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Cass. (1re ch.) RG C.21.0006.F, 18 mars 2022 (N. D.)

Cass. (1re ch.) RG C.21.0006.F, 18 mars 2022 (N. D.) https://juportal.be/ (29 avril 2022); J.T. 2022, liv. 6899, 324 et
http://jt.larcier.be/ (20 mai 2022), note PLETINCKX, Z.
Sommaire
Une personne physique n'est une entreprise au sens de l'article I.1, 1 °, du Code de droit économique que lorsqu'elle
constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de
l'exercice d'une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s'ensuit que le gérant ou l'administrateur d'une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation
propre n'est pas une entreprise.

Législation liée:

Art. I.1, Code de droit économique

Mots-clés:
Entreprise, généralités

Texte intégral
N. D., avocat, agissant en qualité d'administrateur de la personne et des biens de M. D. R.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 18 décembre 2020 (no

G.20.0160.F),

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue
de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2020 par la cour d'appel de Mons.

Le 2 mars 2022, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses
conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

articles I.1, 1o, a), I.22, 7o/1 et 8o, et XX.99 du Code de droit économique;
article 3, § 1er, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
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indépendants;
articles 23, § 1er, et 30, 2o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit n'y avoir lieu de prononcer la faillite de [l'administré de la
demanderesse], par les motifs que:

« 1. [La demanderesse] soutient qu'en sa qualité de gérant, [son administré] répond à la définition
d'une entreprise.

2. L'article XX.99 du Code de droit économique énonce que le débiteur qui a cessé ses paiements de
manière persistante et dont le crédit est ébranlé est en état de faillite.

La notion de ‘débiteur’ est définie à l'article I.22, 8o, de ce code: le débiteur est une entreprise, à
l'exclusion de toute personne morale de droit public.

L'entreprise trouve sa définition à l'article XX.1.22,7o [lire: I. 22, 7o/1], du même code, qui renvoie à la
définition de base prévue à l'article I.1, 1o: ‘sauf disposition contraire, pour l'application du présent
code, on entend par: 1o entreprise: chacune des organisations suivantes: a) toute personne physique
qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant (…)’.

3. La difficulté d'interprétation résulte du fait que les commentaires issus des travaux préparatoires
laissent subsister des ambiguités ou des contradictions. Le législateur ne semble pas avoir exclu la
possibilité d'une interprétation de la notion d'entreprise pour le mandataire de société, sans pour
autant que son intention de modifier la nature de la fonction d'administrateur ou de gérant soit
univoque. Pour certains, ‘le législateur a sciemment fait entrer les personnes physiques exerçant un
mandat de gestion dans une personne morale dans le champ d'application de l'insolvabilité’ (en ce
sens, Z. Pletinckx, ‘Le champ d'application des procédures’, in La réforme du droit de l'insolvabilité et
ses conséquences (sur les avocats): une (r)évolution ?, Larcier, 2017, 21).

Jusqu'ici, il était traditionnellement admis que lorsqu'un commerce est exploité par un mandataire,
celui-ci n'acquiert pas de ce chef la qualité de commerçant: c'est le mandant qui a pareille qualité
(Fredericq, t. I er, 1946, no 59; Van Rijn, t. I er, 1954, no 98). Rien ne justifie ni ne démontre que, par
l'introduction de la notion d'entreprise, le législateur ait entendu revenir sur cette distinction de nature
entre le mandant, la société, et son mandataire, qui en est simplement l'organe. Selon la doctrine, ‘ce
serait à plus d'un titre étrange de qualifier sans discernement les administrateurs ou gérants comme
des entreprises alors qu'ils en sont les organes’ (I. Verougstraete (dir.), Manuel de l'insolvabilité,
Wolters Kluwer, 2019, p. 45, no 29).

4. Il faut vérifier dès lors que toutes les conditions de la définition de l'entreprise sont rencontrées
concrètement, soit être en présence d'une organisation, qui peut être une personne physique qui
exerce une activité professionnelle à titre indépendant.

Il résulte de l'exposé des motifs que ce qui a paru déterminant aux yeux du législateur, ce sont les
concepts d' ‘à titre indépendant’ et ‘activité professionnelle’ (Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 2016-
2017, no 54/2407/001, p. 27).

La doctrine et une majorité de la jurisprudence en ont déduit que la notion ‘à titre indépendant’
s'opposait à ‘sous les liens d'un contrat de travail’, comme le suggérait l'exposé des motifs. Telle n'est
pas forcément la seule interprétation possible. Le critère du statut social d'indépendant ne peut pas
être décisif (I. Verougstraete, p. 46, et les notes 60, 61, 62), s'agissant d'une condition qui n'est pas
simple (S. Gilson, ‘Panorama de l'assujettissement personnel à la sécurité sociale’, in S. Gilson
(coord.), Subordination et para-subordination. La place de la subordination juridique et de la
dépendance économique dans la relation de travail, Anthémis, 2017, 27-29).
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Tout d'abord, il ne l'est a fortiori pas s'agissant du mandataire de société. La définition du travailleur
indépendant est, selon l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, ‘toute personne
physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas
engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut’. S'agissant du mandataire de
société, il existe une présomption qu'il exerce une activité de travailleur indépendant mais cette
présomption est réfragable. La présomption d'indépendance des mandataires a donc un objet précis:
celui de les exclure a priori du statut social des travailleurs salariés. Cette présomption pourrait
toutefois être renversée si elle ne s'identifie pas à la réalité factuelle et que le mandataire de société
était lié par un contrat de travail.

En l'espèce, il n'est pas acquis que la présomption ne pourrait pas être renversée eu égard à la
situation sociale de [l'administré de la demanderesse], pensionné, placé sous administration
provisoire.

5. Ensuite, il n'est pas acquis que le fait d'exercer ‘à titre indépendant’ doive être interprété
exclusivement par référence au statut social du mandataire.

Ainsi, s'agissant de vérifier l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des administrateurs de
société, la Cour de justice de l'Union européenne a été invitée à l'interpréter et elle a rappelé que, ‘si
l'activité d'un administrateur est sans conteste une activité économique qui est réalisée avec une
certaine permanence, elle doit encore être réalisée de manière indépendante pour qu'il y ait
assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée’ (C.J.U.E., 13 juin 2019, aff. C-420/18, www.curia.eu).

Or, dans l'appréciation faite par la Cour de justice, la notion d'indépendance ne s'apparente pas au
statut social de l'intéressé mais s'analyse sous l'angle de la responsabilité. La Cour de justice observe
en effet qu' ‘un administrateur ne supporte individuellement ni la responsabilité des actes de son
mandant ni celle qui est encourue au titre de dommages causés à des tiers. Partant, il n'agit pas sous
sa propre responsabilité’.

Vu sous cet angle, le mandataire n'exerce pas son activité professionnelle à titre indépendant puisqu'il
n'engage a priori pas sa propre responsabilité mais celle de la personne morale dont il est l'organe.

Le Code de droit économique a d'ailleurs maintenu cette distinction entre la société et ses organes sur
le plan de leur responsabilité. Le droit belge de l'insolvabilité contient certes quelques dispositions
impliquant une responsabilité personnelle du dirigeant dans certaines hypothèses, par exemple en cas
de fautes graves et caractérisées dans la gestion de la société. Mais, en principe, la distinction entre la
personne morale et son organe, personne physique, garantit l'action de la personne morale, permet le
plus généralement de distinguer leurs patrimoines et de limiter la responsabilité de son organe.

Il apparaît ainsi que le droit belge, comme le droit européen, ne semble pas se départir de la théorie
de l'organe, de telle sorte qu'il est peu opportun d'interpréter trop largement la notion de mandataire,
ce qui pourrait, in fine, conduire à des effets non souhaités et encore mal perçus par les mandataires
qui soutiennent être une entreprise, le plus souvent à dessein de bénéficier ensuite de l'effacement de
la dette (sur un effet pervers, voyez C. Alter, ‘Le gérant d'entreprise est-il une entreprise ?’, Liber
Amicorum O.E.C.C.B., Anthémis, 2019, 188).

Ainsi, il peut être retenu que la notion ‘à titre indépendant’ englobe aussi la question de la
responsabilité des actes posés pour pouvoir être qualifié d'entreprise.

6. Le second critère distinctif, soit l'activité professionnelle, vise essentiellement le caractère durable
et est déterminant (I. Verougstraete (dir.), Manuel de l'insolvabilité, Wolters Kluwer, 2019, no 28, 45).
La notion de profession est ‘l'exercice régulier d'une activité en vue de se procurer des revenus
nécessaires à l'existence’ (I. Verougstraete (dir), Manuel de la continuité des entreprises et de la
faillite, Kluwer, éd. 2010-2011, p. 323, no 3.1.2.3). Ce critère est d'ailleurs identique lorsqu'il s'agit de
définir l'activité professionnelle susceptible de conduire à l'assujettissement à la sécurité sociale des
travailleurs indépendants (au regard de la sécurité des travailleurs indépendants, l'activité
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professionnelle est exercée dans un but de lucre et avec un caractère habituel, S. Gilson, déjà cité,
pp. 28-29), ce qui donne toute la cohérence aux deux critères repris au Code de droit économique.

7. Par conséquent, la cour [d'appel] se rallie à l'idée qu'un concept de base de la notion d'entreprise
est celui d'organisation (en ce sens, I. Verougstraete (dir.), Manuel de l'insolvabilité, déjà cité, no 29, p.
47). L'exercice d'un mandat d'administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au
critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l'ancien critère
matériel, de telle manière que l'entreprise se caractérise moins par son activité ou par son but que par
son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés (N.
Thirion et A. Autenne, ‘La nouvelle définition générale de l'entreprise dans le Code de droit
économique: deux pas en avant, trois pas en arrière’, J.T., 2018, 826-831). ‘Le seul fait, pour une
personne physique, d'exercer un mandat de gérant ou d'administrateur n'implique, en soi, aucune
organisation propre; toute l'organisation est liée à la société’ (I. Verougstraete (dir), Manuel de
l'insolvabilité, Kluwer, Waterloo, 2019, no 29, p. 47).

Cette référence au critère de l'organisation se retrouve de la même façon dans diverses
réglementations européennes qui, certes, comme dans le Code de droit économique, peuvent avoir
des objets distincts mais qui méritent attention lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions de droit
belge dans le cadre plus large du droit européen.

À titre d'exemple, et même si cette loi n'est pas englobée dans le code, il peut être pertinent de
rappeler que l'entreprise est ainsi définie dans la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les
retards de paiements comme ‘toute organisation autre que les pouvoirs publics agissant dans
l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité
n'est exercée que par une seule personne’. La directive 2000/35/CE relative à la lutte contre le retard
de paiement définit aussi l' ‘entreprise’ en son article 1er comme ‘toute organisation agissant dans
l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité
n'est exercée que par une seule personne’.

8. Enfin, dans le cadre d'une interprétation prospective, il faut se rappeler que la directive (UE)
2019/1028 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration
préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter
l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes devra
faire l'objet d'une transposition en droit national au plus tard pour juin 2021.

Or, cette directive, qui établit des règles concernant a) les cadres de restructuration préventive
accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, en vue
de prévenir l'insolvabilité et d'assurer la viabilité du débiteur; b) les procédures permettant une remise
des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables, et c) les mesures visant à accroître
l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, ne
s'applique pas aux personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

La notion d' ‘entrepreneur’ est définie dans son article 2.9: il s'agit d'une personne physique exerçant
une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Il en résulte qu'au sens de la directive, un gérant ou administrateur d'une personne morale n'est pas
un entrepreneur, puisqu'il n'exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que ‘ce serait tout le contraire de la situation qui
prévaudrait en droit belge s'il devait être considéré que le gérant est, de ce seul fait, une entreprise’.

9. Finalement, il faut rappeler que le mandataire de société, personne physique, indépendante, en
difficulté financière n'est pas pour autant démuni de tout régime de protection contre ses créanciers
puisqu'il pourrait bénéficier d'un règlement collectif de dettes (par exemple, à titre surabondant, C.T.
Bruxelles, 12 e chambre, 9 octobre 2018, R.G. 2018/12; C.T. Mons, 10 e chambre, 16 juin 2020, R.G.
2020/2).
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10. Par conséquent, il faut vérifier en l'espèce si [l'administré de la demanderesse] démontre que, du
seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il est une
organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant.

11. En l'espèce, [l'administré de la demanderesse] était gérant d'une société […] immobilière; en
qualité de gérant, sa rémunération paraissait des plus modiques et il est indiqué qu'il tirait l'essentiel
de ses ressources en percevant les loyers.

Il n'apporte aucun élément justifiant de l'étendue de son activité professionnelle à ce titre: aucune
structure n'était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel ne sont
produits. L'existence même de son statut social est délicate à apprécier sur base des seuls éléments
en possession de la cour [d'appel]:

le comptable de la société précitée indique que celle-ci n'avait plus aucune activité,
[l'administré de la demanderesse] étant pensionné (…). Il indique en outre qu'aucune activité
complémentaire n'était même plus susceptible d'être effectuée par [ce dernier] en raison de
son état de santé;
l'avertissement-extrait de rôle reprend au titre de ses revenus des ‘pensions légales’, et un
revenu minime en qualité d'indépendant (344,85 euros).

[La demanderesse] qualitate qua n'apporte en outre aucune pièce permettant de démontrer qu'il y
aurait eu, en l'espèce, une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer son
activité professionnelle.

Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que la seule qualité de gérant statutaire de ladite
société fasse de [l'administré de la demanderesse] une entreprise au sens du livre XX du Code de
droit économique.

C'est dès lors à très bon droit que les premiers juges ont jugé que [l'administré de la demanderesse]
n'est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Griefs

En vertu de l'article XX.99 du Code de droit économique, « le débiteur qui a cessé ses paiements de manière
persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n'exerce plus d'activité économique en
tant que personne physique peut être déclaré en faillite si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il
exerçait encore cette activité ».

Le chapitre 14 du titre 2 du livre I er de ce code précise les définitions particulières au livre XX.

L'article I.22 dispose ainsi que, pour l'application du livre XX et, partant, pour l'application de l'article XX.99 relatif à la
faillite, on entend par:

« 7o/1 ‘entreprise’: une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1o, du présent livre »,

« 8o ‘le débiteur’: une entreprise, à l'exception de toute personne morale de droit public ».

En vertu de l'article I.1, 1o, du même code, « sauf disposition contraire (…), pour l'application du présent code, on
entend par: ‘1o. entreprise: chacune des organisations suivantes: a) toute personne physique qui exerce une activité
professionnelle à titre indépendant’ ».

Au sens de l'article I.1, 1o, a), l'activité professionnelle s'entend de toute activité habituelle générant des revenus, le
critère de continuité et de durabilité étant déterminant, tandis que cette disposition ne distingue pas selon que
l'activité est exercée à titre principal, d'appoint ou accessoire.

La fonction de gérant d'une société implique une permanence et consiste en des prestations de services, lesquelles
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constituent une activité économique.

Lorsque ces prestations de services sont effectuées à titre indépendant par une personne physique, celle-ci est, en
soi, une « organisation » au sens de l'article I.1, 1o, a), du Code de droit économique.

En vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 visé au moyen:

« On entend par travailleur indépendant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité
professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de
travail ou d'un statut.

Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées
à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible
de produire des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1o ou 2o, ou à l'article 30, 2o, du Code des impôts sur
les revenus 1992.

[…] Sous réserve de l'application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme
mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à
des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle
association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle
de travailleur indépendant ».

L'article 23, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que « les revenus professionnels sont des
revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir: 1o les bénéfices; 2o les
profits ». Ces derniers sont définis à l'article 27 dudit code comme tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne
sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations et comprennent les recettes et les avantages de
toute nature obtenus en raison de l'exercice de l'activité professionnelle.

Au sens de l'article 30, 2o, du même code, les rémunérations « comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la
qualification et les modalités de détermination et d'octroi: […] 2o les rémunérations des dirigeants d'entreprise ».

L'article 32 précise que « les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou
attribuées à une personne physique: 1o qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une
fonction analogue ».

Il s'ensuit que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'exerce pas cette fonction sous le statut de salarié
(ou assimilé) ou à titre gratuit (i) est « une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre
indépendant », quel que soit le montant de sa rémunération, (ii) est une des organisations visées à l'article I.1.1o et
I.22.7o/1 du Code de droit économique que l'on doit entendre comme étant une « entreprise » et (iii) est le débiteur
au sens des articles I.22.8o et XX.99 de ce code qui peut être déclaré en faillite même s'il n'exerçait plus d'activité
économique en tant que personne physique lorsque la cessation de ses paiements remonte à une époque où il
exerçait encore cette activité.

L'arrêt ne constate pas que [l'administré de la demanderesse] exerçait la fonction de gérant en qualité de salarié mais
se borne à considérer qu'« il n'est pas acquis que la présomption (d'indépendant) ne pourrait pas être renversée eu
égard à la situation sociale de celui-ci (pensionné, placé sous administration provisoire) », soit des éléments
étrangers au critère de l'activité professionnelle exercée « à titre indépendant » et il ne constate nullement que
l'activité n'avait pas de permanence et de durabilité et ne générait pas de revenus (il constate que ceux-ci étaient
modiques) ni que la cessation des paiements est survenue lorsque l'intéressé n'exerçait plus l'activité.

En décidant que [l'administré de la demanderesse] n'est pas une entreprise aux motifs:

que « la notion ‘à titre indépendant’ [au sens de l'article I.1, 1o, a), du Code de droit économique] englobe
aussi la question de la responsabilité des actes posés pour pouvoir être qualifié d'entreprise »,
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que le « mandataire n'exerce pas son activité professionnelle à titre indépendant puisqu'il n'engage a priori
pas sa propre responsabilité mais celle de la personne morale dont il est l'organe »,
que « l'entreprise se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon
dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés. Le seul fait, pour une personne physique,
d'exercer un mandat de gérant ou d'administrateur n'implique, en soi, aucune organisation propre; toute
l'organisation est liée à la société »,
qu'en l'espèce, la « rémunération paraissait des plus modiques », qu'aucun élément justifiant de l'étendue de
l'activité professionnelle n'est apporté, qu’« aucune structure n'était mise en place, qu'aucune pièce
comptable ou aucun engagement personnel ne sont produits »;
qu'il n'est pas démontré « qu'il y aurait eu, en l'espèce, une organisation propre mise en place par
[l'administré de la demanderesse] pour exercer son activité professionnelle », l'arrêt opère une confusion
entre l'activité économique de la société et l'activité professionnelle du mandataire consistant en la
prestation de services pour ladite société, en sorte que ce prestataire est une entreprise au sens de l'article
I.1, 1o, a), et I.22, 7o/1 du Code de droit économique et peut être déclaré en faillite en vertu des articles I.22.8o

et XX.99 dudit code, et viole toutes les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

L'article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de
manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l'article I.22, 8o, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l'exception de toute personne morale de
droit public.

En vertu de l'article I.1, 1o, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes: toute
personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant; toute personne morale; toute autre
organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n'est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu'elle constitue une
organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l'exercice d'une
activité professionnelle à titre indépendant.

Il s'ensuit que le gérant ou l'administrateur d'une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation
propre n'est pas une entreprise.

L'arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d'entreprise est celui d'organisation » et que l'entreprise « se
caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels,
financiers et humains sont agencés », qu'ainsi, « l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de gérant ne se rattache
pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l'ancien
critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d'exercer un mandat de gérant ou
d'administrateur n'implique, en soi, aucune organisation propre, toute l'organisation [étant] liée à la société », et qu’« il
faut vérifier [si l'administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être
considéré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il est une organisation en personne physique exerçant une activité
professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l'administré de la demanderesse « était gérant d'une […] société immobilière », qu'en cette qualité, « sa
rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu'il tirait l'essentiel de ses ressources en
percevant les loyers », qu’« aucune structure n'était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement
personnel n'est produit » et que la demanderesse n'établit pas « qu'il y aurait eu […] une organisation propre mise en
place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d'où il suit qu'aux yeux du juge d'appel, l'administré de la demanderesse exerçait son mandat
de gérant sans organisation propre, l'arrêt justifie légalement sa décision que l'administré de la demanderesse « n'est
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pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés, en débet, à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et
Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-deux par le président de
section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De
Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Cass. (1e k.) AR C.21.0016.N, 2 december 2021 (A. F.-C. / Elke AERTS, Gino
SWITSERS, T. S.)

Cass. (1e k.) AR C.21.0016.N, 2 december 2021 (A. F.-C. / Elke AERTS, Gino SWITSERS, T. S.) https://juportal.be/
(6 januari 2022); RW 2021-22 (samenvatting), afl. 29, 1146 en http://www.rw.be/ (12 maart 2022); TBH 2022
(samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 1, 135 en http://www.rdc-tbh.be/ (9 april 2022)
Samenvatting
Het is aan de zaakvoerder en niet aan de curator om te bewijzen dat de in artikel 265, tweede lid Wetboek van
Vennootschappen bedoelde drempels (betreffende de omzet en het balanstotaal) niet zijn overschreden zodat artikel
265, eerste lid Wetboek van Vennootschappen (inzake de eventuele persoonlijke aansprakelijkheid van de
zaakvoerder) niet op de zaakvoerder kan worden toegepast. (Art. 870 Ger.W.).

Gerelateerde wetgeving:

Art. 265, Wetboek van vennootschappen
Art. 870, Gerechtelijk Wetboek

Trefwoorden:
Bewijslast (gerechtelijk recht) Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurder BV)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2021-22 (samenvatting), afl. 29, 1146 en http://www.rw.be/ (12 maart
2022)

Volledige tekst
A. F.-C.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Werner Derijcke, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 65/11, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. Elke AERTS, advocaat, met kantoor te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 124, bus 14, in haar hoedanigheid van
curator van het faillissement van SEITCO bv, met zetel te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 235, ingeschreven bij de
KBO onder het nummer 0474.532.215,

eerste verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 480/9, waar de verweerster woonplaats kiest,

2. Gino SWITSERS, met kantoor te 2800 Mechelen, Begijnenweide 12, bus 403, in zijn hoedanigheid van curator van
het faillissement van SEITCO bv, met zetel te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 235, ingeschreven bij de KBO onder
het nummer 0474.532.215,

tweede verweerder,
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3. T. S.,

derde verweerder,

minstens tot gemeenverklaring opgeroepen partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 1 juni 2017.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michèle Deconynck heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij
aanvoert.

2. Overeenkomstig artikel 265, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen, indien bij faillissement van de
vennootschap de schulden de baten overtreffen, de zaakvoerders of gewezen zaakvoerders, alsmede alle andere
personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad,
persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de
vennootschap ten belope van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout
heeft bijgedragen tot het faillissement.

Overeenkomstig artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen is het eerste lid niet van toepassing wanneer
de gefailleerde vennootschap over de drie boekjaren voor het faillissement een gemiddelde omzet van minder dan
620.000 euro, buiten de belasting over de toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt, en wanneer het totaal van de
balans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan 370.000 euro.

3. Uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat de zaakvoerder dient te bewijzen dat de in artikel 265,
tweede lid, Wetboek van Vennootschappen bedoelde drempels niet zijn overschreden zodat artikel 265, eerste lid,
Wetboek van Vennootschappen niet op hem kan worden toegepast.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de curator dient te bewijzen dat de gefailleerde vennootschap de drempels van
artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen overschrijdt, berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt
bijgevolg naar recht.

4. (…)

Dictum

Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.586,66 euro en op de som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische
Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 2 december 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michèle Deconynck, met bijstand van griffier Vanity Vanden
Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2021-22 (samenvatting), afl. 29, 1146 en http://www.rw.be/ (12 maart
2022)
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Cass. (3e k.) AR C.21.0046.N, 22 november 2021 (J.C., V.V. / AD&L vof, A.D.L., L.D.L.)

Cass. (3e k.) AR C.21.0046.N, 22 november 2021 (J.C., V.V. / AD&L vof, A.D.L., L.D.L.) https://juportal.be/ (10 januari
2022)
Samenvatting
Inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of
uitdrukkelijk de toepassing ervan voorschrijft op de lopende overeenkomsten; indien de geldigheid van de
overeenkomst dient te worden beoordeeld op grond van de op het ogenblik van haar totstandkoming toepasselijke
wet, dan is de uitvoering ervan slechts mogelijk binnen de perken gesteld door een latere dwingende wet; indien
een latere wet de geldigheidsvoorwaarden van de vroegere wet afschaft of versoepelt, dan kan de nietigheid op
grond van de vroegere wet niet meer worden gevorderd. (Art. 2 [OUD] BW).

Gerelateerde wetgeving:

Art. 1, Oud Burgerlijk Wetboek

Trefwoorden:
Toepassing wetten in de tijd (burgerlijk recht)

Volledige tekst
1. J.C.,

2. V.V.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

1. AD&L vof, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Breydelstraat 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0890.233.831,

2. A.D.L.,

3. L.D.L.,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 23 oktober 2020.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 2 november 2021 verwezen naar de derde kamer.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 2 Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het toekomende, zij heeft geen
terugwerkende kracht.

Een nieuwe wet is in beginsel niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreden zijn ontstaan,
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of die
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten.

Inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk
de toepassing ervan voorschrijft op de lopende overeenkomsten. Indien de geldigheid van de overeenkomst dient te
worden beoordeeld op grond van de op het ogenblik van haar totstandkoming toepasselijke wet, dan is de uitvoering
ervan slechts mogelijk binnen de perken gesteld door een latere dwingende wet. Indien een latere wet de
geldigheidsvoorwaarden van de vroegere wet afschaft of versoepelt, dan kan de nietigheid op grond van de vroegere
wet niet meer worden gevorderd.

2. De appelrechter die oordeelt dat de nietigheid van de overeenkomst op grond van de niet-naleving van het
koninklijk besluit van 29 januari 2007 niet meer kan worden gevorderd aangezien dit besluit achteraf werd opgeheven
door het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2018, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 703,98 euro en op de som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische
Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 22
november 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaatgeneraal Henri
Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1e k.) AR C.19.0255.N, 18 juni 2021 (Serge VAN EEGHEM / STORINVEST bv,
ISTORY bv, E. S., e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.19.0255.N, 18 juni 2021 (Serge VAN EEGHEM / STORINVEST bv, ISTORY bv, E. S., e.a.)
https://juportal.be/ (23 juli 2021); NJW 2021, afl. 451, 831, noot DE GEYTER, S.; RW 2021-22 (samenvatting), afl. 23,
901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022); TBH 2021 (samenvatting VANDEPLAS, I.), afl. 6, 829 en http://www.rdc-
tbh.be/ (15 oktober 2021); TRVRPS 2022, afl. 2, 92 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (3 mei 2022), noot DE
GEYTER, S.
Samenvatting
Op basis van het vennootschapsrecht kan de bestuurder worden gekweten van zijn aansprakelijkheid (art. 554
W.Venn., thans art. 7:149 WVV). Deze kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennootschap. Derden beschikken
nog steeds over een recht om een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen.

Wanneer de curator optreedt namens de boedel, dan oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers
uit. De kwijting van de bestuurders kan niet aan de curator worden tegengeworpen, wanneer de curator een vordering
in bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528 van het W.Venn. instelt (art. 2:56, lid 3 WVV).

Bijgevolg is de beslissing van het appelgerecht waarin de vordering in bestuurdersaansprakelijkheid wordt
gelijkgesteld met een vennootschapsvordering en geen vordering namens de individuele schuldeisers en de kwijting
aldus aan de curator tegenstelbaar is, niet verantwoord naar recht.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 554, Wetboek van vennootschappen
Art. 528, Wetboek van vennootschappen
Art. 7, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Inbreuk WVV of statuten (aansprakelijkheid bestuurders NV) Curator (faillissement)
Gewone algemene vergadering NV

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2021, afl. 451, 831

- RW 2021-22 (samenvatting), afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022)

Volledige tekst
Serge VAN EEGHEM, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Zuidstationstraat 34-36, in zijn hoedanigheid van curator
van het faillissement van Wetenschappelijke Boekhandel J. Story-Scientia nv, met zetel te 9000 Gent, Prudens Van
Duyseplein 8, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0447.814.752,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest,
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tegen

1. STORINVEST bv, met zetel te 9090 Melle, François Spaestraat 9, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0447.814.950,

2. ISTORY bv, met zetel te 9090 Melle, Wautersdreef 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0829.288.335,

3. E. S.,

4. V. S.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1060 Brussel,
Jourdanstraat 31, waar de verweerders woonplaats kiezen,

5. M. D.,

verweerder,

mede inzake

AG INSURANCE nv, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0404.494.849,

in tussenkomst en gemeenverklaring van het arrest gedaagde partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 3 december 2018.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 528, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen zijn de bestuurders, hetzij jegens de
vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van
de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

2. Krachtens artikel 554, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen hoort de algemene vergadering het jaarverslag en
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het verslag van de commissarissen en behandelt zij de jaarrekening.

Krachtens artikel 554, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering, na de
goedkeuring van de jaarrekening, bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te
verlenen kwijting.

De kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennootschap. Zij doet geen afbreuk aan het recht van derden om een
vordering in bestuursaansprakelijkheid in te stellen.

3. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het provenu
te verdelen.

Wanneer de curator namens de boedel optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit.

4. Uit het voorenstaande volgt dat de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528
Wetboek van Vennootschappen instelt.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:

de vennootschap Story op 29 december 2013 haar uitgeverijen heeft verkocht;
de algemene vergadering van Story op 30 mei 2014 kwijting heeft verleend aan de verweerders voor het
boekjaar 2013;
Story op 14 oktober 2014 failliet werd verklaard;
de eiser, de curator, van mening is dat de aansprakelijkheid van de bij de verkoop van de uitgeverijen
betrokken bestuurders in het gedrang is, hij zich daarbij onder meer beroept op artikel 528 Wetboek van
Vennootschappen en betwist dat de kwijting hem tegenstelbaar is.

6. Door te oordelen dat “wanneer de curator derden of bestuurders aanspreekt, hij geen vordering namens de
individuele schuldeisers [instelt], maar […] een vennootschapsvordering”, dat “de rechtsgeldig verleende kwijting van
de algemene vergadering dan ook tegenstelbaar [is] aan de curator zowel wat betreft zijn vorderingen op grond van
artikel 527 W.Venn., op grond van artikel 528 W.Venn., als op grond van artikel 1382 B.W.” en dat “zowel de
aansprakelijkheid voor gewone bestuursfouten (artikel 527 W.Venn.), voor inbreuken op het wetboek van
Vennootschappen of de statuten (artikel 528 W.Venn.) als voor eventuele miskenning van de algemene
zorgvuldigheidsnorm (artikel 1382 B.W.) door de rechtsgeldig verleende kwijting [zijn] gedekt”, verantwoordt de
appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiser, in zoverre gesteund op artikel 528 Wetboek
van Vennootschappen, en de daarop gesteunde vrijwaringsvorderingen afwijst, en oordeelt over de kosten.

Verklaart het arrest gemeen aan de in tussenkomst gedaagde partij.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Koen Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman, Ilse Couwenberg en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 18 juni 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
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aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2021, afl. 451, 831

- RW 2021-22 (samenvatting), afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022)
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Hof van Cassatie

1e Kamer – 9 oktober 2020 

Voorzitter: de h. Mestdagh

Rapporteur: de h. Moens

Openbaar ministerie: mevr. Herregodts

Advocaat: mr. Verbist

Vennootschap – Belangenconfl icten – Niet-naleving be-

langenconfl ictenprocedure – Kennelijk grove fout

Het niet-naleven van de in oud art.  523 W.Venn. ver-

vatte regels inzake belangenconfl icten kan een kennelijk 

grove fout uitmaken, waarbij het voor de toepassing van 

oud art. 530, § 1 W.Venn. volstaat dat die kennelijk grove 

fout heeft  bijgedragen tot het faillissement.

AR nr. C.18.0500.N

BV M.S. A.V. t/ NV M., F.C. en D.C.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het 

Hof van Beroep te Gent van 16 april 2018.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens art. 530, § 1, eerste lid W.Venn., zoals van 

toepassing, kunnen, indien bij faillissement van de ven-

nootschap de schulden de baten overtreff en, bestuurders 

of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen 

die t.a.v. de vennootschap werkelijke bestuursbevoegd-

heid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk 

aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel 

van de schulden van de vennootschap tot beloop van het 

tekort, indien komt vast te staan dat een door hen bega-

ne, kennelijk grove fout heeft  bijgedragen tot het faillis-

sement.

Het niet-naleven van de in art.  523 W.Venn. vervatte 

regels inzake belangenconfl icten kan een kennelijk grove 

fout uitmaken. Het is daarbij niet vereist dat een oorzake-

lijk verband wordt aangetoond tussen de beweerde ken-

nelijk grove fout en de schade van een schuldeiser. Het 

volstaat dat wordt aangetoond dat de kennelijk grove fout 

heeft  bijgedragen tot het faillissement.

2. De appelrechter oordeelt dat:

– wat het niet-naleven van de belangenconfl ictregels be-

treft , een dubbele sanctie bestaat, namelijk enerzijds de 

relatieve nietigheid van de onregelmatige beslissing op 

vordering van de vennootschap en anderzijds een bijzon-

der aansprakelijkheidsregime met toepassing van art. 529 

W.Venn.;

–  de eerste verweerster terecht opmerkt dat de eiseres 

faalt in het bewijs van een oorzakelijk verband tussen de 

miskenning van de vennootschapsrechtelijke bepalingen 

en de door de eiseres beweerdelijk geleden schade.

3. Door aldus te oordelen dat het niet-naleven van de 

regels inzake belangenconfl icten geen kennelijk grove 

fout kan uitmaken in de zin van art. 530, § 1, eerste lid 

W.Venn en door aan de eiseres het bewijs op te dragen 

van een oo rzakelijk verband tussen de kennelijk grove 

fout en de door de eiseres geleden schade, verantwoordt 

de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

NOOT – Zie in dezelfde zin: M. Vandenbogaerde, Aan-

sprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, p. 176, nr. 208.

this jurisquare copy is licenced to Eubelius Advocaten [ingrid.hansen@eubelius.com]
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 18 SEPTEMBER 2020 C.20.0104.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest  

Nr. C.20.0104.N 

1. Joëlle LENIE, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Langerei 31, 

2. Pieter DEBUCQUOY, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Langerei 31, 

beiden handelend in hun hoedanigheid van curator van het faillissement van Bouw 

& Sloop cv, met zetel te 8755 Ruiselede, Industriestraat 9, ingeschreven bij de KBO 

onder het nummer 0476.812.012, 

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7,  

tegen 

M. D. C.,  

verweerder. 
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 18 SEPTEMBER 2020 C.20.0104.N/2 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 

november 2018. 

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Eerste middel 

Eerste onderdeel 

Eerste subonderdeel 

1. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefail-

leerde te gelde te maken en het provenu te verdelen.  

Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de gemeen-

schappelijke rechten van alle schuldeisers uit. 

2. Krachtens artikel 408, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen zijn de be-

stuurders, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aanspra-

kelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit 

wetboek of van de statuten van de vennootschap. 

3. Artikel 92, § 1, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de zaak-

voerders of de bestuurders verplicht zijn elk jaar een jaarrekening op te maken in 

de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. 
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 18 SEPTEMBER 2020 C.20.0104.N/3 

Overeenkomstig artikel 92, § 1, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen moet 

de jaarrekening binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.  

Overeenkomstig artikel 92, § 1, derde lid, Wetboek van Vennootschappen wordt, 

indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de algemene vergadering is 

voorgelegd, de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort 

te vloeien uit dit verzuim. 

4. Overeenkomstig artikel 98, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen moet 

de jaarrekening door toedoen van de bestuurders of zaakvoerders worden neerge-

legd bij de Nationale Bank van België. 

Overeenkomstig artikel 98, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen geschiedt 

deze neerlegging binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten 

laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. 

Overeenkomstig artikel 98, derde lid, Wetboek van Vennootschappen wordt, indien 

de jaarrekening niet werd neergelegd zoals bepaald in het tweede lid, de door der-

den geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim. 

5. Op grond van de artikelen 92, § 1, derde lid, en 98, derde lid, Wetboek van 

Vennootschappen wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, 

vermoed voort te vloeien uit het bedoelde verzuim. De bestuurder of zaakvoerder 

kan dit vermoeden weerleggen door het bewijs te leveren van de afwezigheid van 

het oorzakelijk verband tussen de door derden geleden schade en het bedoelde ver-

zuim. De derde wordt aldus bevrijd van de bewijslast van dat oorzakelijk verband. 

6. Uit het arrest blijkt dat: 

- de verweerder bestuurder was van Bouw & Sloop cv vanaf 28 december 2007 

tot aan het faillissement op 27 december 2010; 

- op grond van het verslag van 19 oktober 2010 van gerechtsmandataris Crivits en 

het eindverslag van de gerechtsdeskundige vaststaat dat de verweerder de arti-

kelen 92, § 1, 98, eerste en tweede lid, en 408, Wetboek van Vennootschappen 

heeft miskend, minstens laattijdig heeft nageleefd; 
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- de eisers in hun hoedanigheid van curator van Bouw & Sloop cv op grond van 

artikel 408, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen namens de boedel scha-

devergoeding vorderden lastens de verweerder wegens de miskenning van de 

verplichtingen uit de artikelen 92, § 1, en 98, Wetboek van Vennootschappen. 

7. Door te oordelen dat “de vaststaande inbreuk door [de verweerder] op het 

Wetboek van Vennootschappen echter niet [volstaat] te besluiten tot aansprakelijk-

heid in de zin van artikel 408 van het Wetboek van Vennootschappen” doordat “de 

curatoren (…) falen in de op hen rustende bewijslast van (…) het oorzakelijk ver-

band tussen de fout en de schade”, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet 

naar recht. 

Het subonderdeel is gegrond. 

Tweede subonderdeel 

8. De appelrechter oordeelt dat, “los van de vraag of alle schade, dan wel alleen 

de rechtstreekse en voorzienbare schade gevorderd kan worden”, de eisers niet aan-

tonen dat de miskenning door de verweerder van de bepalingen van het Wetboek 

van Vennootschappen in oorzakelijk verband staat “met het volledig passief ten be-

lope van 162.058,46 euro”. 

Aldus sluit de appelrechter niet uit dat de schade kan bestaan uit het passief van de 

gefailleerde vennootschap. 

In zoverre het subonderdeel uitgaat van het tegendeel, berust het op een onjuiste 

lezing van het arrest en mist het bijgevolg feitelijke grondslag. 

9. Wanneer de rechter het bestaan aanneemt van een fout en schade, kan hij de 

vordering van de schadelijder niet afwijzen op de enkele grond dat de schadelijder 

de omvang van de schade niet bewijst. In dat geval staat het de rechter de geld-

waarde ervan te ramen door begroting van een met die schade overeenstemmend 

bedrag. 

10. De eisers vorderden van de verweerder een schadevergoeding gelijk aan het 

passief van het faillissement ten belope van 162.058,46 euro. 
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11. Door te oordelen dat de schade niet gelijk is aan het volledig passief, de vor-

dering van de eisers volledig af te wijzen en aldus na te laten die vordering te her-

leiden tot het deel van het passief dat wel met de schade overeenstemt, verantwoordt 

de appelrechter zijn beslissing niet naar recht. 

In zoverre is het subonderdeel gegrond. 

Tweede onderdeel 

12. Krachtens artikel 409, § 2, Wetboek van Vennootschappen kunnen bestuur-

ders of gewezen bestuurders alsmede alle andere personen die ten aanzien van de 

zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aanspra-

kelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de 

uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlintresten, en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk 

besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-

ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, indien komt vast te staan dat een door hen begane grove 

fout aan de basis lag van het faillissement, of indien zij zich, in de loop van de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden 

hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. 

Op grond van deze wetsbepaling kunnen alle op het ogenblik van de uitspraak van 

het faillissement verschuldigde sociale bijdragen worden verhaald op de bedoelde 

bestuurders. 

13. Door de op artikel 409, § 2, Wetboek van Vennootschappen gestoelde vorde-

ring van de eisers af te wijzen louter omdat “de omvang van de beweerde ontdoken 

sociale zekerheidsbijdragen” niet werd aangetoond en omdat het aandeel van de 

verweerder in die ontdoken sociale zekerheidsbijdragen “zeer gering” werd ge-

noemd, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 
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Tweede middel 

14. Krachtens artikel 1315 Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen, en omgekeerd, moet hij die be-

weert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het te-

nietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. 

Krachtens artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren 

van de feiten die ze aanvoert. 

Degene die gehouden is tot volstorting van het kapitaal van een vennootschap, moet 

het bewijs leveren dat hij deze verplichting is nagekomen. 

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in 

aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt. 

15. De eisers vorderden de veroordeling van de verweerder tot betaling van 

5.866,66 euro, meer de gerechtelijke interest, ter volstorting van het kapitaal. 

De appelrechter stelt vast dat: 

- uit de beschikbare bankuittreksels blijkt dat V. C. op 27 februari 2008 de som 

van 5.400 euro heeft volstort in speciën en dat M. R. dezelfde som heeft volstort 

op 21 april 2008; 

- gezien de gerechtsdeskundige niet beschikte over de bankuittreksels van voor 1 

januari 2008, hij niet uitsloot dat het saldo van 1.600 euro werd volstort in de 

periode van 1 oktober 2007 tot 3 januari 2008, en dat hij ook wees op de moge-

lijkheid van compensatie in rekening-courant; 

- het onzeker was hoe het saldo volstort werd. 

