldo (Brussel, 24 april I963, ]. T., 1964, 
334; Rev. prat. soc., 1964, nr. 5211, blz. 161). 

217 - VERBLIJVINGSBEDING - MINDERJARIGE ERFGENAAM - Om te voor
komen dat de V.O.F. krachtens art. I865, 3° B.W. van rechtswege zou 
ontbonden zijn door de dood van een vennoot, laat art. I 868 B. W. toe 
twee soorten verblijvingsbedingen in de oprichtingsakte te bepalen. 

Er kan voorzien worden dat de vennootschap zal voortduren tussen 
de overlevende vennoten, mits uitkering aan de erfgenamen van hun 
scheidingsdeel. Ook kan voorzien worden dat de vennootschap zal voort
duren met de erfgenamen van de overleden vennoot. 

Dit laatste beding blijft tot betwistingen aanleiding geven wanneer 
een of meer erfgenamen minderjarig zijn. De moeilijkheid ontstaat hieruit 
dat de minderjarige, door vennoot te worden in een V.O.F. noodzakelijk 
de hoedanigheid van handelaar zou verkrijgen. 

In Frankrijk was reeds v66r de wet van 24 juli 1966 aangenomen dat 
de minderjarige erfgenamen de plaats van hun rechtsvoorganger in de 
V.O.F. konden innemen krachtens het verblijvingsbeding in de oprich
tingsakte (Thaller-Percerou, I, nr. 438, blz. 293; - Ripert-Durand
Roblot, I, nr. 747, blz. 373; - betreffende het nieuwe recht zie verder 
nr. 2I9). 

In Nederland schijnt men geen bezwaar te maken tegen het intreden 
van de minderjarige erfgenaam in de V.O.F. (vgl. Molengraaff, I, blz. 224). 

De heersende opvatting in Belgie neemt niet aan dat de minderjarige 
erfgenaam automatisch de plaats van zijn rechtsvoorganger in de V.O.F. 
zou innemen krachtens het verblijvingsbeding. 

Bij de oprichtingsakte kan immers niet afgeweken worden van de 
regelen van openbare orde die in art. 4 en 8, Boek I, Titel I H.W. bepaald 
zijn opdat door of voor rekening van minderjarigen handel zou kunnen 
gedreven worden. 

Het verblijvingsbeding kan dan alleen uitwerking krijgen voor de 
minderjarige erfgenaam indien v66r zijn intreden in de vennootschap, de 
toepassing verzekerd is van art. 4 of 8 naargelang van de gevallen (Fredericq, 
IV, nr. 25I, blz. 390;- Fredericq, L. enS., I, nr. 687, blz. 562;- Van 
Ryn, I, nr. 4I7, blz. 294; - R.P.D.B., Tw. Societe en nom collectif, nr. 127; 
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- Van Lint, R., L'opposabilite aux heritiers mineurs d'une clause de conti
nuation inseree dans un acte de societe en nom collectif, Rev. prat. soc. 1955, 
nr. 4498, biz. 193 e.v.; - anders : Nyssens-Corbiau, I, nr 27, biz. 21). 

Wanneer die voorwaarden niet vervuld zijn of kunnen worden is 
de vennootschap van rechtswege ontbonden overeenkomstig art. r865, 
3° B.W. (Hrb. Antwerpen, 19 februari 1954, Rev. prat. soc., 1955, nr 4499, 
biz. 201). 

De voortzetting van de vennootschap met een minderjarige of met 
zijn vertegenwoordiger die niet behoorlijk gemachtigd is tot het drijven 
van een handel maakt de vennootschap nietig vanaf dat ogenblik (Gent, 
14 juli 1934, fur. comm. Fl., 1935, nr. 5534, biz. 152; - Gent, 16 januari 
1935, fur. comm. Fl., 193S. nr. 5535, biz. 154). 

218 - Deze oplossing werd opnieuw in de rechtspraak bevestigd (Brussel, 
14 december 1964, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5311, biz. 8o, met noot J. 
Renauld; - het bevestigde vonnis : Rb. Brussel, 16 november 1962, 
Rev. prat. soc., 1963, nr. 5135, biz. 16o; T.P.R., 1964, biz. 215). 

Deze ontbinding is onherroepelijk. De toestemming die de erfge
namen geven nadat zij meerderjarig zijn geworden zou slechts een nieuwe 
rechtspersoon kunnen doen ontstaan en hiervoor is een nieuwe oprichtings
akte vereist overeenkomstig art. 4 Venn. W. 

Het hof merkt ook op dat de sterkmaking vanwege sornmige erf
genamen voor rekening van een minderjarige medeerfgenaam, diens toe
stemming niet kan vervangen die uiteraard vereist is vanaf de oprichting 
van de V.O.F. 

219 - In het besproken geval moest de mogelijkheid niet onderzocht 
worden om de minderjarige erfgenaam als commanditair in de vennoot
schap op te nemen tot aan zijn meerderjarigheid. 

Deze oplossing is in . het algemeen mogelijk in Duitsland krachtens 
§ 139 H.G.B. die aan iedere erfgenaam (ook de meerderjarige} toelaat 
zijn verblijven in de vennootschap hiervan afhankelijk te stellen dat hij 
de hoedanigheid van commanditair verkrijgt. Het aandeel van de over
ledene geldt dan als zijn inbreng. 

In art. 21 van de nieuwe Franse vennootschappenwet van 24 juli 1955 
is bepaald dat de V.O.F. binnen het jaar, in een Comm. Venn. zal omgezet 
worden, bij ontbreken waarvan zij zal ontbonden zijn. Tot aan de ver
plichte omzetting is de minderjarige erfgenaam slechts aansprakelijk voor 
.de vennootschapsschulden intra vires van de nalatenschap. 

Naar Belgisch recht onderstelt het intreden van de minderjarige als 
commanditair een statutair beding dat zulks mogelijk maakt. 

Bij toepassing van dergelijk beding moest v66r 1967 betwist worden 
of de V.O.F. gehandhaafd werd na haar omzetting in een Comm. Venn. 
(in die zin : VanRyn, I, nr. 417, blz. 294; - anders : Van Lint, o. c., 
Rev. prat. soc, 1953, nr. 4498, blz. 196}. 
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Die kwestie wordt hier vermeld wegens de recente ciplossing die hier
voor is gegeven door art. I74 nieuw, ingevoegd bij de wet van 23 februari 
I967 betreffende de omz'etting van de vennootschappen. Maar een sta
tutair beding blijft, ook sedert de nieuwe wet, vereist. 

220 - UITSLUITING VAN EEN VENNOOT UIT DE V.O.F .. - In de recente 
rechtspraak moest de vraag behandeld worden van de geldigheid van het 
statutair beding dat de uitsluiting van een vennoot in de V.O.F. toelaat. 

Aan die vraag was tot nog toe in het Belgische recht weinig aandacht 
besteed. 

Het hof van cassatie heeft voor het eerst deze vraag behandeld in 
zijn arrest van 11 maart I966 (Pas., I966, I, 896; R. W., I966-67, 25I; 
T. not., I966, 255; R.C.].B., I967, 205, met noot B. Glansdorff en J. 
Kirkpatrick) (I), met verwerping van het cassatieberoep tegen een arrest 
van het hof te Brussel (I3 april I964, Pas., I965, II, I94; Rec. gen., nr. 
21.046, blz. 265). 

Het hof van cassatie heeft echter de vraag niet opgelost. 
Het tweede onderdeel van het middel dat op de dubbelzinnigheid 

van de redengeving steunde, Iniste feitelijke grondslag. Het aangevochten 
arrest had immers duidelijk beslist dat de uitsluitingsclausule nietig was 
omdat zij tengevolge had de scievereine beoordelingsmacht van de rechter. 
over de wettigheid en de dienst van de uitsluitingsgronden te beperken 
en de meerderheid van de vennoten dienaangaande in de plaats van de 
rechter te stellen. 

Het eerste onderdeel was afgeleid uit de schending van regelen van 
materieel recht maar faalde naar recht. 

Het arrest was immers niet aangevochten in twee doorslaggevende · 
beschouwingen. 

I 0 Het arrest was niet aangevochten in zover het had beslist dat de 
uitsluiting van een vennoot tot gevolg heeft dat de vennootschap in werke
lijkheid ontbonden wordt, maar dat aileen de gevolgen daarvan i.v.m. de 
vereffening en verdeling geregeld 'zijn op een van het gemeen recht af
wijkende wijze ; 

2° het arrest was evenmin aangevochten in zover het vastgesteld had 
dat de uitsluitingsclausule gelijkstond met een uitdrukkelijk ontbindend 
beding, waardoor aan de rechter iedere beoordelingsmacht ontnomen is 
nopens de wettigheid en d~ ernst van de redenen van uitsluiting. 

Volgens het hof van cassatie mocht de feitenrechter uit deze niet 
betwiste beschouwingen afleiden dat de uitsluitingsclausule nietig was 
als strijdig met de bepaling van art. I87I B.W. die de openbare orde 
betreft en die niet toelaat dat de partijen, zelfs in geval van ontbinding 

(I) Het R. W. vermeldt als datum 13 maart; de namen van de partijen zijn echter 
dezelfde. Dit overzicht was reeds ter perse v66r het verschijnen van de noot in de R.C. 
J.B. en in bovenstaande tekst kon hiermede geen rekening gehouden worden. 
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met beperkte gevolgen, het sbevereine beoordelingsrecht van de· rechter 
op welke wijze ook zouden beperken. 

M.a.w. de enige doctrine die in het cassatiearrest zelf is te vinden be
treft het karakter van openbare orde dat aan art. 1871 B.W. wordt erkend. 

Het hof van cassatie zelf besliste niet dat het statutair beding dat de 
uitsluiting van een vennoot bij meerderheidsbesluit toelaat gelijkstaat 
met eeri ontbinding, en evenmin dat die clausule te begrijpen is als een 
uitdrukkelijk ontbindend beding dat iedere beoordeling van de rechter 
zou uitsluiten. 

De vragen nopens de geldigheid en de draagwijdte van de statutaire 
bepaling die de uitsluiting van een vennoot uit de V.O.F. toelaten, blij~ 
ven dus open. 

221 - Zoals bekend is deze kwestie in andere Ianden bij de wet op bij
zondere wijze geregeld. 

Zo is in Duitsland bij § 140 H. G.B. bepaald dat in de gevallen, waarin 
een vennootschap onder firma gerechtelijk zou kunnen ontbonden worden 
de vennoot in wiens persoon de wettige reden daartoe is gegeven, -
precies tot voorkoming van die ontbinding, - op verzoek van de overige 
vennoten gerechtelijk kan worden uitgesloten. Aan de uitgesloten vennoot 
moet zijn scheidingsaandeel uitgekeerd worden. 

Aangenomen wordt dat de u~tsluitingsmogelijkheden ruimer kunne11 
bepaald worden in de oprichtingsakte (uitsluitingsgronden, meerderheids
besluit enz.); maar in ieder geval blijft vereist dat de uitsluiting aan de 
beoordeling van de rechter moet kunnen worden onderworpen (Baumbach
Duden, Handelsgesetzbuch, zeventiende uitg., 1966, § 140, biz. 426 e.v.;
Hueck, Gesellschaftsrecht, elfde uitg., 1963, § 17, II-III, biz. 79 e.v.). 

