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reikwijdte van de regresvordering was m.b.t. de 
BVBA bij gebrek aan een wettelijke regeling ook 
betwist). Deze laatste regel over de verhouding 
tussen de overdrager en overnemer is evenwel van 
aanvullend recht. Overdrager en overnemer kunnen 
contractueel een afwijkende regeling opnemen. 
De memorie van toelichting verduidelijkt dat deze 
suppletieve regel voortvloeit uit de vaststelling in 
de praktijk dat bij overdracht van niet-volgestorte 
aandelen hun prijs verlaagd wordt, omdat men ervan 
uitgaat dat de overnemer finaal de volstortingslast 
draagt(12). 

13. Het WVV brengt ons dus een duidelijke regeling 
die een einde maakt aan de verschillende interpreta-
ties in de rechtsleer en rechtspraak. Althans vormt het 
WVV een sluitstuk voor wat betreft overdrachten die 
plaatsvonden na de inwerkingtreding van het WVV. 
Overdrachten die voordien plaatsvonden, moeten 
nog beoordeeld worden volgens het Wetboek van 
Vennootschappen (zie m.b.t. het verschil tussen de 
inwerkingtreding en de temporele werking van het 
WVV de noot van T. VANCOPPERNOLLE “De inter-
temporele toepassing van het WVV (in het bijzonder 
van zijn artikel 5:66, eerste lid) op bestaande ven-
nootschappen”, bij het vonnis van 1 december 2020 
van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling 
Gent, in dit nummer). Het oude recht en het hier-
boven geschetste debat blijft dus relevant, ook na  
1 januari 2020, voor overdrachten die voordien heb-
ben plaatsgevonden(13). Zal het Hof van Cassatie, 
zetelend in verenigde kamers, definitief uitsluitsel 
geven over de regel m.b.t. overdrachten in de perio-
de vóór de inwerkingtreding van het WVV ?

Anneleen Steeno (14)

12. Zie bij artikel 5:66, memorie van toelichting bij wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse 
bepalingen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 153.

13. Tenzij voor overdrachten van aandelen van nieuw opgerichte vennootschappen na 1 mei 2019, waarop het WVV meteen van toepassing is vanaf de 
oprichting.

14. Advocaat aan de balie te Leuven (intui). Met dank aan Thijs Vancoppernolle voor de interessante en aangename besprekingen.
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Ondernemingsrechtbank 

Gent, afdeling Gent

1 december 2020 - 2de Kamer
Voorzitter : A. De Braekeleer
Rechters in ondernemingszaken : D. Bracke en  
I. Van Vooren
Advocaten : S. Vandesompele loco F. Heymans

1. ART. 5:66, EERSTE LID WVV - OVERDRACHT 
NIET-VOLGESTORT AANDEEL - HOOFDELIJKE 
GEHOUDENHEID TOT VOLSTORTING

2. OVERGANGSRECHT WVV - BESLOTEN VENNOOT- 
SCHAP - OVERDRACHT VAN NIET-VOLGESTORTE  
AANDELEN - INTERTEMPOREEL TOEPASSINGS- 
GEBIED VAN ART. 5:66, EERSTE LID WVV -  
DWINGEND RECHT

1. In geval van de overdracht van een niet-volgestort 

aandeel kan de curator van een vennootschap in fail-

lissement zowel de overdrager als de overnemer van 

de aandelen tot volstorting aanspreken.

2. Artikel 5:66, eerste lid WVV is van dwingend recht 

en daardoor van toepassing op bestaande vennoot-

schappen waarbij het faillissement wordt uitgespro-

ken vanaf 1 januari 2020, ook al werden de statuten 

van die vennootschappen nog niet aan het WVV 

aangepast. 

1. ART. 5:66, PREMIER ALINÉA CSA - CESSION D’AC-
TIONS NON LIBÉRÉES - OBLIGATION SOLIDAIRE 
DE LIBÉRATION

2. DROIT TRANSITOIRE CSA - SOCIÉTÉ À RESPON-
SABILITÉ LIMITÉE - CESSION D’ACTIONS NON 
LIBÉRÉES - CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL  
DE L’ART. 5:66, PREMIER ALINÉA CSA - DROIT 
IMPÉRATIF

1. En cas de cession d’une action non libérée, le cura-

teur d’une société en faillite peut appeler à la libéra-

tion à la fois le cédant et le cessionnaire.

2. L’article 5:66, premier alinéa du CSA est impératif 

et donc applicable aux sociétés existantes qui ont été 
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déclarées en faillite à compter du 1er janvier 2020, 

même si les statuts de ces sociétés n’ont pas encore été 

adaptés au CSA.