Door niettemin te oordelen dat “die onzekerheid in het voordeel van [de verweer-

der] [speelt]” en dat “de curatoren (…) de bewijslast [dragen]”, zodat “de eerste 

rechter dan ook terecht [oordeelde] dat zij onvoldoende aantoonden dat het kapi-

taal in werkelijkheid niet volstort werd”, verantwoordt de appelrechter zijn beslis-

sing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest.  

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en 

de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in open-

bare rechtszitting van 18 september 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van 

griffier Vanity Vanden Hende. 

   

V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

B. Wylleman G. Jocqué E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.19.0258.N 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel 

te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, ingeschreven bij de KBO onder het 

nummer 0206.731.645,  

eiser, vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67/14,  tegen 

1. L. B.,

2. A. B.,

3. K. B.,  verweerders, vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire,

advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, 

Regentschapsstraat 4.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 23 februari 2017.  

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling  

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. De verweerders voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat

de e-mail van de raadsman van de eiser van 2 maart 2017 bewijst dat hij in het 

bestreden arrest berust.  

2. De berusting in een beslissing die verplichtingen bepaalt waarvan de last

door bepalingen van openbare orde wordt geregeld, is nietig. 

De aansprakelijkheidsregeling opgenomen in artikel 530, § 2, Wetboek van 

Vennootschappen raakt de openbare orde. Bijgevolg kunnen de partijen niet 

berusten in een beslissing die toepassing maakt van die wetsbepaling.  

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

Middel  

3. Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen

de bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die ten

aanzien van de zaken van een naamloze vennootschap werkelijke

bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden

gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak

van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen,

verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het

koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27

juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende

de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, indien zij zich, in de loop van

de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie

bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38octies, 8°, van de wet van 29

juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor

werknemers.
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De bestuurders, gewezen bestuurders en alle andere personen die ten aanzien van 

de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad en 

die in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring bij 

minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met 

schulden ten aanzien van een inningsorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen 

betrokken waren, zijn objectief aansprakelijk voor het geheel of een gedeelte van 

de bedoelde socialezekerheidsbijdragen, ongeacht of hen een fout ten laste kan 

worden gelegd.  

4. De rechter bepaalt onaantastbaar in feite de omvang van de gehoudenheid van

de bestuurder. Het Hof beschikt niettemin over een marginaal toetsingsrecht

ter zake van de evenredigheid tussen de inbreuk en de gehoudenheid van de

bestuurder.

5. De appelrechters overwegen dat:

- de eerste rechter heeft geoordeeld dat de vier failliet gegane vennootschappen 

werden opgericht omdat zij verschillende activiteiten tot doel hebben en niet om 

doelbewust de verplichtingen inzake de sociale zekerheid te miskennen en dit 

motief niet wordt weerlegd;  

- de RSZ-schulden volgens de eerste rechter betrekking hebben op een periode 

kort vóór de faillissementen van de verschillende vennootschappen; 

- de eerste rechter terecht het feit dat kort na elkaar aangifte werd gedaan van 

staking van betaling in de faillissementen in zijn beoordeling heeft betrokken; 

- de omvang van de RSZ-schulden wijst op een relatief aanzienlijke tewerkstelling 

van personeel; 

- het foutief handelen van de bestuurders, die verantwoordelijk waren voor onder 

meer deze tewerkstelling, niet zonder meer kan worden afgeleid uit het enkele 

feit dat de RSZ-bijdragen tijdelijk niet betaald werden;  

- aan de bestuurders de kans en tijd moet worden geboden om oplossingen te 

vinden voor de moeilijkheden in de hoop dat de activiteit van de vennootschap 

kan worden verdergezet;  
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- het niet bewezen is dat door slechts in september en oktober 2013 aangifte van 

staking van betaling te doen in de verschillende faillissementen, de verweerders 

foutief hebben gehandeld;  

- niet is aangetoond dat de faillissementen te wijten zijn aan factoren die kunnen 

worden verweten aan de bestuurders. 

6. Door op grond hiervan de gehoudenheid van de verweerders te herleiden tot 1

euro, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Kosten 

7. Gelet op de verwerping van het middel van niet-ontvankelijkheid, dienen de

kosten van de betekening van de memorie van antwoord ten laste van de 

verweerders te worden gelegd.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 631,07 euro. 

Veroordeelt de verweerders tot de kosten van de memorie van antwoord. 

Bepaalt de kosten voor de verweerders op 457,61 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters 

Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman en Sven 

Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 18 juni 2020 uitgesproken door 

sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, 

met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.  
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V. Vanden Hende S. Mosselmans B. Wylleman 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.19.0013.N 

H. M.,  

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1150 Brussel, Laurierlaan 1,  

tegen 

1. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, 

met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3,  

2. K. M.,  

3. M.-F. B. D’H.,  

verweerders, minstens opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 29 mei 2018. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 26 december 2019 een schrif-

telijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- de hoedanigheid van bestuurder impliceert dat men zich minstens informeert 

over de financiële toestand van de vennootschap en dat men ingrijpt of reageert 

wanneer de toestand ernstig wordt, zelfs als men zich niet bezighoudt met het 

dagelijks bestuur van de vennootschap; 

- als men aanvaardt om bestuurder te worden van een vennootschap, men geen 

onwetendheid kan voorwenden en zich evenmin kan verschuilen achter het ar-

gument dat men enkel bestuurder was op papier; 

- uit de stukken blijkt dat de vennootschap gedurende de jaren 2007, 2008 en 2009 

aanzienlijke aankopen heeft gedaan en werken heeft laten uitvoeren in de villa, 

die voor 80 pct. voor privédoeleinden werd gebruikt door de tweede en derde 

verweerders; 

- de btw op die werken ten onrechte en bewust in aftrek werd gebracht; 
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- gelet op de omvang van de verrichtingen en de duurtijd ervan, redelijkerwijze 

niet kan worden aangenomen dat de onrechtmatige aftrek, die uit elke maande-

lijkse aangifte bleek, aan de aandacht van een normaal voorzichtig bedrijfsleider 

kan zijn ontsnapt; 

- ondanks het feit dat in augustus 2010 door het ondertekenen van de correctieop-

gave werd bevestigd dat de teveel afgetrokken btw diende te worden terugbe-

taald, geen enkele betaling werd verricht. 

Aldus verwerpen en beantwoorden de appelrechters elk van de door de eiser in het 

onderdeel ingeroepen concrete elementen, met name dat hij een onbezoldigd man-

daat uitoefende, dat hij geen contact had met de boekhouder en dat het ging om een 

voor hem verborgen btw-schuld.  

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Tweede onderdeel 

Eerste subonderdeel 

2. De vaststelling van een fout in hoofde van de eiser blijft naar recht verant-

woord op de motieven weergegeven in het antwoord op het eerste onderdeel, onge-

acht of de appelrechters ook in hoofde van de eiser een bewust foutief optreden 

aannemen. 

Het subonderdeel kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg, bij gebrek aan belang, 

niet ontvankelijk. 

Tweede subonderdeel 

3. De vaststelling van een fout in hoofde van de eiser blijft naar recht verant-

woord op grond van de motieven weergegeven in het antwoord op het eerste onder-

deel. 

Het subonderdeel dat opkomt tegen het oordeel van de appelrechters over het be-

staan van een bijkomende fout, met name het ontbreken van een gepaste reactie op 

de betrokken mail, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg, bij gebrek aan belang, 

niet ontvankelijk. 
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Derde onderdeel 

4. Krachtens artikel 93undeciesC, § 1, eerste lid, Btw-wetboek is de bestuurder 

belast met de dagelijkse leiding hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming door 

de vennootschap aan haar verplichting tot het betalen van de belasting, intresten en 

bijkomende kosten, indien die tekortkoming te wijten is aan een bij het besturen 

van de vennootschap begane fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. 

Krachtens artikel 93undeciesC, § 1, tweede lid, Btw-wetboek kan die hoofdelijke 

aansprakelijkheid worden uitgebreid naar de andere bestuurders van de vennoot-

schap indien in hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot 

de in het eerste lid bedoelde tekortkoming. 

5. Opdat een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld, volstaat het dat een 

fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de tekortkoming door de vennoot-

schap aan haar verplichting tot het betalen van de belasting. Daartoe is niet vereist 

dat de vennootschap haar schuld nog volledig kon betalen op het ogenblik dat die 

bestuurder de hem verweten fout beging.  

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 974,90 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Koen Mestdagh, 

en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Eric Van Dooren, en in open-

bare rechtszitting van 13 februari 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric      

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Johan Van der Fraenen, met bijstand 

van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende E. Van Dooren K. Moens 

B. Wylleman K. Mestdagh E. Dirix 

 





Cass. 19 november 2019 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.19.0538.N 

R. P. L. M.,  

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Daan De Backer, advocaat bij de balie West-Vlaanderen, met 

kantoor te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 255, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, 

Victor Hortaplein 11, 

verweerder,  

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-

satie en met als raadsman mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie Brus-

sel, beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woon-

plaats kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 

correctionele kamer, van 25 april 2019, gewezen op verwijzing bij arrest van het 

Hof van 5 september 2017. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 

De eiser heeft op 8 november 2019 ter griffie van het Hof een door artikel 1107, 

derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde noot neergelegd.  

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel 

Eerste onderdeel 

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 35, tweede lid, later artikel 35, 

§ 1, derde lid, RSZ-wet (respectievelijk toepasselijk in verschillende delen van de 

incriminatieperiode van 30 juni 1997 tot 31 december 2009) en artikel 236 Sociaal 

Strafwetboek: het arrest veroordeelt de eiser ten onrechte tot de betaling van scha-

devergoeding aangezien de in artikel 35, tweede lid, later artikel 35, § 1, derde lid, 

RSZ-wet bepaalde bijzondere herstelwijze uitsluit dat de strafrechter de werkgever, 

zijn aangestelden of lasthebbers op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek en 

de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering veroordeelt tot 

een schadeloosstelling berekend op de ontdoken bijdragen; artikel 236 Sociaal 

Strafwetboek bevat enkel de mogelijkheid om de schuldenaar van de bijdragen tot 

betaling ervan te veroordelen. 

2. De door het onderdeel bedoelde bijzondere herstelwijze werd tot 1 juli 2011 

geregeld door artikel 35 RSZ-wet. Zij wordt vanaf die datum geregeld door artikel 

236 Sociaal Strafwetboek. 
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3. Krachtens artikel 236, eerste lid, Sociaal Strafwetboek, zoals toepasselijk van 

1 juli 2011 tot 30 april 2016, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt voorzien 

in de artikelen 218, 220 en 211 (en met ingang van 8 januari 2018 de artikelen 

171/4, 218, 220, 223, § 1, eerste lid, 1° en 234, § 1, 3°), of die de schuld vaststelt 

voor een inbreuk op deze bepalingen, wanneer de benadeelde derde zich geen bur-

gerlijke partij heeft gesteld, de schuldenaar van onbetaalde of gedeeltelijk onbe-

taalde bijdragen ambtshalve tot het betalen van de achterstallige bijdragen, de bij-

drageopslagen en de verwijlinteresten. 

4. Uit de tekst van artikel 236, eerste lid, Sociaal Strafwetboek volgt dat, indien 

de benadeelde derde zich burgerlijke partij heeft gesteld, de rechter geen ambts-

halve veroordeling kan uitspreken en het stelsel van de artikelen 1382 en volgende 

Burgerlijk Wetboek en de artikelen 3 en 4  Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-

vordering kan worden toegepast. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Tweede onderdeel 

5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 23, § 1, en 35, tweede lid, 

later artikel 35, § 1, derde lid, RSZ-wet en artikel 236 Sociaal Strafwetboek: het 

arrest veroordeelt ten onrechte een ander dan de werkgever tot betaling van de so-

ciale zekerheidsbijdragen, terwijl enkel de werkgever daartoe kan worden veroor-

deeld; het is niet omdat een lasthebber of aangestelde strafrechtelijk kan worden 

veroordeeld voor de niet-betaling van de sociale zekerheidsbijdragen dat deze bij-

dragen kunnen worden verhaald op die lasthebber of aangestelde. 

6. Het onderdeel is afgeleid uit de vergeefs met het eerste onderdeel aange-

voerde onwettigheid. 

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 

Derde onderdeel 

7. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 23 en 35 RSZ-wet, als-

mede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat een bijzondere strafwet 
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voorrang heeft op een algemene strafwet: het arrest past ten onrechte deze wetsbe-

palingen niet toe, terwijl die als lex specialis voorrang hebben op de artikelen 3 en 

4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 1382 Burgerlijk Wet-

boek. 

8. Het onderdeel is afgeleid uit de vergeefs met het eerste onderdeel aange-

voerde onwettigheid. 

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 

Vierde onderdeel 

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 265 Wetboek van Vennoot-

schappen, thans artikel XX.226 Wetboek Economisch Recht, alsmede miskenning 

van het algemeen rechtsbeginsel lex specialis derogat generalibus: het arrest oord-

eelt ten onrechte dat artikel 265 Wetboek van Vennootschappen niet uitsluit dat de 

aansprakelijkheid ook op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek kan worden 

vastgesteld; de doorbreking van de rechtspersoonlijkheid en de aansprakelijkheid 

van de zaakvoerders van een vennootschap voor sociale zekerheidsbijdragen wordt 

immers exclusief geregeld door de vermelde bepalingen; bovendien bepaalt artikel 

265 Wetboek van Vennootschappen dat enkel voor feiten vanaf 2006 onder strikte 

voorwaarden de volkomen rechtspersoonlijkheid van een vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid wordt opgeheven, zodat dit niet kan worden toegepast op 

de thans te beoordelen feiten. 

10. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel lex specialis derogat generalibus. 

In zoverre het onderdeel miskenning van dat algemeen rechtsbeginsel aanvoert, 

faalt het naar recht. 

11. Krachtens artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen zoals 

toepasselijk tot 30 april 2018, kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en 

alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke 

bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en 

de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel 

of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschul-

digde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding 
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bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit van 28  november 1969 tot uit-

voering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, indien komt 

vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het faillisse-

ment, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, 

§ 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers. 

Krachtens artikel XX.226, eerste lid, Wetboek Economisch Recht kunnen de hui-

dige of gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijkse bestuurders, leden van een 

directieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle andere personen die ten aan-

zien van de zaken van de onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben ge-

had, op vordering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van de curator per-

soonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van 

alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale 

bijdragen met inbegrip van de verwijlinteresten, indien zij, in de loop van de periode 

van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring, betrokken zijn geweest bij min-

stens twee faillissementen of vereffeningen van ondernemingen waarbij schulden 

ten aanzien van een inningsorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen onbetaald 

zijn gebleven, voor zover zij bij die eerder failliet verklaarde of vereffende onder-

nemingen ten tijde van de faillietverklaring, ontbinding of aanvang van de vereffe-

ning tevens bestuurder, gewezen bestuurder, lid of gewezen lid van de directieraad 

of van de raad van toezicht waren of ten aanzien van de zaken van de onderneming 

werkelijke bestuursbevoegdheid hadden of hebben gehad. 

12. Deze wetsbepalingen staan niet eraan in de weg dat die personen op grond 

van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 

schade veroorzaakt door het door hun fout onbetaald blijven van de bedoelde soci-

ale zekerheidsbijdragen. 

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 

recht. 
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Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 97,41 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Sidney Berneman, en op 

de openbare rechtszitting van 19 november 2019 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc 

Timperman, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

 

 

 

K. Vanden Bossche  S. Berneman  E. Francis 

A. Lievens P. Hoet F. Van Volsem 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.18.0499.N 

1. G&L INVEST bvba, met zetel te 3530 Helchteren, Europaweg 1604, 2.

K.G., 

eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eisers 

woonplaats kiezen, tegen  

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel 

te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, verweerder, vertegenwoordigd door mr. 

Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 

Brussel, Dalstraat 67/14, waar de verweerder woonplaats kiest.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen  

van 17 mei 2018.   

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling  

1. Krachtens artikel 265, § 2, Wetboek van Vennootschappen, zoals van

toepassing, kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen 

die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk 

en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op 

het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde    sociale 

bijdragen, indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis 

lag van het faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar 

voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals 

beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 

algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.  

2. De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in 

geval van de herhaalde betrokkenheid bij faillissementen met 

socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze 

herhaling en kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de 

bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden zijn, derhalve rekening houden met 

het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren.   

3. De appelrechters die oordelen dat “de overlegging van de verslaggeving van

de curatoren aan het openbaar ministerie [niet] dienstig” is omdat “de eventuele 

aan- of afwezigheid van kwade trouw of van misdrijven [niet] bepalend is voor de 

beoordeling van de gegrondheid van de vordering van [de verweerder]”, ver-

antwoorden hun beslissing niet naar recht.  

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof, eenparig 

beslissend, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.  

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain     

Smetryns en de raadsheer Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 31 mei 

2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-

generaal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.  

V. Van de Sijpe G. Jocqué A. Smetryns 

E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.17.0105.N C.V., 

eiseres, met als raadsman mr. Bert Bekaert, advocaat bij de balie 

te Gent,  tegen 

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de Ontvanger der Directe 

Belastingen te Denderleeuw, met kantoor te 9300 Aalst, Dr. André Sierensstraat 16, 

bus 1,  verweerder, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij 

het Hof van Cassatie.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 

februari 2017.  

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 17 december 2018 een 

schriftelijke conclusie neergelegd.  

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.  
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Krachtens artikel 442quater WIB92 zijn, in geval van tekortkoming door een

vennootschap aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing,

de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die

belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de

rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming die te wijten is

aan een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, die ze hebben

begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon. De

herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap of

door de rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te

vloeien uit de bedoelde fout. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de

bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon kan slechts worden

ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en interesten, van de schulden

inzake bedrijfsvoorheffing.

2. Krachtens artikel 70, eerste lid, WCO, kan de natuurlijke persoon van wie de

onderneming met toepassing van artikel 67 geheel werd overgedragen, door

de rechtbank bevrijd worden van de schulden die bestaan op het ogenblik van

het vonnis dat deze overdracht beveelt, indien deze persoon ongelukkig en te

goeder trouw is.

Krachtens het vierde lid van die wetsbepaling kan de schuldenaar, indien hij bevrijd 

wordt, niet meer worden vervolgd door zijn schuldeisers. De echtgenoot, gewezen 

echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schuldenaar, die samen 

verbonden is voor de schuld van zijn of haar echtgenoot, gewezen echtgenoot of 

wettelijk samenwonende partner, wordt ingevolge de bevrijding van die 

verplichting ontheven.  

Uit de parlementaire voorbereiding van die wetsbepaling blijkt dat de wetgever met 

het oog op de continuïteit van de onderneming, en wegens analogie met de 
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faillissementsprocedure, koos voor een stelsel van kwijtschelding van schulden 

onder rechterlijk gezag om te vermijden dat een natuurlijke persoon de voorkeur 

zou geven aan het faillissement van de onderneming omwille van het loutere 

bestaan van een verschoonbaarheidsregeling.  

3. Artikel 70, eerste lid, WCO, maakt geen onderscheid naargelang de aard van

de schulden van de natuurlijke persoon met een eenmanszaak zodat zowel de

schulden die betrekking hebben op de overgedragen onderneming als de

overige schulden van de natuurlijke persoon kunnen worden kwijtgescholden

door de rechtbank.

De hoofdelijke gehoudenheid bepaald bij artikel 442quater WIB92 die leidt tot een 

fiscale schuld in hoofde van de bestuurders van een vennootschap is een schuld die 

vatbaar is voor kwijtschelding in het raam van de procedure bepaald in artikel 70  

WCO.  

4. De appelrechters stellen vast dat:

- de eiseres op 19 november 2012 de vennootschap Ekapi Dienstencheques bvba 

heeft opgericht; 

- deze vennootschap drie aanslagen in de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot 

het aanslagjaar 2012, een administratieve boete en een aanslag in de 

vennootschapsbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2012 verschuldigd bleef; 

- de eiseres bij vonnis van 27 april 2015 werd veroordeeld tot betaling aan de 

fiscus van de achterstallige bedrijfsvoorheffing in hoofde van Ekapi 

Dienstencheques bvba voor het eerste en tweede kwartaal 2012;  

- de eiseres op basis van de beschikbare en niet-betwiste gegevens de activiteit 

van de gefailleerde Ekapi Dienstencheques bvba heeft overgenomen in een 

eenmanszaak;  

- ook in de zelfstandige activiteit de schulden van de eiseres opliepen; 

- bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, van 

5 augustus 2014 in hoofde van de eiseres een WCO werd geopend; 

- de eiseres bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling 

Oudenaarde, van 1 oktober 2015 werd “ontlast” van haar schulden in de 
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volgende bewoordingen: “Verklaart de vordering van de verzoekende partij [de 

eiseres] toelaatbaar en gegrond.  In toepassing van artikel 70 WCO ontlast 

verzoekende partij van de schulden die bestaan op het ogenblik van het vonnis 

dat de overdracht van de gehele onderneming beveelt, met uitzondering van de 

schuld ten aanzien van Record Bank nv en de schuld ten aanzien van de 

Belgische Staat, in de persoon van de ontvanger van de directe belastingen, in 

de mate dat deze schulden kunnen worden gekwalificeerd als buitengewone 

schulden in de opschorting”.  

5. De appelrechters oordelen dat de litigieuze schuld die de eiseres heeft ten aanzien

van de fiscus en die het gevolg is van haar hoofdelijke gehoudenheid tot betaling 

van de achterstallige bedrijfsvoorheffing van Ekapi Dienstencheques bvba, niet in 

aanmerking komt voor kwijtschelding op grond van artikel 70 WCO omdat artikel 

442quater WIB92 als een uitzondering moet worden aangemerkt op het beginsel 

uitgedrukt in artikel 70 WCO.  

Zij schenden aldus artikel 70 WCO. 

Het middel is gegrond. 

(…)  

Dictum 

Het Hof,  

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.  

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, eerste voorzitter Beatrijs    

Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 24 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter 

Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Johan Van der    Fraenen, met 

bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.  
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V. Van de Sijpe K. Moens B. Wylleman 

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.17.0007.N J.V., eiser, vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, 

advocaat bij het Hof van Cassatie,   

tegen 

1. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,

met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de ontvanger der

directe belastingen Antwerpen 13, met kantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4,

bus 1,

2. ADVISEUR INVORDERING-ONTVANGER VAN HET TEAM

INVORDERING RECHTSPERSONEN ANTWERPEN 5, met kantoor te

2000  

Antwerpen, Italiëlei 4, bus 1, verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, aan de Drie Koningenstraat 3, waar de 

verweerders woonplaats kiezen.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 20 oktober 2016.  

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 23 april 2019 een schriftelijke 

conclusie neergelegd.  
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Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd.  

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Artikel 442quater, § 1, eerste lid, WIB92 bepaalt dat, ingeval van

tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtspersoon bedoeld in artikel 

17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 

stichtingen, aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, de 

bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast 

zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon 

hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de tekortkoming indien die te wijten is aan een 

fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het 

besturen van de vennootschap of de rechtspersoon.  

Op grond van artikel 442quater WIB92 is de bedoelde bestuurder van rechtswege 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing, 

wanneer hij een fout heeft begaan bij het besturen van de vennootschap of de 

rechtspersoon die heeft geleid tot de tekortkoming aan de betalingsverplichting door 

de vennootschap of de rechtspersoon.  

2. Krachtens artikel 442quater, § 5, WIB92 is de rechtsvordering tegen

aansprakelijke bestuurders slechts ontvankelijk indien ze wordt ingesteld na het 

verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de ontvanger 
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bij ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde 

verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen 

of om aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane fout.  

Artikel 442quater, § 5, WIB92 houdt een preventieve maatregel in die ertoe strekt 

een voorafgaand overleg mogelijk te maken tussen de bestuurder waarvan de 

aansprakelijkheid wordt ingeroepen en de bevoegde ontvanger teneinde de 

bestuurder de mogelijkheid te geven de omstandigheden van het niet-doorstorten 

van de bedrijfsvoorheffing te verduidelijken of teneinde een afbetalingsplan voor 

de fiscale schuld overeen te komen.  

3. Noch uit de tekst van artikel 442quater, § 5, WIB92, noch uit de ratio legis

ervan kan worden afgeleid dat de ontvanger, die vaststelt dat de bedrijfsvoorheffing 

niet wordt doorgestort en dat hiervoor na de vereiste kennisgeving  geen 

verantwoording wordt gegeven, de kennisgeving moet herhalen om een 

ontvankelijke vordering tot betaling van later verschuldigd geworden 

bedrijfsvoorheffing te kunnen inleiden.  

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 2.005,26 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Geert     

Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman en François Stévenart Meeûs, en in 

openbare rechtszitting van 24 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 
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Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Johan Van der Fraenen, met bijstand 

van griffier Vanessa Van de Sijpe.  

V. Van de Sijpe F. Stévenart Meeûs B. Wylleman 

F. Van Volsem G. Jocqué E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.18.0208.N 

P.V. 

eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats 

kiest, tegen D.C. 

verweerster, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof 

van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster 

woonplaats kiest.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 7 december 2017.  

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 6 december 2018 een schriftelijke 

conclusie neergelegd.  

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling  

1. Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, zoals

hier toepasselijk, kunnen de bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke 

bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk 

en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op 

het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, 

bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter 

uitvoeringsbesluit RSZ-wet, indien zij zich in de loop van de periode van vijf jaar 

voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals 

beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid. 

Artikel 38, § 3octies, 8°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid verwijst naar 

de situatie waarin deze bestuurders bij minstens twee faillissementen, vereffeningen 

of gelijkaardige operaties met schulden ten aanzien van een inningsorganisatie van 

de sociale-zekerheidsbijdragen betrokken waren.  

Uit deze bepalingen volgt dat met de “op het ogenblik van de uitspraak van het 

faillissement verschuldigde sociale bijdragen” worden bedoeld de bijdragen die 

verschuldigd zijn door de failliet verklaarde vennootschap en niet deze die 

verschuldigd zijn door de twee of meerdere vennootschappen die in de loop van de 

vijf voorafgaande jaren werden failliet verklaard.  

Een bestuurder kan bijgevolg met toepassing van artikel 530, § 2, eerste lid, 

Wetboek van Vennootschappen enkel aansprakelijk worden gesteld voor de 

socialezekerheidsschulden van de laatst failliet verklaarde vennootschap en niet 

voor de schulden van de eerder failliet verklaarde vennootschappen ook al was hij 

bij die faillissementen betrokken.  

2. Door te oordelen dat er geen reden bestaat om de vordering te herleiden tot

181.562,49 euro, zijnde de sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd in het 

faillissement van V. nv en de eiser dienvolgens te veroordelen tot de sociale-

zekerheidsbijdragen verschuldigd in de drie faillissementen, verantwoordt de 

appelrechter zijn beslissing niet naar recht.  

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof, eenparig 

beslissend, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.  

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Geert 

Jocqué en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 1 februari 2019 

uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-

generaal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.  

V. Van de Sijpe K. Moens G. Jocqué 

E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.17.0067.N L.V. 

eiser, met als raadsman mr. Bert Bekaert, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor 

te 

9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2a, bus 20, tegen 

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt het team Invordering 

SintNiklaas 1, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 4, bus 1,  

verweerder, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof 

van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder 

woonplaats kiest.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 17 

januari 2017.  

Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft op 17 december 2018 

een schriftelijke conclusie neergelegd.  

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling  

Eerste middel  

1. Krachtens artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek, in zijn toepasselijke

versie, zijn in geval van tekortkoming door een aan de btw onderworpen 

vennootschap aan haar verplichting tot het betalen van deze belasting, de bestuurder 

of bestuurders van de vennootschap die belast zijn met de dagelijkse leiding van de 

vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is 

aan een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek die ze hebben begaan 

bij het besturen van de vennootschap (eerste lid). Onder bestuurders van de 

vennootschap in de zin van deze bepaling wordt verstaan, elke persoon die, in feite 

of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de vennootschap te besturen, 

met uitsluiting van de gerechtelijke mandatarissen (derde lid).  

Bestuurders aan wie krachtens de wet het dagelijks bestuur van de vennootschap is 

opgedragen, gelden als bestuurders bedoeld in artikel 93undecies C, § 1, eerste lid.  

De wet bepaalt geen rangorde tussen de bestuurders zodat zij kunnen worden 

aangesproken zonder dat hierbij enige volgorde moet worden in acht genomen.  

2. De appelrechters die vaststellen dat de eiser in de periode van 7 juni 2013

tot 21 juni 2014 de enige zaakvoerder was van de bvba De Vree oordelen naar recht 

dat de eiser te beschouwen is als een bestuurder belast met het dagelijks bestuur en 

hij zich niet kan ontdoen van zijn aansprakelijkheid door te wijzen naar een ander 

persoon die feitelijk de leiding van de vennootschap zou hebben gehad.  

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede middel 

3. Krachtens artikel 93undecies C, § 2, eerste lid, Btw-wetboek, wordt de

herhaalde niet-betaling van de voormelde belastingschuld door de vennootschap, 

behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde 

fout. Een dergelijk vermoeden van fout wordt krachtens § 3 van deze bepaling niet 
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aangenomen indien de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die 

aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.  

Het bewijs dat de niet-betaling van de belasting over de toegevoegde waarde het 

gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het 

openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van 

gerechtelijke ontbinding, moet worden geleverd door de bestuurder van de 

betrokken vennootschap.  

4. De appelrechters die oordelen dat de eiser het bewijs niet levert van de

financiële moeilijkheden en vaststellen dat de “enige voorhanden zijnde gegevens 

[erop] wijzen dat de bvba De Vree de fiscale schulden - zelfs andere dan de thans 

ingevorderde - hoog liet oplopen”, verantwoorden hun beslissing naar recht dat de 

eiser geen beroep kan doen op de ontkrachting van het vermoeden van fout.  

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep.  

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.416,36 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen   

Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare 

rechtszitting van 25 januari 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen, met 

bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.  

V. Van de Sijpe K. Moens B. Wylleman 
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F. Van Volsem K. Mestdagh E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.18.0204.N 

WOONPLANNERS bvba, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 218, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres 

woonplaats kiest, 

tegen 

W.V., 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat, 3, waar de verweerder woon-

plaats kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 

van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 4 december 2017. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

De beide onderdelen samen 

1. Krachtens artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek strekken alle over-

eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet. 

Krachtens artikel 1108 Burgerlijk Wetboek is onder meer de toestemming van de 

partij die zich verbindt, een vereiste voor de geldigheid van een overeenkomst. 

2. Overeenkomstig de artikelen 13 en 13bis VZW-wet handelt de vereniging 

door haar bestuursorganen. Krachtens artikel 14bis gaan de bestuurders, in begin-

sel, geen persoonlijke verplichtingen aan inzake de verbintenissen die de vereni-

ging aangaat. 

3. Krachtens artikel 1322 Burgerlijk Wetboek heeft een onderhandse akte die 

erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor 

erkend wordt gehouden, tussen de ondertekenaars van de akte en tussen hun erf-

genamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht als een authentieke akte.  

De ondertekening van de akte verbindt de ondertekenaar wanneer er geen twijfel 

kan bestaan over zijn wil in te stemmen met de inhoud van de akte. 
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4. Uit het vorenstaande volgt dat wanneer een akte zowel verbintenissen van 

een rechtspersoon als persoonlijke verbintenissen van de bestuurder bevat, de 

handtekening uitsluitend als bestuurder ook de instemming van de ondertekenaar 

met de persoonlijke verbintenissen omvat wanneer er geen twijfel kan bestaan dat 

de ondertekenaar zich met deze ondertekening ook persoonlijk heeft willen ver-

binden. Het voorhanden zijn van deze bedoeling wordt door de feitenrechter be-

oordeeld aan de hand van de intrinsieke elementen van de akte. 

5. Op grond van de in het middel weergegeven redenen, waaronder de grafi-

sche opmaak van de akte, het feit dat de verweerder enkel in de hoofding werd 

vermeld en zulks zonder adres of nadere gegevens en op de plaats waar de hand-

tekeningen moeten worden gezet enkel wordt vermeld “de huurder vzw Theater 

Cartouche”, oordeelt de appelrechter zonder schending van de aangevoerde wets-

bepalingen en zonder miskenning van de bewijskracht van de akte dat de onderte-

kening van deze akte door de verweerder enkel de vereniging verbindt en, wat 

hem persoonlijk betreft, slechts het begin van bewijs door geschrift overeenkom-

stig artikel 1347 Burgerlijk Wetboek oplevert. 

De beide onderdelen kunnen niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 842,29 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain      

Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 21 december 2018 uitgesproken door sectievoor-

zitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met 

bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 
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K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman 

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0614.N 

1. M.K.

2. T.V.

eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eisers 

woonplaats kiezen,  

tegen 

VREDENDAL nv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6712 DJ Ede 

(Nederland), Slijpkruikweg 57A,  verweerster, vertegenwoordigd door mr. Paul 

Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 3000 Leuven, Koning 

Leopold I-straat 3, waar de verweerster woon- 

plaats kiest.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 15 juni 2017.  

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling  

(…) 

Tweede onderdeel 

1. Krachtens artikel 530, § 1, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen

kunnen, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten 

overtreffen, bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die 

ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard 

voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot beloop van het 

tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft 

bijgedragen tot het faillissement.  

Krachtens artikel 530, § 1, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen 

zowel de curator als de benadeelde schuldeisers een rechtsvordering instellen. De 

benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator hiervan op 

de hoogte. In dat geval is het bedrag toegekend door de rechter beperkt tot het 

nadeel geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld. Dat bedrag 

komt uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige vordering vanwege de curator in het 

belang van de boedel.  

2. De schuldeiser die een vordering op grond van artikel 530, § 1, tweede lid,

Wetboek van Vennootschappen instelt, komt niet op voor de vergoeding van 

individuele schade, maar voor zijn aandeel in de collectieve schade. Dit aandeel in 

de collectieve schade houdt geen verband met de contractuele schade die een 

schuldeiser lijdt naar aanleiding van een door de gefailleerde vennootschap niet- 

nagekomen verbintenis. De regel van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent 

is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een bestuurder wegens een door 

hem begane kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement.  

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
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(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot de betaling 

van vergoedende interest voor de periode van 23 mei 2013 tot 9 april 2014 en 

uitspraak doet over de kosten.  

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.  

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs   

Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2018 uitgesproken door sectievoorzitter 

Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met 

bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.  

V. Van de Sijpe K. Moens G. Jocqué 

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix 

M&D Seminars 107



M&D Seminars 108



VERZOEKSCHRIFT/1 

M&D Seminars 109



M&D Seminars 110



Cass. 4 mei 2018 

       59
M&D Seminars 111

119



M&D Seminars 112



Rechtspraak    
3. La compensation Dit les demandes principale et reconventionnelle rece- 

vables, 
Le tribunal reconnaît donc l’existence d’une créance de la  Ordonne d’office la réouverture des débats pour permettre  
SPRL AGI-SERVICE sur la SPRL KALIPSO et de la SPRL  aux parties de s’expliquer sur les possibilités d’une compen- 
KALIPSO sur la SPRL AGI-SERVICE. sation entre leurs dettes réciproques, 
La question de la compensation doit donc être posée. Fixe la cause au 20 février 2018 à 12h15 pour 15 minutes Or, la SPRL KALIPSO a 

été déclarée en faillite en cours de au lieu habituel des audiences du Tribunal de Commerce de procédure. Mons, sis à 7000 MONS, Cours de 

Justice, rue des Droits de  
Le tribunal ordonne dès lors la réouverture des débats afin l’Homme (salle H). de permettre aux parties de s’expliquer sur la possibilité Reporte 

sa décision pour le surplus, mis à part sur les points d’une compensation dans le cas présent. tranchés par le présent jugement. 
Il a été fait application des dispositions de la loi du 15 juin  

PAR CES MOTIFS 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire. 
LE TRIBUNAL DE COMMERCE (…) 

Statuant contradictoirement,   

Verbintenissen – Buitencontractuele aansprakelijkheid –  

 Obligations – Responsabilité extracontractuelle 

 
  

Cour de cassation, 4 mai 2018 

RG : C.17.0410.F 

1re chambre 

Sièg. :  C. Storck (président de section), D. Batselé, M. Lemal, M.-

C.  
Ernotte et S. Geubel (conseillers) 
Ministère public :  Ph. De Koster 
Plaid. :  Mes. M. Grégoire, P.-A. Foriers 
En cause de : J.-M.L./ADA 

Obligations contractuelles – Inexécution d’une 
obligation contractuelle par une personne morale – 
Responsabilité extracontractuelle de l’organe agissant 
pour la personne morale – Nécessité d’un dommage 
autre que celui résultant de la mauvaise exécution du 
contrat 

Contractuele verbintenissen – Niet-nakoming van een 
contractuele verbintenis door een rechtspersoon – 
Buitencontractuele aansprakelijkheid van het orgaan 
dat optreedt voor de rechtspersoon – Behoefte aan 
andere schade dan deze die het gevolg is van de slechte 
uitvoering van de overeenkomst 

Lorsqu’une personne morale agit par un organe pour l’exécution 

de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré 

responsable sur le plan extracontractuel que si le manquement 

qui lui est reproché a causé un dommage autre que celui 

résultant de la mauvaise exécution du contrat. 

Wanneer een rechtspersoon optreedt bij wege van een orgaan 

voor de uitvoering van zijn contractuele verbintenis, kan het 

orgaan alleen buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld 

indien de tekortkoming die hem wordt verweten andere schade 

heeft veroorzaakt dan deze die het gevolg is van de slechte 

uitvoering van de overeenkomst. 

  
(…) 

II. Le moyen de cassation 

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 

conforme, le demandeur présente un moyen. 

III. La décision de la Cour 

Sur le moyen 

Quant à la première branche 

(...) 

Quant à la deuxième branche 

L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. 
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt d’omettre 

d’examiner s’il existe une unité d’intention pour les faits autres que 

l’absence de convocation d’une assemblée générale et le défaut de 

paiement de la rémunération, est étranger à l’article 149 de la 

Constitution et est, partant, irrecevable. 

Quant à la troisième branche 

Lorsqu’une personne morale agit par un organe pour l’exécution de son 

obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le 

plan extracontractuel que si le manquement qui lui est reproché a causé 

un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du 

contrat. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement 

qu’il suffit, pour engager sa responsabilité, que l’organe ait manqué à 

l’obligation générale de prudence, manque en droit. 

Quant à la quatrième branche 
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L’article 198, § 1er, premier tiret, du Code des sociétés dispose que sont 

prescrites par cinq ans toutes actions contre  

  

Hof van Cassatie 21 juni 2018 

AR: F.17.0140.N 

1e kamer 

Zet.:  E. Dirix (sectievoorzitter), G. Jocqué, B. Wylleman, K. Moens  
en F. Stévenart Meeûs Openbaar 

Ministerie:  J. Van der Fraenen 
Pleit.:  Mrs. J. Verbist, W. van Eeckhoutte, W. Derijcke 
Inzake van: BNP PARIBAS FORTIS/Belgische Staat, OFFICE CENTER 

AEROPORT CHARLEROI, A.H., SECUREX INTERNATIONAL 

Pandrecht – Overdracht van schuldvordering – 
Gemeenrechtelijk beslag onder derden – Fiscaal beslag 
onder derden 

Gage – Cession de créance – Saisie-arrêt – Saisie-arrêt 
fiscale 

Uit artikel 8 Hypotheekwet en de artikelen 1451, 1540 en 1543 

Gerechtelijk Wetboek volgt dat indien op een verpande 

schuldvordering een gemeenrechtelijk beslag onder derden werd 

gelegd door een andere schuldeiser, de pandhouder de 

schuldvordering niet verder kan innen bij de derde-schuldenaar, 

maar dat de afgifte door de derde-schuldenaar enkel kan gebeuren 

in handen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder met het 

oog op de evenredige verdeling. 
Artikel 1690, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 

overdracht van schuldvordering kan worden ingeroepen tegen 

andere derden dan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van 

de overeenkomst van overdracht. Onder andere derden in de zin van 

deze bepaling worden ook bedoeld de schuldeisers van de 

overdrager die op de schuldvordering beslag leggen. Uit de artikelen 

164, § 1 en 3 KB/WIB 1992, 1690 en 2075 Burgerlijk Wetboek volgt 

dat een eerder pandrecht tegenwerpelijk is aan een later beslag op 

dezelfde schuldvordering en dat de betaling door de derde-

schuldenaar aan de ontvanger krachtens artikel 164, § 1 KB/WIB 

1992 in weerwil van de kennisgeving van het pand aan de derde-

schuldenaar niet-tegenwerpelijk is aan die pandhouder, ook al is de 

ontvanger op het ogenblik van de betaling te goeder trouw. 

De l’article 8 de la loi hypothécaire et des articles 1451, 1540 et 

1543 du Code judiciaire, il résulte que si une créance donnée en 

gage fait l’objet d’une saisie-arrêt de droit commun par un autre 

créancier, le créancier gagiste ne peut plus percevoir la créance 

auprès du tiers débiteur; au contraire, le tiers débiteur ne peut 

vider ses mains que dans celles de l’huissier de justice 

instrumentant en vue de la distribution par contribution. 