Bijzonder duidelijk is de hiermede verwante regel geformuleerd in 
art. 577 van het Zwitserse O.R. : ,Wenn die Auflosung der Gesellschaft 
aus wichtigen Grunden verlangt werden konnte und diese vorwiegend 
in der Person eines oder mehreren Gesellschafter liegen, so kann der 
Richter auf deren Ausschliessung und auf der Ausrichtung ihrer Anteile 
am Gesellschaftsvermogen erkennen, sofern alle i.ibrigen Gesellschater es 
beantragen''. 

In Frankrijk is de vraag in rechtspraak en rechtsleer herhaaldelijk 
gesteld. Ze wordt er in verschillende zin opgelost. 

Volgens sommigen is uitsluiting steeds ongeoorloofd. Zelfs indien 
daartoe wettige redenen zouden ingeroepen worden, kunnen die alleen 
tot gerechtelijke ontbinding van de vennootschap als geheel voeren (Thaller
Percerou, Droit Commercial, achtste uitg., nr. 431, biz. 291;- Pic-Kreher, 
Societes commerciales, zevende uitg., I, nr. 570, biz. 588). Volgens anderen 
kan een vennoot worden uitgesloten op grond van wettige redenen, voor
namelijk de tekortkoming aan zijn verplichtingen, op voorwaarde dat de 
oprichtingsakte een daartoe strekkende bepaling bevat. De uitsluiting 
wordt door de rechter uitgesproken. Indien, krachtens de statuten, door 
de overige vennoten tot de uitsluiting zou kunnen worden besloten, moet 



de gegrondheid van het besluit kunnen worden beoordeeld door de rechter 
(Planiol-Ripert, eerste uitg., XI, nr. Io67, blz. 332; - Houpin-Bosvieux, 
Societes civiles et commerciales, zevende uitg., I, nr. 225, blz. 276; -
Ramel-Lagarde, Droit commercial, I, nr. 483, blz. 590; -'- vgl. ook : 
Caillaud, B., L'exclusion d'un associe dans les societes, Paris, I966, blz. 
239 e.v.). 

Men bemerkt dat, door de vrijwaring van de mogelijkheid van een 
volledige toetsing door de rechter, tevens de mogelijkheid wordt gehand
haafd dat de vennootschap op verzoek van de uitgesloten vennoot over~ 
eenkomstig art. I87I B.W. zal kunnen ontbonden worden. 

222 - De geldigheid van de statutaire bepaling in de V.O.F. die de uit
sluiting van een vennoot toelaat is, zoals gezegd, in Belgie niet uitvoerig 
behandeld {I). 

In een scheidsrechterlijke uitspraak werd de geldigheid aangenomen 
van de uitsluitingsclausule in de oprichtingsakte van een V.O.F. voor 
het geval dat een vennoot aan de firma schade heeft berokkend en weigert 
die te vergoeden {Scheidsrechters, 2 juli I92I, Pas., I922, III, I38). Ter 
zake was de veroordeling van de vennoot-zaakvoerder door het straf
gerecht als een voldoende uitsluitingsgrond beschouwd). 

Een auteur erkent de geldigheid van de statutaire bepaling die aan 
de vennoten toelaat, zelfs door meerderheidsbesluit, een vennoot uit te 
sluiten, maar slechts wegens wanprestatie. In ieder geval moet het besluit 
aan de beoordeling van de rechter kunnen worden onderworpen (Van 
Ryn I, nr. 338, blz. 237). 

Anderen ontkennen op besliste wijze de mogelijkheid om een vennoot 
uit te sluiten {De Page-Dekkers, V, nr. Io6, blz. I07). Hun betoog betreft 
de eigenlijke maatschap, maar geldt uiteraard voor de V.O.F. 

Zonder statutair beding is volgens hen, ook bij wanprestatie, de uit
sluiting onmogelijk maar kan slechts aanleiding bestaan tot gerechtelijke 
ontbinding. De bepaling in de oprichtingsakte die de uitsluiting van een 
vennoot laat uitspreken zelfs door het eenparig besluit van de overige 
vennoten, beschouwen zij als nietig. 

Daartoe wordt aangevoerd dat dit beding de bindende kracht van de 
overeenkomst zou miskennen {art. I I34 B.W.); dat het mogelijks in te 
roepen art. I I84 B.W. de tussenkomst van de rechter vereist; dat de rechten 
van de uitgesloten vennoot in het vennootschaps\rermogen hem niet kunnen 

(1) Meer aandacht is besteed aan de kwestie van de uitsiuiting van aandeeihouders 
in de N.V. (zie hierover o.m. FREDERICQ, V, nr. 510, biz. 722;- VANRYN, I, nr. 525, 
biz. 354; - Cass., 5 juni 1947, R.C.].B., 1948, 9, met noot J. VAN RYN). 

Voor de Coop. Venn. zie hoven nrs. 202 e.v. · 
In de V.Z.W. is de materie geregeid bij art. 12 W. 27 juni 1921. Aangenomen wordt 

dat de rechter aileen de formeie regeimatigheid van het besiuit mag beoordeien (A. P.R., 
Tw. V.Z.W., door J. LINDEMANS, nr. 455). 

Een uiterst ruime opvatting over de geidigheid van een beding van willekeurige 
uitsiuiting in de gewone verenigingsovereenkomst kwam tot uitdrukking in : Brussei, 
13 mei 1966, R. W., 1966-67, 257. 
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ontnomen worden; ten slotte, dat de vennootsthap tussen de overige 
vennoten een nieuwe vennootschap zou uitmaken. 

Als uitdrukkelijk ontbindend beding opgevat zou de clausule eveneens 
nietig zijn omdat art. x87x B.W., meer nog dan bij toepassing van art. u84 
B.W., een gerechtelijke controle eist, en in die zin de openbare orde 
betreft. 

223 - Het arrest van het hof te Brussel (hoven nr. 220) staat zeer dicht 
bij deze opvatting. Met De Page en het arrest mag worden aangenomen 
dat het statutair beding, waarbij aan de algemene vergadering de arbitraire 
macht toekomt om een vennoot uit te sluiten, zonder enig beroep op 
de rechter, nietig is. 

Om de noodzakelijke beoordelingsmacht van de rechter over de 
geldigheid van de uitsluiting te handhaven moet de nodeloze omweg niet 
gemaakt . worden die de redengeving van het Brusselse arrest kenmerkt. 
De uitsluiting van een vennoot heeft geen ontbinding ten gevolge. Zij 
strekt er toe, samen met het statutair verblijvingsbeding, de vennootschap 
te doen voortduren tussen de overblijvende vennoten. 

Maar met het arrest kan aangenomen worden dat, wanneer men aan
neemt dat de beoordelingsmacht van de rechter over de gegrondheid van 
een ontbinding krachtens art. 1871 B.W. niet mag beperkt worden, dit 
evenzeer geldt voor de beoordeling van de gegrondheid van het besluit 
waarbij eeh vennoot wordt · uitgesloten. 

De uitgesloten vennoot kan immers, bij zijn eis tot nietigverklaring 
van het besluit waarbij hij uitgesloten is, de gerechtelijke ontbinding 
vorderen van de vennootschap krachtens art. x871 B.W. waarvan de toe
passing niet kan uitgesloten worden door de oprichtingsakte. De rechter 
moet dus noodzakelijk even soeverein kunnen oordelen over de gegrond~ 
heid van de uitsluiting, als hij dit doen kan m.b.t. de ontbinding. 

Tegen de geldigheid van de uitsluitingsclausule, die de mogelijkheid 
van gerechtelijke controle openlaat, kan geen bezwaar gemaakt 'Worden. 
Dergelijk beding kan in de oprichtingsakte wettelijk · gemaakt worden 
krachtens art. II34 B.W. zelf. In zijn toepassing moeten alle vereisten 
zowel vart formele aard als van materiele aard nageleefd worden ( oproeping ; 
techten van verdediging; goede trouw) en over de naleving zal de recht
bank volledig oordelen. Vanzelfsprekend moet het scheidingsaandeel 
(onder voorbehoud van strafbedingen) uitgekeerd worden. Na de uit
sluiting blijft dezelfde vennootschap voortbestaan. Het uitsluitingsbeding 
heeft precies als strekking en als enig nut de handhaving van de vennoot
schap, die, zonder dit bediri.g, slechts zou kunnert ontbonden worden bij 
toepassing van art. x871 B.W. De statutaire uitsluitingsclausule gaat 
uiteraard gepaard met een verblijvingsbeding. Krachtens dit onbetwist
bare geldige beding eindigt de vennootschap niet bij het wegvallen van 
deelneming van een of meer vennoten, mits er twee overblijven (zie hoven 
nr. 217). 



HOOFDSTUK VI 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

224- 0NTBINDING VAN RECHTSWEGE - WEGVALLEN VAN DEELNEMING 
IN V.O.F. - Het wegvallen van deelneming van een vennoot in de V.O.F. 
heeft als algemene regel de ontbinding van rechtswege ten gevolge (art. 
1865 B.W.). Ontbinding op dergelijke grond kan voorkomen worden door 
verblijvingsbedingen. 

De moeilijkheid waarop de toepassing van die bedingen stuit ingeval 
van minderjarigheid van de erfgenaam van een overleden vennoot is 
besproken hoven nr. 217 e.v. 

Betreffende de handhaving van de vennootschap na uitsluiting van 
een vennoot, zie hoven nr. 220 e.v. 

225 - VERSTRIJKEN VAN WETTELIJKE MAXIMUMDUUR- Bij het verstrijken 
van de maximumduur van dertig jaar bepaald door art. 102 Venn. W. voor 
de N.V. (vgl. art. 139 voor de P.V.B.A. en art. 145, 1° voor de Coop. Venn.) 
wordt de vennootschap, behoudens geldig en tijdig verlengingsbesluit, 
van rechtswege ontbonden. 

Deze beperking van maximumduur van de vennootschappen is 
ingegeven door de vrees voor de dode hand. De regel is een typisch Bel
gisch verroest stuk recht geworden, waarmede men in andere landen niet 
meer geplaagd zit (1). 

In zijn reeds besproken arrest van 12 november 1965 (zie hoven nr. 45) 
heeft het hof van cassatie heel oordeelkundig de toepassingssfeer van het 
hinderend art. 102 beperkt gehouden voor de buitenlandse vennoot
schappen die hun zetel naar Belgie overbrengen. Het hof beslist dat het 
vereiste van art. 102, tweede lid geen substantiele voorwaarde is voor het 
ontstaan van de N.V. en dat de bij de Belgische wet beperkte duur van 
de vennootschap eerst ingaat op de dag waarop, samen met de zetel
verplaatsing, de Belgische wet toepasselijk wordt. Het vroeger tijdsverloop 
wordt dus niet meegerekend in de terrnijn van dertig jaar. 

226 - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND - In de rechtspraak 
blijft de regel gehandhaafd volgens dewelke de vereniging van alle aan
delen in een hand van rechtswege en onherroepelijk de ontbinding van 
de vennootschap, ongeacht haar soort, ten gevolge heeft (zie vorig overzicht 

(1) In Nederland en Duitsland bv. is geen maximumduur vastgesteld en wordt de 
N.Y. in de regel voor onbepaalde duur opgericht. 