L’article 1690, § 1er, alinéa 1er, du Code civil énonce que la cession 

de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé 

par la conclusion de la convention de cession. Par tiers au sens 

de cette disposition sont également visés les créanciers du 

cédant qui ont opéré une saisie sur la créance. Des articles 164, 

§§ 1er et 3, A.R./C.I.R., 1690 et 2075 du Code civil, il résulte qu’un 

droit de gage antérieur est opposable à une saisie ultérieure de 

la même créance et que le paiement opéré par le tiers débiteur 

au receveur en vertu de l’article 164, § 1er, A.R./C.I.R. mais au 

mépris de la notification du gage au tiers débiteur n’est pas 

opposable au créancier gagiste, même si le receveur était de 

bonne foi au moment du paiement. 

  

(...) 

I. Rechtspleging voor het Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te 

Gent van 20 juni 2017. 
Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft op 11 

april 2018 een schriftelijke conclusie neergelegd. 
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. Advocaat-

generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II. Cassatiemiddelen 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie 

middelen aan. 

III. Feiten 
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regel, de btw die hij voor de oprichting van het gebouw heeft
betaald, in aftrek brengen. De appelrechters stellen vast dat de
prijs voor de overdracht van de opstallen een behoorlijk stuk
lager is dan de oprichtingskosten van de gebouwen. Hoewel
eiseres slechts opstalhouder was, was ze bereid de volledige in-
vestering te dragen voor de oprichting van het gebouw, niette-
genstaande ze bij overdracht slechts de prijs kan vragen die het
recht van opstal (met inbegrip van de erop staande gebouwen)
waard is. Omdat de overdracht slechts een beperkte bestem-
ming heeft, moet eiseres, volgens de appelrechters, aanvaarden
dat zij een deel van de btw niet kan aftrekken. De aftrek van de
betaalde belasting over de toegevoegde waarde wordt aldus
beperkt volgens de verhouding van de prijs van het opstalrecht
tot de oprichtingsprijs van de gebouwen in volle eigendom. De
appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
............

Conditions d’application – Lien avec l’activité écono-
mique – Cession du droit de superficie à un tiers – Prix de
cession inférieur au coût de construction – Déduction
proportionnelle

En vertu de l'article 45 du C.T.V.A., un assujetti peut déduire de
la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les
servicesqui lui ont été fournis dans lamesureoù il les utilisepour
effectuer des opérations taxées.

Ainsi, un assujetti occasionnel peut déduire de la taxe qui grève
la vente d'un bâtiment ou la constitution d'un droit réel, la taxe
acquittée sur les opérations qui tendent ou contribuent à la
construction ou l'acquisition d'un bâtiment qui est vendu ou sur
lequel un droit réel est constitué, demême que la taxe acquittée
sur les opérations qui ont directement pour but l'aliénation du
bâtiment ou la constitution d'un droit réel sur celui-ci (art. 4 de

l’A.R. n° 14 du 3 juin 1970 relatifs aux cessions de bâtiments,
fractions de bâtiments et du sol y attenant et aux constitutions,
cessions et rétrocessions d'un droit réel).

Lorsqu'un superficiaire érige un nouveau bâtiment et transfère
ensuite son droit de superficie à un tiers, il peut en règle déduire
la taxe qu'il a payée pour la construction du bâtiment. Les juges
d'appel constatent que le prix de cession du droit de superficie
est considérablement inférieur aux frais de construction des bâ-
timents. Bien que la demanderesse n'était que superficiaire, elle
était prête à supporter l'investissement entier de la construction
du bâtiment, malgré la circonstance que lors de l'aliénation elle
ne puisse demander que le prix du droit de superficie (en ce
compris les bâtiments qui s'y trouvent). Dès lors que la cession
n'entraîne qu’une affectation partielle, la demanderesse doit ac-
cepter, selon les juges d'appel, qu'elle ne puisse déduire qu’une
partie de la taxe. La déduction de la taxe payée est donc limitée
d'après la proportion du prix du droit de superficie par rapport
au prix de construction des bâtiments en pleine propriété. Les
juges d'appel justifient donc légalement leur décision.
............
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Procedure – Procédure

No. 2016/236

Cass., 11mars 2016 – F.15.0118.F

Président de section:M. Fettweis
Conseillers:Mme Regout, M. Lemal, Mme Ernotte, Mme Geubel
Avocat général:Me Henkes
Avocats:Me Foriers, Me T’Kint
P.F.
contre
l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances

Recouvrement – Personnes autres que l’assujetti – Admi-
nistrateur – Non-paiement des dettes d’impôts par la so-
ciété – Faute de l’administrateur – Présomption légale –
Portée

Aux termes de l'article 93undeciesC, § 1er, alinéa 1er, du C.T.V.A.,
en cas de manquement, par une société ou une personne mo-
rale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les asso-
ciations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations, assujettie à la taxe sur la valeur

ajoutée, à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou
des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la
personne morale chargés de la gestion journalière de la société
ou de la personne morale sont solidairement responsables du
manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'ar-
ticle 1382 du C. civ., qu'ils ont commise dans la gestion de la so-
ciété ou de la personne morale. Ledit article 93undeciesC, dis-
pose, en son § 2, alinéa 1er, que le non-paiement répété par la
société ou la personne morale de la dette d'impôt susvisée, est,
sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au
§ 1er, alinéa 1er, et, en son paragraphe 3, qu'il n'y a pas présomp-
tion de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement
provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouver-
ture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou
de dissolution judiciaire.

La charge de la preuve que le non-paiement de la taxe provient
de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la
procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolu-
tion judiciaire, incombe au dirigeant de la société concernée.

Il suit de l'article 93undeciesC, § 1er, du C.T.V.A. que le dirigeant
est solidairement responsable du paiement de la taxe sur la va-
leur ajoutée due lorsqu'il a commis une faute dans la gestion de
la société ou de la personnemorale ayant contribué aumanque-

T.V.A.
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ment à l'obligation de paiement par la société ou la personne
morale.

Laprésomptionde l'article 93undeciesC, §2, dumêmecode, vaut
preuve d'une faute de gestion en lien causal avec le défaut de
paiement de la taxe. Manque ainsi en droit le moyen qui sou-
tient que la présomption légale porte uniquement sur l'exis-
tence d'une faute du dirigeant de la société.
............

Invordering – Andere persoon dan de belastingplichtige
– Bestuurder – Niet-betaling van belastingschuld door
vennootschap – Fout van bestuurder – Wettelijke ver-
moeden – Draagwijdte

In geval van tekortkoming door een aan de btw onderworpen
vennootschap of door een rechtspersoon bedoeld in artikel 17,
§ 3 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, aan haar verplichting tot het
betalen van de belasting, van de interesten of van de bijko-
mende kosten, zijn de bestuurder of bestuurders van de ven-
nootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dage-
lijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wij-
ten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het BW, die ze
hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of de
rechtspersoon (art. 93undeciesC, § 1, lid 1 WBTW). De herhaalde
niet-betaling van de voormelde belastingschuld door de ven-
nootschap of door de rechtspersoon wordt, behoudens tegen-
bewijs, vermoed voort te vloeien uit een dergelijke fout
(art. 93undeciesC, § 2, lid 1WBTW). Dit vermoeden van fout geldt
evenwel niet indien de niet-betaling het gevolg is van financiële
moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen
van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillisse-
ment of van gerechtelijke ontbinding (art. 93undeciesC, § 3, lid 1
WBTW).

Hetbewijs datdeniet-betalinghetgevolg is van financiëlemoei-
lijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of
van gerechtelijke ontbinding moet door de bestuurder van de
betrokken vennootschap worden geleverd.

Uit artikel 93undeciesC, § 1 van het WBTW volgt dat de bestuur-
der hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de verschul-
digde btw, wanneer hij een fout heeft begaan in het beheer van
de vennootschap of de rechtspersoon, die heeft bijgedragen tot
hetnietnakomenvandebetalingsverplichtingdoordevennoot-
schap of de rechtspersoon.

Het vermoeden van artikel 93undeciesC, § 2 van hetWBTWgeldt
bijgevolg als een bewijsmiddel voor een fout in het beheer die
in oorzakelijk verband staat met het in gebreke blijven van het
betalen van de belasting. Hetmiddel dat aanvoert dat dit wette-
lijk vermoeden uitsluitend betrekking heeft op het bestaan van
een fout in hoofde van de bestuurder van de vennootschap faalt
aldus naar recht.
............
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.14.0086.N 

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur 

van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 

domeinen te Antwerpen, in de persoon van de eerstaanwezend inspecteur van het 

tweede Btw-ontvangkantoor te Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, 

Italielei 4, bus 4, en de eerstaanwezend inspecteur van het Btw-ontvangkantoor te 

Turnhout, met kantoor te 2300 Turnhout, Spoorwegstraat 22,  

eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiser 

woonplaats kiest, tegen  

K. P., met keuze van woonplaats bij gerechtsdeurwaarder Marcel Briers, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Kipdorp 42, verweerster.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 16 april 2013.   

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 november 2014 een schriftelijke conclusie 

neergelegd.  

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL
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De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek zijn de bestuurders van

vennootschappen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de

vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaling van de fiscale

schulden indien die te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382

Burgerlijk Wetboek die ze hebben begaan bij het besturen van de

vennootschap.

De herhaalde niet-betaling van de belastingschulden wordt, behoudens tegenbewijs, 

vermoed voort te vloeien uit een dergelijke fout indien zij beantwoordt aan de 

voorwaarden van paragraaf 2 van deze bepaling.   

2. Artikel 93undecies C, § 5, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de

rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders slechts ontvankelijk is

indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te

rekenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende brief

verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige

maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of aan te tonen dat

deze niet het gevolg is van een door hen begane fout.

3. Krachtens artikel 93undecies C, § 3, in zijn toepasselijke versie, is er geen

vermoeden van fout van de bestuurders in de zin van § 2, eerste lid, indien de

nietbetaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben

gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, van

faillissement of van gerechtelijke ontbinding.

4. Indien de procedure van gerechtelijk akkoord wordt beëindigd en deze

beeindiging leidt tot de faillietverklaring van de vennootschap, dan geldt de
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in paragraaf 3 bedoelde uitzondering op het vermoeden van fout zonder 

discontinuïteit tot aan de faillietverklaring.  

5. De appelrechters stellen vast dat:

- de vennootschap op 6 april 2010 werd toegelaten tot de procedure van 

gerechtelijk akkoord en de opschorting werd verleend tot en met 28 juni 2010; 

- geen collectief akkoord mogelijk bleek en de procedure feitelijk werd beëindigd; 

- de ontvanger op 19 juli 2010 de in artikel 93undecies C, § 5, bedoelde 

kennisgeving deed; 

- de vennootschap op 14 oktober 2010 werd failliet verklaard.         

6. De appelrechters die oordelen dat de ontvanger in de ingebrekestelling van 19

juli 2010 geen beroep mocht doen “op het vermoeden van fout dat de nietbetaling 

te wijten is aan de fout van de bestuurder en niet aan de loutere financiele 

moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van 

gerechtelijk akkoord en daaropvolgend faillissement”, verantwoorden hun 

beslissing naar recht.  

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel  

Eerste subonderdeel 

7. De appelrechters beantwoorden het bedoelde verweer niet.

Het subonderdeel is gegrond. 

Derde onderdeel 

Eerste subonderdeel 

8. De appelrechters beantwoorden het bedoelde verweer niet.

Het subonderdeel is gegrond. 
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Overige grieven 

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk 

verklaart en oordeelt dat de eiser zich in de aangetekende ingebrekestelling van 19 

juli 2010 niet meer vermocht te beroepen op het in artikel 93undecies C,   § 2, Btw-

wetboek bepaalde vermoeden van fout.  

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.  

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter    

Beatrijs Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart    

Wylleman, en in openbare rechtszitting van 27 maart 2015 uitgesproken door 

afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, 

met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.  

K. Vanden Bossche B. Wylleman G. Jocqué 

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix 



Cass. 19 september 2014 

        161219





19 SEPTEMBER 2014 F.13.0055.N/1 

Hof van Cassatie van België  

Arrest 

Nr. F.13.0055.N 

1. L. D.,  2. S. B.,  eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij

het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 

25, waar de eisers woonplaats kiezen,  

tegen 

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de ontvanger van het 

eerste Btw-ontvangkantoor te Kortrijk, met kantoor te 8500 Kortrijk, 

Hoveniersstraat  

31, 

verweerder, 

vertegenwoord

igd door mr. 

Willy van 

Eeckhoutte, 

advocaat bij 

het Hof van 

Cassatie, met 

kantoor te 

9051 Gent, 

Drie 
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Koningenstraat 

3, waar de 

verweerder 

woonplaats 

kiest.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te  Gent van 

24 december 2012.  

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 februari 2014 een schriftelijke conclusie 

neergelegd.  

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, twee middelen 

aan.  

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel 

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 93undecies C, § 1 en § 2, Btw-wetboek, zijn de

bestuurders die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap 

hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is aan een fout 
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in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek die ze hebben begaan bij het 

besturen van de vennootschap en wordt de herhaalde niet-betaling van de 

voormelde belastingschuld door de vennootschap, behoudens tegenbewijs, 

vermoed foutief te zijn. Volgens paragraaf 4 van deze bepaling kan deze 

hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders slechts worden ingeroepen voor 

de betaling, in hoofdsom en toebehoren, van de schulden inzake btw. Verder 

bepaalt paragraaf 5 van deze bepaling dat de rechtsvordering tegen aansprakelijke 

bestuurders slechts ontvankelijk is indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van 

een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij ter post 

aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht 

wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of aan te 

tonen dat deze niet het gevolg is van een door hem begane fout.  

2. Artikel 93undecies C, Btw-wetboek dat een hoofdelijke gehoudenheid van

bestuurders instelt voor niet-betaalde btw-schulden van de vennootschap, doet 

geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders ten 

aanzien van de fiscus op grond van artikel 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek. 

3. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 93undecies C, Btw-wetboek van

toepassing is op iedere aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders wegens 

de niet-betaling van btw-schulden door de vennootschap, derwijze dat ook aan 

een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op de artikelen 1382 en volgende 

Burgerlijk Wetboek, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een kennisgeving als 

bedoeld in artikel 93undecies C, § 5, Btw-wetboek, dient vooraf te gaan, faalt naar 

recht.  

Tweede onderdeel 

4. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel roepen artikel

93undecies C, Btw-wetboek en de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek 

verschillende aansprakelijkheidsregimes in het leven.  

5. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de bestuurders die worden

aangesproken op grond van artikel 93undecies C, Btw-wetboek en deze op grond 
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van de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek, zich in een identieke 

situatie bevinden, steunt op een onjuiste rechtsopvatting.  

Het onderdeel faalt naar recht.     

6. Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om de prejudiciële vraag

aan het Grondwettelijk Hof te stellen. 

Tweede middel  

7. De bestuurder tegen wie op grond van artikel 93undecies C, Btw-wetboek

of de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek een 

aansprakelijkheidsvordering wordt ingesteld wegens de niet-betaling van btw-

schulden door de vennootschap, kan in het raam van de betwisting over de 

aansprakelijkheid de gegrondheid van deze belastingschulden voor de rechter 

aanvechten.  

8. Het middel dat ervan uitgaat dat de bestuurder niet over de mogelijkheid

beschikt om de belastingschuld te betwisten, berust op een onjuiste 

rechtsopvatting.  

Het middel faalt naar recht.  

9. Gelet op het vorengaande is er geen aanleiding om de prejudiciële vraag

aan het Grondwettelijke Hof te stellen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 205,98 euro en voor de verweerder op 222,64 

euro.  

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren 

Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Bart Wylleman, en in 
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openbare rechtszitting van 19 september 2014 uitgesproken door 

afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, 

met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.  

K. Vanden Bossche B. Wylleman F. Van Volsem 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 





Cass. 16 september 2013 
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Hof van Cassatie van België  

Arrest 

Nr. C.12.0032.F 

ALLIANZ BELGIUM nv,  

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

1. M. K.,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

2. ARCELORMITTAL BELGIUM nv,

Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 

6 september 2011.  

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 31 juli 2013 naar de derde 

kamer verwezen.  

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt: 
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Eerste middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 2, 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ; 

- de artikelen 12 en 23 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie 

tussen vrouwen en mannen; 

- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 

wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 

verordeningen;  

- algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten en regelgevende 

besluiten. 

Aangevochten beslissingen 

Het arrest stelt, enerzijds vast dat de eerste verweerster sinds 14 maart 1983 

tewerkgesteld was bij de vennootschap Phoenix Works, in wiens rechten de tweede 

verweerster getreden is, en aangesloten was bij een groepsverzekering van het type 

“invaliditeit” die de vennootschap Phoenix Works bij de eiseres had afgesloten en luidens 

welke “de prestaties uiterlijk tot de maand van de 60ste verjaardag van een vrouwelijke 

verzekerde of  uiterlijk tot de maand van de 65ste verjaardag van een mannelijke 

verzekerde worden betaald” (artikel 6) en merkt anderzijds op dat  “de eerste 

verweerster, als gevolg van een arbeidsongeval op 26 september 1991 door haar 

arbeidsongevallenverzekeraar, en door de eiseres, vergoed werd voor een gedeeltelijke 

blijvende arbeidsongeschiktheid van 50 pct.”, Het arrest dat vaststelt dat artikel 6 van de 

voornoemde groepsverzekeringsovereenkomst nietig is omdat het strijdig is met artikel 12 

van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, 

zegt vervolgens voor recht dat “de eiseres aan de eerste verweerster een vergoeding uit 

overeenkomst moet betalen tot de maand van haar 65ste verjaardag en veroordeelt haar 

bijgevolg om, enerzijds, aan de eerste verweerster de maandelijkse schijven te betalen 

berekend vanaf 1 augustus 2010 tot de dag van het arrest, vermeerderd met de 

verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet vanaf elke datum van het respectievelijk 

verschuldigde, en, anderzijds, 650 euro morele schadevergoeding vermeerderd met de 

interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 augustus 2010”.  

Het steunt zijn beslissing op de motieven die op de pagina's 5 tot 7 zijn weergegeven en 

inzonderheid op de volgende overwegingen:  

“De eerste verweerster voert de wet aan van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie 

tussen vrouwen en mannen, de zogeheten 'Genderwet', die discriminatie op grond van 

geslacht verbiedt.  

Die wet is van toepassing op alle personen, zowel in de openbare als in de private sector, 

inzonderheid op het vlak van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, hetzij 

regelingen die tot doel hebben aan de werknemers of zelfstandigen uit een onderneming, 

een groep ondernemingen, een tak van de economie of een één of meer bedrijfstakken 
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omvattende sector, prestaties te verstrekken in aanvulling op de prestaties uit hoofde van 

de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid of in de plaats daarvan 

(de artikelen 5, 16°, en 6, van de Genderwet).  

De litigieuze overeenkomst valt binnen die definitie – de rente die de maatschappij betaald 

heeft is een aanvulling op de vergoeding die de arbeidsongevallenverzekering 

verschuldigd is.  

Het non-discriminatiebeginsel heeft ook betrekking op de duur en het behoud van het recht 

op prestaties.   

Artikel 12 van de wet van 10 mei 2007, dat in werking is getreden op 9 juni 2007, bepaalt 

dat een direct onderscheid op grond van geslacht, in de in artikel 6, § 1, 4°, bedoelde 

materies, hetzij de aanvullende regelingen van sociale zekerheid, en onverminderd 

paragraaf 2 van dit artikel en de artikelen 16, 17 en 18, een directe discriminatie vormt.  

Volgens artikel 12, § 2, van de wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, 

vormt een direct onderscheid op grond van leeftijd weliswaar geen discriminatie, mits het 

niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht (het hof van beroep kan zich niet 

aansluiten bij de uitlegging van de eiseres […] die stelt dat 'de wetgever een aanpassing 

aanvaardt van de sociale prestaties in functie van de leeftijd en de mogelijke weerslag 

daarvan op het verzekerde risico; die discriminatie op grond van leeftijd mag echter niet 

uitsluitend in functie van een verschillend geslacht zijn').  Er is, te dezen, wel degelijk 

discriminatie op grond van het geslacht aangezien artikel 6 van de overeenkomst een 

verschillende leeftijdsgrens oplegt al naargelang de verzekerde een man of een vrouw is, 

zodat de Genderwet van toepassing is. Het maakt weinig uit of het onderscheid op grond 

van leeftijd naast die discriminatie op grond van het geslacht, ook steunt op een element 

als de duur van de loopbaan van de loontrekkende vrouwen.   

Er moet worden nagegaan of de bepaling van artikel 6 van de overeenkomst, die de 

maatschappij heeft uitgevoerd tot juli 2010 op grond dat de eerste verweerster de door 

die bepaling vastgelegde leeftijd had bereikt, overeenstemt met de bepalingen van de 

Genderwet, die van openbare orde is en bijgevolg op de lopende overeenkomsten  van 

toepassing is, ten minste voor hun toekomstige gevolgen. De werkgever heeft de litigieuze 

overeenkomst weliswaar in november 1994 beëindigd, maar de eiseres bleef gebonden 

door die overeenkomst die bij de inwerkingtreding van artikel 12 van de Genderwet nog 

steeds uitwerking had ten aanzien van de eerste verweerster; de eiseres is trouwens tot 

juli 2010 blijven storten.  

Artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 bepaalt dus dat voor de in artikel 6, § 1, 4°, 

bedoelde materies, dit zijn de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, en 

onverminderd paragraaf 2 van dit artikel en de artikelen 16, 17 en 18, een direct 

onderscheid op grond van geslacht een directe discriminatie vormt.  

Te dezen maakt artikel 6 van de overeenkomst een onderscheid op grond van het geslacht; 

dat onderscheid valt niet onder paragraaf 2 van artikel 12 van de wet – onderscheid op 

grond van levensverwachting; de litigieuze overeenkomst die een vergoeding toekent tot 
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de leeftijd van 60 jaar voor vrouwen en 65 jaar voor mannen houdt geen rekening met de 

langere levensduur van vrouwen – noch onder de artikelen 16 (maatregel van positieve 

actie), 17 (zwangerschap en moederschap) en 18 (onderscheid opgelegd door een wet) 

van de wet.   

Daaruit volgt dat het door artikel 6 van de overeenkomst ingevoerde onderscheid een 

discriminatie vormt in de zin van de wet.   

Die bepaling is in zoverre, absoluut nietig en impliceert een gelijkschakeling met de 

categorie van bevoorrechte personen, zodat de eerste verweerster recht heeft op prestaties 

tot de maand van haar 65ste verjaardag. (…)  

De vordering tot veroordeling van de maatschappij tot betaling van 650 euro morele 

schadevergoeding is gegrond (artikel 23 van de Genderwet).  

De maatschappij voert het wederkerig karakter van de verzekeringsovereenkomst aan.  

Op die grond voert zij aan dat ze, bij leven van de eiseres, vijf bijkomende jaren zou 

moeten betalen, terwijl het risico en de te betalen premies niet op die basis berekend 

werden, hetgeen het contractuele evenwicht  verbreekt.  

De begunstigde van de overeenkomst is niet de werkgever verzekeringnemer maar de 

eerste verweerster en als dusdanig is het probleem haar vreemd.  

Zij voert ook aan dat de overeenkomst in november 1994 beëindigd werd zodat vanaf die 

datum geen enkele eenzijdige wijziging meer mogelijk was.  

Dat doet er weinig toe; het beginsel van non-discriminatie is van openbare orde; het 

betreft een fundamenteel recht dat de inrichting van de maatschappij aanbelangt; de 

nietigheid is absoluut, gelet op het belang van de regel die de nietigheid wil beschermen; 

de wet van 10 mei 2007 is van toepassing op de huidige gevolgen van de overeenkomst 

waarvan de eerste verweerster de begunstigde is, niettegenstaande de verzekeringnemer, 

te weten de werkgever, en de maatschappij de overeenkomst beëindigd hebben».  

Grieven 

De wet van 10 mei 2007, die met name inzake aanvullende regelingen voor sociale 

zekerheid elk onderscheid verbiedt op grond van het geslacht (artikel  12, § 1) raakt de 

openbare orde en bestraft met absolute nietigheid de bedingen en akten die indruisen 

tegen het verbod op discriminatie  (artikel 20). Zij is in werking getreden op de tiende dag 

na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (artikel 4 van de wet van 31 mei 1961). 

Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel bedoeld 

in de aanhef van het middel, is een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing op 

situaties die ontstaan zijn na de inwerkingtreding ervan maar ook op de toekomstige 

gevolgen van situaties die onder de werking van de vroegere wet zijn ontstaan en die zich 

onder de nieuwe wet voordoen of blijven voortbestaan, voor zover zodoende geen afbreuk 

wordt gedaan aan reeds definitief  vastgestelde rechten.   

Bij overeenkomsten blijft de oude wet in de regel toepasselijk, behalve als de nieuwe wet 

van openbare orde of dwingend recht is.  
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In dat geval is de nieuwe wet van toepassing op de toekomstige gevolgen van de lopende 

overeenkomsten maar niet op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet 

definitief vastgestelde rechten, inzonderheid wanneer die rechten voortvloeien uit een 

overeenkomst die geëindigd is vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet (de artikelen 

2, 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, en het algemeen rechtsbeginsel bedoeld in de 

aanhef van het middel).  

Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de eiseres het recht op een invaliditeitsrente 

tot de maand van haar zestigste verjaardag heeft verworven ten gevolge van een 

arbeidsongeval in 1991 en krachtens een groepsverzekeringsovereenkomst die haar 

werkgever met de eiseres in 1975 heeft gesloten en in 1994 is beëindigd.    

Het arrest dat aldus vaststelt dat het recht uit overeenkomst van de eerste verweerster in 

1991 was vastgesteld krachtens een groepsverzekeringsovereenkomst die was ontstaan en 

beëindigd vóór  de inwerkingtreding van de wet van 10 mei 2007, kon niet wettig beslissen 

dat de rente, omdat die wet van openbare orde is, tot haar 65ste verjaardag moest worden 

betaald en bijgevolg evenmin de eiseres veroordelen tot een morele schadevergoeding 

van 650 euro op grond van artikel 23 van de wet van 10 mei 2007 (schending van de 

artikelen 2, 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid,, van het Burgerlijk Wetboek en miskenning 

van het algemeen rechtsbeginsel bedoeld in de aanhef van het middel, en, voor zoveel 

nodig, schending van de artikelen 12 en 23 van de wet van 10 mei 2007 en 4 van de wet 

van 31 mei 1961).  

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- artikel 149 van de Grondwet ; 

- de artikelen 744, 747, 748, 748bis, 807, 809 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek; 

- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging; 

- het algemeen rechtsbeginsel van verbod van rechtsmisbruik. 

Aangevochten beslissingen 

Het arrest weert de door de eiseres neergelegde aanvullende en syntheseconclusie van 9 

februari 2011 uit het debat in zoverre zij de veroordeling van de tweede verweerster 

vordert om de bijkomende financiële last te dragen van het eventueel bijkomende kapitaal 

dat aan de eerste verweerster verschuldigd is en de eiseres dus een bedrag te betalen dat 

overeenstemt met de hogere premies die zij had moeten betalen om voldoende kapitaal op 

te bouwen om aan de eerste verweerster de dekking van haar rente  tot de leeftijd van 65 

jaar te verzekeren. Die beslissing steunt op de volgende gronden:  

“Op de rechtszitting van 26 april 2011 heeft de tweede verweerster gevraagd de conclusie 

te weren die de eiseres op 9 februari 2011 heeft neergelegd in zoverre die partij haar 

veroordeling vraagt tot het dragen van de bijkomende financiële last, op grond dat die 

veroordeling niet in voorgaande conclusies was gevorderd.     
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De eiseres heeft de tweede verweerster inderdaad in hoger beroep gedagvaard tot 

bindendverklaring van het arrest en vraagt pas in haar aanvullende- en syntheseconclusie 

van 9 februari 2011 dat voor recht wordt gezegd dat 'het eventueel bijkomende kapitaal 

dat aan de eerste verweerster verschuldigd is, volledig ten laste moet blijven van de 

tweede verweerster die in de rechten en plichten is getreden van de vroegere werkgever 

van de eerste verweerster; dat de tweede verweerster de bijkomende financiële last moet 

dragen en dus aan de eiseres een bedrag moet betalen dat overeenstemt met de hogere 

premies die dienden te worden betaald om voldoende kapitaal op te bouwen om aan de 

eerste verweerster de dekking van een rente – van een ongewijzigd nominaal bedrag - te 

verzekeren  tot de leeftijd van 65 jaar'.  

De eerbiediging van het recht van verdediging vereist dat die vordering, aldus verwoord 

in de conclusie van 9 februari 2011,  uit het debat wordt geweerd, vermits de tweede 

verweerster hierop niet kon antwoorden, aangezien haar bij beschikking van het hof van 

beroep van 22 maart 2010 op grond van 747 van het Gerechtelijk Wetboek werd 

toegestaan, een aanvullende syntheseconclusie in te dienen uiterlijk op 15 december 2010, 

terwijl de eiseres zulk een conclusie uiterlijk op 15 februari 2011 mocht indienen”.  

Grieven 

Enerzijds moeten de conclusies de middelen en de eisen van de partijen uiteenzetten 

(artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek). Anderzijds kunnen de partijen, binnen de 

begrenzingen van de wet,  nieuwe tussenvorderingen instellen bij conclusies die ter griffie 

worden neergelegd (artikel 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek).  

Ten slotte volgt, noch uit artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit het algemeen 

rechtsbeginsel  van de eerbiediging van het recht van verdediging, dat een verwerende 

partij die als laatste mag concluderen, geen nieuwe tussenvordering mag opnemen, in 

haar laatste syntheseconclusie, die binnen de gestelde termijn ter griffie is neergelegd, 

(artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek) noch nieuwe middelen mag aanvoeren.  

Want in dat geval mag de andere partij, met toepassing van artikel 748, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek, in combinatie met het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging 

van het recht van verdediging, om een nieuwe conclusietermijn verzoeken of ervoor kiezen 

zich mondeling te verdedigen.  

Een uitzondering op die beginselen die in de regel in hoger beroep van toepassing zijn 

(artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek), is weliswaar mogelijk als, wegens de 

bijzondere omstandigheden van de zaak, de vertraging bij het instellen van een nieuwe 

tussenvordering concreet het recht van verdediging schaadt van de partij waartegen zij 

gericht is (algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging) of 

nog, in geval van rechtsmisbruik (algemeen rechtsbeginsel van verbod van 

rechtsmisbruik), maar dan moet de rechter, die de volledige of gedeeltelijke conclusie van 

een partij weert, het bestaan vaststellen van een dergelijke concrete inbreuk op het recht 

van verdediging of van een dergelijk misbruik.   
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Het arrest dat vaststelt dat de eiseres haar laatste conclusie op 9 februari 2011 heeft 

neergelegd, vóór het verstrijken van de termijn waarover zij beschikte, mocht de 

tussenvordering van de eiseres in een regelmatig neergelegde conclusie niet weren louter 

op grond dat het recht van verdediging moet worden geëerbiedigd, daar de tweede 

verweerster " deze niet kon beantwoorden".  

Aldus schendt het arrest alle bepalingen bedoeld in het middel en inzonderheid de 

artikelen 744, 747, 748bis, 807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien geen 

enkele van die wetsbepalingen verbiedt een nieuwe tussenvordering in te stellen in een 

regelmatig neergelegde conclusie conform de kalender van de rechtspleging.  

Het oordeelt overigens ten onrechte dat de tweede verweerster het recht ontzegd was over 

die vordering te concluderen aangezien zij krachtens artikel 748 van het Gerechtelijk 

Wetboek, in combinatie met het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het 

recht van verdediging,  een conclusietermijn kon vragen (schending van voornoemd 

artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van voornoemd algemeen 

rechtsbeginsel).  

Het arrest dat nalaat in zijn redenen aan te geven waarom het recht van verdediging van 

de tweede verweerster daadwerkelijk zou zijn miskend wegens de bijzondere 

omstandigheden van de zaak of waarom de eiseres haar recht zou hebben misbruikt om 

een nieuwe tussenvordering in te stellen in haar laatste conclusie, staat het Hof althans 

niet toe zijn wettelijk toezicht uit te oefenen en is bijgevolg niet regelmatig met redenen 

omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).  

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel 

Een nieuwe wet wordt in de regel niet enkel toegepast op situaties die ontstaan 

vanaf haar inwerkingtreding maar ook op de toekomstige gevolgen van situaties 

die onder de werking van de vroegere wet ontstaan zijn die zich onder de nieuwe 

wet voordoen of voortduren, voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan reeds 

definitief vastgestelde rechten.   

Bij overeenkomsten blijft echter de oude wet toepasselijk, behalve als de nieuwe 

wet van openbare orde of van dwingend recht is, of als zij uitdrukkelijk bepaalt 

op de lopende overeenkomsten van toepassing te zijn.  

In de regel verbiedt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen 

vrouwen en mannen, bij de artikelen 12, § 1, en 19, het onderscheid op grond van 
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geslacht, inzonderheid, volgens artikel 6, § 1, 4°, en § 3, met betrekking tot de 

voorwaarden inzake duur en behoud van het recht op prestaties in de aanvullende 

regelingen voor sociale zekerheid.    

Die wet is op 9 juni 2007 in werking getreden. 

Het arrest stelt vast dat :  

- de eerste verweerster ten gevolge van een arbeidsongeval in 1991 uitkeringen 

wegens arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen krachtens een 

groepsverzekeringsovereenkomst gesloten tussen een verzekeraar, die door de 

eiseres is opgevolgd, en haar werkgever in wiens rechten en plichten de tweede 

verweerster is getreden;  

- artikel 6 van die overeenkomst bepaalt dat “de prestaties uiterlijk tot de maand 

van de 60ste verjaardag van een vrouwelijke verzekerde of  uiterlijk tot de 

maand van de 65ste verjaardag van een mannelijke verzekerde moeten worden 

betaald”;  

- de groepsverzekeringsovereenkomst in 1994 eindigde en de eiseres de 

uitkeringen is blijven betalen en heeft beslist dat te doen tot de zestigste 

verjaardag van de eerste verweerster, in juli 2010;  

- laatstgenoemde de eiseres in 2008 heeft gedagvaard tot het betalen van 

uitkeringen tot haar vijfenzestigste verjaardag, in juli 2015;  

- het arrest dat het vonnis van de eerste rechter bevestigt, op die vordering ingaat, 

met toepassing van de bepalingen van de voornoemde wet van 10 mei 2007. 

Het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, vastgelegd door de 

verzekeraar ten voordele van de eerste verweerster, is een gevolg van de 

groepsverzekeringsovereenkomst dat voortduurt onder de gelding van de wet van 

10 mei 2007 niettegenstaande de overeenkomst in 1994 is beëindigd.  

Het arrest dat de bepalingen van die wet, die van openbare orde zijn,  op dat recht 

toepast, schendt niet de wettelijke bepalingen en miskent niet het algemeen 

rechtsbeginsel aangevoerd in het middel.   

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Tweede middel 

Overeenkomstig artikel 744, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, moeten de 

conclusies uitdrukkelijk de eisen van de partijen uiteenzetten.   

Krachtens artikel 747, § 1 en §  2, van dat wetboek, worden de conclusietermijnen 

bij beschikking bepaald.   

Hoewel de rechter, op vraag van een partij, een deloyale handelwijze die het recht 

van verdediging aantast mag bestraffen en op die grond een conclusie uit het debat 

mag weren, stelt de partij die een vordering instelt in de laatste conclusie van de, 

overeenkomstig voornoemd artikel 747, § 1 en § 2,  bepaalde procedurekalender, 

niet noodzakelijk een dergelijke deloyale handeling.  

Het arrest dat “om het recht van verdediging te eerbiedigen” de 

aanvullende syntheseconclusie van de eiseres weert “in zoverre die partij bij die 

conclusie de veroordeling vordert van de tweede verweerster tot het dragen van 

de bijkomende financiële lasten”, louter op grond dat de beschikking van 

instaatstelling,  verleend op grond van artikel 747 Gerechtelijk Wetboek, de 

tweede verweerster niet meer toestond een conclusie neer te leggen in antwoord 

op de voornoemde conclusie van de eiseres, verantwoordt zijn beslissing niet naar 

recht.   

Het middel is in zoverre gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de door de eiseres op 9 februari 2011 

neergelegde conclusie weert voor zover die partij daarin de veroordeling van de 

tweede verweerster vordert, en het uitspraak doet over de kosten van die partijen. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.  

Veroordeelt de eiseres tot de kosten van de eerste verweerster en houdt de overige 

kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.  



16 SEPTEMBER 2013 C.12.0032.F/10 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen. 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door 

voorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Alain Simon, Mireille 

Delange en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 16 september 2013 

uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van 

advocaatgeneraal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Lutgarde Body.  

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en 

overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.  

De griffier,  De raadsheer,  
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Cette règle est applicable nonobstant le droit du travailleur 
protégé de néanmoins contester son licenciement en cas de 
discrimination par le curateur. 

En vertu de l’article 3, § 3, de la loi du 19 mars 1991, 
l'employeur est tenu d'apporter la preuve des raisons d’ordre 
économique ou technique justifiant le licenciement ainsi que 
du fait que la qualité de délégué du personnel ou de candidat 
délégué du personnel revêtue par le travailleur protégé ou 
que la candidature de celui-ci a été introduite par une 
organisation représentative de travailleurs déterminée n'a 
pas eu d'incidence sur sa décision de licencier le travailleur. 

Cette disposition qui règle la preuve incombant à 
l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance des 
raisons d'ordre économique et technique justifiant le 
licenciement visée à l’article 3, § 1er, de la loi précitée, n'est 
pas applicable lorsque le travailleur protégé, licencié par le 
curateur à la suite de la faillite de son employeur, conteste 
son licenciement en raison du comportement discriminatoire 
du curateur. 

Cass. (3ème ch.), 20 juin 2011, S.10.0159.N, M. B. t/ Mrs 
D’Ieteren, Van Buggenhout et Van De Mierop, curateurs à la 
faillite de la s.a. SABENA, rejet du pourvoi contre Cour 
Trav. Bruxelles, 7 juillet 2010 

aan het paritair comité moet worden gevraagd vooraleer tot 
ontslag van de beschermde werknemer te kunnen overgaan. 

Dit geldt, onverminderd het recht van de beschermde 
werknemer om tegen zijn ontslag op te komen indien de 
curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden.  

Krachtens artikel 3, § 3, Wet Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden moet de werkgever het bewijs 
leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische en 
economische redenen, evenals van het feit dat zijn beslissing 
om de beschermde werknemer te ontslaan niet is beïnvloed 
door het feit dat deze een personeelsafgevaardigde of een 
kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn 
kandidatuur ingediend is door een welbepaalde 
representatieve werknemersorganisatie. 

Die bepaling die het bewijs regelt dat door de werkgever 
moet worden geleverd in de in artikel 3, § 1, vastgestelde 
procedure tot erkenning van de economische of technische 
redenen tot ontslag, is niet van toepassing wanneer de 
beschermde werknemer die ten gevolge van het faillissement 
van de werkgever door de curator is ontslagen, tegen zijn 
ontslag opkomt omdat de curator discriminerend zou zijn 
opgetreden. 

Cass. (3de k.), 20 juni 2011, S.10.0159.N, M. B. t/ Mrs 
D’Ieteren, Van Buggenhout en Van De Mierop, curatoren 
van het faillissement van SABENA nv, verwerping 
cassatieberoep  

CONTRAT DE TRAVAIL – INTERRUPTION DE CARRIÈRE 

POUR L’ASSISTANCE OU L’OCTROI DE SOINS À UN MEMBRE 
DU MÉNAGE OU DE LA FAMILLE GRAVEMENT MALADE – 
RÉDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL – INDEMNITÉ DE 
CONGÉ – RÉMUNÉRATION EN COURS CORRESPONDANT AUX 
ACTIVITÉS RÉDUITES 

L’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 ne viole pas les 
articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon 
laquelle, en cas de licenciement d’un travailleur qui a réduit 
ses prestations de travail en vertu de l’article 3, alinéa 1er, de 
l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à 
l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de 
soins à un membre du ménage ou de la famille gravement 
malade, il faut, pour fixer le montant de l’indemnité de congé, 
se fonder sur la rémunération en cours qui correspond aux 
activités réduites.  

C. Const. 28 juin 2012, n° 80/2012, question préjudicielle 
posée par Trib. Trav. Anvers 

SUBORDINATION – LOI SUR LA RELATION DE TRAVAIL – 
DROIT TRANSITOIRE 

Les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme du 
27 décembre 2006, qui fixent les règles et les critères 
généraux pour apprécier l’existence d’une relation de 
subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont 
pas applicables à une relation de travail qui a pris fin avant 
le 1er janvier 2007. L’existence d’un litige ultérieur n’est pas 
une situation née après l’entrée en vigueur de la loi, ni une 
conséquence future d’une situation née sous l’empire de la 
loi ancienne. 

Cass. (3ème ch.), 9 mars 2012, S.10.0154.N, 
Beroepsvereniging van de Sint-Hubertusclub van België – 
Jagersliga t/ H.L. en RSZ, rejet du pourvoi contre Cour Trav. 
Anvers, 

25 mai 2010 

ARBEIDSOVEREENKOMST – LOOPBAANONDERBREKING 
VOOR BIJSTAND OF VERZORGING VAN EEN ZWAAR ZIEK 
GEZINS- OF FAMILIELID – VERMINDERING 
ARBEIDSPRESTATIES – OPZEGVERGOEDING – LOPEND LOON 
VOOR DE VERMINDERDE ACTIVITEITEN 

Artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in de interpretatie 
dat, in geval van ontslag van een werknemer die zijn 
arbeidsprestaties heeft verminderd overeenkomstig artikel 3 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot 
invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor 
bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
familielid, bij de vaststelling van het bedrag van de 
opzegvergoeding moet worden uitgegaan van het lopende 
loon dat overeenstemt met de verminderde activiteiten. 

GwH, 28 juni 2012, nr. 80/2012, prejudiciële vraag gesteld 
door Arbrb. Antwerpen 

ONDERGESCHIKT VERBAND – ARBEIDSRELATIEWET – 
OVERGANGSRECHT  

De artikelen 328, 331, 332 en 333 Arbeidsrelatiewet, die 
de regels en de algemene criteria bepalen om het bestaan te 
beoordelen van een gezagsrelatie, op grond waarvan tot een 
arbeidsovereenkomst kan worden besloten, zijn niet van 
toepassing op een arbeidsrelatie die reeds vóór 1 januari 
2007 is beëindigd. De beoordeling na 1 januari 2007 van de 
aard van een arbeidsrelatie die beëindigd is vóór de 
inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, is geen toestand 
ontstaan na de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, 
noch een toekomstig gevolg van een onder de vroegere 
regeling ontstane situatie. 

Cass. (3de k.), 9 maart 2012, S.10.0154.N, 
Beroepsvereniging van de Sint-Hubertusclub van België – 
Jagersliga t/ H.L. en RSZ, verwerping cassatie beroep tegen 
Arbh. Antwerpen, 25 mei 2010 
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1. De vijfde verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk

is: de beslissing van de appelrechters blijft verant- 

Nieuwe wet – Toepassing in de tijd

Obligations conventionnelles – Cession de créance – 
Opposabilité aux tiers – Loi nouvelle – Application dans 
le temps

In beginsel is de nieuwe wet toepasselijk niet alleen op de 

toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan zijn, maar ook 

opdetoekomstigegevolgenvansituatiesdieonderdeoudewet 

ontstaan zijn en die ontstaan of voortduren onder de nieuwe 

wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan 

onherroepelijk vastgestelde rechten. 

Inzake overeenkomsten blijft de oude wet evenwel van 

toepassing, ook wat betreft de toekomstige gevolgen, behalve 

wanneer de nieuwe wet van openbare orde of dwingend is, of 

wanneer de wetgever uitdrukkelijk bepaalt dat de wet van 

toepassing is op de aan de gang zijnde overeenkomsten. De oude 

wet is evenwel niet van toepassing wanneer het de 

toepassingbetreftvanregelsbetreffendedetegenstelbaarheidaan 

derden. 

En principe, la nouvelle loi est applicable non seulement aux 

situations nées postérieurement à son entrée en vigueur, mais 

aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de 

l’ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi, 

pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à des droits 

irrévocablement fixés. 

En matière de conventions toutefois, l’ancienne loi reste 

applicable, même en ce qui concerne les effets futurs, sauf si la 

nouvelle loi est d’ordre public ou impérative, ou si elle prescrit 

expressément son application aux conventions en cours. 

L’ancienne loi ne s’applique toutefois pas lorsqu’il s’agit de 

l’application de règles concernant l’opposabilité aux tiers. 

............ 

I. Rechtspleging voor het hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 

te Antwerpen van 30 maart 2009. 

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal 

met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

noch aanvaarding heeft plaatsgevonden. Gelet op het antwoord op het 

tweede middel, moet de grond van niet- ontvankelij kheid worden 

verworpen. 

2. Krachtens artikel 25, eerste lid, Wetboek van Koophandel, 

geldt inzake handelsverbinteinssen, de vrijheid van bewijs. 

3. Door te oordelen dat de briefwisseling tussen de verkoper en 

de koper (de eiseres) geen bewijs oplevert van de overdracht van 

schuldvordering aangezien de brief van 6 mei 1992 niet als een 

afzonderlijke akte kan worden beschouwd, schenden zij artikel 25, 

eerste lid, Wetboek van Koophandel. Het onderdeel is in zoverre 

gegrond. 

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

4. Krachtensartikel1690,eerstelid,BurgerlijkWetboek,kan de 

overdracht van schuldvordering worden ingeroepen tegen andere 

derden dan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van de 

overeenkomst van overdracht. 

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling kan de overdracht 

slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het 

ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd 

gebracht of door hem werd erkend. Deze bepaling is in werking 

getreden op 25 juli 1994. 

5. Krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek beschikt de wet 

alleen voor het toekomende, zij heeft geen terugwerkende kracht. 

De wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na 

haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 

van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of 

zich voortzetten onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor 

geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde 

rechten. Inzake overeenkomsten blijft evenwel de oude wet van 

toepassing, ook op de toekomstige gevolgen, tenzij de nieuwe wet van 

openbare orde of van dwingend recht is of uitdrukkelijk de toepassing 

bepaalt op de lopende overeenkomsten. De eerbiedigende werking is 

echter niet van toepassing wanneer het gaat om de toepassing van regels 

die de tegenwerpbaarheid aan derden betreffen. 

Hieruit volgt dat het nieuwe artikel 1690 Burgerlijk Wetboek 
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Hof van Cassatie, 29 april 2011

1ste kamer 

RG: C100183N 

Zet.: Forrier (voorzitter), Boes (afdelingsvoorzitter), Stassijns, 

Deconinck en Smetryns (raadsheren) OM: Van Ingelgem Pleit.: Mrs 

Lefèbvre en Verbist Inzake: T.I. SA en T.A. SA / S.L. 

Algemeenheden (bank en krediet) – Openbare orde – Wet 
van openbare orde

Généralités(banqueetcrédit)–Ordrepublic–Loid’ordre 
public

Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de 

Staat of van de gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht, de 

juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele 

orde van de maatschappij rust. 

Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels 

de l’Etat ou de la collectivité ou qu’elle fixe, dans le droit privé, les 

bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral 

de la société. 

............ 

I. Rechtspleging voor het hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Brussel van 26 mei 2009. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft 

geconcludeerd. 

2. Titel II van het KB nr. 185 van 9 juli 1935 op de 

bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten (hierna: 

KB nr. 185), voor de opheffing ervan, bevat verplichtingen 

omtrent het openbaar te koop stellen, te koop bieden en verkopen 

van titels en effecten. 

Artikel 22 van de wet 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van 

spaargelden breidt het toepassingsgebied van titel II KB nr. 185 uit 

tot de publieke tekoopstellingen, tekoopbiedingen en verkopen van 

alle roerende waarden of van al dan niet verhandelbare effecten en 

van alle documenten die 

dergelijkewaardenofeffectenvertegenwoordigenofrechtgeven op 

de verwerving ervan. 

3. De verbintenissen, vervat in titel II KB nr. 185 leggen 

eenieder die de genoemde daden wil stellen, op de Commissie voor 

het Bank- en Financiewezen (hierna: CBF) minstens één maand op 

voorhand daarvan op de hoogte te stellen, de CBF bij deze 

kennisgeving een volledig dossier met vooraf omschreven 

informatie – met inbegrip van een ontwerp van prospectus – over 

te maken en (enkel) de door de CBF goedgekeurde prospectus 

bekend te maken. De bedoelde prospectus dient de gegevens te 

bevatten die het publiek nodig heeft om zich met kennis van zaken 

een oordeel te kunnen vormen over de aard van de zaak en de aan 

de effecten verbonden rechten. 

Niet alleen worden de bepalingen van titel II KB nr. 185 

strafrechtelijk gesanctioneerd, aan de CBF wordt tevens de 

bevoegdheid toegekend om indien zij van mening is dat die haar 

ter kennis gebrachte handelingen de kapitaalmarkt kunnen 

ontwrichten, de vermindering of de verdeling ervan over een 

zekere tijd aan te bevelen en het te koop stellen, te koop bieden en 

verkopen van de effecten gedurende hoogstens drie maanden te 

verbieden. 

4. De in deze bepalingen uitgedrukte wil van de wetgever 

om de informatieverstrekking en de belangen van de potentiële 

verwervers van effecten veilig te stellen, strekken eveneens ertoe 

om de goede werking van de markt te verzekeren en te bevorderen 

en hangen nauw samen met een organisatie van de effectenmarkt 

die het vertrouwen van de spaarders 

wekt. 
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kant van het vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

feitenrechter over. 

Eerste en tweede onderdeel 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.06.0605.F 

1. B. J.-F., 

2. B. L., 

3. V. B. G. FORM, bvba, 

Mr. François T’Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

S. P., 

Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen. 

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
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II. CASSATIEMIDDELEN 

De eisers voeren twee middelen aan die als volgt zijn gesteld: 

… 

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 1349 tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek; 

- artikel 633, inzonderheid vijfde lid, van het Wetboek van vennootschappen. 

Aangevochten beslissing 

De vordering van de in de hoedanigheid van faillissementscurator van de naamloze 
vennootschap Sport Corner optredende verweerder strekt ertoe de eisers, bestuurders van 
de failliete vennootschap, met name op grond van artikel 633 van het Wetboek van 
vennootschappen, te doen veroordelen tot betaling van het bedrag van 519.243,05 euro, 
omdat ze verzuimd hebben de algemene vergadering van de vennootschap binnen de 
gestelde termijn en zodra de in die tekst bepaalde voorwaarden vervuld waren bijeen te 
roepen, om te beraadslagen over de eventuele ontbinding van de vennootschap. Het 
arrest wijst die vordering in beginsel toe en veroordeelt de eisers om aan de verweerder 
het provisionele bedrag van 80.000,00 euro te betalen. 

Het arrest stelt zowel in de eigen motivering als in de motivering die het van de eerste 
rechter overneemt, de volgende feiten vast: 

a) Sport Corner is opgericht bij akte van 13 september 1996; 

b) de aandeelhouders en de bestuurders zijn dezelfde personen, namelijk de eisers; 

c) de vennootschap “werd verlieslatend” vanaf het jaar 2000; 

d) het voor het jaar 1999 over te boeken verlies, zoals dit blijkt uit de goedkeuring van de 
rekeningen door de algemene vergadering van 17 juni 2000, bedraagt 163.805 Belgische 
frank; 

e) op 5 april 2001 “stelt de raad van bestuur een aanzienlijk tekort vast, daar de 
verkooppunten te Anderlecht en Ter Hulpen ver beneden het vastgestelde omzetcijfer 
blijven”; 

f) de algemene vergadering van 19 juni 2001 keurt de rekeningen van het boekjaar 2000 
goed, en daaruit kan worden afgeleid dat het overgeboekte verlies 2.079.746 Belgische 
frank bedraagt; 

g) de raad van bestuur van 30 juni 2002 “stelt vast dat de gecumuleerde verliezen leiden 
tot een negatief eigen vermogen en stelt voor de verkooppunten te Anderlecht en Ter 
Hulpen van de hand te doen” en “de op dezelfde dag gehouden buitengewone algemene 
vergadering stemt in met de voortzetting van de activiteiten”; 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 06-06-2022



 27 JUNI 2008 C.06.0605.F/3 

h) blijkens een bijzonder verslag van 31 januari 2003 stelt de raad van bestuur vast dat 
de verkooppunten niet konden worden overgedragen en stelt hij de neerlegging van de 
balans voor; 

i) de op dezelfde dag gehouden buitengewone algemene vergadering  besluit aangifte te 
doen van faillissement; 

j) de jaarrekeningen “werden door de algemene vergadering goedgekeurd voor de jaren 
1999 tot 2001”; 

k) van het faillissement werd op 4 februari 2003 aangifte gedaan “voor de goedkeuring 
van de rekeningen van het jaar 2002”. 

De beslissing waarbij de verweerders op grond van artikel 633 van het Wetboek van 
vennootschappen worden veroordeeld tot betaling van het provisionele bedrag van 
80.000,00 euro, berust op de volgende gronden: 

“(De verweerder) qualitate qua verwijt aan de eerste rechter te hebben geoordeeld dat de 
[eisers] het afdoende bewijs leverden dat de door de derden geleden schade niet 
voortvloeide uit de niet-bijeenroeping van de algemene vergadering, aangezien de 
aandeelhouders van de naamloze vennootschap Sport Corner op de algemene 
vergadering van 30 juni 2002 hadden beslist de activiteiten van de vennootschap voort te 
zetten, ook al waren de verliezen van de vennootschap nog groter dan in 2001. 

De eerste rechter voerde als grond voor zijn beslissing aan ‘dat het voor zich spreekt dat 
een jaar vroeger dezelfde beslissing zou zijn genomen toen de verliezen niet zo groot 
waren’. 

Artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de algemene vergadering 
moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is 
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden 
vastgesteld (…). 

Het staat (…) vast dat de vennootschap Sport Corner meer dan 80 pct. van haar kapitaal 
had verloren in het jaar 2000. 

Na op 30 maart 2001, de toestand van de naamloze vennootschap Sport Corner, te 
hebben onderzocht op 5 april 2001, vermeldt de raad van bestuur van die vennootschap 
in het verslag het volgende:  

‘De tussentijdse toestand op 30 maart 2001 laat een relatief groot tekort zien. Die 
toestand is vooral hieraan te wijten dat de verkooppunten te Anderlecht en Ter Hulpen 
ver onder het vastgestelde omzetcijfer blijven. 

Een diepgaand onderzoek zal spoedig worden gestart’. 

Toen de raad van bestuur op 5 april 2001 de tussentijdse toestand van de naamloze 
vennootschap Sport Corner op 30 maart 2001 onderzocht, heeft hij of had hij moeten 
vaststellen dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van 
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vennootschappen vervuld waren, aangezien de vennootschap tegen eind 2000 meer dan 
80 pct. van haar kapitaal verloren had.  

In elk geval is de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sport Corner 
bijeengekomen op 19 juni 2001 en heeft zij de op 31 december 2000 vastgestelde 
rekeningen goedgekeurd. 

Uit die rekeningen bleek ontegensprekelijk een verlies van meer dan de helft van het 
maatschappelijk kapitaal. 

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Sport Corner, die de aldus aan de 
algemene vergadering van 19 juni 2001 voorgelegde rekeningen heeft vastgesteld, had, 
wat niet wordt betwist, toepassing moeten maken van artikel 633 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sport Corner werd in feite pas 
een jaar later, namelijk op 30 juni 2002, bijeengeroepen op grond van artikel 633 van het 
Wetboek van vennootschappen. 

Tussen het einde van het boekjaar 2000 en het einde van het boekjaar 2001 zijn de 
verliezen van de vennootschap Sport Corner aangegroeid met 111.097,61 euro 
(162.653,17 euro – 51.555,56 euro). 

In de huidige stand van zaken kan de aangroei van de schulden tussen juni 2001 en juni 
2002 redelijkerwijs geraamd worden op het provisionele bedrag van 80.000 euro.  

Die aangroei wordt, gelet op artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, vermoed 
voort te vloeien uit de niet tijdige bijeenroeping van de algemene vergadering. 

Het tegenbewijs hiervan kan worden geleverd. 

De (eisers) hebben voor de eerste rechter aangevoerd dat de naamloze vennootschap 
Sport Corner op  de algemene vergadering van 30 juni 2002, die door de raad van 
bestuur was bijeengeroepen op grond van artikel 633 van het Wetboek van 
vennootschappen, [had] besloten  haar activiteiten voort te zetten, en dat zij ook een jaar 
vroeger tot die voortzetting zou hebben besloten, toen de verliezen nog niet zo groot 
waren. 

Het vermoeden kan niet worden weerlegd door de omstandigheid dat het geen twijfel lijdt 
welke beslissing de algemene vergadering van aandeelhouders zou hebben getroffen, 
indien zij tijdig had plaatsgevonden, aangezien de algemene vergadering van de 
aandeelhouders die op 30 juni 2002 werd gehouden, precies voor de voortzetting van de 
activiteiten gestemd heeft, ofschoon de financiële toestand van de naamloze vennootschap 
Sport Corner nog slechter was dan een jaar tevoren. 

Misschien is juist de laattijdige bijeenroeping van de algemene vergadering wel de reden 
waarom zij, toen de toestand meer dan delicaat geworden was, met name jegens haar 
raad van bestuur, op 30 juni 2002 gestemd heeft voor de voortzetting van de activiteiten 
van de vennootschap. 
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Het is heel goed denkbaar dat die vergadering, indien zij tijdig was bijeengeroepen, zou 
hebben besloten tot de ontbinding van de naamloze vennootschap Sport Corner, precies 
omdat de verliezen toen niet zo groot waren. 

De [eisers] bewijzen in elk geval niet dat de schulden aan de derden in dezelfde mate 
zouden zijn toegenomen indien de algemene vergadering wel binnen de wettelijke termijn 
was bijeengeroepen. 

Aangezien het vermoeden niet met goed gevolg wordt weerlegd, vordert (de verweerder) 
qualitate qua terecht de wijziging van de bestreden beslissing op dat punt (…). 

In de huidige stand van het geding dient het bedrag van de veroordeling te worden 
beperkt tot het provisionele bedrag van 80.000 euro en dient de rechter de uitspraak voor 
het overige aan te houden”. 

Grieven 

Artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat, wanneer “het nettoactief 
gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene 
vergadering (…) moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden 
nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om (…) te beraadslagen 
(…) over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda 
aangekondigde maatregelen” (eerste lid). Bij ontstentenis hiervan, “wordt de door 
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de 
bijeenroeping voort te vloeien” (vijfde lid). 

Het in artikel 633, vijfde lid, bedoelde tegenbewijs kan worden geleverd door alle 
middelen naar recht en onder meer door feitelijke vermoedens. 

Het arrest wijst erop dat de algemene vergadering met toepassing van dit  artikel had 
moeten bijeenkomen binnen twee maanden na 5 april 2001, dag waarop de raad van 
bestuur “heeft of had moeten vaststellen” dat de voorwaarden voor de toepassing van de 
tekst vervuld waren. 

Het arrest stelt vast dat de algemene vergadering van de vennootschap weliswaar “is 
bijeenkomen op 19 juni 2001 en de op 31 december 2000 vastgestelde rekeningen heeft 
goedgekeurd”, maar dat de algemene vergadering die krachtens artikel 633, eerste lid, 
van het Wetboek van vennootschappen moet bijeenkomen, pas op 30 juni 2002 
bijeengekomen is en nochtans niet tot de ontbinding van de vennootschap besloten heeft. 

Na de schade, die het gevolg is van de laattijdige bijeenroeping van de vergadering te 
hebben geraamd, beslist het arrest dat het bewijs dat de schade niet aan die vertraging te 
wijten is, niet is geleverd door de eisers, bestuurders van de vennootschap, die de plicht 
hadden de vergadering bijeen te roepen. 

Het arrest had bovendien vastgesteld dat de eisers niet alleen de bestuurders maar ook de 
enige aandeelhouders van de vennootschap Sport Corner zijn, wat betekent dat gelijk 
welke beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap in werkelijkheid door 
hen en door hen alleen wordt genomen. 
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In hun hoedanigheid van bestuurders waren de eisers, en het arrest stelt zulks vast in de 
weergegeven motivering, zich trouwens heel goed bewust van de omvang van de verliezen 
van de vennootschap. 

De eisers hebben het niet nodig geoordeeld de algemene vergadering bijeen te roepen. 

Daaruit volgt dat de algemene vergadering die zou bijeengekomen zijn onder de 
voorwaarden voor de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen 
en waarop alleen de eisers vertegenwoordigd zouden zijn geweest, niet tot de ontbinding 
van de vennootschap zou hebben besloten, en, bijgevolg, dat de door het hof van beroep 
geraamde schade die derden hebben geleden ten gevolge van de niet-ontbinding van de 
vennootschap en de voortzetting van haar activiteiten na de datum waarop de 
vergadering met toepassing van de bovengenoemde tekst had moeten bijeenkomen, niet 
het gevolg kan zijn van de laattijdige bijeenroeping. 

Het arrest dat zulks ontkent maar daarentegen op de weergegeven gronden beslist dat het 
wettelijk vermoeden, bedoeld in artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van 
vennootschappen, door de eisers niet was weerlegd, ontkracht dat vermoeden door de 
weerlegbare aard ervan te miskennen (schending van de artikelen 1349, 1350 en 1352, 
inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 633, inzonderheid vijfde lid, van 
het Wetboek van vennootschappen). Het arrest dat beslist dat de eisers niet bewijzen dat 
de schade die de derden geleden hebben ten gevolge van de laattijdige bijeenroeping van 
de algemene vergadering van de vennootschap, niet aan die vertraging te wijten is en, 
bijgevolg, het in artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde 
vermoeden niet omkeren, miskent op zijn minst het begrip feitelijk vermoeden (schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek). 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

… 

Tweede middel 

Artikel 633, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat, 

wanneer ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan 

de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering, behoudens 

strengere bepalingen in de statuten, moet bijeenkomen binnen een termijn van ten 

hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of 

statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, 

volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te 
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besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de 

agenda aangekondigde maatregelen. 

Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat, wanneer de algemene vergadering niet is 

bijeengeroepen, de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht 

wordt uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien. 

Het arrest beslist dat het bij artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van 

vennootschappen ingevoerde vermoeden “niet kan worden weerlegd door de 

omstandigheid dat het geen twijfel lijdt welke beslissing de algemene vergadering 

van de aandeelhouders zou hebben genomen, indien zij tijdig was gehouden, 

aangezien de algemene vergadering van de aandeelhouders die op 30 juni 2002 

werd gehouden, precies voor de voortzetting van de activiteiten gestemd heeft, 

ofschoon de financiële toestand van de naamloze vennootschap Sport Corner nog 

slechter was dan een jaar tevoren; dat misschien juist de laattijdige bijeenroeping 

wel de reden was waarom zij, toen de toestand meer dan delicaat geworden was, 

met name jegens haar raad van bestuur, op 30 juni 2002 gestemd heeft voor de 

voortzetting van de activiteiten van de vennootschap” en “dat het heel goed 

denkbaar is dat die vergadering, indien zij tijdig was bijeengeroepen, zou hebben 

besloten tot de ontbinding van de naamloze vennootschap Sport Corner, precies 

omdat de verliezen toen niet zo groot waren”. 

Het arrest dat op grond van die overwegingen beslist de eisers met toepassing van 

het bovenaangehaalde artikel 633 hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een 

provisioneel bedrag van 80.000 euro in hoofdsom, schendt geen van de in het 

middel vermelde wetsbepalingen. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers in de kosten.  

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door 

afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, de raadsheren Didier Batselé, Daniel Plas, 
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Christine Matray en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 27 juni 

2008 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, in aanwezigheid 

van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Marie-Jeanne 

Massart.  

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Eric Dirix en 

overgeschreven met assistentie van griffier Philippe Van Geem. 

De griffier,                                                 De raadsheer, 
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ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

10 december 2015 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Insolventieprocedures – Verordening (EG) nr. 1346/2000 –
Artikel 4, lid 1 – Bepaling van het toepasselijke recht – Regeling van een lidstaat op grond waarvan de bestuurder van een

vennootschap verplicht is de betalingen die zijn verricht nadat insolventie is ingetreden, te vergoeden – Toepassing van deze
regeling op een in een andere lidstaat opgerichte vennootschap – Artikelen 49 VWEU en 54 VWEU – Beperking van de vrijheid

van vestiging – Geen”

In zaak C‑594/14,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof
(federaal hooggerechtshof, Duitsland) bij beslissing van 2 december 2014, ingekomen bij het Hof op 22 december 2014, in de
procedure

Simona Kornhaas

tegen

Thomas Dithmar, handelend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd,

wijst

HET HOF (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: F. Biltgen, president van de Tiende kamer, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, M. Berger
(rapporteur) en S. Rodin, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

–        Kornhaas, vertegenwoordigd door W. Steinfeld, Rechtsanwalt,

–        Dithmar, vertegenwoordigd door C. Esser, Rechtsanwalt,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin als gemachtigde,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4 van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van
29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PB L 160, blz. 1) alsmede de artikelen 49 VWEU en 54 VWEU.

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Dithmar, handelend in de hoedanigheid van curator in het faillissement
van Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd (hierna: „schuldenaar”) en Kornhaas met betrekking tot een vordering tot
vergoeding van de betalingen die deze laatste zou hebben verricht als bestuurder van de schuldenaar nadat diens insolventie was
ingetreden.

 Toepasselijke bepalingen

 Unierecht

3        Artikel 3 van verordening nr. 1346/2000, met het opschrift „Internationale bevoegdheid”, bepaalt:

„1.      De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de
insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum
van de voornaamste belangen vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn.

2.      Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied van een lidstaat gelegen is, zijn de
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rechters van een andere lidstaat slechts tot opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien
hij op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze procedure gelden alleen ten aanzien
van de goederen van de schuldenaar die zich op het grondgebied van die lidstaat bevinden.

[...]”

4        Artikel 4 van deze verordening, met het opschrift „Toepasselijk recht”, luidt als volgt:

„1.      Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, worden de insolventieprocedure en de gevolgen daarvan beheerst door het recht
van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure wordt geopend, hierna te noemen ‚lidstaat waar de procedure
wordt geopend’.

2.      Het recht van de lidstaat waar de procedure wordt geopend, bepaalt onder welke voorwaarden deze procedure wordt geopend,
verloopt en wordt beëindigd. Het bepaalt met name:

[...]

m)      de regels betreffende nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor het geheel van schuldeisers
nadelige rechtshandelingen.”

 Duits recht

5        § 64, leden 1 en 2, van het Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Duitse wet op de vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, RGBl. 1898, blz. 846; hierna: „GmbHG”), in de op de feiten in het hoofdgeding van toepassing zijnde
versie ervan, bepaalde:

„(1)      In geval van insolventie van de vennootschap dienen de bestuurders onverwijld, en uiterlijk drie weken nadat de insolventie
is ingetreden, een verzoek in tot opening van de insolventieprocedure. Dit geldt eveneens, in wezen, indien blijkt dat de
vennootschap een te hoge schuldenlast heeft.

(2)      De bestuurders zijn gehouden de vennootschap te vergoeden voor betalingen die zijn verricht na het intreden van de
insolventie van de vennootschap of nadat is vastgesteld dat zij een te hoge schuldenlast heeft. [...]”

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

6        Dithmar is in het kader van een door het Amtsgericht Erfurt (kantongerecht te Erfurt) geopende insolventieprocedure benoemd tot
curator van de schuldenaar. De schuldenaar, waarvan Kornhaas bestuurder was, stond in de handelsvorm van een „private company
limited by shares” (hierna: „Limited”) ingeschreven in het handelsregister te Cardiff (Verenigd Koninkrijk). Een filiaal van de
schuldenaar was gevestigd in Duitsland en was uit dien hoofde ingeschreven in het handelsregister dat werd beheerd door het
Amtsgericht Jena (kantongerecht te Jena). Het vennootschapsdoel van de schuldenaar, die hoofdzakelijk actief was in de
laatstgenoemde lidstaat, was het installeren van ventilatiesystemen en het verrichten van bijbehorende diensten.

7        Met het betoog dat de schuldenaar ten minste sinds 1 november 2006 insolvabel was en dat Kornhaas tussen 11 december 2006 en
26 februari 2007 ten laste van deze vennootschap voor in totaal 110 151,66 EUR betalingen had verricht, heeft Dithmar op grond
van § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG, een vordering tot vergoeding van dit bedrag tegen Kornhaas ingesteld, welke vordering door
het Landgericht Erfurt (regionale rechtbank te Erfurt) is toegewezen. In het door Kornhaas ingestelde hoger beroep heeft het
Oberlandesgericht Jena (regionale appelrechter) de uitspraak van het Landgericht Erfurt bekrachtigd en daarbij toestemming
gegeven voor een beroep in „Revision” bij het Bundesgerichthof.

8        De verwijzende rechter is van oordeel dat het door Dithmar ingestelde beroep vanuit het oogpunt van het Duitse recht gegrond is,
omdat § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG in wezen tot doel heeft te voorkomen dat de activa van de boedel voorafgaand aan de
insolventieprocedure afnemen, en te waarborgen dat deze activa in het kader van die procedure beschikbaar zijn om de schuldeisers
op gelijke voet te betalen. Ofschoon deze bepaling, formeel gezien, is opgenomen in een wettelijke regeling inzake het
vennootschapsrecht, valt zij dus wel onder het insolventierecht en kan zij op de bestuurder van een Limited worden toegepast.

9        De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of deze rechtspraak in overeenstemming is met het Unierecht. In dat verband vloeit
uit artikel 4, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 voort dat de insolventieprocedure en de gevolgen daarvan beheerst worden door
het Duitse recht, als recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure wordt geopend. In de Duitse doctrine
bestaat echter een controverse over de vraag of § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG kan worden opgeworpen tegen de bestuurders
van vennootschappen die zijn opgericht naar het recht van andere lidstaten van de Europese Unie, maar waarvan het centrum van
hun voornaamste belangen in Duitsland is gelegen.

10      Volgens de verwijzende rechter beheerst § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG niet de voorwaarden waaronder een vennootschap die
is opgericht naar het recht van een andere lidstaat van de Unie, haar administratieve zetel in Duitsland kan vestigen, maar enkel de
juridische gevolgen van een dergelijke beslissing en van een onrechtmatige gedraging van haar bestuurders. De vrijheid van
vestiging is dus niet aangetast.

11      In ieder geval is volgens die rechter de eventuele beperking van de vrijheid van vestiging die § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG
zou meebrengen, gerechtvaardigd omdat zij op niet-discriminatoire wijze wordt toegepast, is ingegeven door een dwingende reden
van algemeen belang, namelijk de bescherming van schuldeisers, de boedel kan beschermen of herstellen en niet verder gaat dan
noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken.
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12      De verwijzende rechter merkt echter op dat de rechtspraak van het Hof, met name de arresten Überseering (C‑208/00,
EU:C:2002:632) en Inspire Art (C‑167/01, EU:C:2003:512), ook aldus zou kunnen worden uitgelegd dat de interne verhoudingen
van vennootschappen die in de ene lidstaat zijn opgericht maar hun voornaamste activiteit in een andere lidstaat uitoefenen, in het
kader van de vrijheid van vestiging onder het vennootschapsrecht van het land van oprichting vallen. De toepassing van § 64, lid 2,
eerste volzin, GmbHG op de bestuurders van vennootschappen uit een andere lidstaat zou aldus strijdig kunnen zijn met de vrijheid
van vestiging in de zin van de artikelen 49 VWEU en 54 VWEU.

13      In deze omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om prejudiciële
beslissing over volgende vragen:

„1)      Valt een door de curator bij een Duitse rechter ingestelde vordering waarmee van een bestuurder van een Limited naar
Engels of Welsh recht ten aanzien waarvan in Duitsland op grond van artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 een
insolventieprocedure is ingeleid, vergoeding wordt gevorderd van betalingen die deze bestuurder heeft verricht vóór de
opening van de insolventieprocedure maar na het intreden van de insolventie, onder het Duitse insolventierecht
overeenkomstig artikel 4, lid 1, van verordening nr. 1346/2000?

2)      Is een dergelijke vordering in strijd met de vrijheid van vestiging overeenkomstig de artikelen 49 en 54 VWEU?”

 Behandeling van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag

14      Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 4 van verordening nr. 1346/2000 aldus moet
worden uitgelegd dat een vordering die op grond van een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG tegen de
bestuurder van een vennootschap naar Engels of Welsh recht die in Duitsland voorwerp is van een insolventieprocedure, bij een
Duitse rechter is ingesteld door de curator van deze vennootschap ter vergoeding van de betalingen die deze bestuurder heeft
verricht voordat de insolventieprocedure was ingeleid, maar nadat het intreden van de insolventie van deze vennootschap was
vastgesteld, binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1346/2000 valt.

15      In die context heeft het Hof reeds geoordeeld dat artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 aldus moet worden uitgelegd dat
de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan een insolventieprocedure voor het vermogen van een vennootschap is
ingeleid, op basis van die bepaling bevoegd zijn kennis te nemen van een vordering die de curator in het faillissement van die
vennootschap tegen de bestuurder van deze laatste geldend maakt ter vergoeding van betalingen die zijn gedaan nadat de
onderneming insolvent is geworden of nadat is vastgesteld dat deze een te hoge schuldenlast had (arrest H, C‑295/13,
EU:C:2014:2410, punt 26).

16      Het Hof heeft deze beslissing hoofdzakelijk gebaseerd op de overweging dat een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin,
GmbHG, op grond waarvan de bestuurder van een insolvabele vennootschap de betalingen die hij voor rekening van deze
vennootschap heeft verricht nadat deze laatste insolvent is geworden moet vergoeden, afwijkt van het gemene burgerlijk en
handelsrecht, juist vanwege de staat van insolventie waarin deze vennootschap verkeert. Het heeft hieruit afgeleid dat een vordering
op grond van deze bepaling, die is ingesteld in een insolventieprocedure, valt onder vorderingen die rechtstreeks uit een
insolventieprocedure voortvloeien en hiermee nauw samenhangen (zie in die zin arrest H, C‑295/13, EU:C:2014:2410, punten 23
en 24).

17      Derhalve heeft het Hof, ofschoon zijn antwoord op de prejudiciële vraag in het arrest H (C‑295/13, EU:C:2014:2410) betrekking
had op artikel 3 van verordening nr. 1346/2000 en op de internationale bevoegdheid van een nationaal gerecht om uitspraak te doen
over een vordering op basis van een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG, een dergelijke bepaling van nationaal
recht niettemin duidelijk aangemerkt als een bepaling van insolventierecht. Hieruit volgt dat deze laatste bepaling moet worden
geacht te vallen onder het recht dat de insolventieprocedure en de gevolgen ervan beheerst in de zin van artikel 4, lid 1, van
verordening nr. 1346/2000. Als zodanig kan deze bepaling van nationaal recht, die onder andere tot gevolg heeft dat een bestuurder
van een vennootschap kan worden verplicht de betalingen te vergoeden die hij voor rekening van die vennootschap heeft gedaan
nadat de insolventie is ingetreden, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 door de nationale rechter waarbij
insolventieprocedure aanhangig is, worden toegepast als het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
insolventieprocedure wordt geopend (hierna: „lex fori concursus”).

18      Hierbij komt dat § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG moet worden gelezen in samenhang met lid 1 van dat artikel, dat in wezen
bepaalt dat in geval van insolventie of een te hoge schuldenlast van een vennootschap, de leden van het vertegenwoordigende
orgaan onverwijld, en uiterlijk drie weken nadat de insolventie is ingetreden of de te hoge schuldenlast is ontstaan, een verzoek tot
opening van een insolventieprocedure moeten indienen. Zo kunnen met name bestuurders van een vennootschap die insolvent is of
een te hoge schuldenlast heeft, die in strijd met § 64, lid 1, GmbHG, hebben nagelaten te verzoeken om de inleiding van een
insolventieprocedure, op basis van § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Zodra een
dergelijke procedure is geopend, is het namelijk in de regel niet meer de bestuurder van de insolvente vennootschap, maar aan de
curator ervan om betalingen voor rekening van deze vennootschap te verrichten of toe te staan. Hieruit volgt dat wanneer de
bestuurder van een insolvente vennootschap zich aan de verplichting van § 64, lid 1, GmbHG, heeft gehouden, de sanctie die in
wezen in § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG is vervat, geen toepassing zal vinden.

19      Volgens artikel 4, lid 2, van verordening nr. 1346/2000 bepaalt de lex fori concursus onder welke voorwaarden de
insolventieprocedure wordt geopend. Met het oog op de nuttige werking van deze bepaling moet deze aldus worden uitgelegd dat,
ten eerste, de voorafgaande voorwaarden voor de opening van een insolventieprocedure, ten tweede, de regels die degenen
aanwijzen die moeten verzoeken om de opening van deze procedure en, ten derde, de gevolgen van een schending van deze
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verplichting, binnen de werkingssfeer ervan vallen. Bijgevolg moeten nationale bepalingen als § 64, lid 1 en lid 2, eerste volzin,
GmbHG, die in wezen een sanctie vormen voor het verzuim om een insolventieprocedure aan te vragen, ook vanuit dit oogpunt
worden geacht binnen de werkingssfeer van artikel 4 van verordening nr. 1346/2000 te vallen.

20      Daarenboven draagt een bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG bij tot de verwezenlijking van een doelstelling die mutatis
mutandis intrinsiek verband houdt met iedere insolventieprocedure, namelijk het voorkomen dat de boedel mogelijkerwijs wordt
verkleind voordat de insolventieprocedure wordt geopend, met het doel de schuldeisers op gelijke voet te betalen. Een dergelijke
bepaling lijkt dan ook ten minste vergelijkbaar met een regel houdende „niet-tegenwerpbaarheid van de voor het geheel van
schuldeisers nadelige rechtshandelingen”, die krachtens artikel 4, lid 2, onder m), van verordening nr. 1346/2000 onder de lex fori
concursus valt.

21      In deze omstandigheden moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 4 van verordening nr. 1346/2000 aldus moet
worden uitgelegd dat een vordering die op grond van een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG tegen de
bestuurder van een vennootschap naar Engels of Welsh recht die in Duitsland voorwerp is van een insolventieprocedure, bij een
Duitse rechter is ingesteld door de curator van deze vennootschap ter vergoeding van de betalingen die deze bestuurder heeft
verricht voordat de insolventieprocedure was ingeleid, maar nadat de insolventie van deze vennootschap was ingetreden, binnen de
werkingssfeer van verordening nr. 1346/2000 valt.

 Tweede prejudiciële vraag

22      Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 49 VWEU en 54 VWEU in de weg staan
aan de toepassing van een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG op de bestuurder van een vennootschap naar
Engels of Welsh recht die in Duitsland voorwerp is van een insolventieprocedure.

23      In dat verband vloeit uit de rechtspraak van het Hof voort dat, in bepaalde omstandigheden, de weigering van een lidstaat om de
rechtsbevoegdheid te erkennen van een vennootschap die overeenkomstig het recht van een andere lidstaat is opgericht en er haar
statutaire zetel heeft, op grond dat de vennootschap haar werkelijke zetel naar zijn grondgebied zou hebben verplaatst, een
beperking van de vrijheid van vestiging kan vormen die in beginsel onverenigbaar is met de artikelen 49 VWEU en 54 VWEU (zie
in die zin arrest Überseering, C‑208/00, EU:C:2002:632, punt 82).

24      Het Hof heeft tevens geoordeeld dat voor zover nationale bepalingen betreffende het minimumkapitaal onverenigbaar zijn met de
door het Verdrag gewaarborgde vrijheid van vestiging, noodzakelijkerwijze hetzelfde geldt voor de sancties die aan de niet-
nakoming van deze verplichtingen zijn verbonden, zoals de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders
wanneer het kapitaal het door de nationale wettelijke regeling voorgeschreven minimumbedrag niet bereikt of wanneer het tijdens
de bedrijfsuitoefening onder dit bedrag daalt (zie in die zin arrest Inspire Art, C‑167/01, EU:C:2003:512, punt 141).

25      Echter, wat een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG betreft, moet worden vastgesteld dat zij noch betrekking
heeft op de weigering van een lidstaat om de rechtsbevoegdheid te erkennen van een vennootschap die overeenkomstig het recht
van een andere lidstaat is opgericht en haar werkelijke zetel naar het grondgebied van de eerste lidstaat zou hebben verplaatst, noch
op de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders wanneer het kapitaal van deze vennootschap het door de nationale
wettelijke regeling voorgeschreven minimumbedrag niet bereikt.

26      Ten eerste volgt namelijk uit de verwijzingsbeslissing dat de rechtsbevoegdheid van de schuldenaar in de context van het
hoofdgeding geheel niet ter discussie wordt gesteld. De tekst van § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG lijkt zelfs uit te sluiten dat deze
bevoegdheid ter discussie wordt gesteld, omdat de toepassing van deze bepaling vooronderstelt dat er sprake is van een
„vennootschap”.

27      Ten tweede houdt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap op grond van § 64, lid 2, eerste
volzin, GmbHG geen verband met het feit dat het kapitaal van deze vennootschap het minimumbedrag niet bereikt dat is
voorgeschreven door de Duitse wettelijke regeling of door de wettelijke regeling van het recht waarnaar een dergelijke
vennootschap is opgericht, maar in wezen enkel met het feit dat de bestuurders van een dergelijke vennootschap betalingen hebben
verricht in een stadium waarin zij krachtens § 64, lid 1, GmbHG, hadden moeten verzoeken om de opening van een
insolventieprocedure.

28      Gelet op het voorgaande heeft de toepassing van een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG geenszins betrekking
op de oprichting van een vennootschap in een bepaalde lidstaat, noch op de latere vestiging ervan in een andere lidstaat, aangezien
deze bepaling van nationaal recht pas van toepassing wordt nadat de vennootschap is opgericht, in het kader van haar activiteit, en
meer bepaald hetzij vanaf het tijdstip waarop zij volgens het nationale recht dat krachtens artikel 4 van verordening nr. 1346/2000
van toepassing is, als insolvent wordt beschouwd, hetzij vanaf het tijdstip waarop in overeenstemming met dit nationale recht is
vastgesteld dat haar schuldenlast te hoog is. Een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG kan derhalve de vrijheid
van vestiging niet aantasten.