In Frankrijk is de maximumduur van aile handelsvennootschappen, met mogelijke 
verlenging, gebracht op 99 jaar (art. 2, Loi Soc. Comm., 24 juli 1966). 

De vreemde wetgevers hebben zelfs soms in een bijzondere regeling voorzien om 
het gevaar van de ontbinding van rechtswege te voorkomen wanneer de vennootschap 
voor een bepaalde duur is aangegaan (zie bv. art. 55 a, Ned. K., - vgl. ook het bij de wet 
van 24 juli 1966 gewijzigd art. 1866 Fr. Code Civil). 
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T.P.R., I964, biz. 2I5). Het Belgische vennootschapsrecht krijgt hierin 
ook stilaan de figuur van een trieste alleenstaandei'. Men weet dat die 
oplossing niet aangenomen wordt in de meeste buitenlandse rechts
systemen. Ook de Franse wetgever is thans nieuwe paden opgegaan en 
heeft de vroeger aangenomen oplossing van een ontbinding van rechtswege 
vervangen door een gerechtelijke ontbinding die op verzoek van iedere 
belanghebbende wordt uitgesproken indien de eenhoofdig geworden ven
nootschap haar situatie niet binnen de termijn van een jaar regulariseert 
(art. 9, Loi Soc. Comm., 24 juli I966). 

227 - Naar Belgisch recht treedt de ontbinding van rechtswege in, niet 
aileen na openlijke vereniging van aile aandelen in een hand, maar ook 
wanneer de vennootschap in werkelijkheid eenhoofdig is geworden, terwijl 
de pluraliteit van vennoten, na een fictieve overdracht van aandelen met 
behulp van stromannen gehandhaafd wordt (vgl. in een P.V.B.A. : Gent, 
9 maart I954, R. W., I954-55, 42I). 

Het hof te Gent bevestigde ten aanzien van de principes deze oplossing 
die met de in Belgie gangbare stelling strookt. Ten aanzien van de feiten 
werd echter vastgesteld dat niet bewezen was dat de .stromannen optraden 
voor rekening van enige aandeelhouder, maar dat zij waarschijnlijk han
delden voor een. groep andere personen. Dientengevolge was de vereniging 
van aile aandelen niet bewezen en was geen ontbinding van rechtswege 
ingetreden (Gent, 25 maart I964, R. W., I963-64, I8I9; - bevestiging 
van Hrb. St. Niklaas, 6 mei I963, R. W., I963-64, I824). 

Over de mogelijke strafbare valsheid in geschriften bij het optreden 
door stromannen zie hoven nr. 76. 

228 - ONTBINDING VAN RECHTSWEGE VAN DE P.V.B.A.- Bijzondere pro
blemen kunnen oprijzen i.v.m. de ontbinding van rechtswege in de P.V.B.A. 
Vooreerst wanneer een van haar twee vennoten overlijdt zonder erfge
namen die van rechtswege zijn plaats innemen als vennoot. Het vonnis 
dat deze moeilijkheid moest oplossen is besproken hoven onder nr. I85 e.v. 

Een andere betwisting betreft de vraag of de P.V.B.A. die twee echt
genoten als vennoten heeft ontbonden wordt wanneer de derde vennoot 
overlijdt. Anders dan in het onder nr. 183 besproken vonnis moet deze 
vraag ontkennend worden beantwoord. 

229 - GERECHTELIJKE ONTBINDING OM WE:TTIGE REDENEN (Art. I87I B.W.) 
- In een arrest, dat in andere opzichten tot betwisting aanleiding geeft 
(zie hoven nr. 220 e.v.), heeft het hof van cassatie duidelijk beslist dat 
art. I871 B.W. de openbare orde raakt, in zover het aan de rechter een 
soevereine beoordelingsmacht toekent nopens de ernst en de wettigheid 
van de redenen van ontbinding. Die vrije beoordelingsmacht kan bij de 
statuten niet worden beperkt (Cass., I I maart I966, Pas., 1966, I, 896; 
R. W., I966-67, 251; - in die zin : De Page-Dekkers, V, nr. I02, in fine, 
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blz. 106; - anders : Lehrer, J., La dissolution des societes pour justes motifs. 
Rev. prat. soc., 1962, nr. so66, blz. 178 e.v.). 

Deze uitspraak betrof een V.O.F., die, zoals bekend, beheerst is door 
de bepalingen van het B.W. over de burgerlijke vennootschap, onder 
voorbehoud van hetgeen in art. I 862 en art. I 873 B. W. is gezegd. 

Hieruit volgt dat bet statutair beding dat de vordering tot vervroegde 
ontbinding zou uitsluiten of zou beperken tot bepaalde gevallen, nietig is. 
In ieder geval moet de rechter de vennoten in een voor bepaalde duur 
aangegane vennootschap van elkander kunnen helpen indien daartoe 
wettige redenen aanwezig zijn. 

Hieruit volgt ook dat de rechter nooit verplicht kan zijn de gerecbte
lijke ontbinding uit te spreken wanneer hij dit niet verantwoord acht. 
M.a.w. bij de oprichtingsakte kan niet bepaald worden dat de vervulling 
van daarin genoemde voorwaarden als wettige reden zullen moeten erkend 
worden. De recbter oordeelt hierover soeverein. 

M.a.w. het uitdrukkelijk ontbindend beding dat bet bestaan van de 
vennootscbap als geheel zou treffen, is in de maatschap, de V.O.F. en 
de Comm. Ven. nietig (in die zin ook : De Page-Dekkers, V, nr. 106, 
blz. I07). 

Ten slotte volgt uit het aangehaalde arrest dat het statutair beding dat 
aan de algemene vergadering zou toelaten tot de vervroegde ontbinding 
van een voor bepaalde tijd opgerichte maatschap, V.O.F. of Comm. Venn. 
op soevereine wijze te besluiten, nietig is. 

230 - ToEPASSINGSSFEER VAN ART. I871 B.W. -De toepassingssfeer van 
art. I871 B.W. blijft betwist. 

Dat de vraag op welke vennootscbappen, buiten bet V.O.F. en de 
Comm. Venn. waaromtrent geen betwisting bestaat, art. 187I B.W. toe
passing kan vinden, gesteld wordt is o.m. hierdoor te verklaren dat de 
vennootschappenwet geen uitputtende opsomming van de oorzaken van 
ontbinding bevat. Aan de andere kant herinnert art. I873 B.W. aan bet 
principe van voorrang van de bijzondere wet op de algemene wet maar 
art. 1, tweede lid Venn. W. berhaalt de evidentie dat tot de bronnen van 
bet recbt van de bandelsvennootscbappen ook het burgerlijk recht behoort. 
Welnu nergens is art. I87I B.W. door de vennootschappenwet ter zijde 
gesteld. 

In het systeem van de wet staat men dus voor een open vraag in 
welke handelsvennootscbappen de besproken bepaling kan worden in
geroepen. 

Nu is bet zeker dat geen antwoord op die vraag kan gezocbt worden 
in de louter theoretiscbe classificatie van de vennootschappen in personen
vennootschappen en kapitaalvennootscbappen. Indien bet nut van die 
categorieen voor een doelmatige ordening van de verscbijnselen van het 
positieve recbt reeds twijfelachtig is, blijkt in elk geval iedere deductie 
uit die begrippen op zicb zelf onverantwoord en gevaarlijk. 
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231 - Voor de PN.B.A. wordt de strelcking van de rechtspraak bevestigd 
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 217;- verder: Hrb. Antwerpen, 
3 maart 1962, R. W., 1963-64, 1769, bevestigd in hager beroep door 
Brussel, 10 februari 1964, R. W., 1963-64, 1764; Rev. prat. soc., 1964, 
nr. 5206, blz. 153 en nr. 5207, blz. 154; - Hrb. Brussel, ro november 
1965, R. W., 1965-66, 1173; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5513, blz. 87). 

Als wettige reden werd in het eerste geval aangenomen de langdurige 
inactiviteit Van de vennootschap en_het teleurgaan van de verstandhouding 
en het vertrouwen tussen de vennoten. 

In het tweede geval was grond tot ontbinding het voortdurend mis
verstand tussen de twee vennoten-zaakvoerders en de onmogelijkheid van 
verdere samenwerking. 

232 - Meestal wordt beslist dat art. 1871 B.W. niet op de N.V. kan 
worden toegepast. Het vonnis dat door de rechtbank van koophandel te 
Brussel in die zin was geveld op 27 maart 1962 werd opnieuw gepubliceerd 
(Rev. prat. soc., 1964, nr. 5228, blz. 261). Zoals reeds uiteengezet is, kan 
die oplossing of juister die weigering van een oplossing, niet aangenomen 
worden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, 217). 

Het argument dat gesteund is op de beschouwing dat de N.V. niet 
beheerst is door het burgerlijk recht maar uitsiuitend door haar eigen 
recht, en voornamelijk door art. 70 Venn. W., overtuigt niet. 

Art. 70 regelt slechts de bevoegdheid eh de voorwaarden · voor de· 
statutenwijziging. Hier gaat het echter niet over een vrijwillige vervroegde 
ontbinding, die inderdaad een statutenwijziging is. De vraag is aileen of, 
buiten die vrijwillige ontbinding, ook een gerechtelijke ontbinding om 
wettige reden mogelijk is. Dit wordt zeker niet door art. 70 uitgesloten 
(Van Rijn, I, nr. 346, blz. 242). 

Deze stelling druist regelrecht in tegen art. 1, tweede lid, Venn. W. 
dat tach, naast de wetten van de koophandel, oak het burgerlijk recht 
als rechtsbron vermeldt. · Het is een eis van doelmatigheid dat het burgerlijk 
recht zou toegepast worden wanneer het door de bijzondere wet niet zeker 
is uitgesloten, terwijl laatstgenoemde zelf te kart schiet en geen oplossing 
kan geven. 

Voorzeker zal de open N.V. praktisch nooit in een situatie geraken 
waarin een gerechtelijke ontbinding noodzakelijk is. Daar komt de be
sproken vraag niet eens te pas. 

Ze wordt wel gesteld in de besloten N.V. Dit feit aileen wijst er op 
dat, bij ontbreken vaniedere andere oplossing, art. 1871 B.W., het ultimum 
refugium moet kunnen verschaffen voor een vennootschap die vastgeraakt is. 

Wat baat de erkenning van de soevereine macht van de algeinene 
vergadering wanneei' zij samengesteld is uit twee groeperi met gelijke 
stemkracht die tegen elkaar opwegen, zodat elke besluitvorming cinmogelijk 
is geworden ? 

233 - GERECHTELIJKE ONTBINDING WEGENS VERMINDERING VAN HET 
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LEDENTAL - In de praktijk wordt de eis van het zevental in de N.V. 
ornzeild door · het optreden van stromannen, hetzij vanaf de oprichting, 
hetzij naderhand, om te beletten dat de bij art; 104 Venn. W. voorziene 
gerechtelijke ontbinding zou uitgesproken worden. 