29      In deze omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de artikelen 49 VWEU en 54 VWUE niet in de weg
staan aan de toepassing van een bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, GmbHG op de bestuurder van een vennootschap naar Engels
of Welsh recht die in Duitsland voorwerp is van een insolventieprocedure.

 Kosten

30      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de
verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
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gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart voor recht:

1 )      Artikel 4 van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures moet
aldus worden uitgelegd dat een vordering die op grond van een nationale bepaling als § 64, lid 2, eerste volzin, van de
Duitse wet op de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen de bestuurder van een vennootschap naar
Engels of Welsh recht die in Duitsland voorwerp is van een insolventieprocedure, bij een Duitse rechter is ingesteld
door de curator van deze vennootschap ter vergoeding van de betalingen die deze bestuurder heeft verricht voordat
de insolventieprocedure was ingeleid, maar nadat de insolventie van deze vennootschap was ingetreden, binnen de
werkingssfeer van verordening nr. 1346/2000 valt.

2 )      De artikelen 49 VWEU en 54 VWUE staan niet in de weg aan de toepassing van een bepaling als § 64, lid 2, eerste
volzin, van de Duitse wet op de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op de bestuurder van een vennootschap
naar Engels of Welsh recht die in Duitsland voorwerp is van een insolventieprocedure.

ondertekeningen

* Procestaal: Duits.
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Grondwettelijk Hof nr. 135/2020, 15 oktober 2020 (Jens Hermans e.a.)

Grondwettelijk Hof nr. 135/2020, 15 oktober 2020 (Jens Hermans e.a.) http://www.const-court.be (17 oktober 2020);
JT 2021, afl. 6845, 134 en http://jt.larcier.be/ (13 februari 2021), noot DE WOLF, P., VERMEIREN, I.; NJW 2020, afl.
431, 827, noot DE GEYTER, S.; TBH 2021 (samenvatting HAEX, D., DE PAUW, L.), afl. 2, 248 en http://www.rdc-
tbh.be/ (4 juni 2021); TRVRPS 2021 (samenvatting), afl. 6, 662 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (5 oktober
2021), noot VAN BAELEN, B.; TVW 2021, afl. 1, 75
Samenvatting 1
Het Hof vernietigt:

. artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23
maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
», onder voorbehoud van de voorwaarde vermeld in B.14;

. artikel 6:13, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek;

Het Hof verwerpt het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 « tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen » en van artikel 119 van de wet
van 17 maart 2019 « tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen », voor het overige.

Trefwoorden:
Oprichtingsakte CV Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht Intern reglement vennootschap

Samenvatting 2
De vijf voorwaarden verbonden aan het uitvaardigen van een intern reglement beogen een tweevoudige bescherming
: zij beschermen niet alleen de bij de vennootschap of vereniging betrokken personen (vennoten, aandeelhouders,
leden), maar ook andere personen (derden). Indien het intern reglement wordt « goedgekeurd door een besluit
genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging », zoals voor de
coöperatieve vennootschap is vereist, vloeit de beoogde bescherming van vennoten, aandeelhouders en leden op
voldoende wijze voort uit de eerste, tweede en vijfde voorwaarde. De bekendmakingsplicht, vervat in de vijfde
voorwaarde, houdt in dat de vennoten, aandeelhouders of leden per e-mail op de hoogte worden gebracht of, met
ingang van 6 mei 2020, door bekendmaking op de website van de rechtspersoon. Derden worden niet op de hoogte
gebracht, bij gebrek aan bekendmaking van het intern reglement. Zij kunnen door het intern reglement worden
geraakt wanneer het materies regelt die statutair moeten worden bepaald (derde voorwaarde), maar niet wanneer het
raakt aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie
en de werkwijze van de algemene vergadering (vierde voorwaarde). Het is derhalve niet objectief en redelijk
verantwoord dat enkel in een coöperatieve vennootschap het intern reglement mag raken aan de rechten van de
vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de
algemene vergadering. Dat verschil in behandeling vloeit voort uit artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Die bepaling schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, onder
voorbehoud dat het intern reglement, zoals voor de coöperatieve vennootschap is vereist, wordt goedgekeurd door
een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. De
situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden van een coöperatieve vennootschap verschilt immers niet op
wezenlijke wijze van de situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden van andere vennootschappen of
verenigingen. Het onderscheidend element, namelijk de coöperatieve finaliteit van de vennootschap, houdt geen
verband met de voorwaarden voor het uitvaardigen van een intern reglement. Het is evenmin redelijk verantwoord dat
in een coöperatieve vennootschap het intern reglement bepalingen mag bevatten over materies waarvoor in de regel
een statutaire bepaling is vereist. Belanghebbende derden, die niet van dat reglement op de hoogte zijn, behoeven
niet minder bescherming ten aanzien van een coöperatieve vennootschap dan ten aanzien van andere
vennootschappen en verenigingen, nu de coöperatieve finaliteit erin kan bestaan de behoeften van belanghebbende
derden te voldoen. De bekendmaking van het intern reglement op de website van de rechtspersoon doet aan die
vaststelling geen afbreuk, aangezien die bekendmaking slechts een optie is, met ingang van 6 mei 2020, en geen
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verplichting. Het verschil in behandeling van belanghebbende derden vloeit evenwel niet voort uit artikel 2:59, eerste
lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar uit artikel 6:69, § 2, van hetzelfde Wetboek, dat
naar de bestreden bepaling verwijst maar dat zelf niet is aangevochten. De wetgever kan ervoor opteren om die
bepaling aan te passen door daarin de verwijzing naar artikel 2:59, eerste lid, 2°, te schrappen of om de
bekendmaking op de website van de coöperatieve vennootschap verplicht te maken. Artikel 2:59, eerste lid, 3°, van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd. Als gevolg van die vernietiging mag
een intern reglement bepalingen bevatten « die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de
bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering ». Dat kan evenwel
enkel worden toegestaan op voorwaarde dat het intern reglement, zoals voor de coöperatieve vennootschap is
vereist, wordt goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 10, Gecoördineerde Grondwet
Art. 11, Gecoördineerde Grondwet

Trefwoorden:
Oprichtingsakte CV Algemene vergadering CV, algemeen
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht Intern reglement vennootschap

Samenvatting 3
Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van
personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat
beginsel verzet zich overigens ertegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de betwiste maatregel
in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke
verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend
met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Het is incoherent de verplichting op te
leggen het aantal aandelen in de statuten van een coöperatieve vennootschap te vermelden, terwijl de hoedanigheid
van aandeelhouder in een coöperatieve vennootschap zonder statutenwijziging kan worden verkregen en afgestaan
of afgenomen (artikel 6:1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek). De gelijke behandeling van oprichters van
coöperatieve en besloten vennootschappen is bijgevolg zonder redelijke verantwoording. Artikel 6:13, eerste lid, 4°,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd.

Trefwoorden:
Oprichtingsakte CV Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht
Aard en kwalificatie (CV), algemeen

Samenvatting 4
Een commanditaire vennootschap onderscheidt zich van de andere vennootschappen doordat zij wordt aangegaan
door één of meer vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. Het is bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat besloten vennootschappen, coöperatieve
vennootschappen, naamloze vennootschappen en Europese (coöperatieve) vennootschappen hun statuten enkel bij
authentieke akte kunnen wijzigen, terwijl commanditaire vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen hun
statuten bij onderhandse akte kunnen wijzigen.

Trefwoorden:
Aard en kwalificatie (CV), algemeen

Samenvatting 5
Wanneer de wetgever zich beperkt tot legistieke of taalkundige wijzigingen van wettelijke bepalingen of een
coördinatie van bestaande bepalingen doorvoert, zonder de betekenis van een begrip of zonder de overige inhoud
van de bepalingen te wijzigen, gaat geen nieuwe termijn lopen om bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot
vernietiging in te stellen.
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Trefwoorden:
Termijn (beroep tot vernietiging, Grondwettelijk Hof), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2020, afl. 431, 827

Volledige tekst
«In zake: het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen » en van artikel 119 van de wet van 17 maart
2019 « tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen », ingesteld door Jens Hermans en anderen.»
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache en T. Detienne, en, overeenkomstig artikel 60bis
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter A. Alen, bijgestaan door de
griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter A. Alen,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 september 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 27 september 2019, is beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de wet van 23 maart 2019
« tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen »
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019) en van artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot
aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2019) door Jens Hermans, de gcv « GHZ »,
de bvba « Gewaegd » en Tom Waegemans.

Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door:

het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Bart Van
Coile, Vincent Delvaux, Mathias Roef en Christophe Remon, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M.
Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. M. Van de Looverbosch, advocaat bij de balie van
Antwerpen;
de vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat », Pierre Nicaise, Damien Hisette, Tim Carnewal en
Eric De Bie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. R. Aydogdu, advocaat bij de balie te Luik;
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Vanpraet en Mr. R. Veranneman, advocaten bij
de balie van West-Vlaanderen.

De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend.

Bij beschikking van 2 juli 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Moerman te hebben
gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij
binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 15 juli 2020 en de
zaak in beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 15 juli 2020 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.
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II. In rechte

- A -

Ten aanzien van het belang

A.1. De eerste verzoekende partij, Jens Hermans, is betrokken bij verscheidene vennootschappen en verenigingen,
als lid, bestuurder, aandeelhouder of vennoot. Hij voert aan dat de verplichtingen die uit de bestreden bepalingen
voortvloeien hem een financieel nadeel bezorgen.

De tweede verzoekende partij, de gcv « GHZ », was bij het indienen van het beroep een gewone commanditaire
vennootschap, vertegenwoordigd door Jens Hermans. Zij ondergaat hetzelfde nadeel. Bovendien zal zij een
bijkomend financieel nadeel ondervinden bij een eventuele verandering van vennootschapsvorm.

De derde verzoekende partij, de bvba « Gewaegd », is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de bestreden wet, wordt verplicht tot een
omzetting naar een besloten vennootschap. Zij beroept zich eveneens op een financieel nadeel.

De vierde verzoekende partij, Tom Waegemans, is aandeelhouder en zaakvoerder van de derde verzoekende partij.
Hij ondervindt bijgevolg hetzelfde nadeel als de derde verzoekende partij. Bovendien zouden de bestreden
bepalingen zijn risico op hoofdelijke aansprakelijkheid doen toenemen.

A.2. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die samen
met twee bedrijfsrevisoren en twee accountants tussenkomen in de procedure, betwisten het belang van de
verzoekende partijen. Zij voeren onder meer aan dat de verzoekende partijen hun betrokkenheid bij de
vennootschappen en verenigingen niet bewijzen en dat de aangevoerde veranderingen van vennootschapsvorm
louter hypothetisch zijn dan wel zonder formaliteiten plaatsvinden.

A.3. De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen niet. Ook de vzw « Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat », die samen met vier notarissen tussenkomt in de procedure, betwist het belang van de
verzoekende partijen niet.

A.4. Niemand betwist het belang van de tussenkomende partijen. De vermelde beroepsorganisaties beogen enkel
bepaalde middelen van de verzoekende partijen te weerleggen.

Ten aanzien van het eerste middel (aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten)

A.5. Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen maakt het verbod voor
commanditaire vennoten om daden van bestuur te verrichten in commanditaire vennootschappen, een ongeoorloofd
onderscheid tussen een niet-vennoot als zaakvoerder en een commanditaire vennoot als zaakvoerder. De eerste kan
enkel voor bestuursfouten aansprakelijk worden gesteld, terwijl de tweede voor alle verbintenissen van de
vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld.

Daarnaast voeren de verzoekende partijen aan dat een commanditaire vennootschap niet de naam van de
commanditaire vennoot mag dragen, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot. De
vennootschap mag daarentegen wel eender welke andere naam dragen, zelfs die van een niet-vennoot of een
zaakvoerder die geen gecommanditeerde vennoot is.

Tot slot wijzen de verzoekende partijen op de situatie van een aandeelhouder van een rechtspersoon, die een
commanditaire vennoot is in een commanditaire vennootschap. De aandeelhouder kan via de rechtspersoon daden
van beheer stellen in de hoedanigheid van een commanditaire vennoot. Hij kan dit doen zonder het risico op de
vermelde aansprakelijkheid, terwijl de commanditaire vennoot dit zelf niet kan.
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A.6. De Ministerraad wijst er allereerst op dat de bestreden bepaling een vroegere bepaling overneemt, zonder
inhoudelijke wijziging. Ten gronde is hij van oordeel dat het verbod voor de commanditaire vennoot om daden van
bestuur te verrichten en de sanctie hierop, voortkomen uit de specifieke aard van de commanditaire vennootschap.
Indien zowel de commanditaire vennoot als de gecommanditeerde vennoot daden van bestuur zouden mogen
stellen, is er geen reden meer tot onderscheid tussen de twee en wordt afbreuk gedaan aan de wezenskenmerken
van de commanditaire vennootschap.

Wat betreft het verschil in aansprakelijkheid tussen een externe zaakvoerder die daden van bestuur uitvoert en een
commanditaire vennoot die hetzelfde doet, wijst de Ministerraad op het feit dat de externe zaakvoerder optreedt als
lasthebber. Er is aldus een pertinent criterium voor het gemaakte onderscheid, namelijk het al dan niet commanditair
vennoot zijn. Bovendien is er ook een wettig doel voorhanden, namelijk het versterken van het vertrouwen tussen de
vennoten en het naleven van de vennootschapsovereenkomst.

Wat de naam van de vennootschap betreft, is het volgens de Ministerraad onwaarschijnlijk dat de naam van de
commanditaire vennoot zou worden gebruikt om de vennootschap te benoemen aangezien de commanditaire
vennoot geen daden van bestuur mag stellen. Derden kunnen rechtmatig erop vertrouwen dat de naam van de
vennootschap de naam van de gecommanditeerde vennoot is. Bovendien houdt de regel slechts een zeer kleine
beperking in en is hij bijgevolg proportioneel.

Ten aanzien van het tweede middel (overgangsregeling van de roerende voorheffing
voor dividenden)

A.7. Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot aanpassing
van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen », van de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen heeft de overgangsregeling, vervat in de
bestreden bepaling, tot gevolg dat een onverantwoord onderscheid ontstaat tussen vennootschappen waarvan de
dividenden nog onder de oude regeling van de roerende voorheffing vallen en vennootschappen waarvan de
dividenden onder de nieuwe regeling van de roerende voorheffing vallen. Vennootschappen die historisch gezien
geen minimumkapitaal hadden, moeten nu toch aan een minimumkapitaal voldoen om gebruik te kunnen maken van
de oude regeling, terwijl andere (intussen kapitaalloze) vennootschappen zoals de besloten vennootschap en de
coöperatieve vennootschap aan de nieuwe regeling kunnen voldoen.

A.8. De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partijen de bestreden bepaling verkeerd interpreteren. Het is
immers niet zo dat aandelen die het gevolg zijn van een kapitaalinbreng vóór 1 mei 2019 in een commanditaire
vennootschap met een minimumkapitaal van minder dan 18 550 euro op 30 april 2019, alsnog de oude regeling
zouden kunnen genieten wanneer de vennootschap na 1 mei 2019 een kapitaalverhoging tot 18 550 euro zou
doorvoeren.

Volgens de Ministerraad moet het bestreden artikel aldus worden geïnterpreteerd dat de oude regeling van
toepassing blijft op kapitaalverhogingen en verminderingen daterend van vóór 1 mei 2019, ongeacht of de vroegere
minimumkapitaaldrempel van 18 550 euro is bereikt. Bijgevolg is het verschil in behandeling het gevolg van de
opeenvolging van wetten in de tijd. Indien de regeling van toepassing zou zijn op historisch kapitaal van
vennootschappen die op 30 april 2019 niet voldeden aan de geldende kapitaalvereisten, zou afbreuk worden gedaan
aan het doel van de wetgever om de neutraliteit op fiscaal vlak te waarborgen.

A.9. De verzoekende partijen stellen vast dat verschillende interpretaties mogelijk zijn van de overgangsregeling. Zij
verwijzen nog naar een derde interpretatie door de minister van Financiën en verzoeken het Hof om de correcte
interpretatie te bepalen, alvorens zich uit te spreken over de grond van de zaak.

A.10. De bevoegde minister antwoordde op een parlementaire vraag dat « om de filosofie van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen te respecteren, […] er dan ook voor gekozen [is] om dit artikel 269, § 2,
derde lid, WIB 92, op te heffen. Deze opheffing is van toepassing op kapitaalverhogingen en -verminderingen
doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. Van zodra dus een nu nog geviseerde vennootschap haar kapitaal ten vroegste op
1 mei 2019 heeft verhoogd of verminderd, zal de kapitaalvereiste niet meer op haar van toepassing zijn en zullen
haar dividenduitkeringen, indien voldaan aan de overige voorwaarden in dat artikel 269, § 2, WIB 92, in
aanmerking komen voor de verlaagde roerende voorheffing » (Vr. en Antw., Kamer, 2018-2019, 4 april 2019, QRVA
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54-184, p. 173). Volgens de Ministerraad bevestigt dat antwoord de interpretatie vermeld in A.8.

Ten aanzien van het derde middel (intern reglement)

A.11. Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen
geniet de coöperatieve vennootschap een veel flexibelere regeling voor het invoeren van een intern reglement dan
andere rechtspersonen, terwijl er geen redelijke verantwoording is voor dat onderscheid.

De coöperatieve vennootschap geniet een flexibelere regeling aangezien zij bepalingen die normaliter in de statuten
moeten worden geregeld, toch kan opnemen in een intern reglement mits de algemene vergadering daartoe met
dezelfde aanwezigheids-en meerderheidsvereisten als bij een statutenwijziging beslist. Volgens de verzoekende
partijen is de aard van de coöperatieve vennootschap geen mogelijke rechtvaardigingsgrond aangezien artikel 6:1
van het vermelde Wetboek geen onderscheiden criteria aanlevert voor het gemaakte onderscheid ten aanzien van
andere vennootschapsvormen zoals de besloten vennootschap.

A.12. De Ministerraad is van oordeel dat de bestreden bepaling het gelijkheidsbeginsel niet schendt. De algemene
regel van artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strekt in
hoofdzaak ertoe derden te beschermen en de transparantie te waarborgen. Het intern reglement wordt immers
slechts bekendgemaakt aan de aandeelhouders, vennoten of leden, terwijl een statutenwijziging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De verzoekende partijen gaan er verkeerdelijk van uit dat de bestreden
bepaling enkel tot doel heeft de aandeelhouders te beschermen.

Volgens de Ministerraad kan de coöperatieve vennootschap vanwege haar specifieke aard niet met de besloten
vennootschap worden vergeleken. Hij verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet die de aard
van de coöperatieve vennootschap toelicht en naar de beginselen van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)
waarin het coöperatief gedachtengoed wordt samengevat. De ICA-beginselen zijn de volgende: vrijwillig en open
lidmaatschap; democratische controle door de leden; economische participatie door de leden; autonomie en
onafhankelijkheid; onderwijs, vorming en informatieverstrekking; samenwerking tussen coöperaties; aandacht voor de
gemeenschap.

Gelet op de specifieke aard en activiteiten van de coöperatieve vennootschap, vormen die activiteiten naar het
oordeel van de Ministerraad een minder groot risico voor derden dan de activiteiten van andere
vennootschapsvormen aangezien deze laatste er louter op gericht zijn winst te maken. Het doel van een coöperatieve
vennootschap daarentegen is het voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en niet het maken van winst.

De Ministerraad haalt ten slotte aan dat een coöperatieve vennootschap vaak bijzonder veel aandeelhouders telt. Dit
leidt ertoe dat praktische afspraken tussen aandeelhouders of complexe, gedetailleerde systemen van
vertegenwoordiging die worden gehanteerd, moeilijk te vatten zijn in enkele statutaire regels. In voorkomend geval
zou niet de regel, maar de uitzondering moeten worden vernietigd.

A.13. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » voert aan dat de verplichting om de bepalingen van
artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de statuten op te nemen
een dubbele doelstelling dient. Allereerst waarborgt die verplichting de bescherming van de aandeelhouders, door de
aanwezigheids-en meerderheidsvereisten maar ook door de tussenkomst van de notaris die de rechtszekerheid
waarborgt door elke partij volledig in te lichten over de gevolgen die voortvloeien uit de statutenwijziging en door elke
partij op onpartijdige wijze raad te geven. Daarnaast worden zowel de aandeelhouders als derden beschermd door
de transparantie die voortvloeit uit de bekendmaking van de statuten en statutenwijzigingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

Ten aanzien van het vierde middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij
inbreng in natura na oprichting)

A.14. Het vierde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5:121, § 2, 5:133, § 1, 5:139, 6:110, § 1, en
6:112 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens
de verzoekende partijen zijn die bepalingen discriminerend doordat bij een inbreng in natura in een besloten
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vennootschap en in een coöperatieve vennootschap geen afstand kan worden gedaan van de verslaggeving door het
bestuursorgaan en de tussenkomst van een bedrijfsrevisor indien er eenparigheid heerst onder de aandeelhouders,
terwijl dat bij een inbreng in geld wel mogelijk is.

De verzoekende partijen verwijzen allereerst naar de kritiek van de Raad van State op het wetsontwerp met
betrekking tot de verslaggeving. Zij wijzen voorts op het bestaan van twee mogelijke vluchtwegen voor de
aangehaalde verplichting, namelijk de fusie door overname en de quasi-inbreng. Zij zijn van mening dat een fusie
door overname in essentie een verkapte inbreng in natura is, waarbij een integrale vennootschap wordt ingebracht.
Een quasi-inbreng kan via een klassieke koop-verkoop worden gerealiseerd. Vervolgens kan een inbreng in geld
zonder volstorting ten belope van de openstaande schuld van de verkoop worden gerealiseerd. De volstorting
gebeurt daarna door schuldenvereffening. Bijgevolg is geen verslaggeving vereist bij eenparigheid van de
aandeelhouders.

A.15. De Ministerraad werpt allereerst de exceptie van niet-vergelijkbaarheid op. Hij is van mening dat de
verzoekende partijen in hun verzoekschrift de verschillende verslaggevingsverplichtingen door elkaar halen. Hierdoor
is het middel onduidelijk. Bovendien zijn de uitgifte van aandelen, de inbreng in natura en de fusie door overname
duidelijk van elkaar te onderscheiden rechtsfiguren die elk een eigen systematiek en finaliteit kennen.

Wat betreft de vergelijking tussen de verslaggevingsverplichting over een waardering van inbreng in natura en het
ontbreken van die verplichting bij inbreng in geld is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen uitgaan
van een verkeerde lezing van de bestreden bepalingen. Het onderscheid berust op een objectief criterium, namelijk
de aard van de inbreng, dat pertinent is in het licht van de doelstelling om het risico op een verkeerde waardering van
de inbreng te vermijden. Bovendien is de verslaggeving niet enkel ingevoerd ter bescherming van de aandeelhouders
maar ook ter bescherming van derden.

Wat betreft de vergelijking tussen de fusie door overname en de verslaggeving bij inbreng in natura, is de
Ministerraad van mening dat de fusie door overname geen vluchtweg inhoudt om aan de verslaggevingsverplichting
van de inbreng in natura te ontsnappen. In de hypothese dat er geen eenparigheid heerst onder alle vennoten of
aandeelhouders, is een verslag door een commissaris, bedrijfsrevisor of accountant over het fusievoorstel verplicht.
Hierdoor moet geen verslag over de inbreng in natura worden opgesteld (artikel 12:26, § 2, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen). In de hypothese dat er wel eenparigheid heerst onder alle vennoten of
aandeelhouders moet de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant geen verslag opstellen over het fusievoorstel.
Hierdoor kan men echter niet de vrijstelling genieten bedoeld in voormeld artikel 12:26, § 2, waardoor de
commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant toch een verslag over de inbreng conform artikel 5:133, 6:110 of
7:197 van hetzelfde Wetboek moet opstellen.

Wat betreft de vergelijking tussen de verslaggeving bij de quasi-inbreng en de verslaggeving bij de inbreng in natura
wijst de Ministerraad ten slotte op het feit dat een quasi-inbreng geen inbreng in natura betreft maar een koop-verkoop
waarbij in essentie sprake is van een inbreng in geld. Zoals eerder reeds werd aangegeven, is er bij een inbreng in
geld geen nood aan een verslaggevingsverplichting.

A.16. Volgens het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten is
het onduidelijk welke categorieën van personen met elkaar worden vergeleken. Het gaat hier immers uitsluitend om
regels die de wetgever nuttig achtte en die op geen enkele wijze verschillende behandelingen tussen vergelijkbare
categorieën van personen creëren.

Wat betreft de ongelijke behandeling van de inbreng in natura in vergelijking met de inbreng in geld zijn de
tussenkomende partijen van mening dat dit geen categorieën van personen zijn die door de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet worden beschermd. Het betreffen slechts twee regels die gelijk van toepassing zijn op de besloten
vennootschap. Wat betreft de ongelijke behandeling van de inbreng in natura in vergelijking met de fusie door
overname treden zij het standpunt van de Minsterraad bij.

Ten aanzien van het vijfde middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij
inbreng in natura bij oprichting)

A.17. Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5:7, § 1, en 6:8, § 1, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De bestreden bepalingen betreffen
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de verplichting tot verslaggeving bij een inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van een vennootschap.
Zij hebben volgens de verzoekende partijen een soortgelijke draagwijdte als de bestreden bepalingen inzake de
verplichting tot verslaggeving bij een inbreng in natura na de oprichting. Bijgevolg verwijzen zij naar de uiteenzetting
van het vierde middel.

A.18. De Ministerraad, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten verwijzen eveneens naar hun standpunt ten aanzien van het vierde middel.

Ten aanzien van het zesde middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij
herstructurering van verenigingen en stichtingen)

A.19. Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 13:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De aandeelhouders van een vennootschap kunnen in
geval van een fusie door overname eenparig afstand doen van de verslaggeving door de bestuursorganen en de
commissaris of bedrijfsrevisor, terwijl de leden of bestuurders van een vzw of stichting dit bij een ontbinding zonder
vereffening niet kunnen. De verzoekende partijen voeren aan dat de fusie door overname en de ontbinding zonder
vereffening een soortgelijk effect hebben bovenop het feit dat de betrokken rechtspersonen en respectievelijk de
aandeelhouders, bestuurders of leden zich in een soortgelijke situatie bevinden.

A.20. De Ministerraad voert aan dat een ontbinding zonder vereffening, waarbij een vzw of stichting haar hele
vermogen inbrengt in een andere rechtspersoon, en een fusie door overname van een vennootschap geen
vergelijkbare categorieën zijn. Een non-profitorganisatie streeft immers een belangeloos doel na in het kader van één
of meer welbepaalde activiteiten en mag geen vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, leden,
bestuurders of enige andere persoon dan voor het in de statuten bepaalde doel. Een vennootschap daarentegen is
gericht op het uitkeren of bezorgen van vermogensvoordeel aan haar vennoten. In ieder geval berust het verschil in
behandeling op een objectief criterium, namelijk de aard van de rechtspersoon, en is het redelijk verantwoord in het
licht van de nagestreefde doelstellingen die eigen zijn aan de herstructurering van vennootschappen en non-
profitorganisaties.

A.21. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » is van mening dat er geen verschil in behandeling
is aangezien zowel bij de ontbinding zonder vereffening als bij de fusie door overname een verslag moet worden
opgesteld. Bovendien kunnen leden of bestuurders van een vzw of stichting niet worden vergeleken met
aandeelhouders van een vennootschap door het fundamentele onderscheid in het rechtspersonen-en
vennootschapsrecht, vooral voor wat betreft het doel van de rechtspersonen. De tussenkomende partij merkt op dat
het verslag de bestuurders en leden van betrokken rechtspersonen toelaat met kennis van zaken te handelen en de
schuldeisers van de rechtspersonen toelaat met kennis van zaken al dan niet een zekerheid te eisen ter bescherming
van hun vordering conform artikel 13:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten aanzien van het zevende middel (vermelding aantal aandelen in de statuten van de
besloten vennootschap)

A.22. Het zevende middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5:12, 5:102, 5:120, 5:126, 5:127, 5:130,
5:137, 5:148, 5:154, § 3, en 5:155, § 5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10,
11 en 172 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen zijn de bestreden bepalingen discriminerend doordat
zij voor elke wijziging van het aantal aandelen in de besloten vennootschap een (onmiddellijke) statutenwijziging
vereisen en doordat bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een authentieke akte moeten
worden vastgelegd. De formaliteiten zouden geen toegevoegde waarde hebben, maar wel kosten met zich
meebrengen. Bovendien is de wet inconsistent, doordat de zwaarste formaliteiten gelden op het moment dat de
aandeelhouders zelf kunnen tussenkomen, en de lichtste wanneer de aandeelhouders niet betrokken zijn. Zij wijzen
ook op de kritiek van de Raad van State in zijn advies op de aanpassing van de statuten bij het uittreden van de
aandeelhouders uit een besloten vennootschap. Voor de coöperatieve vennootschap gelden aanzienlijk minder
strenge verslaggevingsplichten. Zo dient bijvoorbeeld de inbreng in natura niet te gebeuren met een authentieke akte.

A.23. De Ministerraad werpt op dat het middel onduidelijk en vaag is opgesteld zodat het niet duidelijk is van welke
bepalingen of delen van bepalingen de verzoekende partijen de vernietiging vragen. Bovendien bevat het
aangevoerde middel louter beleidskritiek zodat het ook om die reden onontvankelijk is.
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De besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap zouden niet vergelijkbaar zijn. Voorts wijst de
Ministerraad op de ratio legis van de invoering van de verplichting om het aantal aandelen van de besloten
vennootschap op te nemen in de statuten. Zij werd ingevoerd naar aanleiding van de afschaffing van het
minimumkapitaal voor de genoemde vennootschappen en was niet gericht op de bescherming van derden maar van
aandeelhouders of andere effectenhouders. De afwijkende regeling bij de coöperatieve vennootschap wordt
verantwoord door het feit dat de veranderlijkheid van het aandeelhoudersbestand deel uitmaakt van het wezen van
de coöperatieve vennootschap. Het verschil in behandeling gaat volgens de Ministerraad dan ook niet verder dan
nodig.

Wat betreft de vergelijking tussen de uitgifte van aandelen en die van inschrijvingsrechten en converteerbare
obligaties is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen vanuit een verkeerde rechtsopvatting
vertrekken. Het verschil in behandeling is onbestaande aangezien de uitgifte van nieuwe aandelen een
statutenwijziging vereist. Nieuwe aandelen dienen hierbij sensu lato te worden geïnterpreteerd en omvatten bijgevolg
ook converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

A.24. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » sluit zich aan bij de standpunten van de
Ministerraad.

Ten aanzien van het achtste middel (vermelding van het aantal aandelen in de statuten
van de coöperatieve vennootschap)

A.25. Het achtste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 6:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen is het niet redelijk
verantwoord dat voor een coöperatieve vennootschap geen statutenwijziging vereist is bij de uitgifte van nieuwe
aandelen of bij het uittreden of uitsluiten van een aandeelhouder, terwijl de bestreden bepaling niettemin verplicht om
het aantal aandelen op te nemen in de statuten.

A.26. Voor de Ministerraad is het niet duidelijk welk verschil in behandeling in het middel wordt aangeklaagd.
Bijgevolg betreft het uitsluitend een opportuniteitskritiek en is het middel onontvankelijk, minstens ongegrond. De vzw
« Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » deelt dat standpunt.

Ten aanzien van het negende middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor of
externe accountant bij ontbinding van vennootschappen)

A.27. Het negende middel is afgeleid uit de schending, door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bij een voorstel tot vrijwillige ontbinding van bepaalde
vennootschappen dient een bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag op te maken, terwijl dezelfde vereiste in
de regel niet geldt bij de vrijwillige ontbinding van een vereniging of stichting. De verzoekende partijen zijn van
mening dat indien het uitgangspunt van de wetgever voor dat onderscheid de bescherming van derden is, het
onderscheid tussen de non-profitorganisaties en de vennootschappen onbegrijpelijk is. Er is immers altijd een risico
dat de vereffening deficitair is, gezien de onmogelijkheid (behoudens enkele specifieke uitzonderingen) om schulden
op de leden of aandeelhouders te verhalen. Indien de wetgever het correct informeren van de aandeelhouders of
leden als uitgangspunt neemt, is het onbegrijpelijk dat er geen afstand kan worden gedaan van de opstelling van de
staat van activa en passiva door eenparigheid van de aandeelhouders. Dat geldt inzonderheid voor vennootschappen
waarvan de enige vennoot tevens zaakvoerder is en er dus bezwaarlijk sprake kan zijn van een gebrek aan
informatie bij het nemen van een besluit tot ontbinding.

A.28. De Ministerraad betwist de vergelijkbaarheid van non-profitorganisaties en vennootschappen. Bovendien bevat
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen procedure voor de vrijwillige ontbinding van een stichting.
Volgens dat Wetboek kan zij enkel gerechtelijk worden ontbonden. Voorts meent de Ministerraad dat het verschil in
behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aard van de entiteit die overgaat tot ontbinding. Het
voornaamste onderscheid tussen een vereniging en een vennootschap schuilt in de finaliteit van de vennootschap om
de vennoten een vermogensvoordeel te verschaffen. Dat is niet het geval bij de vzw. Derden behoeven een ruimere
bescherming tegen het optreden van vennootschappen, hetgeen de strengere procedure voor de ontbinding van een
vennootschap verantwoordt. Daarnaast speelt de vereffenaar een belangrijke rol bij de ontbinding. Zijn taak is immers
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het betalen van de schulden van de rechtspersoon, het te gelde maken van de activa indien nodig en het uitkeren van
het mogelijke overschot aan de aandeelhouders. Bovendien kan hij aansprakelijk zijn voor fouten bij de vereffening.
Hij heeft dus belang bij een correcte staat van activa en passiva. De Ministerraad wijst hier opnieuw op het verschil
tussen verenigingen en vennootschappen: bij vennootschappen staat de vereffenaar vaak onder druk om de
aandeelhouders te bevoordelen ten koste van de schuldeisers.

A.29. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten sluiten
zich aan bij de standpunten van de Ministerraad.

Ten aanzien van het tiende middel (statutenwijziging bij authentieke akte)

A.30. Het tiende middel is afgeleid uit de schending, door artikel 2:5, § 4, eerste en tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Wat betreft de noodzaak van
een authentieke akte voor een statutenwijziging maakt de bestreden bepaling een onderscheid tussen, enerzijds, de
besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap en de Europese (coöperatieve)
vennootschap en, anderzijds, de commanditaire vennootschap, de (internationale) vzw en de stichting.

Het enige verschil tussen vennootschappen en verenigingen is nog het uitkeringsverbod. Bovendien genieten beide
rechtspersonen de beperkte aansprakelijkheid van hun aandeelhouders of leden. De bescherming van derden biedt
dus volgens de verzoekende partijen geen verantwoording voor het aangevoerde verschil in behandeling. Zij merken
ook op dat de commanditaire vennootschap haar statuten volledig onderhands kan wijzigen. Voor de vzw en de
stichting is slechts voor een beperkt aantal statutaire bepalingen een authentieke akte vereist. De wet is bijgevolg
inconsistent. Bovendien heeft de wetgever geen enkel onderscheid aangebracht tussen de statutaire bepalingen
zodat zelfs de meest banale wijziging via een authentieke akte dient te verlopen. Anderzijds kunnen vele ingrijpende
beslissingen zonder statutenwijziging plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van een aandeelhouder. De wet
is bijgevolg niet proportioneel in het licht van het nagestreefde doel.

De verzoekende partijen voeren ten slotte aan dat ook het fiscaal gelijkheidsbeginsel is geschonden doordat een
authentieke akte onderworpen wordt aan registratierechten, een bijkomend registratierecht voor eventuele bijlagen en
het recht op geschriften.

A.31. De Ministerraad betwist allereerst de vergelijkbaarheid van vennootschappen en verenigingen. Ten gronde
meent hij dat een redelijke verantwoording bestaat voor het onderscheid, namelijk het bestaan van het
uitkeringsverbod. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, is de beperkte aansprakelijkheid ten
aanzien van de schulden van rechtspersonen niet het enige relevante criterium dat het gebruik van een authentieke
akte verantwoordt. Bij de commanditaire vennootschap worden derden beschermd door een onbeperkte
aansprakelijkheid van sommige vennoten.

A.32. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » voert aan dat de notaris de rechtszekerheid van de
statuten en statutenwijzigingen waarborgt door de partijen altijd volledig in te lichten over de rechten, verplichtingen
en lasten die voorvloeien uit de statutenwijziging en door aan alle partijen op onpartijdige wijze raad te geven. De
tussenkomst van de notaris maakt bijgevolg een controlemechanisme uit, zowel ten behoeve van de aandeelhouders
als ten behoeve van derden door middel van de publicatie van de statuten.

Ten aanzien van het elfde middel (formaliteiten bij omzetting van vennootschappen)

A.33. Het elfde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 14:3 tot 14:7 en 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen is
de controle van het nettoactief bij omzetting van vennootschappen weinig relevant en is de controle door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant van de staat van activa en passiva overbodig voor een omzetting in een
kapitaalloze vennootschap.

A.34. Naar het oordeel van de Ministerraad beperken de verzoekende partijen zich tot het uiten van beleidskritiek. Zij
preciseren niet op welke wijze de verplichting om documenten mee te delen het gelijkheidsbeginsel zou schenden.

Ten gronde betoogt de Ministerraad dat de staat van activa en passiva enerzijds als doel heeft de aandeelhouders in
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staat te stellen om een beredeneerde keuze te maken ten aanzien van de omzetting van de vennootschap in een
andere vennootschapsvorm en anderzijds derden zoals schuldeisers te beschermen. Hij geeft evenwel aan dat de
regel vervat in artikel 14:3, tweede lid, en artikel 14:4, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de vergelijking van het nettoactief en het eigen vermogen een overbodige regel is. Bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers is op het moment van indiening van de memorie een wetsvoorstel hangende dat
beoogt die regel te schrappen.

A.35. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » sluit zich aan bij het standpunt van de Ministerraad
dat de verzoekende partijen noch een discriminerend onderscheid, noch vergelijkbare categorieën van personen
hanteren in het aangevoerde middel. Bijgevolg bevat het aangevoerde middel louter opportuniteitskritiek. Bovendien
verzekert de tussenkomst van een bedrijfsrevisor, commissaris of externe accountant de betrouwbaarheid van de
staat van activa en passiva wat zowel in het belang is van de aandeelhouders en vennoten als van derden.

- B -

B.1. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23 maart 2019, beoogt het
rechtspersonenrecht te moderniseren (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 3). Het vervangt niet alleen
het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, maar ook de wet van 27 juni 1921 «
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen »
en de wet van 31 maart 1898 « op de beroepsverenigingen ».

Het nieuwe Wetboek maakt onder meer komaf met het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen,
beperkt het aantal vennootschapsvormen en voorziet in een deels gemeenschappelijke regeling voor
vennootschappen en verenigingen. Het aantal vennootschapsvormen wordt gereduceerd tot vier basisvormen: de
maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap.

De wezenlijke hervorming van het rechtspersonenrecht neemt niet weg dat tal van bepalingen geheel of gedeeltelijk
zijn overgenomen uit het oude Wetboek van vennootschappen.

De wet van 23 maart 2019 is op 1 mei 2019 in werking getreden.

B.2. Het beroep strekt tot de vernietiging van een aantal specifieke bepalingen, verspreid over het gehele Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, alsook van artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot aanpassing van
bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ».

B.3. De verzoekende partijen zijn zelf een vennootschap of zijn betrokken bij verscheidene vennootschappen en
verenigingen, als lid, bestuurder, aandeelhouder of vennoot.

Enkele tussenkomende partijen betwisten het belang van de verzoekende partijen, zonder evenwel in detail te treden
omtrent het belang bij de vernietiging van elk van de bestreden bepalingen.

Gelet op het uiteenlopende onderwerp van de bestreden bepalingen, zal bij het onderzoek van de middelen in
voorkomend geval het gebrek aan belang bij de vernietiging van een specifieke bepaling worden vastgesteld. Het
onderzoek van de exceptie van onontvankelijkheid valt met andere woorden samen met dat van de grond van de
zaak.

B.4. De grieven van de verzoekende partijen hebben betrekking op:

de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten (eerste middel);
de overgangsregeling van de roerende voorheffing voor dividenden (tweede middel);
het intern reglement (derde middel);
de verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor voor bepaalde verrichtingen (vierde, vijfde, zesde en
negende middel);
de vermelding van het aantal aandelen in de statuten (zevende en achtste middel);
de statutenwijziging bij authentieke akte (tiende middel);
de formaliteiten bij omzetting van vennootschappen (elfde middel).
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Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten komen, samen
met twee bedrijfsrevisoren en twee accountants, tussen in de procedure om het vierde, vijfde, zesde, negende en
elfde middel te weerleggen.

De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » komt, samen met vier notarissen, tussen in de procedure
om het derde, zevende, achtste en tiende middel te weerleggen.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten

B.5. In het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het de commanditaire vennoot op
tweevoudige wijze zou discrimineren wat zijn aansprakelijkheid betreft, ten eerste door het verbod om daden van
bestuur te verrichten en ten tweede door het verbod op het gebruik van zijn naam in de benaming van de
vennootschap.

B.6.1. De maatschap, één van de vier basisvormen van de vennootschap, is een commanditaire vennootschap
wanneer zij wordt aangegaan door één of meer vennoten die « onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk » zijn voor de
verbintenissen van de vennootschap, de gecommanditeerde vennoten genoemd, en nog één of meer vennoten die
zich beperken tot inbreng in geld of in natura en die niet deelnemen aan het beheer, de commanditaire vennoten
genoemd (artikel 4:22, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

B.6.2. Artikel 4:25 van het vermelde Wetboek bepaalt:

« § 1. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
een volmacht.

Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor
handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als bedoeld in
het eerste lid.

§ 2. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de
verbodsbepaling van paragraaf 1.

Hij is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de
vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt ».

B.6.3. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof moet een beroep tot vernietiging worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de
bekendmaking van de bestreden norm.

Wanneer een wetgever in nieuwe wetgeving een oude bepaling overneemt en zich op die wijze de inhoud ervan toe-
eigent, kan tegen de overgenomen bepaling een beroep worden ingesteld binnen zes maanden na de bekendmaking
ervan.

Wanneer de wetgever zich evenwel beperkt tot een louter legistieke of taalkundige ingreep of tot een coördinatie van
bestaande bepalingen, wordt hij niet geacht opnieuw te legifereren en zijn de grieven ratione temporis onontvankelijk
in zoverre zij in werkelijkheid tegen de voorheen reeds bestaande bepalingen zijn gericht.

B.6.4. De bestreden bepaling neemt artikel 207, §§ 1 en 2, van het oude Wetboek van vennootschappen over, dat
bepaalde:

« § 1. Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
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Adviezen en raadgevingen, daden van controle, alsmede machtigingen aan zaakvoerders gegeven
voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, verbinden de stille vennoot niet.

§ 2. Een stille vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van
de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling van § 1.

Hij is ook voor verbintenissen waaraan hij niet heeft meegewerkt, hoofdelijk aansprakelijk jegens
derden, indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen
of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt ».

B.6.5. De wetgever heeft in artikel 4:25 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel een
taalkundige wijziging in de Nederlandse tekst doorgevoerd ten opzichte van het oude Wetboek van
vennootschappen, door het begrip « stille vennoot » te vervangen door « commanditaire vennoot », zonder de
betekenis van dat begrip of zonder voor het overige de inhoud van de bepaling te wijzigen.

B.7. Het eerste middel, dat in werkelijkheid tegen de voorheen reeds bestaande bepaling is gericht, is niet
ontvankelijk.

Ten aanzien van de overgangsregeling van de roerende voorheffing voor dividenden

B.8. In het tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot
aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen » de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt doordat de overgangsregeling, vervat in de
bestreden bepaling, bepaalde vennootschappen zou discrimineren. Meer bepaald zouden vennootschappen zonder
minimumkapitaal nog steeds aan de vereiste van een minimumkapitaal moeten voldoen om gebruik te kunnen maken
van de oude regeling, terwijl andere (intussen kapitaalloze) vennootschappen zoals de besloten vennootschap en de
coöperatieve vennootschap onder de nieuwe regeling vallen.

B.9. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Artikel 172
van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel in fiscale zaken.

B.10.1. Artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 bepaalt dat artikel 62, 1°, 2°, 4° en 5°, van dezelfde wet van
toepassing is op verhogingen en verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019.

B.10.2. Artikel 62 van de wet van 17 maart 2019 wijzigt de regeling van de roerende voorheffing voor
dividenden, de zogenaamde VVPRbis-regeling (verlaagde voorheffing - précompte réduit), zoals bij de programmawet
van 28 juni 2013 ingevoegd in artikel 269, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De VVPRbis-regeling voorziet in een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Zij laat kleine vennootschappen
vanaf 1 juli 2013 toe onder bepaalde voorwaarden dividenden uit te keren tegen een tarief van 15 of 20 % in plaats
van het gewone tarief van 30 %.

B.10.3. De grief van de verzoekende partijen is gericht tegen artikel 62, 2°, van de wet van 17 maart 2019, dat het
derde lid van het voormelde artikel 269, § 2, van het WIB 1992 heeft opgeheven. Dat derde lid bepaalde:

« De vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal worden uitgesloten van het voordeel
van de maatregel, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het maatschappelijk kapitaal van die
vennootschap minstens gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een BVBA, als
bedoeld in artikel 214, § 1, van het Wetboek van vennootschappen ».

De grief is dus gericht tegen de opheffing van de uitsluiting van de bedoelde vennootschappen, voor verhogingen en
verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019.

B.10.4. In het oude Wetboek van vennootschappen was geen minimumkapitaal vereist voor de gewone
commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma en de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid. Die vennootschappen konden evenwel slechts de VVPRbis-regeling genieten indien zij
over een minimumkapitaal van 18 550 euro beschikten (het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met
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beperkte aansprakelijkheid).

In het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is, behalve voor de naamloze vennootschap, niet
langer een minimumkapitaal vereist. De bestreden opheffingsbepaling beoogt aldus de VVPRbis-regeling aan te
passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3367/001, pp.
35-36).

B.10.5. De grief, zoals door de verzoekers geformuleerd, gaat ervan uit dat vennootschappen zonder
minimumkapitaal ook na 30 april 2019 nog gebruik kunnen maken van de oude regeling, voor zover zij aan de
vereiste van een minimumkapitaal voldoen, met andere woorden voor dividenden uitgekeerd vóór 1 mei 2019, op een
ogenblik dat de vennootschap nog niet aan de vereiste van een minimumkapitaal voldeed.

De bestreden bepaling vermeldt evenwel ondubbelzinnig dat de nieuwe regeling van toepassing is op alle
verhogingen en verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. Voor die verhogingen en
verminderingen geldt het opgeheven derde lid dus niet meer en kan het dus geen gevolgen sorteren, ook niet ten
aanzien van dividenden uitgekeerd vóór 1 mei 2019.

B.11. Het tweede middel, dat uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden bepaling, is niet gegrond.

Ten aanzien van het intern reglement

B.12. In het derde middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het strikte
voorwaarden oplegt voor het uitvaardigen van een intern reglement, terwijl enkel voor de coöperatieve vennootschap
een flexibelere regeling geldt.

B.13.1. Artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:

« Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging. Dergelijk
intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;

2° over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;

3° die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de
organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste
goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten
aanpassen en openbaarmaken ».

Aan de eerste zin van het tweede lid heeft de wetgever met ingang van 6 mei 2020 toegevoegd « of ter beschikking
gesteld op de website van de rechtspersoon » (artikel 60 van de wet van 28 april 2020 « tot omzetting van richtlijn
(EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat
het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen
inzake vennootschappen en verenigingen »).

B.13.2. Het oude Wetboek van vennootschappen bevatte geen bepalingen in verband met het intern reglement. Een
intern of huishoudelijk reglement, dat in beginsel niet openbaar is, verschilt van een statutenwijziging, die openbaar
wordt gemaakt.

Om de rechtszekerheid te vrijwaren, gelden strikte voorwaarden voor het uitvaardigen van een intern reglement: (1)
een statutaire machtiging aan het bestuursorgaan, (2) geen strijdigheid met dwingende wetsbepalingen en statuten,
(3) enkel voor materies die geen statutaire bepaling vereisen, (4) niet raken aan de rechten van de vennoten,
aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene
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vergadering, (5) bekendmaking overeenkomstig het tweede lid van de bepaling.

B.13.3. De derde en de vierde voorwaarde gelden niet voor de coöperatieve vennootschap. Artikel 6:69, § 2, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt voor die vennootschapsvorm:

« De statuten of, mits de statuten dat bepalen, een intern reglement, goedgekeurd door een besluit
genomen met naleving van de aanwezigheids-en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging,
kunnen bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en
de werking van de vennootschap, met inbegrip van de materies bedoeld in artikel 2:59, 2° en 3° ».

B.13.4. De vijf voorwaarden verbonden aan het uitvaardigen van een intern reglement beogen een tweevoudige
bescherming: zij beschermen niet alleen de bij de vennootschap of vereniging betrokken personen (vennoten,
aandeelhouders, leden), maar ook andere personen (derden).

Indien het intern reglement wordt « goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids-en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging », zoals voor de coöperatieve vennootschap is vereist, vloeit de
beoogde bescherming van vennoten, aandeelhouders en leden op voldoende wijze voort uit de eerste, tweede en
vijfde voorwaarde. De bekendmakingsplicht, vervat in de vijfde voorwaarde, houdt in dat de vennoten,
aandeelhouders of leden per e-mail op de hoogte worden gebracht of, met ingang van 6 mei 2020, door
bekendmaking op de website van de rechtspersoon.

Derden worden niet op de hoogte gebracht, bij gebrek aan bekendmaking van het intern reglement. Zij kunnen door
het intern reglement worden geraakt wanneer het materies regelt die statutair moeten worden bepaald (derde
voorwaarde), maar niet wanneer het raakt aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de
bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering (vierde voorwaarde).

B.13.5. Het is derhalve niet objectief en redelijk verantwoord dat enkel in een coöperatieve vennootschap het intern
reglement mag raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of
de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering. Dat verschil in behandeling vloeit voort uit artikel 2:59,
eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Die bepaling schendt bijgevolg de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, onder voorbehoud dat het intern reglement, zoals voor de coöperatieve vennootschap is
vereist, wordt goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids-en meerderheidsvereisten
voor een statutenwijziging. De situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden van een coöperatieve
vennootschap verschilt immers niet op wezenlijke wijze van de situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden
van andere vennootschappen of verenigingen. Het onderscheidend element, namelijk de coöperatieve finaliteit van
de vennootschap, houdt geen verband met de voorwaarden voor het uitvaardigen van een intern reglement.

Het is evenmin redelijk verantwoord dat in een coöperatieve vennootschap het intern reglement bepalingen mag
bevatten over materies waarvoor in de regel een statutaire bepaling is vereist. Belanghebbende derden, die niet van
dat reglement op de hoogte zijn, behoeven niet minder bescherming ten aanzien van een coöperatieve vennootschap
dan ten aanzien van andere vennootschappen en verenigingen, nu de coöperatieve finaliteit erin kan bestaan de
behoeften van belanghebbende derden te voldoen. De bekendmaking van het intern reglement op de website van de
rechtspersoon doet aan die vaststelling geen afbreuk, aangezien die bekendmaking slechts een optie is, met ingang
van 6 mei 2020, en geen verplichting. Het verschil in behandeling van belanghebbende derden vloeit evenwel niet
voort uit artikel 2:59, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar uit artikel 6:69, § 2,
van hetzelfde Wetboek, dat naar de bestreden bepaling verwijst maar dat zelf niet is aangevochten. De wetgever kan
ervoor opteren om die bepaling aan te passen door daarin de verwijzing naar artikel 2:59, eerste lid, 2°, te schrappen
of om de bekendmaking op de website van de coöperatieve vennootschap verplicht te maken.

B.14. Het derde middel is gedeeltelijk gegrond.

Artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd. Als
gevolg van die vernietiging mag een intern reglement bepalingen bevatten « die raken aan de rechten van de
vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de
algemene vergadering ». Dat kan evenwel enkel worden toegestaan op voorwaarde dat het intern reglement, zoals
voor de coöperatieve vennootschap is vereist, wordt goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de
aanwezigheids-en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.
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Ten aanzien van de verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor voor bepaalde
verrichtingen

B.15. In het vierde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 5:121, § 2, 5:133, § 1, 5:139, 6:110, §
1, en 6:112 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden doordat bij een inbreng in natura in een besloten vennootschap en in een coöperatieve vennootschap geen
afstand kan worden gedaan van de verslaggeving door het bestuursorgaan en de tussenkomst van een
bedrijfsrevisor indien er eenparigheid heerst onder de aandeelhouders, terwijl dat bij een inbreng in geld wel mogelijk
is.

In het vijfde middel bestrijden de verzoekende partijen de artikelen 5:7, § 1, en 6:8 van hetzelfde Wetboek doordat zij
in dezelfde verplichte verslaggeving voorzien, maar dan bij de oprichting van een vennootschap in plaats van bij een
latere inbreng.

B.16.1. Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door de inbreng van de oprichters, vennoten of
aandeelhouders. Die kan gebeuren door middel van geld of in natura. In dat laatste geval worden de
vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld een onroerend goed, een handelszaak of een nijverheid, naar
economische maatstaven gewaardeerd, met tussenkomst van een bedrijfsrevisor.

B.16.2. De eerste bepaling, bestreden bij het vijfde middel, en de eerste drie bepalingen, bestreden bij het vierde
middel, betreffen de besloten vennootschap.

Artikel 5:7, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreft de inbreng in natura bij de oprichting
van een vennootschap. Het bepaalt:

« Ingeval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in
natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen.

De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusie
van het verslag van de revisor.

Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° ».

Artikel 5:121 van hetzelfde Wetboek regelt de verslaggeving bij de uitgifte van aandelen. Paragraaf 1 voorziet in een
principiële verplichting voor het bestuursorgaan om een verslag op te stellen omtrent de uitgifte van nieuwe aandelen
(eerste lid) en, in vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, een controleverslag van de commissaris
(tweede lid). Paragraaf 2 bepaalt:

« Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen ».

Artikel 5:133, § 1, van hetzelfde Wetboek bepaalt:

« Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 5:121, § 1, eerste lid, bedoelde
verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een
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beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit
verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het
bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het
bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze
methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt gevoegd,
geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste
verslag afwijkt.

De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 5:84.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of van
de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de bedrijfsrevisor
ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het verslag van het
bestuursorgaan of van het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de inbreng in natura
ontbreekt ».

Artikel 5:139 van hetzelfde Wetboek bepaalt:

« Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse
gevolg is hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven door artikel
5:133, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura ».

B.16.3. De tweede bepaling, bestreden bij het vijfde middel, en de overige twee bepalingen, bestreden bij het vierde
middel, betreffen de coöperatieve vennootschap. Zij bevatten een nagenoeg gelijkluidende regeling als voor de
besloten vennootschap.

Artikel 6:8, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:

« Ingeval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in
natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen.

De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusies
van het verslag van de revisor.

Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° ».
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Artikel 6:110, § 1, van hetzelfde Wetboek bepaalt:

« Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 6:108, § 2, bedoelde verslag
uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving
van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in
ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 6:108, § 2, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan
gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe de
toegepaste methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte
wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.

In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt gevoegd,
geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste
verslag afwijkt.

De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld van de eerstvolgende algemene vergadering of,
indien de statuten bepalen dat de bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen bij de algemene
vergadering ligt, in de agenda van de algemene vergadering die over de uitgifte besluit. Een kopie
ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 6:70, § 2.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of van
de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de bedrijfsrevisor
ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het verslag van het
bestuursorgaan of het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de inbreng in natura
ontbreekt ».

Artikel 6:112 van hetzelfde Wetboek bepaalt:

« Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse
gevolg is hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven door artikel
6:110, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura ».

B.16.4. De verzoekende partijen betwisten in essentie de vereiste van de verslaggeving door het bestuursorgaan en
de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij een inbreng in natura in een besloten vennootschap en in een
coöperatieve vennootschap.

Zij zijn van oordeel dat de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, afstand moeten kunnen doen van die
vereiste, zoals dat mogelijk is bij de uitgifte van aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld (voormeld artikel
5:121, § 2). Indien alle aandeelhouders akkoord gaan, zou het zinloos zijn om tot een formele waardering van de
inbreng over te gaan.

Ter staving van hun grief verwijzen de verzoekende partijen naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad
van State bij het voorontwerp van wet dat tot de bestreden bepalingen heeft geleid:

« 1. Net zoals in het huidige Wetboek van vennootschappen, wordt de controle op de inbrengen in
natura in het voorontwerp toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor. De verplichting om de waardering
voor te leggen aan een beoefenaar van een cijferberoep, valt niet te begrijpen binnen een dispositief
waarin de waardering van de inbrengen niet langer belangrijk is voor de derden. De inbreng draagt
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immers niet langer meer bij aan de totstandkoming van een kapitaal bedoeld als waarborg voor
derden.

Een soortgelijke opmerking geldt voor het ontworpen artikel 5:112, § 1, tweede lid, dat betrekking heeft
op de uitgifte van nieuwe aandelen als tegenprestatie voor een inbreng in natura, te meer daar in dit
geval (in tegenstelling tot de inbrengen die verricht worden bij de oprichting van de vennootschap) de
waarde van de inbrengen zelfs niet dienstig is om het toereikend eigen vermogen bedoeld in het
ontworpen artikel 5:3 te bepalen.

[…]

3. Ook de verplichting om de inbrengen in natura door een bedrijfsrevisor te laten waarderen, zonder
dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen kunnen beslissen om af te zien van die
waardering, is een probleem. In de nieuwe opvatting van de BV die de stellers van het voorontwerp
voorstaan, bestaat er immers niet langer een kapitaal bedoeld als waarborg voor derden. Alleen de
aandeelhouders zijn dus betrokken bij de waardering van de inbrengen in natura » (Parl. St., Kamer,
2017-2018, DOC 54-3119/002, pp. 57-58).

B.16.5. De memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet dat tot de bestreden bepaling heeft geleid,
weerspreekt de kritiek van de Raad van State. In de eerste plaats benadrukt zij het belang van het vermogen van de
vennootschap voor haar schuldeisers:

« In de ontworpen bepalingen worden het kapitaalbegrip en het geheel van de daaraan vastgeknoopte
regelen in de BV afgeschaft. De bescherming van de schuldeisers en van de aandeelhouders die van
de bestaande regels inzake kapitaalvorming – en bescherming uitgaat, wordt voortaan op een andere
manier verzekerd.

De inbrengen van de aandeelhouders worden, eens volgestort, niet langer aan een bijzonder regime
onderworpen maar maken, onder meer samen met de reserves en de overgedragen winsten, zonder
meer deel uit van het eigen vermogen van de BV. Dit laatste vormt, net zoals dit thans ook reeds het
geval is, het werkelijke beschermingskussen voor de schuldeisers.

[…]

De afschaffing van het kapitaal neemt niet weg dat het voor de aandeelhouders, in het bijzonder
de minderheidsaandeelhouders, belangrijk blijft dat de vermogensbestanddelen die worden
ingebracht en het vermogen van de vennootschap uitmaken, correct worden gewaardeerd. De
controle van deze waardering is ook nuttig om het toereikend aanvangsvermogen als bedoeld in
artikel 5:3 te bepalen. Deze controle ondersteunt tenslotte het getrouw beeld van de jaarrekening.
Anders dan de Raad van State aanbeveelt, wordt de bestaande regeling inzake inbrengcontrole
daarom behouden, zonder mogelijkheid voor de oprichters om hieraan te verzaken » (Parl. St., Kamer,
2017-2018, DOC 54-3119/001, pp. 128-130).

De memorie van toelichting volgt dezelfde logica voor de latere inbrengen in natura (ibid., p. 175) en dezelfde
redenering gaat op voor de coöperatieve vennootschap.

B.16.6. In sociaaleconomische aangelegenheden beschikt de wetgever over een ruime appreciatiebevoegdheid.

Anders dan de verzoekende partijen betogen, beogen de bestreden bepalingen niet enkel de bescherming van de
aandeelhouders - in welk geval de verplichte verslaggeving bij eenparigheid van stemmen der aandeelhouders zou
kunnen vervallen - maar ook van andere belanghebbenden. Teneinde het handelsverkeer vlot te laten verlopen,
moeten met name de schuldeisers van de vennootschap de waarde van het vermogen van de vennootschap, zoals
dat ook in de jaarrekening tot uiting komt, correct kunnen inschatten. Aangezien het risico van een verkeerde
inschatting zich enkel kan voordoen bij een inbreng in natura en niet bij een inbreng in geld, is het daaruit
voortvloeiende verschil in behandeling niet zonder redelijke verantwoording.

De mogelijkheid om de verplichte verslaggeving te omzeilen, die volgens de verzoekende partijen met name zou
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bestaan middels een fusie door overname (artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen),
kan geen afbreuk doen aan de redelijke verantwoording van de maatregel. Zelfs indien de mogelijkheid van omzeiling
bestaat, wat de Ministerraad betwist, heeft zij niet tot gevolg dat de verplichte verslaggeving niet langer pertinent is of
onevenredige gevolgen heeft.

B.16.7. Het vierde en het vijfde middel zijn niet gegrond.

B.17. In het zesde middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 13:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat de aandeelhouders van
een vennootschap in geval van een fusie door overname eenparig afstand kunnen doen van de verslaggeving door
de bestuursorganen en de commissaris of bedrijfsrevisor, terwijl de leden of bestuurders van een vzw of stichting dit
bij een ontbinding zonder vereffening niet kunnen.

B.18.1. De Ministerraad betwist de vergelijkbaarheid van de aangevoerde categorieën, omdat een vzw en een
stichting andere kenmerken hebben dan een vennootschap.

Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen niet met elkaar worden verward. De verschillende kenmerken van een
vereniging en een vennootschap kunnen weliswaar een criterium uitmaken bij de beoordeling van het redelijke en
evenredige karakter van een verschil in behandeling van de bij die rechtspersonen betrokken personen, maar zij
kunnen niet volstaan om te besluiten tot de niet-vergelijkbaarheid van die personen, anders zou de toetsing aan het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan.

B.18.2. Een vennootschap wordt opgericht bij een rechtshandeling door één of meer personen, vennoten genaamd,
die een inbreng doen. Zij heeft een vermogen en stelt zich de uitoefening van één of meer welbepaalde activiteiten tot
voorwerp. Een van haar doelen is aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen (artikel 1:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een
belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag
rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de
bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloze doel (artikel 1:2 van
hetzelfde Wetboek).

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen, stichters
genaamd. Haar vermogen wordt bestemd om een belangeloos doel na te streven in het kader van één of meer
welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel
uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten
bepaalde belangeloze doel (artikel 1:3 van hetzelfde Wetboek).

B.18.3. Fusie door overname is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen,
zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap
overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de
ontbonden vennootschap of vennootschappen (artikel 12:2 van hetzelfde Wetboek).

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen allereerst een fusievoorstel op (artikel 12:24 van
hetzelfde Wetboek). Een belangrijk onderdeel van dat voorstel is de ruilverhouding van de aandelen.

Vervolgens stelt het bestuursorgaan van elke vennootschap, een omstandig schriftelijk verslag op « waarin het de
stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en
economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar
gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan
deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel
hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt » (artikel 12:25, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek).

In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, ten slotte een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op. De
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commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de
ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is (artikel 12:26, § 1, eerste en tweede lid, van
hetzelfde Wetboek).

Het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor
of externe accountant zijn evenwel niet vereist indien alle betrokken vennoten of aandeelhouders daarmee
instemmen (artikel 12:25, tweede lid, en artikel 12:26, § 1, zesde lid, van hetzelfde Wetboek).

B.18.4. Verenigingen en stichtingen kunnen beslissen zich te ontbinden zonder vereffening teneinde hun gehele
vermogen in te brengen in één of meer rechtspersonen die hun belangeloos doel verderzetten (artikel 13:1 van
hetzelfde Wetboek). Bij gebrek aan aandeelhouders bestaat er geen ruilverhouding van de aandelen.

Artikel 13:3 van hetzelfde Wetboek bepaalt de procedure voor de ontbinding zonder vereffening:

« § 1. De bestuursorganen van de rechtspersonen die partij zijn bij de verrichting stellen gezamenlijk
een verrichtingsvoorstel op.

Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor die verrichting en alle nadere regels ervan,
alsmede indien het vermogen van de ontbonden rechtspersoon in meerdere verkrijgende
rechtspersonen wordt ingebracht, de wijze waarop het wordt verdeeld.

Bij dat voorstel wordt een staat van activa en passiva van de te ontbinden rechtspersoon gevoegd, die
niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken
rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten en, indien de verkrijgende rechtspersoon een VZW,
een IVZW of een stichting vormt, een staat van activa en passiva ervan, die niet meer dan drie
maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen moeten
besluiten is afgesloten.

§ 2. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van
activa en passiva die erbij wordt gevoegd.

Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan in
onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken
rechtspersoon.

§ 3. Het verrichtingsvoorstel, de staat van activa en passiva van de partijen en het verslag van de
commissaris of van de bedrijfsrevisor of de externe accountant over die staten worden aan de leden
van de betrokken verenigingen of aan de leden van de organen van de andere rechtspersonen die
moeten beraadslagen over de verrichting bezorgd samen met de agenda van die organen ».

De bepaling werd gewijzigd bij artikel 210 van de in B.13.1 vermelde wet van 28 april 2020. Die wijziging -
opgenomen in de hierboven weergegeven versie - heeft geen invloed op het aangevoerde middel.

B.18.5. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de procedure van een fusie door overname van vennootschappen de
aandeelhouders aanbelangt, terwijl de procedure van een ontbinding zonder vereffening van verenigingen en
stichtingen de gehele samenleving aanbelangt, omdat eenieder aandeel houdt in het belangeloze doel dat de
vereniging of stichting nastreeft. Een (internationale) vzw of stichting is immers uit haar aard zelf niet gericht op het
verrijken van haar leden, maar op het verwezenlijken van een maatschappelijk doel.

Het is bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat niet kan worden afgezien van het onafhankelijk verslag over het
verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva bij de ontbinding zonder vereffening van een vereniging of
stichting, terwijl de aandeelhouders van fuserende vennootschappen met eenparigheid van stemmen kunnen afzien
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van het toelichtend bestuurdersverslag en het onafhankelijk controleverslag. Het onafhankelijk verslag over het
verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva waarborgen dat het vermogen van de ontbonden vereniging of
stichting integraal bestemd blijft voor een belangeloos doel bij de overnemende rechtspersoon.

B.18.6. Het zesde middel is niet gegrond.

B.19. In het negende middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat bij een voorstel tot
vrijwillige ontbinding van bepaalde vennootschappen een bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag dient op te
maken, terwijl dezelfde vereiste in de regel niet geldt bij de vrijwillige ontbinding van een vereniging of stichting.

B.20.1. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet in de mogelijkheid tot vrijwillige ontbinding
van een stichting, die enkel gerechtelijk kan worden ontbonden. De vergelijking slaat dus enkel op vennootschappen
en verenigingen.

B.20.2. Artikel 2:71 regelt de vrijwillige ontbinding van een aantal vennootschappen:

« § 1. Het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van een besloten vennootschap, een
coöperatieve vennootschap, een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een
Europese coöperatieve vennootschap, dat op elk ogenblik kan worden genomen, vereist een
statutenwijziging.

§ 2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de
agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór
de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.
Voornoemde staat wordt, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.

§ 3. Een kopie van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de
vennoten ter beschikking gesteld overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, of 7:132, al naargelang
het een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap of een naamloze vennootschap
betreft.

§ 4. Wanneer de in dit artikel bedoelde verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene
vergadering nietig.

§ 5. De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zijn aan de bepalingen van de
paragrafen 2 tot 4 onderworpen indien zij gebruik wensen te maken van de in artikel 2:80 bedoelde
procedure.

§ 6. Vooraleer de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte op te stellen,
moet de notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, krachtens paragraaf 2 is gehouden.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor
of de externe accountant overeenkomstig paragraaf 2 heeft opgemaakt ».

De bepaling werd gewijzigd bij artikel 62 van de in B.13.1 vermelde wet van 28 april 2020. Die wijziging - opgenomen
in de hierboven weergegeven versie - heeft geen invloed op het aangevoerde middel.
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B.20.3. Een vzw kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen
onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloze doel van de vereniging.
Een internationale vzw kan op elk ogenblik worden ontbonden overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de
statuten (artikel 2:110, § 1, van hetzelfde Wetboek).

Enkel de (internationale) vzw's die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, van hetzelfde Wetboek één of meer
commissarissen moeten aanstellen, dienen het voorstel tot ontbinding toe te lichten in een door het bestuursorgaan
opgesteld verslag dat wordt vermeld in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de vergadering
die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. Voor de gevallen waarin de vereniging besluit haar
activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de vereniging haar bedrijf zal
voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens gemotiveerde afwijking, opgesteld overeenkomstig de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 van hetzelfde Wetboek. De commissaris controleert die
staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de vereniging (artikel 2:110, § 2, van hetzelfde Wetboek).

B.20.4. Anders dan bij de fusie door overname, gaan de rechten en de verplichtingen van een vennootschap bij de
vrijwillige ontbinding van de vennootschap niet over op een andere vennootschap en dienen de schulden te worden
vereffend. De overblijvende activa worden vervolgens onder de aandeelhouders verdeeld.

Hetzelfde geldt bij de vrijwillige ontbinding van de (internationale) vzw, met dien verstande dat de overblijvende activa
niet onder de leden mogen worden verdeeld, maar bestemd blijven voor een belangeloos doel (artikel 2:9, § 2, 9°,
van hetzelfde Wetboek).

B.20.5. Vanwege die verschillende bestemming van de activa heeft de wetgever het risico groter kunnen achten dat
de schuldeisers niet zullen worden betaald wanneer de belangen van aandeelhouders in de vereffening zijn
betrokken, dan wanneer dat niet het geval is.

Om een vlot handelsverkeer te vrijwaren, is het bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat bij een voorstel tot
vrijwillige ontbinding van bepaalde vennootschappen een bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag dient op te
maken, terwijl dezelfde vereiste in de regel niet geldt bij de vrijwillige ontbinding van een vereniging.

Bovendien hebben verenigingen doorgaans een geringer vermogen en minder schulden dan vennootschappen. De
vereiste van een onafhankelijk verslag geldt daarom enkel voor grote vzw's, bedoeld in artikel 3:47 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, die ook een grotere impact kunnen hebben op het handelsverkeer.

B.20.6. Het negende middel is niet gegrond.

Ten aanzien van de vermelding van het aantal aandelen in de statuten

B.21. In het zevende middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 5:12, 5:102, 5:120, 5:126, 5:127,
5:130, 5:137, 5:148, 5:154, § 3, en 5:155, § 5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de artikelen
10, 11 en 172 van de Grondwet schenden doordat zij voor elke wijziging van het aantal aandelen in de besloten
vennootschap een (onmiddellijke) statutenwijziging vereisen en doordat bijkomende inbrengen zonder uitgifte van
nieuwe aandelen in een authentieke akte moeten worden vastgelegd.

B.22.1. Artikel 5:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist dat de statuten van een besloten
vennootschap het aantal aandelen vermelden:

« Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel
2:8, § 2, worden in de oprichtingsakte de volgende gegevens vermeld:

[…]

4° het aantal aandelen, evenals in voorkomend geval, de overdrachtsbeperkingen en, indien er
verschillende soorten aandelen bestaan, dezelfde gegevens en de rechten per soort;
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[…]

De gegevens bedoeld onder 3° en 4°, moeten worden opgenomen in het deel van de akte dat de
statuten bevat.

[…] ».

B.22.2. De overige bestreden bepalingen vereisen een statutenwijziging voor een wijziging van de rechten verbonden
aan één of meerdere soorten aandelen (artikel 5:102 van hetzelfde Wetboek), voor de uitgifte van nieuwe aandelen,
met inbegrip van de converteerbare obligatie en inschrijvingsrechten (artikel 5:120, in samenhang gelezen met de
artikelen 5:121, 5:122 en 5:137, van hetzelfde Wetboek), voor de vernietiging van aandelen (artikel 5:148 van
hetzelfde Wetboek) en voor de uittredingen en uitsluitingen (artikelen 5:154, § 3, en 5:155, § 5, van hetzelfde
Wetboek).

Een statutenwijziging gebeurt bij authentieke akte (artikel 2:5, § 4, van hetzelfde Wetboek). Een dergelijke akte is ook
vereist voor een bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen (artikel 5:120, § 2, van hetzelfde Wetboek),
voor de inschrijving op nieuwe aandelen (artikel 5:126 van hetzelfde Wetboek), voor de conversie of vervanging van
obligaties en de uitoefening van inschrijvingsrechten (artikel 5:127 van hetzelfde Wetboek) en voor de afstand van het
voorkeurrecht (artikel 5:137 van hetzelfde Wetboek).

B.22.3. Anders dan de verzoekende partijen betogen, is er geen « inconsistentie » in de wetgeving naargelang
nieuwe aandelen worden uitgegeven door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan. In beide gevallen is
een statutenwijziging vereist. Enkel het tijdstip van de authentieke akte kan verschillen, onmiddellijk (artikel 5:120 van
hetzelfde Wetboek) of vóór het einde van het boekjaar (artikel 5:137, § 2, van hetzelfde Wetboek).

De verzoekende partijen vergelijken de vormvoorschriften voor een besloten vennootschap evenwel in hoofdzaak met
de vormvoorschriften voor een coöperatieve vennootschap. De hoedanigheid van aandeelhouder in een coöperatieve
vennootschap kan zonder statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders kunnen, binnen de door de
statuten bepaalde grenzen, ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden of uit de vennootschap worden
gesloten (artikel 6:1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek). Jaarlijks brengt de raad van bestuur op de algemene
vergadering verslag uit van de uittredingen (artikel 6:120 van hetzelfde Wetboek) en van de uitgifte van het aantal
nieuwe aandelen (artikel 6:108 van hetzelfde Wetboek). Het jaarverslag van de coöperatieve vennootschap vermeldt
het aantal aandelen per soort (artikel 6:124 van hetzelfde Wetboek).

B.22.4. Coöperatieve vennootschappen zijn samenwerkingsverbanden die voor hun wijze van functioneren specifieke
beginselen volgen die hen duidelijk onderscheiden van andere vennootschapsvormen. De veranderlijkheid van het
aandeelhoudersbestand is een wezenlijk kenmerk van de coöperatieve vennootschap, gestoeld op de voorrang van
de individuele persoon op het kapitaal. De optie bieden om een dergelijke vennootschap op te richten, behoort tot de
appreciatiebevoegdheid van de wetgever.

Wanneer de wetgever in een vennootschapsvorm met veranderlijk aandeelhoudersbestand voorziet, is het objectief
en redelijk verantwoord dat hij de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van aandeelhouders zonder
statutenwijziging mogelijk maakt, terwijl hij niet in dezelfde mogelijkheid voorziet voor de andere
vennootschapsvormen.

Voor de besloten vennootschap daarentegen heeft de wetgever het « opportuun geoordeeld om in de statuten
van de BV het correcte aantal aandelen vermeld te zien, zij het dat, om geen nodeloos belastende formaliteiten
en kosten op te leggen, het volstaat de bijwerking daarvan slechts één maal per boekjaar te doen. Het
aandelenregister geeft op elk ogenblik de correcte toestand weer ». De wetgever heeft daarom niet in de
mogelijkheid tot toetreding voorzien zoals die in de coöperatieve vennootschap bestaat: « de invoering van een
flexibel regime voor de uitgifte van nieuwe aandelen in de BV en het behoud van de mogelijkheid voor alle
bestaande aandeelhouders om vooraf unaniem afstand te doen van het voorkeurrecht, volstaan om een vlotte
toetreding van nieuwe aandeelhouders mogelijk te maken » (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 188).

B.22.5. Het zevende middel is niet gegrond.

B.23. In het achtste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 6:13 van het Wetboek van
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vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat voor een coöperatieve
vennootschap geen statutenwijziging vereist is bij de uitgifte van nieuwe aandelen of bij het uittreden of uitsluiten van
een aandeelhouder, terwijl de bestreden bepaling niettemin verplicht om het aantal aandelen op te nemen in de
statuten.

B.24.1. Artikel 6:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:

« Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel
2:8, § 2, worden in de oprichtingsakte de volgende gegevens vermeld:

[…]

4° het aantal aandelen, evenals in voorkomend geval, de overdrachtsbeperkingen en, indien er
verschillende soorten aandelen bestaan, dezelfde gegevens en de rechten per soort;

[…]

De gegevens bedoeld onder 3°, 4° en 9° moeten worden opgenomen in het deel van de akte dat de
statuten bevat.

[…] ».

B.24.2. De Ministerraad werpt op dat het middel niet verduidelijkt welk verschil in behandeling de bestreden bepaling
doet ontstaan.

In het licht van het zevende middel kan het achtste middel aldus worden begrepen dat de oprichters van een
coöperatieve vennootschap, wat de verplichte vermelding van het aantal aandelen in de statuten betreft, ten onrechte
op dezelfde wijze worden behandeld als de oprichters van een besloten vennootschap.

B.24.3. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen
categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk
verantwoord is. Dat beginsel verzet zich overigens ertegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van
de betwiste maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat
daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de
gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen
de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.24.4. De bestreden bepaling is woordelijk overgenomen van de in B.24.1 vermelde bepaling inzake de besloten
vennootschap.

Het is evenwel incoherent de verplichting op te leggen het aantal aandelen in de statuten van een coöperatieve
vennootschap te vermelden, terwijl - zoals uit de bespreking van het vorige middel is gebleken - de hoedanigheid van
aandeelhouder in een coöperatieve vennootschap zonder statutenwijziging kan worden verkregen en afgestaan of
afgenomen (artikel 6:1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek).

De gelijke behandeling van oprichters van coöperatieve en besloten vennootschappen is bijgevolg zonder redelijke
verantwoording.

B.24.5. Het achtste middel is gegrond.

Artikel 6:13, eerste lid, 4°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd.

Ten aanzien van de statutenwijziging bij authentieke akte

rn300125544 25/27© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 2/06/2022



B.25. In het tiende middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2:5, § 4, eerste en tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt doordat het
voor de statutenwijziging van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap, een naamloze
vennootschap of een Europese (coöperatieve) vennootschap een authentieke akte vereist, terwijl dezelfde vereiste
niet geldt voor de statutenwijziging van een commanditaire vennootschap, een (internationale) vzw of een stichting.

B.26.1. Besloten vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, naamloze vennootschappen en Europese
(coöperatieve) vennootschappen worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke akte (artikel 2:5, § 1,
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Commanditaire vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen worden opgericht bij authentieke of
onderhandse akte (artikel 2:5, § 1, eerste lid, en §§ 2 en 3, van hetzelfde Wetboek).

B.26.2. Artikel 2:5, § 4, van hetzelfde Wetboek bepaalt:

« Iedere statutenwijziging moet, op straffe van nietigheid, gebeuren in de vorm die voor de
oprichtingsakte is vereist.

In afwijking van het eerste lid:

1° wordt in geval van een IVZW, enkel de wijziging van de gegevens vermeld in artikel 2:10, § 2, 6°, 8°
en 9°, bij authentieke akte vastgesteld;

2° wordt in geval van een stichting, enkel de wijziging van de gegevens vermeld in artikel 2:11, § 2, 4°,
a) en b), tot 6°, bij authentieke akte vastgesteld, alsook voor een private stichting de gegevens
vermeld in artikel 2:11, § 2, 3°.

In geval van een IVZW en een stichting van openbaar nut moet elke wijziging van de gegevens
vermeld in de artikelen 2:10, § 2, 3°, en 2:11, § 2, 3°, door de Koning worden goedgekeurd ».

De bepaling werd gewijzigd bij artikel 48, 4°, van de in B.13.1 vermelde wet van 28 april 2020. Die wijziging -
opgenomen in de hierboven weergegeven versie - heeft geen invloed op het aangevoerde middel.

B.26.3. Zoals uit de in B.18.2 vermelde definities blijkt, heeft een vennootschap als doel aan haar vennoten een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, terwijl een vereniging en een stichting
een belangeloos doel nastreven en rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel mogen uitkeren.
Vanwege die verschillende finaliteit heeft de wetgever het risico voor het handelsverkeer groter kunnen achten
wanneer daarin vennootschappen zijn betrokken en vermocht hij bijgevolg ten aanzien van vennootschappen in
ruimere waarborgen voor derden te voorzien.

Een commanditaire vennootschap onderscheidt zich van de andere in het middel vermelde vennootschappen doordat
zij, zoals in B.6.1 is vermeld, wordt aangegaan door één of meer vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

B.26.4. Het is bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat besloten vennootschappen, coöperatieve
vennootschappen, naamloze vennootschappen en Europese (coöperatieve) vennootschappen hun statuten enkel bij
authentieke akte kunnen wijzigen, terwijl commanditaire vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen hun
statuten bij onderhandse akte kunnen wijzigen.

B.27. Het tiende middel is niet gegrond.

Ten aanzien van de formaliteiten bij omzetting van vennootschappen

B.28. In het elfde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 14:3 tot 14:7 en 14:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden omdat de controle van het
nettoactief bij omzetting van vennootschappen weinig relevant is en omdat de controle door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant van de staat van activa en passiva overbodig is voor een omzetting in een kapitaalloze
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vennootschap.

B.29. De bestreden bepalingen regelen de formaliteiten die het besluit tot omzetting van een vennootschap
voorafgaan (artikelen 14:3 tot 14:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) alsook de
aansprakelijkheid van de betrokken vennoten (artikel 14:12 van hetzelfde Wetboek).