Het hof van cassatie besliste dat dergelijk optreden van stromannen 
om het zevental te behouden, afgezien van de eventuele strafbaarheid 
krachtens art. 200, Venn. W. (stemmen ter vergadering), de misdaad van 
valsheid in geschriften kan uitmaken indien gehandeld is met bedrieglijk 
opzet of met oogmerk om te schaden (Cass., 4 oktober 1965, Pas., 1966, 
I, 157; R. W., 1965-66, 1637; - zie hoven nr. 75). 

234 - De rechtspraak betreffende het probleem van de Coop. Venn. 
wegens vermindering van het ledental is reeds besproken hoven onder 
nr. 2or. 

. 235 - fiANDHAV1NG VAN DE RECHTSPERSOONL1JKHEID NA DE ONTBINDING

Uit de handhaving van de rechtspersoonlijkheid na de ontbinding (art. 178 
Venn. W.) volgt dat de vennootschap als zodanig, d.w.z als rechtspersoon, 
uitsluitend eigenaar blijft van de goederen die het vennootschapsvermogen 
samenstellen en dat dit vermogen afgescheiden blijft van het vermogen 
van de vennoten {vgl. hierover: Heenen, J., noot onder Cass., 2 december 
1952, R.C.].B., 1953, 288). 

Anders uitgedrukt wil dit zeggen dat uit de ontbinding geen onver
deeldheid tussen de vennoten m.b.t. het vennootschapsvermogen ontstaat. 
Art. 178 strekt er precies toe dergelijk gevolg van de ontbinding uit te 
sluiten. 

Er werd opnieuw beslist dat de vennoten de onverdeelde eigendom 
eerst kunnen verkrijgen door de afsluiting van de vereffening of door een 
akte van eigendomsoverdracht, die, wanneer zij onroerende goederen 
betreft, moet worden overgeschreven. 

Zolang dergelijke overgang van eigendom niet is geschied, kunnen 
de overdrachten van hun rechten tussen vennoten onderling, niet een 
onverdeeld aandeel in de onroerende goederen van de vennootschap tot 
voorwerp hebben gehad, maar slechts vennootschapsaandelen in het ver
mogen van de vennootschap in vereffening (Luik, Ver. Kamers, I juni 
1965, Rev. prat. soc., 1966, nr. 5295, blz. r8) (r). 

236 - De regel door art. 178 bepaald, geldt ongeacht de oorzaak van ant
binding (zie vorig overzicht T.P.R., 1964, blz. 219), en a.m. wanneer een 
vennootschap ontbonden is door de vereniging van alle aandelen in een 
hand. Hieruit volgt dat de procedure tot geldig V'erklaren en een beslag 
onder derden voortgezet wordt tegen de vennootschap onder wie beslag 

(1) Het cassatiearrest van 23 november 1961 (Pas., 1962, I, 362) waardoor de zaak 
naar het hof te Luik was verwezen, had het aangevochten arrest vernietigd op gronden 
die vree1p_d zijn aan het vennootschapsrecht. 
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onder derden was gelegd, ook wanneer zij van rechtswege ontbonden is 
doordat al haar aandelen verenigd zijn in hoofde van een andere N.V. 
(Brussel, 28 april I965, Pas., I966, II, I I4). 

Over het behoud van het handelskarakter door de ontbonden vennoot
schap zie hoven nr. 26. 

237 - BEPERKTE BEKWAAMHEID VAN DE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING
De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wordt slechts voor haar 
vereffening gehandhaafd. M.a.w. de vennootschap in vereffening heeft 
een bekwaamheid die beperkt is door het vereffeningsdoel dat in de plaats 
is getreden van het statutair exploitatiedoel. 

Op de ontbinding kan niets anders dan vereffening volgen. Het bedrijf 
van de ontbonden vennootschap mag, onder voorbehoud van de door 
art. I82 Venn. W. bedoelde tijdelijke voortzetting, en de afwikkeling van 
de zaken in het kader van een behoorlijk vereffeningsbeleid, niet worden 
voortgezet. Een exploitatieactiviteit zou het doel van de ontbonden ven
nootschap te buiten gaan en haar mitsdien niet kunnen worden toegerekend. 

Ook werd opnieuw beslist dat de V'ennoot die de zaken van een ont
bonden handelsvennootschap voortzet noodzakelijk persoonlijk handel 
drijft, en door deze professionele bedrijvigheid de hoedanigheid van han
delaar verkrijgt. Hij kan persoonlijk failliet verklaard worden (Brussel, 
22 april I964, Pas., I965, II, I38; - vgl. Gent, 9 maart I954. R. W., 
I954-55, 42I; Rev; prat. soc., I956, nr. 4585, biz. I62; - vgl. ook Van 
Rijn-Heenen, II, nr. I049, biz. 103). 

238 - VEREFFENAAR - BENOEMBAARHEID - REcHTSPERsooN - Het hof 
te Brussel oordeelde dat een N.V. niet tot vereffenaar van een ontbonden 
N.V. kan benoemd worden, tenzij wanneer haar statutair doel de ver
effening van vennootschappen zou omvatten (Brussel, 28 april 1965, Pas., 
1966, II, II4) (1). 

De aldus geformuleerde stelling kan ten aanzien van het thans geldende 
recht niet aangenomen worden. 

De theoretische betwisting of een rechtspersoon tot beheerder in 
een N.V. kan benoemd worden, is afgedaan sedert het cassatiearrest van 
31 mei 1957 (R. W., 1962-63, 839; Rev. prat. soc., 1962, nr. 5078, biz. 253; 
Pas., 1962, I, 1054; - zie vorig overzicht, nr. 69, T.P.R., 1964, 102). 

Op dezelfde gronden kan ook geen bezwaar meer gemaakt worden 
tegen de benoeming van een rechtspersoon tot vereffenaar (in die zin : 

(x) Ter zake had de N.Y., beweerde vereffenaar, aile aandelen verkregen in een 
andere N.Y. die dientengevolge van rechtswege ontbonden was. 

De kwestie was in het arrest niet zuiver gesteld, vermits het hier besproken motief 
voorafgegaan was van de vaststelling door het hof dat geen vereffenaars van de ontbonden 
N.V. waren benoemd geweest (zie de redengeving Pas. 1966, II, 115, eerste kol.). 

Welnu, bij ontbreken van benoeming van vereffenaars is art. 180 toepasselijk, en 
ziet men niet in hoe de N.Y. aan het mandaat van vereffenaar zou kunnen geraakt zijn. 
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Resteau, IV, nr. 1869, biz. 117; - Fredericq, V, nr. 723, biz. 1016; -
Van Rijn-Heenen, II, nr. 1o6,S, blz. 1 13). 

De bezwaren die tegen de benoeming van een rechtspersoon tot 
beheerder werden ingebracht worden overigens niet gehandhaafd be
treffende de benoeming van een rechtspersoon tot vereffenaar ( vgl. Heenen, 
J., Di! la possibilite, pour une personne morale, d'etre l'organe d'une societe 
ou d'une association ayant la personnalite juridique, Rev. prat. soc., 1954, 
nr. 4358, blz. 86). 

239 - Voor beide functies geidt hetzeifde voorbehoud dat door bet hof 
van cassatie duidelijk was gemaakt : de uitoefening van het ambt van 
beheerder of van vereffenaar mag niet vreemd zijn aan het statutair doel 
van de rechtspersoon aan · wie het opgedragen wordt. 

Volgens het besproken arrest moet dit zo begrepen worden dat de 
vereffening van vennootschappen zou moeten behoren tot het statutair doel. 

Hiermede wordt te veel geeist. De vereffening van vennootschappen 
moet helemaal niet formeel aangeduid zijn in de statutaire doelbepaling. 
Het volstaat integendeei dat het te vereffenen bedrijf van de ontbonden 
vennootschap, minstens ais hulpmiddel, kan omvat worden door het 
statutair vastgestelde doel van de onderneming (zie art. 30, 1° Venn. W.) 
van de rechtspersoon-vereffenaar (vgl. wat het principe betreft : Resteau, 
IV, nr. 1869, in fine, blz. I 19). 

Indien de benoeming van een rechtspersoon tot beheerder niet zeer 
praktisch is wegens de moeiiijkheden i.v.m. de wijze waarop het ambt 
zal uitgeoefend worden, schijnt integendeei de uitoefening van het ambt 
van vereffenaar niet op dezelfde bezwaren te stuiten. De moeilijkheid die 
voor het beheerdersambt voortspruit uit zijn essentieel collegiaal karakter 
ontstaat niet noodzakelijk voor het vereffenaarsambt dat, voigens de alge
meen aanvaarde opvatting, eenhoofdig mag zijn. Dit betekent dat de raad 
van beheer van de N.V.-vereffenaar, niet verplicht is om aan de werking 
van een ander college deel te nemen, maar zelfstandig, naast .zijn beheers
functie in de eigen vennootschap ook een vereffeningsfunctie in de andere. 
ontbonden vennootschap zal uitoefenen. 

240 - VEREFFENAAR - GERECHTEL1JKE BENOEMING - In het voorgaande 
overzicht (T.P.R., 1964, blz. 221, nr. 192) werd de rechtspraak beaamd 
volgens dewelke de rechtbanken uitzonderlijk bevoegd zijn om ook in de 
N.V., de P.V.B.A. en de Coop. Venn. de vereffenaar(s) te benoemen 
wanneer de besluitvorming in de algemene vergadering onmogelijk is 
geworden doordat twee gelijke strijdige groepen tegen elkander opwegen. 
Terecht wordt de slotzin van art. 179, eerste lid Venn. W. toegepast, 
en gaat de rechtbank over tot de benoeming van de vereffenaar na gerech
telijke ontbinding, wanneer vaststaat dat ter algemene vergadering on
mogelijk een meerderheid voor een benoeming kan tot stand gebracht 
worden. Dit is zeker het geval wanneer een P.V.B.A. slechts twee vennoten 
telt, en de ontbinding is uitgesproken omdat tussen beide elke verstand-
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houding is te loor gegaan (Hrb. Brussel, 10 november 1965, R. W., 1965-
66, 1173). 

241 - In de thans bestudeerde periode werd deze gerechtelijke tussen
komst terecht uitgebreid. Naar aanleiding van de gerechtelijke ontbinding 
van een P.V.B.A. wegens aanhoudend m1sverstand tussen de vennoten, 
werd vastgesteld dat een groep van vennoten in elk geval partij trekt voor 
de zaakvoerder wiens beleid aanleiding gaf tot de gerechtelijke ontbinding 
zodat van meetaf aan vaststaat dat het belang van de eisende vennoot, 
bij de benoeming van de zaakvoerder tot vereffenaar, zal miskend worden. 
De rechtbank benoemde dan ook zelf de vereffenaar (Hrb. Antwerpen, 
3 maart 1962, R. W., 1963-64, 1769;- bevestigd in hoger beroep : Brussel, 
10 februari 1964, R. W., 1963-64, 1764). 

Ook werd beslist dat de statutaire bepaling van een P.V.B.A., krachtens 
dewelke na ontbinding de vereffening toekomt aan de in functie zijnde 
zaakvoerder(s) kan niet toegepast worden op het door de oprichters zeker 
niet bedoelde geval van een gerechtelijke ontbinding wegens onenigheid 
tussen de twee vennoten. De rechtbank benoemt alsdan de vereffenaar 
krachtens art. 179 (Hrb. Brussel, 10 november 1965, R. W., 1965-66, 1173). 