De verzoekende partijen preciseren evenwel niet welke categorieën van personen met elkaar moeten worden
vergeleken noch in welk opzicht de bestreden bepalingen een verschil in behandeling teweegbrengen dat
discriminerend zou zijn. De loutere vaststelling dat personen die de bestreden bepalingen naleven en personen die
de bestreden bepalingen niet naleven en zich dus blootstellen aan sancties, verschillend worden behandeld, kan niet
volstaan ter staving van een middel dat is ontleend aan de schending van het beginsel van gelijkheid en
nietdiscriminatie. Beide categorieën van personen zijn immers op dezelfde wijze onderworpen aan dezelfde wettelijke
bepalingen. Wanneer zij over een vrije keuze beschikken, moeten zij de gevolgen van hun keuze aanvaarden.

B.30. Het elfde middel is niet ontvankelijk.
Om die redenen,

het Hof

- vernietigt:

. artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23
maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
», onder voorbehoud van de voorwaarde vermeld in B.14;

. artikel 6:13, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 15 oktober 2020.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2020, afl. 431, 827
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Rolnummer 5749 

Arrest nr. 140/2014 

van 25 september 2014 

A R R E S T 

__________ 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80, derde lid, en 82, tweede lid, van de 

faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Dinant.  

Het Grondwettelijk Hof, 

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. 

Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap 

van voorzitter J. Spreutels, 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

* 

*       *  

I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 Bij vonnis van 13 november 2013 in zake Bernard Castaigne, handelend in zijn hoedanigheid 

van curator, en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 
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november 2013, heeft de Rechtbank van Koophandel te Dinant de volgende prejudiciële vraag 

gesteld :  

 « Schenden de artikelen 80, derde lid, en 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 

augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie volgens welke, en 

zonder dat de rechtbank in dat verband over enige beoordelingsbevoegdheid beschikt, de 

partner van de gefailleerde, die een feitelijk gezin met hem vormt en die persoonlijk 

aansprakelijk zou zijn voor de schuld van de gefailleerde, in tegenstelling tot de al dan niet 

feitelijk gescheiden echtgenoot, de voormalige echtgenoot en de wettelijk samenwonende die 

van rechtswege de werking van de verschoonbaarheid genieten, noch van die verplichting kan 

worden bevrijd ingevolge de aan de gefailleerde toegekende verschoonbaarheid, noch kan 

worden geacht kosteloos te hebben gehandeld en kan verzoeken om een bevrijding van zijn 

verbintenissen te kunnen genieten ? ».  

Memories zijn ingediend door : 

- Maria-Isabel Vaamonde y Salgueiro; 

- de  Ministerraad,  bijgestaan  en  vertegenwoordigd door  Mr. S. Depré  en 

Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel. 

Maria-Isabel Vaamonde y Salgueiro heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en R. 

Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal 

worden gehouden, tenzij een van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen.  

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 in 

beraad genomen.  

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.  

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

 In juli 2013 heeft J.-C. Friedrich aangifte gedaan van faillissement voor de snackbar die hij exploiteerde; zijn 

partner, M.-I. Vaamonde y Salgueiro, had zich hoofdelijk en ondeelbaar borg gesteld voor zijn verbintenissen bij 

de vennootschappen « EB Lease » en « Record Bank ». Na te hebben vastgesteld dat J.-C. Friedrich verschoonbaar 

was, onderzoekt de verwijzende rechter het verzoek van M.-I. Vaamonde y Salgueiro om van haar verbintenis als 

persoonlijke zekerheidsteller te worden bevrijd.  

 De verwijzende rechter is van oordeel dat M.-I. Vaamonde y Salgueiro belang erbij had dat de financiële situatie 

van haar partner voorspoedig was en dat haar verbintenis niet als kosteloos kan worden beschouwd, zodat de in 

artikel 80, derde lid, van de faillissementswet bedoelde mogelijkheid tot bevrijding niet op haar verbintenis van 

toepassing kan zijn.  
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 Aangezien hij vaststelt dat M.-I. Vaamonde y Salgueiro, indien zij de echtgenote (artikel 82, tweede lid, van de 

faillissementswet) of de wettelijk samenwonende (arrest nr. 129/2010 van 18 november 2010) van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde was geweest, van rechtswege de verschoonbaarheid van de gefailleerde had 

kunnen genieten, beslist de verwijzende rechter de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 

III. In rechte

- A - 

 A.1.  M.-I. Vaamonde y Salgueiro legt haar persoonlijke situatie uit : op geen enkel ogenblik hebben zij en haar 

partner het huwelijk of de wettelijke samenwoning overwogen, en bij haar verbintenis als hoofdelijke borg heeft 

niemand haar aandacht gevestigd op de gevolgen van dat statuut ten aanzien van een eventueel faillissement.  

 Zij voert aan dat haar financiële situatie en die van haar kinderen reeds erg onzeker is, en dat, indien zij niet van 

haar verbintenissen wordt bevrijd, ofwel zij zal worden verplicht een dossier tot collectieve schuldenregeling in te 

dienen, ofwel in werkelijkheid haar partner, verschoonbaar verklaarde gefailleerde, de betaling op zich zal nemen, 

terwijl hij gezondheidsproblemen heeft. Hun relatie zou wegens financiële problemen tot een breuk worden 

gebracht, gewoon omdat een officieel document dat hun verbintenis legaliseert, ontbreekt.  

 Zij betwist daarenboven dat haar verbintenis is aangegaan met het oog op persoonlijke verrijking, aangezien zij 

enkel ertoe strekte haar partner te helpen.  

 Zij is van mening dat de nieuw samengestelde gezinnen die wegens hun rampzalige financiële situaties in de 

onmogelijkheid verkeren te huwen, net zoals de andere « wettige » gezinnen moeten worden beschermd. Zij 

verzoekt dan ook een einde te maken aan een bijzonder onrecht, waarbij de in het geding zijnde regeling op korte 

termijn moet worden gewijzigd.  

 A.2.  Met betrekking tot de mogelijkheid om een bevrijding van de persoonlijke zekerheidstelling te verkrijgen, 

stelt de Ministerraad allereerst vast dat de voorwaarde van de kosteloosheid van de verbintenis, in tegenstelling tot 

wat de verwijzende rechter van oordeel is, het voorwerp van een beoordeling door de rechter kan uitmaken. Voor 

het overige streeft die maatregel een legitiem doel na en is hij redelijk verantwoord.  

 Met betrekking tot het voordeel van de verschoonbaarheid van de gefailleerde is de Ministerraad van mening dat 

de vergeleken categorieën van personen, enerzijds, de echtgenoot, de voormalige echtgenoot of de wettelijk 

samenwonende en, anderzijds, elke andere persoon zijn, waarbij het Hof zich in het arrest nr. 87/2011 over die 

vergelijking heeft uitgesproken; het feit dat de persoonlijke zekerheidsteller de feitelijk samenwonende van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde is, is immers geenszins relevant ten aanzien van de toepassing van de wet.  

 Met de verschoonbaarheid van de gefailleerde worden tegelijkertijd de bescherming van de gefailleerde zelf, door 

hem de mogelijkheid te bieden een economische activiteit opnieuw aan te vatten, alsook het algemeen belang, door 

het mogelijk te maken een economische activiteit die mogelijk rijkdom genereert, weer op gang te brengen, 

nagestreefd; het feit dat het voordeel van de verschoonbaarheid van de gefailleerde wordt uitgebreid tot de 

echtgenoot of wettelijk samenwonende, heeft tot doel de aldus geboden bescherming te versterken.  

 De feitelijk samenwonende onderscheidt zich op objectieve wijze van de categorieën die de uitbreiding van de 

verschoonbaarheid van de gefailleerde genieten. De echtgenoot, de voormalige echtgenoot of de wettelijk 

samenwonende bevinden zich immers in een juridische relatie met de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die 

wordt gekenmerkt door wederzijdse plichten, en waaraan enkel volgens bepaalde bijzondere voorwaarden en 

vormvoorschriften een einde kan worden gemaakt. De feitelijke samenwoning doet daarentegen geen enkele 

bijzondere verplichting ontstaan, met name op vermogensrechtelijk vlak, en er kan eenzijdig en onmiddellijk een 

einde aan worden gemaakt. De feitelijk samenwonende bevindt zich juridisch gezien dus niet in een andere situatie 
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dan eender welke andere persoon die zich aldus zou hebben verbonden, waarbij er daarenboven geen enkel 

bijzonder statuut van de feitelijk samenwonende bestaat.  

 Ten slotte vormt de uitbreiding van het voordeel van de verschoonbaarheid tot de echtgenoot, de voormalige 

echtgenoot of de wettelijk samenwonende een afwijking van het gemeen recht van de overeenkomsten; de 

uitbreiding van die bescherming tot de feitelijk samenwonende is niet onontbeerlijk om het de verschoonbaar 

verklaarde gefailleerde mogelijk te maken een economische activiteit opnieuw aan te vatten en zou dan ook een 

onverantwoorde en onevenredige aantasting van de rechten van de schuldeisers vormen, die afwijkt van het 

evenwicht dat de wetgever tussen de schuldeisers en de schuldenaars heeft nagestreefd.  

- B - 

 B.1.1.  Artikel 80, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna : de 

faillissementswet), ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005, bepaalt :  

 « De gefailleerde, de personen die de verklaring bedoeld in artikel 72ter aflegden en de 

schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede lid, worden in de raadkamer gehoord over de 

bevrijding. Tenzij hij zijn onvermogen frauduleus organiseerde, bevrijdt de rechtbank geheel 

of gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de 

gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding met zijn inkomsten 

en met zijn patrimonium is ».  

B.1.2.  Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij de wet van 

18 juli 2008, bepaalt : 

 « De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn 

echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn 

voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge de 

verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd ».  

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van de voormelde 

bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie volgens welke, « 

zonder dat de rechtbank in dat verband over enige beoordelingsbevoegdheid beschikt », de 

feitelijk samenwonende van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde anders wordt behandeld 

dan de echtgenoot, de voormalige echtgenoot of de wettelijk samenwonende van een dergelijke 

gefailleerde : terwijl die laatstgenoemden van rechtswege de werking van de verschoonbaarheid 

genieten, zou de feitelijk samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de 

gefailleerde, noch van die verplichting kunnen worden bevrijd ingevolge de aan de gefailleerde 
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toegekende verschoonbaarheid, noch kunnen worden geacht kosteloos te hebben gehandeld en 

kunnen verzoeken om een bevrijding van zijn verbintenis te kunnen genieten.  

 B.3.  Het verwijzingsvonnis heeft betrekking op de situatie van een verschoonbaar verklaarde 

gefailleerde en zijn partner, die zich hoofdelijk borg heeft gesteld voor een lening die is bestemd 

voor de financiering van de opening en de exploitatie van een snackbar door de verschoonbaar 

verklaarde gefailleerde, handelsactiviteit die het voorwerp van de aangifte van faillissement 

heeft uitgemaakt.  

Ten aanzien van het voordeel van de verschoonbaarheid 

 B.4.  Het in het geding zijnde artikel 82, tweede lid, maakt deel uit van de 

faillissementswetgeving die in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen 

tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers.  

 De verklaring van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die hem 

in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en zulks niet alleen in zijn 

belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang erbij 

kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een dergelijke basis hervat, waarbij het 

voortzetten van een handels- of industriële activiteit bovendien het algemeen belang kan dienen 

(Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/1, pp. 35 en 36).  

 De wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […] utopisch [blijft] indien 

[de gefailleerde] de last van het passief moet blijven dragen », heeft gemeend dat « het  

[…] immers niet te verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als gevolg 

van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem verhindert andere activiteiten te 

verrichten » (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 50).  

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze rekening 

[heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van de gefailleerde zelf, van de 

schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel » en voor een menselijke regeling 

heeft willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht neemt (Parl.  



6 

St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 29). 

B.5.1.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 

82 van de faillissementswet, zoals van toepassing vóór het werd vervangen bij artikel 29 van de 

wet van 4 september 2002 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 

Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen », niet bestaanbaar was met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het op geen enkele wijze een rechter toestond de 

echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van zijn verbintenissen te bevrijden.  

 B.5.2.  Ingevolge dat arrest heeft de wetgever, bij de wet van 4 september 2002, in artikel 82 

van de faillissementswet een tweede lid ingevoegd, volgens hetwelk de echtgenoot van de 

gefailleerde « die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld » voor de schuld van de 

gefailleerde, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die verplichting.  

 B.5.3.  Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling onbestaanbaar was met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre de echtgenoot die krachtens een fiscale bepaling is 

gehouden tot een belastingschuld met de gefailleerde, door de verschoonbaarverklaring niet kon 

worden bevrijd van de verplichting tot betaling van die schuld (arrest nr. 78/2004 van 12 mei 

2004 en arrest nr. 6/2005 van 12 januari 2005). Om hieraan tegemoet te komen bepaalde artikel 

82, tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 2 februari 

2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, dat 

de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van deze 

laatste, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die verplichting.  

 B.5.4.  De wet van 18 juli 2008 heeft artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet opnieuw 

gewijzigd, door het voordeel van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de voormalige 

echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde.  

 B.5.5.  Artikel 82, tweede lid, bevrijdt de echtgenoot en de voormalige echtgenoot van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de 

gefailleerde, van zijn verplichtingen.  

B.6.1.  In antwoord op een vraag over de situatie van de wettelijk samenwonende die 

persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn verschoonbaar verklaarde gefailleerde 

wettelijk samenwonende, heeft het Hof, bij zijn arrest nr. 129/2010 van 18 november 2010, 
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geoordeeld dat de wetgever, wanneer hij in de faillissementswet voorziet in een mogelijkheid 

om de gefailleerde verschoonbaar te verklaren en de gevolgen van de verschoonbaarheid 

uitbreidt tot de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld 

van de gefailleerde, terwijl die gunstmaatregel niet geldt voor de wettelijk samenwonende die 

eveneens persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, personen die zijn 

gehouden tot de regeling van dezelfde schulden, verschillend behandelt.  

Het Hof oordeelde : 

« B.7.  […] 

 Immers, in beide situaties hebben de echtgenoot en de wettelijk samenwonende een 

persoonlijke verplichting aangegaan of zijn ze daartoe gehouden, die evenwel geen betrekking 

heeft op de betaling van een eigen schuld, maar op de vereffening van een schuld van de 

gefailleerde hoofdschuldenaar.  

 Ten aanzien van de echtgenoot die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van zijn 

gefailleerde echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de schuldeisers van de gefailleerde, op 

zijn goederen, wegens de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid, niet langer 

plaatsvinden. De wettelijk samenwonende die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van 

zijn gefailleerde samenwonende, geniet daarentegen geenszins de gevolgen van de 

verschoonbaarheid en blijft ertoe gehouden, op zijn bestaande en toekomstige goederen, een 

schuld aan te zuiveren waarvoor zijn wettelijk samenwonende niet langer kan worden vervolgd. 

 Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de wettelijk samenwonenden die 

zich persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van hun gefailleerde 

samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat, ten aanzien van 

het in B.3 omschreven doel, niet redelijk verantwoord is ».  

 B.6.2.  Ten gevolge van de vaststelling van de lacune door het voormelde arrest nr. 129/2010, 

genieten de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun 

gefailleerde samenwonende, de regel van de verschoonbaarheid.  

 B.7.  Het Hof dient te onderzoeken of die maatregel een discriminatie inhoudt ten aanzien van 

de feitelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die persoonlijk 

aansprakelijk is voor de schuld van die gefailleerde.  

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de respectieve kenmerken van het 

huwelijk, van de wettelijke samenwoning en van de feitelijke samenwoning, alsook, enerzijds, 

met de economische en sociale doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel en, 

anderzijds, met de ter zake geldende beginselen van het burgerlijk vermogensrecht volgens 
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welke « alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan […] degenen die deze hebben 

aangegaan, tot wet [strekken] » (artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en  

« ieder die persoonlijk verbonden is, […] gehouden [is] zijn verbintenissen na te komen, onder 

verband van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als 

toekomstige » (artikel 7 van de hypotheekwet van 16 december 1851).  

 B.8.  Het verschil in behandeling steunt op een objectief element, namelijk dat de juridische 

toestand van de partners verschilt naargelang de enen gehuwd zijn of wettelijk samenwonenden 

zijn, en de anderen feitelijk samenwonenden zijn. Hun juridische toestand verschilt zowel wat 

hun persoonlijke verplichtingen jegens elkaar als wat hun vermogensrechtelijke toestand 

betreft.  

 B.9.1.  Echtgenoten zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd (artikel 213 van het Burgerlijk 

Wetboek); zij genieten de bescherming van de gezinswoonst en de huisraad (artikel 215 van het 

Burgerlijk Wetboek); de echtgenoten moeten hun inkomsten bij voorrang besteden aan hun 

bijdrage in de lasten van het huwelijk (artikel 217 van het Burgerlijk Wetboek), waarin zij 

moeten bijdragen naar vermogen (artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek). Schulden die door 

een der echtgenoten worden aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van 

de kinderen verbinden de andere echtgenoot hoofdelijk, behoudens wanneer zij, gelet op de 

bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn (artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek).  

 B.9.2.  Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van twee 

personen die een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd (artikel 

1475 van het Burgerlijk Wetboek). De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de 

partijen in het huwelijk treedt of overlijdt. Zij kan tevens door de samenwonenden worden 

beëindigd, in onderlinge overeenstemming of eenzijdig, door middel van een schriftelijke 

verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die daarvan melding maakt in het 

bevolkingsregister (artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek).  

 Op de wettelijke samenwoning zijn de volgende bepalingen toepasselijk : de wettelijke 

bescherming van de gezinswoning (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, van het Burgerlijk 

Wetboek) wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de wettelijke samenwoning; de 

wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van 

hun mogelijkheden en iedere niet-buitensporige schuld die door een der wettelijk 
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samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door 

hen worden opgevoed, verbindt de andere samenwonende hoofdelijk (artikel 1477 van het 

Burgerlijk Wetboek).  

 B.10.  Ten aanzien van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende die zich persoonlijk heeft 

verbonden ten gunste van zijn gefailleerde echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de 

schuldeisers van de gefailleerde, op zijn goederen, wegens de uitbreiding van de gevolgen van 

de verschoonbaarheid, niet langer plaatsvinden. De feitelijk samenwonende die zich persoonlijk 

heeft verbonden ten gunste van zijn gefailleerde samenwonende, geniet daarentegen geenszins 

de gevolgen van de verschoonbaarheid en blijft ertoe gehouden, op zijn bestaande en 

toekomstige goederen, een schuld aan te zuiveren waarvoor zijn partner niet langer kan worden 

vervolgd.  

 B.11.  Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de feitelijk 

samenwonenden die zich persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van hun 

gefailleerde samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat, ten 

aanzien van het in B.4 omschreven doel, niet zonder redelijke verantwoording is, aangezien de 

door feitelijk samenwonenden gevormde gemeenschap niet met dezelfde zekerheid wordt 

aangetoond als die welke ontstaat uit het huwelijk of uit de wettelijke samenwoning en 

aangezien daaruit niet dezelfde rechten en plichten voortvloeien.  

 Terwijl de echtgenoten en wettelijk samenwonenden wederzijdse rechten en plichten hebben 

die in het Burgerlijk Wetboek zijn omschreven, zijn de feitelijk samenwonenden immers niet 

dezelfde juridische verbintenissen jegens elkaar aangegaan; aangezien zij geen 

geïnstitutionaliseerde vorm van samenleven is, voert de feitelijke samenwoning juridisch gezien 

geen vermogensgemeenschap in en doet zij evenmin een vermogensrechtelijke solidariteit 

ontstaan, vermits de feitelijk samenwonenden elkaar geen hulp en bijstand verschuldigd zijn.  

De feitelijk samenwonenden hebben overigens, alvorens die zekerheid te verlenen, over 

een beoordelingsvrijheid kunnen beschikken waarover de echtgenoot of wettelijk 

samenwonende wiens verbintenis een voorwaarde is voor de toekenning van een door zijn 

partner aangevraagde lening, niet in dezelfde mate beschikt.  

 B.12.  In zoverre zij betrekking heeft op artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, dient 

de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.  
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Ten aanzien van de mogelijkheid tot bevrijding 

 B.13.  Het in het geding zijnde artikel 80, derde lid, is ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 

tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale 

bepalingen.  

 B.14.1.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002, had het Hof vastgesteld dat, « ook al 

impliceert de regeling van de borg dat hij in principe tot zijn borgtocht gehouden blijft wanneer 

de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, […] het […] onverantwoord [is] dat een rechter 

[niet] wordt toegestaan te beoordelen of er geen aanleiding is om hem te bevrijden, in het 

bijzonder wanneer zijn verbintenis van belangeloze aard is ». Het Hof besloot dat artikel 82 van 

de wet van 8 augustus 1997, waarin het lot van de borg niet in aanmerking werd genomen, om 

die reden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond.  

 B.14.2.  Ingevolge dat arrest werd bij artikel 82, eerste lid, van de faillissementswet, ingevoegd 

bij de wet van 4 september 2002, een einde gemaakt aan de door het Hof vastgestelde 

discriminatie, door echter het voordeel van de verschoonbaarheid automatisch uit te breiden tot 

iedere persoon die zich kosteloos borg heeft gesteld.  

 De parlementaire voorbereiding van de wet van 4 september 2002, die de kosteloze borgen van 

de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van hun verplichtingen bevrijdde, getuigt van de 

bekommernis om rekening te houden met de situatie van « de particulieren die zich uit 

vrijgevigheid borg hebben gesteld, zonder zich vaak rekenschap te geven van alle gevolgen van 

hun beslissing » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1132/001, p. 17); de kosteloze aard van 

de borg houdt in dat de personen die zich hebben verbonden, met hun borgstelling geen 

economisch voordeel nastreven.  

 B.15.1.  Bij zijn arrest nr. 114/2004 van 30 juni 2004 heeft het Hof die bepaling onbestaanbaar 

met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie bevonden, in zoverre de wetgever, door 

het voordeel van de verschoonbaarheid, dat slechts onder bepaalde voorwaarden aan een 

gefailleerde wordt toegekend, automatisch uit te breiden tot de persoon die zich kosteloos borg 
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heeft gesteld, aan de schuldeisers een last heeft opgelegd die niet redelijk verantwoord is ten 

aanzien van het doel dat hij nastreeft; bijgevolg heeft het artikel 82, eerste lid, vernietigd, en 

daarbij de gevolgen ervan uiterlijk tot 31 juli 2005 gehandhaafd.  

 B.15.2.  De wetgever heeft met de wet van 20 juli 2005 die ongrondwettigheid willen 

verhelpen. Die wet voorziet in een procedure waardoor de persoonlijke borg niet langer 

automatisch, maar door de rechter kan worden bevrijd van zijn verbintenis ten aanzien van de 

schuldeiser van de gefailleerde, op voorwaarde dat de rechter onderzoekt of de persoon zich « 

kosteloos » persoonlijk zeker stelde en zijn onvermogen niet frauduleus organiseerde en dat hij 

vaststelt dat die verbintenis niet in verhouding is met de inkomsten en het vermogen van die 

persoon.  

 B.15.3.  De parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 2005 stelt dat de wetgever heeft 

geoordeeld dat « deze oplossing als enige van aard [was] om tegemoet te komen aan de eisen 

van het Arbitragehof » en dat « gezien het veelvoud van patrimoniale situaties van de personen 

die de kredietwaardigheid van de gefailleerde versterkten, […] het vastleggen in de wet van 

precieze criteria, bedoeld om de beoordeling van de rechtbank te omkaderen, niet alleen 

onbevredigend [was], maar het […] een bron [kon] zijn van rechtsonzekerheid » (Parl. St., 

Kamer, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 6).  

 B.16.  In de interpretatie van de verwijzende rechter zou de feitelijk samenwonende niet van 

zijn verbintenis als borg kunnen worden bevrijd, aangezien zijn verbintenis niet zou kunnen 

worden geacht « kosteloos » te zijn toegestaan, vermits een feitelijk samenwonende « belang 

erbij heeft dat de financiële situatie van zijn partner voorspoedig is »; de verwijzende rechter 

leidt daaruit af dat hij over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt die hem toelaat de 

feitelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde te bevrijden.  

B.17.1.  Het staat aan de verwijzende rechter en niet aan het Hof te oordelen of de persoon 

die vraagt het voordeel van artikel 80, derde lid, van de faillissementswet te genieten, in de zin 

van die bepaling een kosteloze borg is.  

 De kosteloze aard van de borg houdt in dat de personen die zich hebben verbonden, met hun 

borgstelling geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks economisch voordeel nastreven (Cass., 

26 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 403; Cass., 14 november 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 632; zie 
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eveneens artikel 2043bis van het Burgerlijk Wetboek). De mogelijkheid tot bevrijding past in 

het kader van de bekommernis van de wetgever om de meest onbaatzuchtige en meest 

kwetsbare categorie van borgen in bescherming te nemen.  

 Bij het aannemen van de wet van 3 juni 2007, die in het Burgerlijk Wetboek een artikel 2043bis 

heeft ingevoegd waarin de kosteloze borgtocht wordt gedefinieerd, en die een algemene 

procedure ter bescherming van de kosteloze borgtochten heeft geregeld, heeft de minister van 

Consumentenzaken gepreciseerd :  

 « Het kosteloos karakter wordt geval per geval beoordeeld. […] Het gaat enkel om een 

economisch voordeel, niet om een affectief voordeel. Het kosteloos karakter is een 

feitenkwestie die geval per geval moet worden beoordeeld » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 

51-2730/003, p. 9).  

 De rechter kan derhalve in concreto het kosteloze karakter van de verbintenis van de borg 

beoordelen.  

 B.17.2.  Er moet worden beklemtoond dat artikel 80, derde lid, van de faillissementswet niet in 

die zin kan worden geïnterpreteerd dat het de persoon die feitelijk samenwoont met de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde, uitsluit van de voorwaarde met betrekking tot de 

kosteloosheid van de verbintenis van de borg, enkel om reden dat hij met die laatste 

samenwoont.  

Zoals in B.11 is aangegeven, doet de feitelijke samenwoning juridisch gezien immers geen 

enkele vorm van vermogensrechtelijke solidariteit van de partners ontstaan, zodat niet kan 

worden aangenomen dat die feitelijke situatie als dusdanig een rechtstreeks of onrechtstreeks 

economisch belang van de feitelijk samenwonende die zich borg zou hebben gesteld, met zich 

meebrengt.  

 Hoewel het redelijk verantwoord is dat de wetgever de gevolgen van de verschoonbaarheid niet 

automatisch heeft uitgebreid tot de feitelijk samenwonende, is het daarentegen niet redelijk 

verantwoord dat de feitelijke samenwoning elke bevrijding van de kosteloze borg van de 

feitelijk samenwonende verhindert wanneer die zijn onvermogen niet frauduleus heeft 



13 

georganiseerd en zijn verbintenis niet in verhouding is met zijn inkomsten en zijn vermogen. 

Voor het overige komt de beoordeling van de feitelijke situatie van de feitelijk samenwonenden 

toe aan de verwijzende rechter.  

B.18.  Rekening houdend met wat in B.17.2 is vermeld, dient de prejudiciële vraag ontkennend

te worden beantwoord, in zoverre zij betrekking heeft op artikel 80, derde lid, van de 

faillissementswet.  

Om die redenen, 

het Hof 

zegt voor recht : 

Rekening houdend met wat in B.17.2 is vermeld, schenden de artikelen 80, derde lid, en 

82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet.  

 Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014.  

De griffier, De voorzitter, 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 
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Samenvatting
De term 'schuldenaar' refereert aan de notie 'onderneming' zoals gedefinieerd in artikel I.1, eerste lid, 1° WER (zie
art. I.22, 8° WER j° en art. I.22, 7/1° WER). Om een natuurlijke persoon, in casu een bestuurder, als onderneming te
kwalificeren, is cumulatief vereist dat die persoon "zelfstandig" is en een "beroepsactiviteit" uitoefent (zie art. I.1,
eerste lid, 1°, (a) WER). Onder het begrip 'beroepsactiviteit' dient de regelmatige en duurzame uitoefening van een
activiteit om daaruit zelf een inkomen te verkrijgen dat nodig is om te bestaan, te worden verstaan. De hoedanigheid
van onderneming vloeit niet automatisch voort uit de vaststelling dat de natuurlijke persoon een bestuurder is.
Wanneer het gaat om onbezoldigde bestuurders of bestuurders van non-profitentiteiten, is enige terughoudendheid
op zijn plaats, doch zonder dat per definitie kan worden uitgesloten dat deze bestuurders als een onderneming
kunnen worden gekwalificeerd.

Gerelateerde wetgeving:

Art. I.1, Wetboek van economisch recht
Art. I.22, Wetboek van economisch recht

Trefwoorden:
Schuldenaar (grondvoorwaarden faillissement), algemeen Onderneming, algemeen
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Samenvatting
De term 'schuldenaar' refereert aan de notie 'onderneming' zoals gedefinieerd in artikel I.1, eerste lid, 1° WER (zie
art. I.22, 8° WER j° en art. I.22, 7/1° WER). Om een natuurlijke persoon, in casu een zaakvoerder, als onderneming te
kwalificeren, is cumulatief vereist dat die persoon "zelfstandig" is en een "beroepsactiviteit" uitoefent (zie art. I.1,
eerste lid, 1°, (a) WER). Er kan slechts sprake zijn van een beroepsactiviteit indien daarmee een inkomen wordt
behaald of minstens indien het verwerven van een inkomen wordt beoogd. Zelfs indien de statuten van de
vennootschap bepalen dat het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd zou zijn, dan kan de zaakvoerder nog
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inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, betekent niet automatisch dat hij als onderneming kan worden
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het feit dat een persoon als zaakvoerder enkel en alleen handelde in naam en voor rekening van de vennootschap,
doch niet zelf los van die vennootschap, persoonlijk een duurzame activiteit uitoefende om persoonlijk winst te
behalen, de kwalificatie als onderneming niet in de weg. Evenmin bepalend is de vaststelling dat een persoon niet
btw-plichtig is. Het is eveneens niet noodzakelijk dat de zaakvoerder een eigen boekhouding moet voeren of zich
moet inschrijven in de KBO. Anders oordelen zou immers leiden tot toevoegen van andere (bijkomende) voorwaarden
aan het begrip 'onderneming' dan die die de wetgever heeft ingevoerd.
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Art. I.22, Wetboek van economisch recht
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La Cour rappelle également que la présomption d’assujettissement en droit de la sécurité so-
ciale en tant qu’administrateur ne peut être renversée que si la gratuité du mandat est démon-
trée en fait et en droit. Dans le jugement attaqué, il a seulement été constaté que l’appelant ne 
percevait plus de rémunération en tant qu’administrateur en fait, mais la gratuité du mandat 
n’a pas été établie de jure.

La Cour décide que l’appelant répond à la définition d’une entreprise au sens de l’article I.1, 
al. 1er, 1° (a) CDE.

8. Les documents et données produits démontrent également que les deux autres conditions 
légales de faillite (cessation persistante de paiement et ébranlement du crédit) sont également 
remplies.

Le recours de l’appelant est donc bien fondé.

(…)

OBSERVATIONS

Voir nos observations sous l’arrêt de Mons du 3 mars 2020, ci-après au no 1502.

No 1502. – Mons, 3 mars 20201

Présentation : Cet arrêt inédit aborde également la question de la possibilité de faire aveu de 
faillite pour un administrateur/gérant d’une personne morale sous le prisme 
du champ d’application de la notion d’entreprise au sens de l’article I.1, 1°, 
du Code de droit économique.

Sommaire :  Pour qu’une personne physique qui exerce la fonction administrateur puisse 
être déclarée en faillite, il faut vérifier que les conditions de la définition de 
l’entreprise sont rencontrées dans son chef concrètement, et être en présence 
d’une organisation, qui peut être une personne physique qui exerce une acti-
vité professionnelle à titre indépendant.
Le critère du statut d’indépendant n’est pas en soi décisif pas plus que la ré-
munération ou l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le critère de l’activité professionnelle de la personne physique est déter-
minant et vise essentiellement le caractère durable. À cet égard, le concept 
de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation. Un mandataire 
peut développer une organisation personnelle qui suppose la démonstration 
concrète d’une activité professionnelle structurée et stable.
Il appartient dès lors au demandeur en faillite, ou à la personne physique qui 
fait aveu de la faillite, d’apporter la preuve de ce qu’elle a mis en place une 
certaine organisation pour développer son activité professionnelle, structurée 
et stable.

Parties : Monsieur H.C.

1. Cet arrêt n’a pas été publié. Il porte le numéro de R.G. 2019/RQ/27.1502.-
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(…)

1. Les faits et antécédents de la procédure

1. Les faits peuvent être résumés comme suit :

Monsieur H.C. a d’abord exercé une activité en personne physique et puis, en 2011, il a consti-
tué une SPRL C.H. dont il était le gérant. Celle -ci a été déclarée en faillite le 17 juin 2019.

2. Le 22 août 2019, Monsieur H.C. a fait aveu de faillite, se fondant sur sa qualité de gérant sur 
base des articles du Livre XX du Code de Droit Économique (ci-après CDE).

3. Un jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le tribunal de l’entreprise du Hainaut, divi-
sion Mons, a dit n’y avoir lieu de prononcer la faillite de Monsieur H.C., celui-ci n’étant pas 
une entreprise.

4. Par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Mons le 25 octobre 2019. Monsieur 
H.C. a formé appel contre ce jugement.

Il critique ce jugement car il est en état de cessation de paiements et d’ébranlement du crédit, 
et estime être une entreprise au sens de l’article 1.1, 1 ° du CDE.

(…)

2. Discussion

1. Monsieur H.C. estime qu’il était dans les conditions pour être déclaré en faillite.

Il précise être une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépen-
dant : il a le statut de dirigeant d’entreprise, qu’il assume seul, qu’il avait un comptable et est 
assujetti au statut social des travailleurs indépendants.

Il estime que le simple fait d’être une personne physique exerçant une activité profession-
nelle à titre indépendant suffit à le considérer comme entreprise. Selon lui, interpréter le texte 
comme excluant du livre XX du Code de droit économique les mandataires sociaux, sur base 
de leur structure organisationnelle, serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en 
ce qu’il crée une inégalité et une discrimination au sein des personnes physiques qui exercent 
une activité professionnelle à titre indépendant.

2. L’article XX.99 du CDE énonce que « le débiteur qui a cessé ses paiements de manière 
persistante et dont le crédit est ébranlé est en état de faillite ».

La notion de « débiteur » est définie à l’article 1.22.8 du CDE : le débiteur est une entreprise, 
à l’exclusion de toute personne morale de droit public.

L’entreprise trouve sa définition à l’article XX. 1. 22., 7° du CDE, qui renvoie à la définition 
de base prévue à l’article 1.1, 1° du CDE : « Sauf disposition contraire, pour l’application du 
présent Code, on entend par :
1° entreprise : chacune des organisations suivantes :
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a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant 
(...) ».

3. La difficulté d’interprétation résulte du fait que les commentaires issus des travaux prépa-
ratoires laissent subsister des ambiguïtés ou des contradictions.

D’une part, selon les travaux préparatoires du Livre XX, « Le fait de reprendre la notion gé-
nérale d’entreprise dans le livre XX implique une extension de la portée de la réglementation 
de l’insolvabilité. Celle-ci ne concerne plus les ‘commerçants’ et les ‘sociétés commerciales’, 
mais vise à comprendre toutes les formes d’organisation afin de leur permettre de bénéficier 
des possibilités de réorganisation et de les soumettre le cas échéant à une liquidation sous 
forme de faillite (la cour souligne) »2. À ce moment, les travaux préparatoires intégraient ex-
pressément la notion de « durabilité » dans leur réflexion3. Cette référence à elle seule a été 
critiquée4.

Déjà, le Conseil d’État avait relevé que cette définition risquait d’entrainer un élargissement 
insoupçonné de la définition de l’entreprise aux mandataires de sociétés5.

D’autre part, les travaux préparatoires précédant la réforme du droit de l’entreprise révèlent 
que la volonté du législateur était aussi d’élargir la définition d’entreprise et d’englober très 
largement les personnes physiques exerçant à titre indépendant. « Le but est de conférer un 
vaste contenu à la notion d’entreprise de manière à couvrir tous les acteurs actifs sur le plan 
économique. À cet égard, la nouvelle définition utilisera des critères formels au lieu de cri-
tères matériels, comme c’est le cas actuellement. Cela n’empêche évidemment pas que pour 
certaines dispositions, le champ d’application soit limité par des critères matériels renvoyant 
à un but économique. Ainsi, il y a dans le nouveau système des entreprises économiques et 
non économiques »6.

Monsieur VEROUGSTRAETE relève ainsi que « Les travaux préparatoires sont ambigus 
mais ne confirment pas que le législateur ait voulu changer quelque chose à la nature de la 
fonction d’administrateur ou gérant »7.

Cet auteur rappelle qu’auparavant, cette fonction était exclue de la qualité de commerçant 
et même d’entreprise. « Ainsi, il était traditionnellement admis que lorsqu’un commerce est 
exploité par un mandataire, celui-ci n’acquiert pas de ce chef la qualité de commerçant  : 
c’est le mandant qui a pareille qualité8. Rien ne justifie ni ne démontre que, par l’introduction 
de la notion d’entreprise, le législateur ait entendu revenir sur cette distinction de nature 
entre le mandant, la société, et son mandataire qui en est simplement l’organe ». Ivan VE-
ROUGSTRAETE énonce ainsi
« Ce serait à plus d’un titre étrange de qualifier sans discernement les administrateurs ou 
gérants comme des entreprises alors qu’ils en sont les organes » (la cour souligne).

2. Projet de loi portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, Exposé des 
motifs, Doc. parl., 54 2407/001 (2016-2017), p. 24.

3. Idem, p. 27.
4. W. DERIJCKE, « Les nouveaux champs d’application du droit de l’insolvabilité », in Le nouveau droit de l’insolvabilité, 

JBBW, Larcier, 2017, p. 23.
5. Avis du C.E. No 60.760/2 du 13 février 2017, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, no 54-2407/001.
6. Exposé des motifs, Doc. parl., 54 2828/00 l (2016-2017), p. 6.
7. I. VEROUGSTRAETE et consorts, Manuel de l’insolvabilité, Kluwer, Waterloo, 2019, no 29, p. 45.
8. FREDERICQ, T.I, ed. 1946, no 59 ; VAN RIJN ; T.I., ed.1954, p. 83, no 98.
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4. Il faut alors simplement vérifier que toutes les conditions de la définition de l’entreprise 
sont rencontrées concrètement, soit être en présence d’une organisation, qui peut être une 
personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant.

Il est acquis que le critère du statut d’indépendant n’est pas en soi décisif9 pas plus que la 
rémunération ou l’inscription à la BCE. Le second critère distinctif, soit l’activité profession-
nelle,

vise essentiellement le caractère durable et est déterminant10. La notion de profession est 
«  l’exercice régulier d’une activité en vue de se procurer des revenus nécessaires à l’exis-
tence »11.

C’est ainsi qu’il faut se rallier à l’idée que le concept de base de la notion d’entreprise est 
celui d’organisation12. L’exercice d’un mandat d’administrateur ou gérant ne se rattache pas, 
conceptuellement, au critère « organique » ou « formel » par lequel le législateur annonce 
vouloir remplacer l’ancien critère matériel, de telle manière que l’entreprise se caractérise 
moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens 
matériels, financiers et humains sont agencés13. Ivan VEROUGSTRAETE conclut dès lors 
que « Le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’admi-
nistrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre ; toute l’organisation est liée à la 
société »14.

Dès lors, si le législateur était critiqué pour avoir dans un premier temps seulement mentionné 
le critère de « durabilité »15, il faut en effet y ajouter la notion de « structure » pour être en 
présence d’une organisation et s’inscrire dans une perspective européenne.

Il ne peut en théorie pas être exclu qu’un mandataire développe, par lui-même, une organisa-
tion personnelle. Mais cela suppose la démonstration concrète d’une activité professionnelle 
structurée et stable.

Il sera donc exceptionnel – mais non exclu – qu’un mandataire ait mis en place une organisa-
tion personnelle16.

Ainsi, le mandataire est-il considéré de la même façon que n’importe quelle autre personne 
physique face au droit de l’insolvabilité, puisqu’elle doit, elle aussi, et dans tous les cas, 
démontrer qu’elle est une organisation exerçant une activité professionnelle à titre indépen-
dant. En général, l’indépendant qui exerce une activité en personne physique fera aisément la 
preuve de l’organisation mise en place, par le dépôt d’une comptabilité, d’un facturier propre, 
d’investissements à des fins professionnelles, d’une inscription à la BCE, d’un assujettisse-
ment à la TVA, etc. C’est souvent ce qui fait défaut chez un mandataire de société, même si 
ce n’est pas exclu. Puisqu’il n’y a pas d’exclusion de principe du mandataire face au droit de 
l’insolvabilité, la question préjudicielle proposée par Monsieur H.C. ne se justifie pas.