242 - AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN - De vereffenaars zijn krach
tens art. 186 Venn. W. niet alleen, zoals de beheerders, jegens de vennoot
schap zelf aansptakelijk; maar bovendien jegens derden, voor de uitvoering 
van hun mandaat en voor de tekortkomingen in hun beheer. 

Een duidelijk geval van aansprakelijkheid tegenover de vennootschaps
schuldeisers is dit waarin de vereffenaars tot verdeling van het actief onder 
de vennoten overgaan zonder zich te bekommeren over een schuld van 
de vennootschap die zij onbetaald laten (Rb. Dendermonde, 23 januari 
1964, Rev. prat. soc., 1964, n,r. 5215, biz. 177;- vgl. over het doordrijven 
van de vereffening zonder zich te bekommeren over de betaling van een 
betwiste schuldvordering, Rb. Antwerpen, 20 februari 1959, R. W., 1958-
59, 1803). 

243 - AANSPRAKELIJKHEID- VERJARING- Terecht werd beslist dat de 
verjaring van de rechtsvorderingen tegen de vereffenaar uit zijn persoonlijke 
aansprakelijkheid (art. 186 Venn. W.) loopt te rekenen van de feiten die 
tegen hem zijn aangevoerd (art. 194, voorlaatste lid Venn. W.) (1), en niet 
eerst van de bekendmaking van de. sluiting van de vereffening, zoals door 
art. 194, vierde lid Venn. W. is bepaald voor de vorderingen tegen de 
vereffenaars in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers der vennootschap 
(Brussel, 12 februari 1964, Pas., 1965, II, 82; - in die zin reeds : Luik, 
12 juni 1907, Pas., 1907, II, 329). 

Volgens het aangehaalde arrest is de bij art. 194 bepaalde verjarings-

(1) Volledigheidshalve had hieraan dienen toegevoegd te zijn of indien de feiten met 
opzet zijn verborgen gehouden, te rekenen van hun ontdekking. 
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termijn in werkelijkheid een vervaltermijn. Als zodanig zou hij niet vathaar 
zijn voor schorsing, zelfs niet wegens overmacht. Hoogstens zou hij kunnen 
verlengd worden ingeval van (terzake niet hewezen) verhindering om 
hinnen. de vastgestelde termijn te handelen. 

Afgezien van een zekere tegenstrijdigheid in de uitspraak (onmogelijk
heid de schorsing wegens overmacht en mogelijkheid van verlenging van 
de termijn in geval van verhindering om te handelen), moet hetwijfeld 
worden of deze termijn wel als een vervaltermijn i.p.v. verjaring mag 
hestempeld worden. Het gaat hier immers over het teniet gaan van een 
suhjectief recht op schadeloosstelling en geenszins over een rechtshandeling 
die alleen hinnen een hepaalde termijn nuttig zou kunnen ingesteld worden 
(Vgl. over het hegrip vervaltermijn en de praktische gevolgen daarvan : 
Delva, W., Preadvies over de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen. 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 
]aarboek VIII (r96I-1962), hlz. 286 e.v.; - De Page, VII-2, nr. II35. 
hlz. 1033 e.v.). 

Meestal wordt aangenomen dat de in art. 194 geregelde verjaring 
vathaar is voor stuiting overeenkomstig art. 2242-2250 B.W. (Passelecq, 
nr. 5094, hlz. 664 en nr. 5100, hlz. 665;- Wauwermans, nr. 1030, hlz. 624; 
- Fredericq, V, nr. 763, hlz. 1071). Aan de andere kant is men het vrijwel 
eens dat de hij art. 194 hepaalde termijn niet vathaar is voor schorsing 
ten voordele van onhekwamen (Fredericq, l.c.; - Passelecq, nr. 5102, 
hlz. 665). De materie is ongetwijfeld op duistere wijze geregeld in de wet. 

Voor de wenselijkheid de iure constituendo van een korte vervaltermijn 
in de stricte zin van het woord hestaan ongetwijfeld goede argumenten 
(vgl. i.v.m. de nietigheid van hesluiten van de algemene vergadering hoven 
nr. 156). Of die juridisch-technische oplossing in het geldende recht, 
hij onthreken van wettelijke regeling mogelijk is, valt te hetwijfelen. 

Betreffende de verjaring van deze aansprakelijkheid, die dezelfde is 
als de aansprakelijkheid van de heheerders zie verder hoven nr. 137 e.v. 

Betreffende de verjaring van de rechtsvorderingen tegen de vereffe
naars als zodanig zie verder nr. 258. 

244 - VEREFFENAAR - SALARIS - GEEN VOORRECHT - De rechthank te 
Brussel hevestigde de . meestal aangenomen stelling volgens dewelke het 
salaris van de vereffenaar, die zonder tussenkomst van de rechthanken 
is henoemd, niet hevoorrecht is (Rh. Brussel, 21 januari 1965, ]. T., 1965, 
333; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5277, 146; Pas., 1965, III, 121). 

Niettemin mag aangenomen worden dat de schuld van de vennootschap 
een schuld van de vereffening als zodanig is (over dit hegrip zie verder 
nr. 249). 

245 - HANDELINGEN WAARVOOR DE MACHTIGING VAN DE ALGEMENE VER
GADERING VEREIST rs - MEERDERHEID ___,... In art. r 82 Venn. W. zijn enkele 
handelingen opgesomd die de vereffenaars slechts kunnen verrichten indien 
zij daartoe zijn gemachtigd door de algemene vergadering. 

757 



Voor de meerderheid die vereist is voor dergelijke besluiten van de 
algemene vergadering, verwijst art. 182 naar art. 179 Venn. W. 

Art. 179 bepaalt dat in de V.O.F. en de Comm. Venn. de besluiten 
m.b.t. de wijze van vereffenen genomen worden met een bijzondere 
meerderheid en quorum. Deze bepaling wijkt af van de regel die de func
tionerende V.O.F. en Comm. Venn., v66r hun ontbinding, beheerst, nl. 
die van de eenparige besluitvorming. M.a.w. hij bemoeilijkt de besluit
vorming niet, maar vergemakkelijkt haar. 

Aan de wet zou dan ook geweld aangedaan worden wanneer men die 
eisen van meerderheid en quorum zou willen doen toepassen in andere 
vennootschappen dan art. 179 genoemde. 

Die stelling werd dan ook terecht verworpen. In de andere vennoot
schappen, - terzake ging het over een P.V.B.A., - besluit de algemene 
vergadering bij toepassing van art. 182, onder voorbehoud van afwijkende 
statutaire regelen, met gewone meerderheid van stemmen (Brussel, 12 no
vember 1966, Pas., 1966, II, 269; - in die zin Fredericq, V, nr. 337, 
blz. 1032; - Van Ryn-Heenen, II, nr. 1095, blz. 127). 

Voorbehouden blijft vanzelfsprekend het geval waarin het te nemen 
besluit een statutenwijziging zou impliceren. 

246 - SAMENLOOP VAN DE SCHULDEISERS DER ONTBONDEN VENNOOTSCHAP

Het hof van cassatie had reeds in 1939 uit art. 184, eerste lid Venn. W. 
afgeleid dat, tengevolge van de ontbinding van de vennootschap, sarrienloop 
ontstaat tussen de vennootschapsschuldeisers (Cass., 23 november 1939, 
Pas., 1939, I, 486; Rev. prat. soc., 1940, nr. 3847, blz. 47). 

Met verwerping van het cassatieberoep tegen een arrest van het hof 
te Gent dat in het vorig overzicht werd besproken en beaamd (Gent, 
27 november 1962, Rev. prat. soc., 1963, nr. 5153, blz. 216; T.P.R., 1964, 
blz. 223), bevestigde het hof van cassatie zijn vroegere rechtspraak (Cass., 
31 januari 1964, Pas., 1964, I, 573; ]. T., 1964, 293; R. W., 1964-65, 633; 
Rev. prat. soc., 1964, nr. 5196, blz. 102; R.C.].B., I965, 99, met noot 
]. Renauld en P. Coppens). 

Volgens het arrest van 1939 verhindert de staat van vereffening dat 
schuldvergelijking door een concurrente schuldeiser zou worden inge
roepen. Het arrest van I964 beslist dat de door de ontbinding ontstane 
samenloop het verval meebrengt, ten aanzien van de vennootschapsschuld
eisers, van de rechtsvordering tot ontbinding van de koopovereenkomst 
en van het recht op terugvordering krachtens art. 20, 5° Hyp. W. (I). 

Het besproken arrest van 3 I januari 1964 herhaalde de regel die in 

(1) In de noot 4 onder het besproken arrest in de Pasicrisie wordt ten onrechte 
beweerd dat nopens deze kwestie geen stelling werd genomen in de A.P.R. Tw. Koop 
(Afbetalingsovereenkomsten) door J. VAN DEN BERGH. lntegendeel wordt in nr. 130, v66r 
de uiteenzetting van de twee strijdige opvattingen, dadelijk stelling gekozen. Ten aanzien 
van de schuldeisers van een in vereffening gestelde vennootschap is samenloop ontstaan 
(zie nr. 130 te lezen in samenhang met nr. u8 onder het opschrift C : gevallen van samen-
loop). · 
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1939 uit art. 184 was afgeleid. Tussen de vennootschapsschuldeisers, wier 
recht v66r de ontbinding is ontstaan, moet, onder voorbehoud van de 
bevoorrechte schuldvorderingen, gelijkheid heersen, doordat hun weder
zijdse rechten onherroepelijk bepaald zijn vanaf het tijdstip waarop de 
vennootschap in vereffening is gesteld. Hieruit volgt dat, tenzij hij een 
voorrecht kan Iaten gelden, geen enkel schuldeiser in een grotere maat 
betaling kan verkrijgen dan de andere schuldeisers. 

247 - Opnieuw wordt bevestigd dat, al behoudt elke afzonderlijke schuld
eiser het vermogen om zijn schuldvordering gerechtelijk te doen erkennen, 
deze eis nochtans geen aanleiding kan geven tot maatregelen van tenuitvoer
legging, waardoor de rechten van de concurrente schuldeisers zouden 
worden aangetast. Nopens de praktische draagwijdte van deze principiele 
uitspraak tast men in het duister (vgl. Janssens, R., Enkele belangrijke 
arresten van het Belgisch Hof van cassatie, R.M. Themis, 1967, 184). 

Anders dan na faillissement, dat essentieel een collectieve executie
procedure is, (art. 452-453 Faill. W.) belet de ontbinding, en de daaruit 
ontstane situatie van vereffening, het beslag en de tenuitvoerlegging door 
de schuldeisers niet, en maakt ze daaraan geen eind. Tach wil art. 184 
Venn. W. de evenredige gelijkheid tussen de schuldeisers, wier schuld
vorderingen v66r de ontbinding zijn ontstaan, verzekeren. 

Een principiele verklaring is onvoldoende. De mogelijke aansprakelijk
heid van de vereffenaar tegenover de schuldeisers (art. 196 Venn. W.) 
ware slechts doelmatig, indien hij zich teweer zou kunnen stellen tegen 
een executoriale titel. 

Het hof van cassatie heeft alleen beslist dat de tenuitvoerlegging van
wege een of meer schuldeisers niet tot gevolg mag hebben dat de even
redigheid tussen de concurrente schuldeisers zou worden verstoord. Hoe 
dit kan belet worden zegt het hof niet. 

De praktische oplossing schijnt hierin te bestaan dat de toestand van 
vereffening, - van het ogenblik af waar de integrale betaling inbreuk zou 
maken op de regel van de evenredige gelijkheid, - zou vervangen worden 
door die van het faillissement of van het gerechtelijk akkoord. 

Wanneer uit een geschil blijkt dat de vennootschap in vereffening 
niet in staat is om haar schulde~sers te betalen kan het faillissement hetzij 
op verzoek van de schuldeiser, hetzij van ambtswege door de rechtbank 
worden uitgesproken. Indien dit niet gebeurt, en de schuldeiser zich niet 
met een gedeeltelijke betaling wil tevreden stellen, zal de vereffenaar het 
initiatief moeten nemen tot de faillietverklaring of het gerechtelijk akkoord. 
Wanneer hij dit niet doet zal hij aansprakelijk zijn tegenover de andere 
schuldeisers, in de maat waarin zijn nalatigheid hun evenredig aandeel 
in het te vereffenen actief heeft venninderd. 

248 - Het hof te Brussel ging een stap verder, naar aanleiding van een 
geschil met een ontbonden burgerlijke vennootschap, als N.V. opgericht, 
waarvoor het faillissement en het gerechtelijk akkoord dus onmogelijk 
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zijn. Vooreerst ze.gt het hof dat de uit art. 184 afgeleide regel van gelijkheid 
tussen de concurrente schuldeisers ook toepasselijk is op de burgerlijke 
vennootschap die opgericht is onder het statuut van een der in art. 2 

Venn. W. genoemde handelsvennootschappen. Het valt inderdaad niet 
in te zien op welke gronden deze evidentie zou kunnen in twijfel getrokken 
worden. 

Volgens het arrest wordt niet alleen de tenuitvoerlegging verhinderd, 
maar zelfs de veroordeling van de ontbonden vennootschap. Het doet het 
aangevochten vonnis teniet waarbij de vennootschap in vereffening ver
oordeeld was tot betaling van een niet betwiste schuld, en zegt dat de 
schuldvordering zal ingeschreven worden op het gewone passief van de 
ontbonden vennootschap (Brussel, 24 februari 1965, Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5330, biz. 2o6). 

Deze oplossing is zeker nieuw. Indien zij rechtspraak wordt is hierdoor 
nieuw recht buiteri de wet geschapen. De wet immers bepaalt niet dat 
de individuele rechtsvorderingen en tenuitvoerleggingen tegen de vennoot
schap in vereffening geschorst worden zoals zij dit wel bepaalt in het 
faillissement (art. 452 e.v. Faill. W.), noch dat de schuldeisers genoegen 
moeten nemen met het opnemen van hun schuldvorderingen in het passief 
(vgl. Van Ryn-Heenen, nr. 1101, 2°, blz. 130). Er is trouwens geen enkele 
procedure voorzien van aangifte en verificatie van schuldvorderingen na 
ontbinding van een vennootschap. 

In het besproken geval heeft · zeer waarschijnlijk de beschouwing 
doorgewogen dat, vermits het faillissement of het gerechtelijk akkoord 
voor een burgerlijke vennootschap onmogelijk zijn, deze pretoriaanse 
oplossing noodzakelijk was om de dwingende regel van gelijkheid tussen 
de schuldeisers te handhaven. 

Dit toont nogmaals aan dat de wettelijke beperking van het faillisse
ment tot de kooplieden client afgeschaft te worden, en dat het als collectieve 
executieprocedure client uitgebreid te word~n tot ~lle insolvente s~hulde
naars. 

249 - ToEPASSINGSSFEER VAN ART. 184- ScHULDEN VAN DE VEREFFENING 

ZELF- In zijn arrest van 31 januari 1964 (zie hoven nr. 246) heeft het hof 
van cassatie de regel van de gelijkheid tussen de schuldeisers van de 
vennootschap in vereffening duidelijk beperkt tot diegenen wier recht v66r 
de ontbinding is ontstaan. Dit arrest laat meteen en terecht een andere 
behandeling toe van de schuldeisers van de vereffening zelf. 

Zoals bekend wordt in het faillissementsrecht een onderscheid gemaakt 
tussen de schulden van de boedel (dettes de la masse) en de schulden in 
de boedel (dettes dans la masse). Eerstgenoemde moeten volledig betaald 
worden, v66r de uitkeringen van de dividenden die aan de gewone schuld
eisers zullen toekomen. Deze schulden zijn immers aangegaan door de 
curator zelf naar aanleiding van de vervulling van zijn taak. 

Dit onderscheid wordt, in navolging van het faillissementsrecht, ook 
gemaakt terzake van vereffening van vennootschappen, voor d~ toepassing 
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van art. 184 Venn. W. Dit artikel wil de proportionele gelijkheid doen 
eerbiedigen tussen de gewone vennootschapsschuldeisers wier schuldvo
deringen v66r de ontbinding ontstaan waren. Het betreft dus slechts het 
passief van de vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding en niet de 
schuldvorderingen die midien hun oorsprong vinden in de vereffening zelf, 
en die op dezelfde gronden als in het faillissement, volledig moeten betaald 
worden, v66r iedere verdeling onder de schuldeisers wier schuldvorderingen 
v66r de ontbinding bestonden. 

Vermits de schuldeisers van de vereffening recht hebben op een 
volledige betaling kunnen zij ook de schuldvergelijking inroepen. 

Een andere oplossing zou onmogelijk maken dat de vereffenaars, in 
de vervulling van hun taak, met derden zouden kunnen handelen (Noot 
onder Luik, 6 november 1926, Rev. prat. soc., 1928, nr. 282, blz. 130; -
Fredericq, V, nr. 747• blz. 1043;- Van Ryn-Heenen, nr. II02, blz. 131). 

250 - De rechtbank te Bergen rekent onder deze schulden van de ver
effening zelf, - die niet zijn onderworpen aan de evenredige betaling 
voorgeschreven door art. I 84, - de schadevergoeding verschuldigd aan 
bedienden die hun arbeid tijdens de vereffening hadden voortgepresteerd, 
wegens de vervroegde beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Rb. 
Bergen, 10 juni 1964, Rev. prat. soc., 1965, nr. 5250, blz. 29). 

Deze oplossing is, met inachtneming van de elementen van het 
concrete geval, in zekere mate vatbaar voor betwisting. Wel kan aange
nomen worden dat, principieel, de schadeloosstelling wegens het verbreken 
van een overeenkomst die weliswaar aangegaan is v66r de ontbinding, 
maar niettemin nadien gehandhaafd is, een schuld is van de vereffening 
als zodanig. 

De moeilijkheid ontstaat m.b.t. de arbeidsovereenkomst uit het feit 
dat de omvang van die vergoeding medebepaald wordt met inachtnemin:g 
van de arbeidsduur die v66r de ontbinding was verlopen. 

Het lijkt dan ook minstens twijfelachtig dat de schadeloosstelling voor 
haar volle omvang als een vereffeningsschuld zou kunnen worden be
schouwd (vgl. terzake van faillissement : Van Ryn-Heenen, IV, nr. 2778, 
2°, blz. 320). 

251 - SLUITING VAN DE VEREFFENING ~ VEREISTEN EN RECHTSGEVOLGEN

In het vorige overzicht werd het cassatiearrest van 22 maart 1962 besproken 
(T.P.R., 1964, blz. 225). Met letterlijke overneming van de redengeving 
van dit arrest, sloot het hof te Brussel, naar hetwelk de zaak verwezen was, 
zich aan bij de oplossing van het hof van cassatie (Brussel, Ver. Kamers, 
9 april 1963, Pas., 1963, II, 244; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5285, blz. 262). 

De vereffening kan gesloten worden zelfs indien vennootschaps
schulden onbetaald waren gebleven, mits dit zonder bedrog geschiedt. 
Van dat ogenblik af blijft de vereffende vennootschap als louter passieve 
rechtspersoon voortbestaan, om, tot aan het verstrijken van de bij art. 194, 
vierde lid Venn. W., bepaalde verjaring van vijf jaren, te rekenen vanaf de 



bekendmaking van de slmtmg, aangesproken te worden m de persoon van 
haar vereffenaar(s) (over de verjaring zie verder nr. 258). 

252 - In .een arrest van 26 april 1966 maakt het hof van cassatie een 
onderscheid tussen het beeindigen van de vereffening t.a. van de vennoot
schapsschuldeisers en het beeindigen van de vereffening tussen de vennoten. 

Mogelijk is dat de vereffening niet gesloten is jegens de vennootschaps
schuldeisers terwijl zij niettemin tussen de vennoten is beeindigd. Dit 
was nl. het geval in een vennootschap die ontbonden was door het ver
krijgen van al haar aandelen door een andere vennootschap, terwijl ieder 
van de aandeelhouders de prijs van zijn aandelen in geld had ontvangen. 
Deze vennootschap, die zodoende tussen haar aandeelhouders was ver
effend, bleef als vennootschap in vereffening ten aanzien van derden voort
bestaan (Cass., 26 april 1966, Pas., 1966, I, 1077; Rec. gen., 1967, nr. 
21.031, biz. 187, met noot A. C.). 

253 - PASSIEVE RECHTSPERSOONLIJKHEID NA DE SLUITING VAN DE VER
EFFENING- OvERGANG VAN SCHULDEN?- In het arrest van 22 maart 1962 
(zie vorig overzicht T.P.R., 1964, biz. 225; - zie ook hoven nr. 251) 
besliste het hof van cassatie dat de vennootschap als rechtspersoon niet 
volstrekt is te niet gegaan door de sluiting van haar vereffening. Zij blijft 
verder bestaan om in de persoon van haar vereffenaars aangesproken te 
worden door de eventuele vennootschapsschuldeisers zolang de vijfjarige 
verjaring bij art. 194, vierde lid, Venn. W. voorzien niet is verstreken 
(anders : Brussel, 18 januari 1963, Pas., 1963, II, 267). 

Het hof van cassatie bevestigde zijn oplossing, met vernietiging van 
een vonnis dat een persoon als persoonlijk schuldenaar van een vennoot
schapsschuld had veroordeeld, op grond van de vaststelling dat hij alle 
aandelen had verkregen, en dat hij als rechtsverkrijgende van de vennoot
schap moest beschouwd worden, zowel voor haar actief als haar passief. 

Het hof van cassatie oordeelt verder dat al was de vennootschap van 
rechtswege ontbonden, en al was haar vermogen met het sluiten van ·de 
vereffening overgegaan in dit van de enige aandeelhouder, die enige aan
deelhouder toch niet als een rechtsopvolger onder algemene titel kan 
worden beschouwd. Dientengevolge kan hij niet gehouden zijn op zijn 
persoonlijke goederen, hoven de omvang van het door hem verkregen 
actief, tot het betalen van de nog niet vereffende vennootschapsschulden 
(Cass., 17 juni 1965, Pas., 1965, I, 1134; R. W., 1965-66, 940; Rec. gen., 
1967, nr. 21.032, blz. 204). 

Het arrest sluit zich duidelijk aan bij de juiste opvatting dat de vennoot 
die het actief van de vennootschap bij de sluiting van de vereffening 
verkrijgt geen rechtsverkrijgende onder algemene titel is van de ontbonden 
vennootschap. 