9. Ibid., p. 46 et les notes 60, 61, 62.
10. Ibid., no 28, page 45.
11. I.VEROUGSTRAETE et consorts, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, éd. 2010- 2011, p. 323, 

no 3.l.2.3.
12. En ce sens, I. VEROUGSTRAETE et consorts, Manuel de l’insolvabilité, déjà cité, no 29, p. 47.
13. N. THIRION et A. AUTENNE, J.T., 2018, pp. 826-831.
14. I. VEROUGSTRAETE et consorts, Manuel de l’insolvabilité, déjà cité, no 29, p. 47.
15. Projet de loi portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique (…), Exposé 

des motifs, Doc. parl., 54 2407/001 (2016-2017), p. 27.
16. En ce sens, toujours, I. VEROUGSTRAETE et consorts, Manuel de l’insolvabilité, no 30, p. 48.
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Il appartient dès lors au demandeur en faillite, ou à la personne physique qui fait aveu de la 
faillite, d’apporter la preuve de ce qu’elle a mis en place une certaine organisation pour déve-
lopper son activité professionnelle, structurée et stable.

5. En l’espèce, Monsieur H.C. ne rapporte pas la preuve qu’il était effectivement une organi-
sation exerçant une activité professionnelle, structurée, à titre indépendant, sur base des pièces 
déposées.

Il est constant que sa seule activité consistait dans la gestion de la SPRL H.C., dont il était 
simplement l’organe. L’organisation de la société n’était donc pas la sienne.

Il n’était pas inscrit à la BCE et ne disposait pas de numéro de TVA. Il déclare qu’il tenait 
une comptabilité mais malgré la mise en continuation du dossier, aucune pièce n’est dépo-
sée (ni déclaration, ni avertissement-extrait de rôle, ni attestation du comptable). Rien ne 
semble avoir été mis en place, de manière spécifique (locaux, charges professionnelles, per-
sonnel, …). Il a certes contracté des dettes personnelles (cotisations sociales et Belfius) mais 
rien ne démontre qu’elles aient trait à une organisation propre. La seule circonstance qu’il 
paye des cotisations sociales ne suffit pas. De même, la dette de libération du capital social 
dont il se prévaut résulte de sa seule qualité d’associé, et ne constitue pas une preuve d’une 
organisation entrepreneuriale.

Dans ce contexte, la cour ne peut trouver dans le dossier déposé aucun élément prouvant que 
Monsieur H.C. a mis en place une organisation autre que celle de la société dont il était l’or-
gane et réponde à la définition générale d’une entreprise.

Dans ce contexte, la cour dit l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris.

(…)

Par ces motifs, (…)

La cour (…) :
– dit n’y avoir lieu à poser la question préjudicielle telle que libellée par Monsieur H.C. ;
– dit l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris, pour les motifs énoncés.

(…)

OBSERVATIONS

Les gérants et administrateurs d’une société déclarée en faillite peuvent-ils faire aveu 
de faillite en leur nom personnel ? (suite)

Ces trois décisions permettent d’affiner la position des cours et tribunaux sur la possibilité de 
faire aveu de faillite pour un administrateur/gérant d’une personne morale ayant elle-même 
été déclarée en faillite et permettent de préciser dans quelle mesure un administrateur/gérant 
d’une personne morale déclarée en faillite répond aux conditions requises par l’article XX.99 
pour être déclaré en faillite, eu égard à la notion d’entreprise et à son champ d’application.

LE STATUT DES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL
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Ondrb. Antwerpen (afd. Turnhout) nr. N/20/00015, O/19/00432, 11 februari 2020

Ondrb. Antwerpen (afd. Turnhout) nr. N/20/00015, O/19/00432, 11 februari 2020 TBH 2020, afl. 6, 833 en
http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020), noot APPERMONT, N.
Samenvatting
Onder beroepsactiviteit dient te worden verstaan: de regelmatige en duurzame uitoefening van een activiteit om
daaruit zelf een inkomen te verkrijgen dat nodig is om te bestaan. De hoedanigheid van onderneming vloeit niet
automatisch voort uit de vaststelling van het zaakvoerder zijn.

Trefwoorden:
Onderneming, algemeen

rn300126478 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 29/05/2022

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b36954&view=resultview
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Luik (7e k.) 17 december 2019 JLMB 2020, afl. 30, 1405 en https://jlmbi.larciergroup.com/ (27 september 2020), noot
-
Samenvatting
Het mandaat van zaakvoerder van een vennootschap vormt een beroepsactiviteit, dit is een activiteit die een persoon
regelmatig uitoefent om zich de nodige middelen te verschaffen om in zijn bestaan te voorzien.

Een natuurlijk persoon met een zelfstandige beroepsactiviteit is een ondernemer.

Door in aanmerking te nemen dat een inrichting van persoonlijke middelen die onderscheiden zijn van die van een
rechtspersoon voor hem noodzakelijk is, voegt de rechter aan de wet een voorwaarde toe die er niet in voorkomt.

Trefwoorden:
Onderneming, algemeen Grondvoorwaarden faillissement, algemeen

rn300125276 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 29/05/2022

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b36954&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b28366&view=resultview
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Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) nr. O/19/00616, 16 december 2019

Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) nr. O/19/00616, 16 december 2019 TIBR 2020, afl. 2, RS-114 en
http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
Samenvatting
Een natuurlijke persoon is slechts een onderneming in de zin van artikel I.1, 1°, eerste lid, (a) WER voor zover de
persoon in kwestie (i) een "organisatie" is (ii) die het zelfstandig uitoefenen van een beroepsactiviteit tot doel heeft.

De al dan niet bezoldigde bestuurder is in zijn hoedanigheid van bestuurder niet noodzakelijkerwijs een "organisatie"
in de zin van artikel I.1, 1°, eerste lid, (a) WER en bijgevolg evenmin noodzakelijkerwijs een onderneming in de zin
van het voornoemde artikel.

Dat is slechts anders wanneer de betrokkene persoonlijk een vermogen beheert, dat verschillende rechtspersonen
omvat, door middel van een organisatie die te onderscheiden is van deze van de rechtspersonen en die minstens een
eigen boekhouding voert.

Gerelateerde wetgeving:

Art. I.1, Wetboek van economisch recht

Trefwoorden:
Schuldenaar (grondvoorwaarden faillissement), algemeen Onderneming, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2020, afl. 2, RS-114 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)

rn300126098 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 29/05/2022

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln140964&anchor=ln140964-423&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln140964&anchor=ln140964-423&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln140964&anchor=ln140964-423&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b28369&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b36954&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TIBR_2020_2-RS25.pdf&jura=1
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262. et 264.  La responsabilité des associés pour faute – La décision fautive d’une assemblée 
générale

N° 1451. – Trib. entr. Gand (div. Termonde) (2e ch.), 14 janvier 20191

Présentation : Ce jugement retient notre attention car il n’est pas fréquent qu’un curateur de 
faillite s’attaque non pas aux dirigeants de la société faillie (SA L.), mais à 
son actionnaire principale (SPRL M). Nous ne sommes pas stricto sensu dans 
un cas de responsabilité des associés pour décision fautive d’une assemblée 
générale mais l’espèce est cependant intéressante en ce que le Tribunal stig-
matise la décision inadéquate d’une actionnaire principale, conséquences à 
l’appui.
L’enjeu ? Deux distributions de dividendes décidées par l’AGO puis par une 
AGE peu avant l’aveu de faillite (la première 5 mois avant, la seconde – six 
fois plus importante – à peine un mois avant).
Le curateur estime ces opérations anormales et sollicite du Tribunal qu’il les 
déclare inopposables à la masse des créanciers de la faillite afin que les fonds 
distribués lui soient rétrocédés.
Au moment de décréter ces versements de dividendes, la société était engluée 
dans de graves difficultés avec des sous-traitants impayés, des chantiers ina-
chevés, … une demande de réorganisation judiciaire étant même vraisembla-
blement opportune, selon le Tribunal, mais… non sollicitée.
L’imbroglio ? L’un des deux administrateurs de la société faillie est le gérant 
de son actionnaire principale (95 %), la SPRL M., société de management et 
bénéficiaire des dividendes… et à peine 11 jours après la faillite, une nou-
velle société portant un nom similaire (L.+) a été constituée par ses deux 
anciens administrateurs !

Sommaire : Aucune base légale n’oblige les administrateurs à tenir compte également des 
pertes de l’exercice en cours lors de l’évaluation d’un acompte sur dividende. 
Cela découle toutefois de l’obligation générale de gestion prudente énoncée 
à l’article 527 du Code des sociétés.
Si la distribution est effectuée sur la base de l’actif net à la date de clôture 
du dernier exercice, le conseil d’administration, qui propose la distribution à 
l’assemblée générale, doit démontrer, par un état volontairement établi, qu’à 
la date de l’acompte sur dividende le bénéfice distribuable est suffisant.
L’action paulienne est fondée, en ce qui concerne le paiement d’un acompte 
sur dividende, lorsque les administrateurs ont conscience du risque élevé de 
faillite au moment de la distribution et que cette distribution a permis à des 
personnes liées à la société de régler leurs dettes à l’égard de la société. C’est 
ce contexte qui fait de cette distribution de dividendes une transaction anor-
male.

Parties : Me E.C. qualitate qua faillite SA L./SPRL M.

(…)

1. Cette décision a été publiée en néerlandais dans Rev. prat. soc./T.R.V., 2019, liv. 8, p. 878 avec une note de G. LINDEMANS 
intitulée « Un double fondement : l’action paulienne comme test de distribution ».

1451.-
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A. La demande - procédure

1. La demande telle qu’énoncée dans les conclusions du 21 novembre 2018 vise à :

Entendre déclarer que le paiement du dividende de 25.000,00 EUR décidé lors de l’assemblée 
générale annuelle du 20 mai 2015 n’est pas opposable à la masse des créanciers de la faillite 
de la SA L.

Entendre déclarer que le paiement du dividende du 11  septembre 2015 d’un montant de 
160.000,00 EUR n’est pas opposable à la masse des créanciers de la faillite de la SA L. ;

Condamner la SPRL M. à rembourser 185.000,00  EUR, plus les intérêts depuis les actes 
contestés jusqu’à la date de signification de la citation, plus les intérêts judiciaires à partir de 
la date de la citation ;

Condamner également la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

B. Faits - objet du litige

2. La SA L. a été déclarée en faillite sur aveu le 16 octobre 2015. Les administrateurs étaient 
M. et A.

La société était spécialisée dans la rénovation de pharmacies. La SPRL M. détenait 9.500 des 
10.000 actions de la SA L. La SPRL M. était en fait une société de management. La SPRL M. 
louait un bien immobilier, […], qu’elle sous-louait à la SA L.

3. La SA L. faisait appel à divers sous-traitants pour l’exécution de ses projets et à la SPRL M. 
PR., cette dernière société avait été constituée par la SA L. et M. le 16 août 2005.

4. En raison de la faillite de la SA L., le seul client de la SPRL M. PR., la SPRL M. PR. a 
également été déclarée en faillite le 16 octobre 2015.

5. Le passif de la faillite de la SA L. s’élève, selon le 5e PV de vérification des créances, à 
1.633.658,90 EUR, dont 725.021,64 EUR de passif ordinaire et 908.637,32 EUR de passif 
privilégié. La partie défenderesse reconnaît dans ses conclusions qu’il y avait des problèmes 
avec les sous-traitants et que les travaux ne pouvaient être suffisamment suivis, en raison de 
la maladie de la fille de M.

6. Il ressort du 5e PV de vérification des créances que des montants très importants sont 
dus à certains créanciers, comme à la SPRL B-DB, 182.224,04  EUR, à la SPRL AG-SP, 
188.123,00 EUR et à la SPRL VH 225.362,00 EUR. La SPRL B-DB était un sous-traitant 
qui a cité en paiement pour l’audience du 16 octobre 2015 et qui n’a pas voulu accorder un 
nouveau report de paiement. D’autres sous-traitants n’ont pas non plus voulu accorder un 
nouveau report et ont activé l’action directe auprès de différents maîtres d’ouvrage. Dans ses 
conclusions, la partie défenderesse indique que certains sous-traitants ne souhaitaient plus 
faire d’offres puisqu’ils n’étaient pas payés. Ils auraient également facturé des travaux non 
réalisés, mais dont les factures n’ont pas été protestées ou l’ont été avec retard, en raison du 
manque de temps et de l’absence de M. dans l’entreprise.
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Les créances des clients se sont avérées irrécouvrables après la faillite, en raison de l’inachè-
vement des chantiers.

7. L’exercice comptable de la SA L. s’est clôturé le 31 décembre 2014 avec un bénéfice de 
51.790,73 EUR. Selon les comptes annuels au 31 décembre 2014, approuvés par l’assemblée 
générale du 20 mai 2015, un montant de 25.000,00 EUR a été distribué sur le bénéfice de 
l’exercice comptable 2014.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2015 de la SA L., il a été décidé 
de distribuer un acompte sur dividende de 160.000,00 EUR, soit 16,00 EUR par action. Lors 
de cette assemblée, seule l’actionnaire SPRL M., représentée par son gérant M., était présente 
avec 9500 actions. L’autre actionnaire, A., n’était pas présente à cette assemblée.

8. La partie défenderesse considère que ces transactions sont parfaitement normales.

9. Divers créanciers, sous-traitants de la SA L. en faillite, ont intenté une action en responsa-
bilité contre les administrateurs de la SA L. sur la base de l’article 530 C. Soc. Par jugement 
du 4 juin 2018 de la 8e chambre du tribunal de céans, les administrateurs ont été condamnés 
à payer 150.000,00 EUR.

10. Il a été établi qu’à peine 11 jours après la faillite de la SA L., une nouvelle société a été 
constituée, la SPRL L.+, avec A. et M., les anciens administrateurs de la SA L., comme fon-
dateurs.

C. Appréciation

11. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif 
net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, 
inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, aug-
menté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il figure au bilan, déduction faite des 
provisions et dettes (art. 617 C. Soc.).

12. La société peut verser un acompte sur dividende, indépendamment des règles légales re-
latives au dividende intérimaire, à condition toutefois que l’on s’en tienne aux limites de 
l’article 617 C. Soc. (Cass. 23 janvier 2003, Arr. Cass., 2003, 201 ; D.A.O.R., 2002, 366 ; 
R.C.J.B., 2003, 557, note D. WILLERMAIN « La distribution par l’assemblée générale d’une 
société anonyme d’un dividende en cours d’exercice » ; J. GOFFIN, « Le rôle de l’assemblée 
générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge », J.D.C.S. 2009, 
94-108).

13. La distribution d’un dividende intérimaire ne pouvait donc avoir lieu que si, après la dis-
tribution, les capitaux propres de la société n’étaient pas tombés en dessous du montant du 
capital souscrit (en l’espèce 100 000,00 EUR) plus les réserves indisponibles (en l’espèce 
10 000,00 EUR).

14. Il n’y a pas de base légale pour obliger les administrateurs à prendre également en compte 
les pertes de l’exercice en cours. Toutefois, cela est nécessaire en vertu de l’obligation géné-
rale de gestion prudente contenue dans l’article 527 C. Soc. Si la distribution est effectuée 
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sur la base de l’actif net tel qu’il existe à la date de clôture du dernier exercice comptable, le 
conseil d’administration, qui propose la distribution à l’assemblée générale, devra démontrer, 
sur la base d’un état établi volontairement, que le bénéfice est suffisant pour permettre la 
distribution d’un acompte sur dividende à cette date et qu’entre-temps il n’a pas été perdu en 
raison des pertes de l’exercice en cours. En effet, les administrateurs qui proposent à l’assem-
blée générale de distribuer des sommes disponibles à la date de clôture de l’exercice doivent 
vérifier, au moment où ils formulent leur proposition, s’il est toujours conforme à la bonne 
gouvernance de distribuer effectivement ces sommes. (T. BAART, Y. VAN DEN BROECKE, 
«  Over de uitkering van gewone, tussentijdse en interim-dividenden  : op welke jaarreke-
ning moet de uitkering worden gebaseerd en welke procedure dient gevolgd te worden ? », 
Not. Fisc. Maand., 2011, (294) 301 ; H. DE WULF, « Moet de mogelijkheid tot winstuitkering 
volgens artikel 617 W.Venn. steeds aan de hand van de laatste jaarrekening berekend wor-
den ? », R.D.C. 2005, 393, 399-400 ; R. TAS, « Een dividend voor elk seizoen. Over de moge-
lijkheid van tussentijdse dividenduitkeringen », T.R.V., 2003, (497) 517, no 42 ; K. Van Hulle, 
« Wettelijke beperkingen inzake winstuitkeringen », dans Het gewijzigde vennootschapsrecht, 
numéro spécial R.D.C. 1984, 77, no 6 ; L. Fredericq, Traité de droit commercial belge, t. V, 
Gand, Fecheyr, 1950, 373, no 325).

15. Le rapport de l’assemblée générale spéciale de SA L. du 11 septembre 2015 mentionne :

« Données financières au 31/07/2015 :
Capital 100.000 EUR
Réserves : 173.863,90 EUR
Résultat provisoire - 129.471,22 EUR.
Total des capitaux propres 144.392,68 EUR
Ces chiffres montrent :
- [Que] les capitaux propres seront supérieurs au capital souscrit ;
- [Que] l’obligation de constituer une réserve légale de 10 % est respectée ;
- [Que] les réserves disponibles sont raisonnables : 173.863,90 EUR ;
-  Que des fonds sont restitués en tant que fonds de roulement disponible en réduisant le 

compte courant ;
- Qu’il y a un portefeuille appréciable de devis.
Les perspectives d’avenir sont favorables compte tenu du carnet de commandes ».

Ce rapport ne dit rien sur les différentes difficultés rencontrées avec les sous-traitants et les 
maîtres d’ouvrage.

16. Les chiffres figurant dans le rapport de l’assemblée générale extraordinaire montrent 
qu’au 31  juillet 2015, les réserves disponibles de 163  863,90  EUR (173  863,90  EUR - 
10 000,00 EUR de réserves indisponibles) étaient déjà tombées à 34 392,68 EUR. Le résultat 
provisoire au 31 juillet 2015 donne une perte de 129 471,22 EUR. Cette perte doit être consi-
dérée à la lumière du fait que les administrateurs connaissaient des problèmes majeurs avec 
les différents sous-traitants et maîtres d’ouvrage en rapport avec les chantiers inachevés. En 
toute logique, les administrateurs ont donc dû tenir compte des provisions importantes qui 
devaient être constituées, surtout au regard du fait que les comptes annuels au 31 décembre 
2014 comprenaient un poste « travaux en cours d’exécution » à l’actif pour un montant de 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-06-2022



LES RESPONSABILITÉS DES FONDATEURS, ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL

80 – Livre 12 Wolters Kluwer

281.844,00 EUR. Finalement, suite à la faillite, le curateur n’était pas en mesure de réaliser 
les créances impayées, en raison des différents problèmes. Selon le 5e PV de vérification des 
créances, le passif peut être estimé à 1.633 658,90 EUR, en regard duquel il existe des actifs 
très limités.

17. Il est frappant de constater que, malgré les difficultés, la société n’a pas cherché à assurer 
la continuité en demandant aux actionnaires ou à des tiers de mettre de nouvelles ressources 
à disposition par le biais d’une augmentation de capital. L’entreprise n’a visiblement pas non 
plus jugé opportun d’engager une procédure de réorganisation judiciaire. Apparemment, les 
administrateurs ont choisi de constituer une nouvelle société, la SPRL L.+, avec le même objet 
social, 11 jours après la faillite. Le tribunal estime qu’il est prouvé que le 11 septembre 2015, 
date de l’assemblée générale extraordinaire de la SA L., les administrateurs ont constaté le 
[grand] risque de faillite de la SA L. L’entreprise était en en effet confrontée à des chantiers 
inachevés, à des sous-traitants qui, faute de paiement, ne souhaitaient plus continuer à travail-
ler, à diverses créances de maîtres d’ouvrage et enfin à des actions directes de sous-traitants.

18. Le tribunal estime qu’au moment du paiement du dividende, le 11 septembre 2015, les 
administrateurs étaient très conscients du [grand] risque de faillite. Et le sachant, ils ont pro-
posé la distribution à l’assemblée générale. Ainsi, la SPRL M. pouvait encore recevoir les 
dividendes.

19. Pour l’application de l’article 20 Loi faill., la complicité d’un tiers est requise. L’assem-
blée générale de la SA L. se composait de la SPRL M., détentrice de 9500 actions, et d’A., 
détentrice de 500 actions, qui n’était pas présente. Le gérant de SPRL M. est M., qui était 
également l’administrateur délégué de la SA L.

20. L’actionnaire, et en particulier l’actionnaire majoritaire SPRL M., agit illégalement lors-
que, dans les circonstances décrites ici, un dividende intérimaire est versé à la veille d’une 
faillite imminente (E. SIMONS et W. VAN TONGELEN, « Aansprakelijkheid van aandeel-
houders » dans Vennootschap en Aansprakelijkheid, Kluwer, octobre 2007, 1.3-40r ; R. TAS, 
«  Een dividend voor elk seizoen. Over de mogelijkheid van tussentijdse dividenduitkerin-
gen », T.R.V., 2003, (497) 517, no 42). Lorsqu’elle a décidé de distribuer un dividende, la 
SPRL M. devait tenir compte du fait que la distribution était effectuée avec des réserves qui 
n’étaient plus disponibles au moment de la décision et que cette distribution d’acomptes sur 
dividendes était économiquement injustifiée compte tenu du risque (très) élevé de faillite.

21. La SPRL M. déclare que même sans le paiement du dividende, la SA L. aurait également 
fait faillite. Mais cela est sans importance. SPRL M. est seulement mise en cause pour avoir 
coopéré à une transaction anormale par laquelle les créanciers ont été préjudiciés. Il n’est pas 
non plus pertinent que la date de cessation de paiement n’ait pas été modifiée et qu’elle ait été 
fixée au 16 octobre 2015, date du jugement de faillite. Les transactions effectuées en dehors 
de la période [suspecte] peuvent relever de l’article 20 Loi faill.
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La SPRL M. conteste également le préjudice des créanciers. Elle souligne que sur le paiement 
du dividende de 160.000,00 EUR, un montant de 128.372,94 EUR a été reversé à la SA L.

22. Le dividende de 16,00 EUR par action a été versé à la SPRL M. pour 152.000,00 EUR et 
à A. pour 8.000,00 EUR. Ce dernier montant de 8000,00 EUR, qui revenait à A., a été payé en 
payant une retenue à la source de 25 % et en déduisant 6000,00 EUR sur le compte courant de 
M. Ces 8.000,00 EUR ont donc été payés.

23. Le 11 septembre 2015, 50 000 EUR ont été versés à la SPRL M. sur son compte auprès de 
la KBC. Ce montant fut immédiatement remboursé par la SPRL M. à la SA L. le 11 septem-
bre 2015 avec la mention « participation à la location du bâtiment ». Les 102.000,00 EUR 
restants ont été payés en versant 97.115,47 EUR sur le compte auprès de la BNP FORTIS de 
la SPRL M. et le solde de 4.884,13 EUR a été compensé avec une créance de la SA L. sur la 
SPRL M.

24. Le 11 septembre 2015, un dividende brut de 93.372,00 EUR fut versé de la SPRL M. à M., 
qui recevra un dividende net de 70.029,00 EUR.

Avec ce montant, M. apure le solde débiteur de son compte courant (67.488,41 EUR - après 
déduction des 6.000,00 EUR nets, revenant à A.) dans la SA L.

25. Après le paiement du dividende, la SA L. a donc reçu 50.000,00 EUR « participation à 
la location du bâtiment » + 6.000,00 EUR (paiement du dividende revenant à A. - qui a été 
déduit du solde débiteur du C/C de M.) + 4.883,53 EUR en paiement de la dette de la SPRL 
M. envers la SA L. (par compensation) + 67.488,41 EUR apurement du solde débiteur du 
compte courant de M.

26. Sans le paiement du dividende, la SA L. aurait eu des créances d’un montant total de 
128.372,54 EUR :

- sur M. pour le solde débiteur du compte courant de 73 488,41 EUR ;
- sur SPRL M. de 4.884,13 EUR ;
- sur la SPRL M. de 50.000,00  EUR au titre de la «  participation à la location des bâti-

ments ».

27. Si ces créances n’avaient pas été acquittées par le biais de la transaction contestée, ces 
montants auraient dû être versés à la SA L. Avant la faillite, les actifs (liquidités) auraient 
donc été augmentés de ce montant et s’ils n’avaient pas été apurés au moment de la faillite, 
le curateur aurait pu recouvrer ces montants. Cela s’applique au solde débiteur du compte 
courant et à la créance de la SA L. sur la SPRL M. Le tribunal accepte également, sur la base 
de la communication indiquée sur le transfert lui-même, que le paiement de 50.000,00 EUR 
par la SPRL M. à la SA L. a été effectué conformément à l’engagement de la SPRL M. de 
payer la SA L.

28. La SPRL M. ne donne pas non plus d’explication raisonnable quant à la raison pour la-
quelle les dividendes devaient être versés le 11 septembre 2015, la SPRL M. n’ayant pas de 
problèmes de liquidité.
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Si le paiement du dividende n’avait pas eu lieu le 11 septembre 2015, la faillite de la SA L. 
aurait fait en sorte que ces réserves ne puissent plus être distribuées à la SPRL M. Sachant que 
le risque de faillite était très élevé, la transaction a été autorisée même si les réserves n’étaient 
plus disponibles. Cela a permis d’apurer le compte courant de M. et les dettes de la SPRL 
M. envers la SA L. C’est ce contexte qui fait du versement de l’acompte sur dividende une 
opération anormale.

29. Le curateur demande également d’entendre déclarer que le paiement du dividende de 
25.000,00 EUR décidé lors de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2015 est non-opposable 
à la masse, compte tenu de l’article 20 Loi Faill. Il fait référence à la perte de 101.625,00 EUR 
résultant des opérations commerciales ordinaires pour l’exercice comptable 2014 et au fait 
que seul un revenu extraordinaire de 185.000,00 EUR a été enregistré comme bénéfice. Il 
affirme que les commandes en cours d’exécution ont été surévaluées. Le tribunal constate que 
le curateur ne fournit aucun élément qui constituerait un commencement de preuve de la suré-
valuation des travaux en cours d’exécution. Sa demande est fondée sur le fait que les comptes 
annuels au 31 décembre 2014, tels qu’approuvés le 20 mai 2015, donnent une image fausse 
de la situation réelle. Cela n’est pas prouvé à ce stade. L’action paulienne n’est pas prouvée en 
l’espèce, sur le bénéfice de 51 791,00 EUR, seuls 25 000,00 EUR ont été distribués. La faillite 
n’était pas si imminente à l’époque et la distribution des bénéfices ne s’inscrit pas dans une 
construction mise en place en sachant que les créanciers seraient préjudiciés. Cet élément de 
la demande est non fondé.

30. La demande de déclaration d’inopposabilité n’est justifiée qu’en ce qui concerne le 
paiement de l’acompte sur dividende qui a été décidé le 11 septembre 2015. La SPRL M. 
s’est vue attribuer un montant de 152.000,00 EUR, ce montant brut doit être remboursé. Les 
8.000,00 EUR restants n’ont pas été versés à la SPRL M.

La procédure s’est déroulée conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Statuant contradictoirement,

Déclare la demande recevable et fondée comme précisé ci-après.

Déclare que, compte tenu de l’article 20 Loi faill., le paiement de l’acompte sur dividende 
décidé le 11 septembre 2015 par l’assemblée générale de la SA L. n’est pas opposable à la 
masse des créanciers de la faillite de la SA L.

Condamne la SPRL M. à payer au curateur de SA L. la somme de 152 000,00 EUR, majorée 
des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015.

Déclare la demande non fondée pour le surplus.

[…]
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470. Statut des administrateurs

Présentation : Les décisions qui suivent traitent toutes de la possibilité pour un administra-
teur/gérant d’une personne morale de faire aveu de faillite et donc notamment 
de la qualification de cet administrateur/gérant d’entreprise au sens de l’ar-
ticle I.1, 1° du Code de droit économique.

N° 1443. – Bruxelles, 21 décembre 20181

Parties : L. R.

(…)

M. R. est le gérant statutaire de la SPRL A.-F., qu’il a constituée le 5 janvier 2017. Les statuts 
prévoient que le mandat de gérant sera rémunéré ou gratuit suivant décision de l’assemblée 
générale. Aucune décision de l’assemblée générale n’est produite ; cependant il est établi que 
M. R. perçoit effectivement un « salaire gérant » de 1.400 EUR par mois.

(…)

Par le jugement entrepris, le tribunal dit pour droit que M. R. ne peut être déclaré en faillite.
M. R. interjette appel de cette décision qu’il demande à la cour de mettre à néant. Il sollicite 
qu’il soit dit pour droit qu’il est une entreprise au sens de l’article 1.1, alinéa 1er, du Code de 
droit économique et qu’il soit constaté qu’il est en état de cessation de paiement et d’ébran-
lement de crédit. Il demande dès lors de déclarer ouverte sa faillite sur aveu, d’ordonner l’ac-
complissement des formalités légales et de renvoyer la cause devant le tribunal de l’entreprise 
du Brabant wallon pour la suite des opérations de faillite.

Le jugement entrepris a dit pour droit que M. R. n’est pas une entreprise au sens du Code de 
droit économique (ci- après CDE) et qu’il ne pouvait être déclaré en faillite. Il motive sa déci-
sion par les considérations suivantes : le fait qu’est une entreprise la « personne physique qui 
exerce une activité professionnelle à titre d’indépendant » signifie que cette personne poursuit 
un but économique qui lui est propre, par la livraison de biens ou prestations de services sur 
un marché ; or M. R. « était actif uniquement auprès de la SPRL F., en sa qualité de gérant. 
Il n’avait pas de clients et ne poursuivait dès lors pas sur un quelconque marché un but éco-
nomique qui lui est propre ».

(…)

Aux termes de l’article 1.1 du CDE (inséré par l’art. 35 de la loi du 15 avril 2018 portant 
réforme du droit des entreprises), est une entreprise, « chacune des organisations suivantes :
(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant :
(…) ».

1. Cette décision a été publiée dans J.L.M.B., 2019/15, p. 676.1443.-
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Cette nouvelle définition se caractérise, selon de nombreux commentateurs, à la fois par son 
caractère inabouti et sa vocation à s’appliquer très largement. Elle dépasse la notion de com-
mercialité au profit de critères présentés par le législateur comme devant garantir plus de 
sécurité juridique.

Les trois conditions qu’elle pose sont réunies, en l’espèce.

M. R.

L’activité de gérant est exercée par M. R. à titre indépendant ; il a le statut de dirigeant d’en-
treprise et dirige seul la société ; il est assujetti au régime de sécurité sociale pour travailleurs 
indépendants.

L’exercice du mandat de gérant par M. R. constitue une activité « professionnelle » au sens 
commun du terme, s’agissant d’un métier et non pas d’une activité exercée à titre d’amateur.

(…)

Les travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2018 précitée, justifiant l’absence de nécessité 
de définir l’expression « activité professionnelle », indiquent que « le terme profession est 
utilisée (sic) par le législateur depuis 1807 et encore aujourd’hui pour la définition de ‘com-
merçant’ sans que cela soit défini par le législateur.

(…)

L’exercice de son mandat de gérant par M. R. est effectué à titre professionnel, en vue de lui 
procurer son revenu.

En exigeant que M. R. poursuive un but économique qui lui est propre, par la livraison de 
biens ou prestations de services sur un marché, le jugement entrepris a énoncé une condition 
inexistante.

(…)

Il se déduit de ce qui précède que les conditions de la faillite sont réunies et que, par consé-
quent, l’appel est fondé.

(…)
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Ondrb. Luik (afd. Namen) (4e k.) nr. Q/18/00031, 6 december 2018

Ondrb. Luik (afd. Namen) (4e k.) nr. Q/18/00031, 6 december 2018 JLMB 2019, afl. 15, 692 en
https://jlmbi.larciergroup.com/ (15 mei 2019), noot MOINEAU, P., ERNOTTE, F.; TBH 2019, afl. 4, 595 en
http://www.rdc-tbh.be/ (16 oktober 2019), noot VAN HOE, A., APPERMONT, N.; TRVRPS 2019, afl. 1, 108 en
http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (21 maart 2019), noot ROELANTS, M.
Samenvatting 1
In de mate dat de schuldenaar in zijn hoedanigheid van zaakvoerder een andere onderneming is dan de
vennootschap, vallen de plaats waar hij zijn onderneming voert en de zetel van de vennootschap die hij bestuurt niet
samen (...). De woonplaats van de schuldenaar (die in casu een verzoekschrift tot opening van een procedure
gerechtelijke reorganisatie wenst in te dienen) is de plaats waar hij "gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en
die als zodanig voor derden herkenbaar is". Dat hij zich regelmatig naar de zetel van de vennootschap begeeft, is in
dit verband zonder belang.

Trefwoorden:
Insolventie van ondernemingen, procedure, algemeen
Territoriale bevoegdheid hoven en rechtbanken, algemeen Faillissement (territoriale bevoegdheid rechtbanken)
Onderneming, algemeen

Samenvatting 2
Een zaakvoerder/natuurlijke persoon wenst in casu een verzoekschrift in te dienen tot opening van een procedure
van gerechtelijke reorganisatie.

De wetgever nam zelf in overweging dat bestuurders van vennootschappen (er is geen enkele reden om deze
term strikt te lezen : zaakvoerders, leden van het directiecomité en andere afgevaardigden voor het dagelijkse
bestuur worden allen geviseerd) ondernemingen zijn. Het meervoud gebruikt door de wetgever betekent niet dat
een bestuurder slechts als onderneming wordt beschouwd vanaf dat hij minstens twee bestuursmandaten
uitoefent. (Art. I.1., 1°, a) WER).

Gerelateerde wetgeving:

Art. I.1, Wetboek van economisch recht

Trefwoorden:
Onderneming, algemeen Insolventie van ondernemingen, procedure, algemeen
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Trib. entr. Hainaut (div. Tournai) (1re ch.) 6 novembre 2018 J.L.M.B. 2019, liv. 15, 688 et
https://jlmbi.larciergroup.com/ (15 mai 2019), note MOINEAU, P., ERNOTTE, F.; J.D.S.C. 2020, liv. 1, 38, note
RENARD, J., GODEFROID, M.; RPSTRV 2019, liv. 1, 111 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (21 mars 2019),
note ROELANTS, M.
Sommaire 1
Il appartient au tribunal, même en cas d'aveu de faillite, de vérifier si les conditions de la faillite sont réunies et dès
lors, en premier lieu, si la personne concernée exerce une activité d'entreprise. (Art. I.22, 8°, CDE et art. I.22, 7°
juncto art. I.1., 1°, a), CDE.).

Législation liée:

Art. I.22, Code de droit économique
Art. I.1, Code de droit économique

Mots-clés:
Aveu de faillite Entreprise, généralités Conditions de fond de la faillite, généralités
Administrateur de la S.P.R.L.

Sommaire 2
Pour une personne physique, le fait d'exercer un mandat de gérant ou d'administrateur n'implique, en soi, aucune
organisation en nom propre; toute organisation est liée à la personne morale. (...) Il ne pourrait en être autrement que
dans la seule hypothèse où le mandataire concerné gèrerait à titre personnel un patrimoine composé de plusieurs
personnes morales, par une organisation distincte de celle des personnes morales dont il est l'organe, incluant en
tout cas une comptabilité propre.

Mots-clés:
Entreprise, généralités Entreprises soumises à inscription Obligation comptable de l'entreprise
Administrateur de la S.P.R.L.

Texte intégral

Texte intégral, Jurisprudence en droit des sociétés commerciales - recueil annuel
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N° 1445. – Comm. Brabant wallon, 8 octobre 20181

Parties : M.

M. était gérant de la société X. déclarée en faillite par jugement rendu par le tribunal de céans 
le 20 mars 2017 et dont la curatrice à la faillite est Maître G.D.

Le 29 mai 2018, la curatrice a fait signifier le jugement du 19 mars 2018 en réclamant à M. le 
paiement d’une somme de 23.731,18 euros.

M., personne physique qui ne possède pas de numéro d’entreprise, a alors procédé via la plate-
forme informatique Regsol à ce qu’il qualifie d’aveu de faillite.

Le 11 juillet 2018, il a également introduit une requête en effacement de ses dettes, dont il 
ressort notamment un endettement déclaré de 105.687,70 euros ainsi que l’absence de clients 
et de fournisseurs. 

M. soutient qu’en tant qu’indépendant personne physique, gérant d’une société, il constitue 
lui-même une entreprise au sens de l’article I.1, 1°, a, du Code de droit économique, lequel 
dispose qu’est une entreprise « toute personne physique qui exerce une activité professionnel-
le à titre indépendant » et qu’il peut par conséquent être déclaré en faillite pour, le cas échéant, 
bénéficier de l’effacement de ses dettes.

Il invoque, pour l’essentiel, l’avis no 60.760/2 rendu le 13 février 2017 par la section de légis-
lation du Conseil d’État, dont il ressort que :

« la section de législation se demande si l’auteur de l’avant-projet (de loi) est conscient 
qu’en prévoyant qu’est une entreprise ‘toute personne physique qui exerce une activité pro-
fessionnelle à titre indépendant’, il soumet aux procédures d’insolvabilité toute personne 
physique qui exerce une ‘profession’ en dehors d’un lien de subordination (ex. : adminis-
trateur ou gérant d’une société) » (avis, p. 7).

Dans son intervention du 16 juin 2017, postérieure à l’avis du Conseil d’État, le ministre de la 
Justice a exposé devant la commission parlementaire que :

« la nouvelle législation en matière d’insolvabilité s’appliquera à toutes les entreprises au 
sens du nouvel article II du Code de droit économique. De ce fait, elle portera toujours sur 
les « commerçants » (personnes physiques et morales) - comme c’était déjà le cas aupara-
vant - mais également sur les personnes physiques et morales qui n’étaient auparavant pas 
des commerçants mais qui sont désormais inclus dans la notion d’entreprise, comme les 
titulaires de profession libérale, les agriculteurs, les A.S.B.L., etc. » (Doc. parl., Ch. repr., 
DOC 54 2407/004, p. 4).

1. Cette décision a été publiée dans J.L.M.B., 2019/15, p. 687.1445.-
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Ce que la loi vise donc comme personne physique qui exerce une activité professionnelle à 
titre indépendant est une personne qui exerce une activité de prestataire de services intellec-
tuels, telle une profession libérale, et non toute personne physique.

Le fait qu’est une entreprise la « personne physique qui exerce une activité professionnelle 
à titre d’indépendant » signifie que cette personne poursuit un but économique qui lui est 
propre, par la livraison de biens ou prestations de services sur un marché.

M. était actif uniquement auprès de la société X. en sa qualité de gérant. Il n’avait pas de 
clients et ne poursuivait dès lors pas sur un quelconque marché un but économique qui lui est 
propre.

Par ces motifs, (…)
- dit pour droit M. n’est pas une entreprise au sens du Code de droit économique ;
- par conséquent, dit pour droit que M. ne peut pas être déclaré en faillite ;

(…)

N° 1446. – Comm. Gand, 5 février 20191

Parties : SPRL M./SPRL G.M.

Traduction libre

Le Tribunal doute que la qualité de la troisième partie défenderesse, représentant de commerce 
selon l’acte de citation, corresponde à la définition d’entrepreneur, reprise dans l’article 573, 
1°, C. Jud, tel qu’en vigueur à la date de l’introduction de l’instance. La simple qualité de 
gérant de la première partie défenderesse, dont il n’est d’ailleurs pas fait menton dans la cita-
tion, ne semble pas non plus suffisante pour définir la troisième partie défenderesse comme 
une personne poursuivant de manière durable un but économique (cf. Trib. d’arrond. Anvers, 
10 mars 2015, N.J.W., 2015, 696, avec note Van Severen).

(…)

Le Tribunal doute qu’un gérant soit par définition un entrepreneur au sens de l’article 1.1, 
1°, CDE, auquel l’article 573, 1°, C. Jud. se réfère. Selon l’exposé des motifs, le fait que les 
administrateurs de sociétés puissent être des entrepreneurs, ce à quoi la partie demanderesse 
se réfère, n’empêche pas la Cour de vérifier séparément pour chaque mandat s’il s’agit d’une 
« activité professionnelle indépendante », pour laquelle différents critères sont envisageables, 
tels que le caractère rémunéré ou l’affectation du temps qui y est consacré.

1. Cette décision a été publiée dans T.G.R., 2019/1, p. 31.1446.-
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Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) (2e k.) nr. O/18/00038, 26 juni 2018 TIBR 2020, afl. 2, RS-79 en http://www.tibr.be/ (5
november 2020); TRVRPS 2019, afl. 1, 116 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (21 maart 2019), noot
ROELANTS, M.
Samenvatting
Het begrip "persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent" betekent dat deze een persoonlijk economisch
doel nastreeft. Dit houdt in dat er sprake dient te zijn van een activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen
en diensten op een bepaalde markt. Dit is in casu niet het geval voor de zaakvoerder/natuurlijke persoon die
bovendien niet ingeschreven was bij de KBO en niet btw-plichtig was. (Art. XX.1, § 1, a) WER en art. 3 sociaal statuut
der zelfstandigen).

Gerelateerde wetgeving:

Art. XX.1, Wetboek van economisch recht
Art. 3, Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Trefwoorden:
Toepassingsgebied boek XX WER Onderneming, algemeen
Schuldenaar (grondvoorwaarden faillissement), algemeen
Sociaal statuut zelfstandigen, onderwerping, zelfstandige, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2020, afl. 2, RS-79 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
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