254 - E~n zinssnede in het arrest moet tot enige betwisting aanleiding 



-------------------- - -~~~~~==~ 

geven, waar gezegd wordt dat de vennoot niet persoonlijk gehouden is 
boven de omvang van het actief dat hij oritvangen heeft. 

Dat de vennoten of de enige vennoot die het actief hebben verkregen 
zeker niet onbeperkt tot de schulden van de vereffende vennootschap 
kunnen gehouden zijn, - mits het wel te verstaan een vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid van de vennoten betreft,- is wel een evidentie. 

Het valt niet in te denken dat de vennoten, die v66r de sluiting van 
de vereffening slechts tot beloop van de inbreng die zij toegezegd hadden 
aansprakelijk waren, plots onbeperkt tot de schulden zouden gehouden 
zijn. Dit geldt ook voor de enige vennoot die aile aandelen heeft verkregen. 

Er is echter voorgehouden dat de vennoot op wie met de sluiting 
van de vereffening het actief van de vereffende vennootschap is overgegaan 
persoonlijk tot de niet betaalde schulden zou gehouden zijn tot beloop 
van hetgeen hij verkregen heeft. Dit werd nl. gezegd in navolging van 
een oud vonnis (Rb. Brussel, 25 maart 1891, Pas., 1891, III, 284) m.b.t. 
de enige vennoot die alle aandelen had verkregen (Zie o.m. Resteau, IV, 
nr. 1826, blz. 77; - Van Houtte, I, nr. 234, blz. 307). Nochtans moet 
opgemerkt worden dat die stelling steunt op de thans voorbijgestreefde 
opvatting volgens dewelke de vereniging van alle aandelen een eind stelt 
aan de rechtspersoonlijkheid en iedere vereffening overbodig maakt omdat 
het hele vermogen van de vennootschap, actief en passief, zou overgegaan 
zijn op de enige aandeelhouder die als een opvolger tot de goederen (suc
cesseur aux biens) van de vennootschap zou moeten beschouwd worden. 
Thans echter wordt als onbetwist aangenomen dat de eenhoofdig geworden, 
en daardoor ontbonden vennootschap, voortbestaat voor haar vereffening 
(art. 178 Venn. W.), en dat haar actief eerst overgaat in het vermogen 
van de enige vennoot met de sluiting van de vereffening (zie vorig overzicht 
T.P.R., 1964, blz. 225). 

Anderen menen dat de vennoten of de enige vennoot, aan wie het 
overblijvend actief is toebedeeld, als rechtsverkrijgenden onder bijzondere 
titel, niet tot de schulden zijn gehouden, zelfs niet tot beloop van hetgeen 
zij verkregen hebben, uitgezonderd de vennoten onder firma en de gecom
manditeerden (Heenen, J., Nature des droits de l'associe sur l'actif d'une 
societe commerciale avant et apres la dissolution, R.C.].B., 1953, 297; -
Van Ryn-Heenen, II, nr. 1119, 3°, blz. 140). 

Deze laatste opvatting lijkt de juiste te zijn. Met het besproken arrest 
moet aangenomen worden dat de vennoten of de enige vennoot op wie, 
met de sluiting van de vereffening, het overblijvend actief is overgegaan 
niet rechtsopvolgers onder algemene titel zijn van de vereffende vennoot
schap; zij zijn dus opvolgers onder bijzondere titel. Als zodanig volgen zij 
de vereffende vennootschap niet op in haar schulden, zelfs niet tot beloop 
van hetgeen zij hebben verkregen. De besproken zinssnede is dus tegen
strijdig met de uitdrukking van het principe die daaraan voorafging. 

Mogelijk echter is dat om de vereffening te vergemakkelijken het 
actief zou worden toebedeeld aan een vennoot of aan de fysische persoon 
of rechtspersoon. die alle aandelen van de ontbonden vennootschap ( voor 



of na haar ontbinding) heeft verkregen, en die in de akte ·van sluiting van 
de vereffening verklaart persoonlijk te zullen instaan voor de betaling van 
de schulden. Voor dergelijk geval heeft de betwiste zinssnede betekenis. 
Hij zal tot de schulden gehouden zijn tot beloop van hetgeen hij van de 
vereffende vennootschap heeft ontvangen, krachtens het beding ten be
hoeve van derden dat in de akte van sluiting der vereffening is gemaakt. 

Voorbehouden· blijft ten slotte de mogelijkheid voor de schuldeisers 
om de bedrieglijke sluiting van vereffening te doen vernietigen, of om de 
vereffenaar tot schadeloosstelling aan te spreken wanneer door zijn schuld 
hun schuldvordering onbetaald was gebleven. 

Betreffende de faillietverklaring van de vereffende vennootschap zie 
verder nr. 256. 

255. - Het hof van beroep te Brussel erkende in aansluiting met de recht
spraak van het hof van cassatie (zie hoven nr. 253) het voortbestaan van 
de louter passieve rechtspersoonlijkheid van de vereffende vennootschap. 
Hierop steunde de vrijwel evidente oplossing volgens dewelke de ver
effenaars zich niet alleen mogen verweren tegen de eisen die na het open
baar maken van het afsluiten van de vereffening ingesteld zijn, maar dat 
zij zich ook mogen blijven verweren tegen eisen die reeds v66r die open
baarmaking aanhangig waren. 

Hoger beroep is verweer. Dientengevolge kan de beroepsakte tegen 
een vonnis waarbij de vereffende vennootschap veroordeeld is, betekend 
worden ten verzoeke van de vennootschap na het openbaar maken van 
de sluiting van de vereffening. 

Het passieve voortbestaan van de vereffende vennootschap zal voort
duren zolang de vordering die tegen haar is ingesteld v66r het verstrijken 
van de verjaring, aanhangig blijft. De tijdig ingestelde vordering verjaart 
immers niet, zolang hierover niet is uitspraak gedaan door een vonnis dat 
in kracht van gewijsde is gegaan (Brussel, 17 december 1965, Rev. prat. 
soc., 1966, nr. 5331, blz. 2o8; Pas., 1966, II, 314; f;T., 1966, 130; -fur. 
comm. Brux., 1965, 55). 

256 - FAILLISSEMENT NA DE SLUJ'riNG VAN DE VEREFFEN1NG - 0ok de 
rechtbank van koophandel te Brussel erkende principieel het louter passieve 
voortbestaan van de vennootschap na de sluiting van haar vereffening 
tot na het strijken van de bij art. 194, vierde lid, Venn. W. geregelde 
verjaring. Zij oordeelde niettemin dat deze bepaling beperkend dient te 
worden geinterpreteerd, in die zin dat de vereffende vennootschap voortaan 
uitsluitend door individuele schuldeisers kan worden aangesproken maar 
niet meer failliet kan verklaard worden. De collectieve executieprocedure die 
het faillissement is, zou niet meer mogelijk zijn na de bekendmaking van 
de sluiting van de vereffening (Hrb. Brussel, 23 februari 1965, Pas., 1965, 
III, 8o; fur. comm. Brux., 1965, 157; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5300, blz. 31; 
]. T., 1965, 644:- in dezelfde zin, met enigszins verschillende redengeving: 
Hrb. Brussel, 13 oktober 1951, Rev. prat. soc., 1956, nr. 4563, blz. 98). 



257 - Deze oplossing kan bezwaarlijk aangenomen w~rden (I). De ven
nootschap heeft na de sluiting van haar vereffening, een passief voort
bestaan tot het verstrijken van de termijn van vijf jaar bepaald door art. I 94, 
vierde lid. Indien zij op de dag van het sluiten der vereffening verkeert 
in een toestand wa.arop zij heeft opgehouden te betalen, kan haar faillisse
ment nog binnen zes daaropvolgende maanden worden uitgesproken (art. 
437 jo art. 442, derde lid, Faill. W.). Deze opiossing wordt algemeen 
in de rechtsleer aanvaard (zie o.m. Fredericq, L. enS., II, nr. I977, biz. 848; 
~Van Ryn-Heenen, II, nr. 1120, b, blz. I41; IV, nr. 2641, biz. 2IO; -'
R.P.D.B., Tw. Faillite et Banqueroute, nr. 58 e.v.). Zij is door het hof 
van cassatie uitdrukkelijk bevestigd (Cass., 8 mei 1930, Pas., 1930, I, 202, 
op blz. 206, eerste kol.; Rev. prat. soc:, 1932, nr. 3204, biz. 63). 

Verschillende vonnissen hebben zich bij die opvatting aangesloten 
(zie o.m. Hrb. Verviers, 9 december 1922, Rev. prat. soc., I923, nr. 2482, 
blz. 31; - Hrb. Gent, 8 augustus 1931, Rev. prat. soc. I93I, nr. 3184, 
blz. 350; - Hrb. Luik, 8 januari 1960, Rev. prat. soc., 1960, nr. 4886, 
blz. 117) (2). 

Deze oplossing wordt verantwoord door de onmiskenbare analogie 
met het faillissement van een overleden persoon (art. 437, derde lid Faill. W. 
- Fredericq, l.c.; - Van Ryn-Heenen, II, nr. 1120, b, blz. 141); -
Renauld, J. G., Effets de la cloture de la'liquidation sur l'existence des societes 
commerciales. R.C.].B., 1963, 58, nr. 14) (3). 

258 - REcHTSVORDER1NGEN TEGEN VEREFFENAARS ALS ZODANIG NA DE 
SLUITING VAN DE VEREFFENING- VERJARING- Het hof van cassatie heeft 
in een hoven onder nr. ISS besproken arrest van 17 februari 1966 (Pas., 
1966, I, 793, met verwerping van het cassatieberoeptegen Brussel, 21 april 
1964, Pas., I965, I, I31; Rev. prat. soc., 1966, nr. 5329, blz. 202) uitspraak 
gedaari over de toepassing van art. 194, derde, Venn. W.luidens hetwelk de 
rechtsvordering tegen de vereffenaar in die hoedanigheid verjaart ·door 
verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de bij art. r88 Venn. W. voorziene 
bekendmaking van de sluiting der vereffening. 

(1) We Iaten bier onbesproken het recht van de schuldeisers om het besluit van 
sluiting van de vereffening aan te vechten wanneer het met bedrieglijke benadeling van 
hun rechten is genomen. Na de nietigverklaring hiervan kan de mogelijkheid van een 
faillissement niet betwist worden. 

(2) Enkele uitspraken Iaten de termijn van zes maanden ingaan niet vanaf de sluiting 
der vereffening, maar vanaf haar hekendmaking overeenkomstig art. 188 Venn. W. Het 
Jijkt juister deze termijn te Iaten !open van de sluiting zelf. De bekendmaking hiervan 
is nodig als vertrekpunt voor de verjaringstermijn bepaald door art. 194, vierde lid (vgl. 
Cass., 8 mei 1930, I.e.). 

(3) Volgens sommigen zou het faillissement nog kunnen uitgesproken worden 'ge
durende heel de bij art. 194 bepaalde verjaringstermijn van vijf jaar en de daaropvolgende 
zes maanden plus tien dagen (in die zin : PASSELECQ., nr. 4918. biz. 644; - RAQ.UEZ, S., 
noot Rev. prat. soc., 1956, nr. 4563, biz. 105). 

Dit gaat zeker niet op. Het faillissement is immers als collectieve executieprocedure, 
niet meer denkbaar, op het tijdstip waarop aile vorderingen tegen de vennootschap ver
jaard zijn. 



Het aangevochten arrest mocht onder de hierdoor bedoelde rechts
vorderingen rekenen diegene die ingesteld is tegen de vennootschap, 
gedagvaard in de persoon van haar benoernde vereffenaar. 

Ter zake ging het over de rechtsvordering tot nietigverklaring van 
het besluit van vervroegde ontbinding en benoeming van de vereffenaar. 
Deze vordering was verjaard verklaard bij toepassing van art. 194, derde lid. 

Deze oplossing is meer dan redelijk. 
De eis tot nietigverklaring van een besluit moet ingesteld worden 

tegen de vennootschap, verrnits het besluit rechtshandeling van de vennoot
schap is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1964, blz. 125, nr. 119; - vgl. ook 
Ronse Jan, Preadvies over nietigheid van besluiten .. . , Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, ]aarboek X 
(1965-66), blz. 401). 

Nu is het eender of men de vennootschap zonder meer laat dag
vaarden in de persoon van haar vereffenaar of de vereffenaars als zodanig. 
Met de wettelijke uitdrukking ,Aile rechtsvorderingen tegen de ver
effenaars als zodanig" werd het verschil tot uiting gebracht met de rechts
vorderingen gesteund op de persoonlijke aansprakelijkheid van de ver
effenaars, die in het volgend lid zijn bedoeld en waarvan de verjaring een 
ander vertrekpunt heeft (zie hoven nr. 243). M.a.w. de rechtsvordering 
tegen de vereffende vennootschap en de rechtsvordering tegen de vereffe
naars als zodanig, zijn synoniemen (vgl. Passelecq, nr. 5135, blz. 669; -
Wauwermans, nr. 1053, blz. 634). 

Dat de wet de laatstgenoemde uitdrukking gebezigd heeft, kan ver
klaard worden op grond van de beschouwing dat de vereffende vennootschap 
geen groep meer is, m.a.w. geen leden meer telt. Van de rechtspersoon 
is niets anders meer overgebleven dan zijn vereffenaars, terwijl de overleden 
rechtspersoon geen erfgenamen heeft die zijn persoon zouden voortzetten. 

In ieder geval strekt art. 194 er toe dit louter passieve voortbestaan 
van de vereffende vennootschap wat haar duur betreft te beperken (vgl. 
Resteau, IV, nr. 2115, blz. 335; - Fredericq, V, nr. 766, blz. 1076). 

HOOFDSTUK VII 

FUSIE 

259 - VERSLAG VAN DE COMMISSARIS(SEN) OVER DE VOORGESTELDE FUSIE

ScHATTING VAN HET VERMOGEN VAN DE OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP -

De door art. 29 bis en 34 Venn. W. (voor de N.V.) en art. 120 bis en 122 
Venn. W. (voor de P.V.B.A.) vereiste verificatie van inbrengen die niet 
in geld bestaan, sterkt tot het voorkomen van overschatting van deze in
brengen, waardoor het kapitaal van meetaf aan zou verwaterd zijn. Hier
door wordt zowel het belang van de vennootschap zelf als van haar schuld-



eisers beschermd. De wetgever onderstelde blijkbaar dat de inbrenger zelf 
zijn eigen belang, om voor zijn inbreng een passende vergoeding te ont
vangen, voldoende zou kunnen vrijwaren. 

De Bankcommissie merkte in haar laatste jaarverslag op dat deze 
onderstelling niet altijd wordt bewaarheid nl. bij inbreng van het vermogen 
door de ontbonden vennootschap ter verwezenlijking van een fusie door 
opslorping (Jaarverslag, 1966, blz. 140 e.v.). 

Bij het onderzoeken van vragen tot opneming in de notering van 
effecten van de opslorpende vennootschap, werd vastgesteld dat voor het 
opgeslorpte vennootschapsvermogen geen correcte vergoeding was toe
gekend. Het gevaar van onderschatting is het grootst wanneer de opge
slorpte vennootschap van de opslorpende vennootschap afhankelijk was, 
of wanneer beide vennootschappen beheerst zijn door een derde. 

Anders dan in de nieuwe Franse vennootschappenwet (art. 377, L. Soc. 
Comm., 24 juli 1966) en dan zou voorzien worden in het voorontwerp van 
nieuwe Belgische vennootschappenwet, is naar thans geldend recht geen 
bijzonder verslag van de commissaris of van de commissaris-revisor van 
de op te slorpen vennootschap ten behoeve van haar aandeelhouders 
verplicht gemaakt i.v.m. de voorgestelde fusie door opslorping. De Bank
commissie heeft echter, in afwachting van een wettelijke verplichting 
daartoe, aanbevolen dat dergelijk verslag zou uitgebracht worden over de 
voorgestelde vervroegde ontbinding van de vennootschap en haar op
slorping door een andere. 

Zulks is des te meer verantwoord daar, blijkens art. 77, laatste lid, 
Venn. W. de beheerders hun verslag een maand voor de gewone jaar
vergadering aan de commissarissen moeten overmaken ten einde deze in 
staat te stellen hun eigen verplichting tot verslaggeving en voorlichting 
behoorlijk te vervullen. 

A fortiori zou dit moeten gebeuren voor een belangrijke beslissing 
als de vervroegde ontbinding en opslorping, waarover de buitengewone 
algemene vergadering zal moeten beraadslagen. 

260 - De schatting van het in te brengen vermogen van de op te slorpen 
vennootschap kan onjuist geworden zijn tengevolge van het tijdsverloop 
tussen het tijdstip van de schatting (ten tijde van het akkoord tussen de 
raden van beheer van de betrokken vennootschappen) en dit waarop de 
inbreng bij de voorgenomen fusie gedaan wordt. 

De Bankcommissie is van oordeel dat de beheerraad van de op te 
slorpen vennootschap zijn taak moet blijven vervullen in het uitsluitend 
belang van deze, zolang de fusie niet is doorgevoerd overeenkomstig het 
daartoe strekkend besluit van de twee algemene vergaderingen. 

Betreffende de fusie van twee personenvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid, zie hoven nr. 179. 



HOOFDSTUK VIII 

VREEMDE VENNOOTSCHAPPEN 

261 - 0PENBAARMAKING VAN AKTEN VAN VREEMDE VENNOOTSCHAPPEN '
Blijkens art 198 Venn. W. moeten vreemde vennootschappen die een 
bijkantoor of om het even welke bedrijfszetel in Belgie vestigen, hun 
oprichtingsakte overeenkomstig art. 10 Venn. W. in Belgie openbaar maken. 

Hieruit volgt meteendat de sancties door art. 11, derde lid, Venn. W. 
bepaald, toepasselijk zijn, zodat de eis van de vreemde vennootschap, die 
haar oprichtingsakte niet deed openbaar maken, niet ontvankelijk is (Cass., 
8 december r887, Pas., 1887, I, 38; - Cass., 7 maart 1895, Pas., r895, 
I, r 17; - Cass., 24 maart 1930, Pas., I930, I, I70; Rev. prat. soc., I930, 
nr. 3037, biz. I24; - Fredericq, V, nr. 777, biz. 1093). 

In de dagV'aarding ten verzoeke van een congoleese vennootschap was 
vermeld dat haar zetel thans gevestigd was bij haar beheerder-zaakvoerder, 
met aanduiding van diens adres in Belgie. Het middel van niet-ontvankelijk
heid op grond van art. I I, derde lid, werd verworpen. 

De rechtbank te Brussel nam aan dat het woord zetel hier blijkbaar 
verkeerd was gekozen daar de vennootschap haar zetel steeds in Congo 
had behouden. · 

Art. 198 vond geen toepassing waar vaststond dat de eisende vennoot
schap in Belgie nooit daden had verricht die tot haar maatschappelijke 
bedrijvigheid behoren, en dientengevolge in Belgie · noch bijkantoor noch 
bedrijfszetel in de zin van deze bepaling heeft gehad (Rb. Brussel, 3 juni 
I964, ]. T., 1965, 10). 

De rechtbank hanteerde hierbij het begrip une succursale ou un siege 
quelconque d'operations uit art. 198, zoals het door het hof van cassatie 
is bepaald. 

Nochtans valt op te merken dat het hof van cassatie een dubbel 
criterium vooropstelde : een vreemde vennootschap heeft in Belgie een 
bedrijfszetel wanneer zij er regelmatig daden verricht die tot haar maat
schappelijke bedrijvigheid behoren, en zij er vertegenwoordigd is door 
een lasthebber die, meer dan een ttissenpersoon, bevoegd is om haar 
tegenover derden te verbinden (Cass., 24 maart 1930, Pas., 1930, I, 170; 
Rev. prat. soc., 1930, nr. 3037, biz. I24; - Cass., I8 december 1941, 
Pas., 1941, I, 467; Rev. prat. soc., 1947, nr. 3965, blz. 286; - zie verder 
over dit begrip Rigaux, F., La notion de ,succursale" d'une societe etrangere 
en droit Belge. Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, II, biz. 815 e.v.). 

262 - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER- Krachtens art. 4 H. Reg. 
W. (K.B. 20 juli 1964) is evenals de Belgische vennootschap, ook de 
vreemde vennootschap (in de wet is sprake van vennootschap van vreemde 
nationaliteit), die voornemens is ,door het exploiteren, hetzij van een 
hoofdinrichting, hetzij van een filiaal of een bijkantoor, enige handels-



werkzaamheid uit te oefenen" in het rechtsgehied van een rechthank 
waarin zij nog geen handelsinrichting exploiteert, verplicht op de griffie 
van die rechthank om haar inschrijving in het H. Reg. te verzoeken. Bij 
onthreken van inschrijving is de eis van de vreemde vennootschap niet 
ontvankelijk (art. 41-42 H. Reg. W.). 

Het hegrip filiaal (succursale) in deze hepaling is te hegrijpen in dezelfde 
zin als het hegrip hijkantoor in art. 198 Venn. W. zoals het door de in 
het vorig nummer aangehaalde cassatiearresten is hepaald (Rh. Brussel, 
kort. ged., 13 maart 1967, ]. T., 1967, 297) (1). 
263 - Betreffende de vertegenwoordiging in rechte van de huitenlandse 
vennootschappen zie hoven nr. so. 

Betreffende de rechtsgevolgen van de overhrenging van de hoofdzetel 
van het huitenland in Belgie zie hoven nr. 45 e.v. · 

(r) Het verdient opmerking dat het franse woord succursale minder nauwkeurig is 
vertaald door filiaal in art. 198 Venn. W. (waarvan de Nederlandse tekst slechts een 
ambte!ijke vertaling is) evenals in de Nederlandse tekst van art. 4 H. Reg. W. Juister 
lijkt bijkantoor. Het filiaal wijst immers op een grotere zelfstandigheid, en kan zelfs een 
afzonderlijke rechtspersoon zijn t.o. van de moedermaatschappij. Een filiaal die in Belgie 
is gevestigd is zonder meer onderworpen aan de Belgische vennootschappenwet, a! kan 
zij afhankelijk zijn van een vreemde moedervennootschap. 