Mr. Marquis q.q. t./Demis en Andreas

[…]

2. De vorderingen

2.1. Bij conclusies neergelegd op 7 augustus 2020 
vordert eiser q.q. :

-  “Demis en Andreas solidair, minstens in solidum 

de ene bij gebrek aan de andere te veroordelen om 

het bedrag van 12.400,00 EUR te betalen, meer de 

gerechtelijke intrest vanaf 15 juni 2020 (datum dag-

vaarding) tot en met de dag der algehele betaling;

-  Demis en Andreas solidair, minstens in solidum de 

ene bij gebrek aan de andere te veroordelen tot het 

betalen van alle kosten van het geding; en

-  het te vellen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij 

voorraad, niettegenstaande ieder verhaal en zonder 

borgstelling noch kantonnement”.

2.2. Bij conclusies neergelegd op 14 september 2020 
vordert tweede verweerder : 

“In hoofdorde :

-  De vordering van eiser q.q. ontvankelijk, doch onge-

grond te verklaren. 

-  Eiser q.q. te veroordelen tot de kosten van het geding, 

daarbij inbegrepen rechtsplegingsvergoeding ten 

bedrage van 1.320,00 EUR.

In ondergeschikte orde : 

-  De tussenvordering in vrijwaring lastens Demis ont-

vankelijk en gegrond te verklaren. 

-  Demis te veroordelen tot de kosten van het geding, 

daarbij inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding ten 

bedrage van 1.320,00 EUR”. 

3. De relevante feiten

Eisende partij werd als curator aangesteld ingevolge 
vonnis tot faillietverklaring van de BV DCV EXPRESS 
uitgesproken op 3 maart 2020. 

Uit de oprichtingsakte van de vennootschap d.d. 20 
juni 2018, blijkt dat de vennootschap werd opgericht 
door Demis en Andreas. Het maatschappelijk kapitaal 
werd bij oprichting vastgelegd op 18.600 EUR en is 
verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van 
nominale waarde.

Elk aandeel was ten belope van 1/3e volgestort zodat 
bijgevolg nog een bedrag van 12.400 EUR diende 
volstort te worden.

De curator ging op 8 april 2020 over tot ingebre-
kestelling van beide verweerders tot volstorting van 
het maatschappelijk kapitaal. 

De tweede verweerder betwist gehouden te zijn tot 
volstorting. Hij stelt zijn aandelen kosteloos te heb-
ben overgedragen aan de eerste verweerder middels 
overeenkomst d.d. 4 september 2018. Het bewuste 
document, ondertekend door beide partijen, luidt als 
volgt : 

“Ik, Andreas, geef de volledige 49 % aandelen terug 

aan Demis zonder daar enige vergoeding voor te 

moeten hebben. Ikzelf heb er dan ook nooit finan- 

cieel zelf iets ingestoken in de zaak”. Daaronder staat 
“gelezen en goedgekeurd” door beide partijen en het 
document is ondertekend door beide partijen. 

Een aandelenregister ligt niet voor. Eerste verweerder 
laat verstek en verleent geen medewerking terwijl de 
curator noch tweede verweerder in het bezit zijn van 
het aandeelhoudersregister. 

Tweede verweerder meent dat de tegenstelbaarheid 
aan de vennootschap van de aandelenoverdracht 
blijkt uit de publicatie d.d. 3 juni 2019 van zijn ont-
slag als zaakvoerder, dewelke gebeurde in opdracht 
van Demis optredend in zijn hoedanigheid van alge-
mene vergadering en als zaakvoerder van de ven-
nootschap. Uit deze publicatie zou blijken dat Demis 
enige aandeelhouder is en dat de vennootschap 
kennis heeft genomen van de aandelenoverdracht en 
deze heeft aanvaard, hetgeen door de curator wordt 
betwist. 

4. De beoordeling 

4.1. De ontvankelijkheid

De ontvankelijkheid van de vorderingen wordt niet 
betwist. De rechtbank ziet ambtshalve geen redenen 
om de gestelde vorderingen onontvankelijk te ver-
klaren. 

4.2. Ten gronde 

4.2.1. De hoofdvordering 

Uit de neergelegde besluiten blijkt dat partijen zich 
beroepen op de bepalingen van het oude Wetboek 
van Vennootschappen evenals op rechtspraak date-
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rend van voor de inwerkingtreding van het nieuwe 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Partijen verliezen hierbij uit het oog dat alle dwingen-
de bepalingen van het WVV vanaf 1 januari 2020 van 
toepassing zijn op bestaande vennootschappen, zelfs 
indien deze hun statuten nog niet hadden aangepast. 

Het relevante artikel 5:66 WVV luidt als volgt :

“In geval van overdracht van een niet volge-

stort aandeel, zijn de overdrager en de overne-

mer, niettegenstaande andersluidende bepaling, 

tegenover de vennootschap en tegenover derden 

hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van 

opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvol-

gende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de over-

drager van een niet volgestort aandeel die door 

de vennootschap of een derde tot volstorting 

wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald 

regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk 

van de latere overnemers”.

De memorie van toelichting m.b.t. deze bepaling 
stelt het volgende (Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Kamer, 2017-2018, nr. 54-3119, 220) : 

“De artikelen 506 en 507 W.Venn. bevatten een 

onduidelijk geformuleerde regeling over de vraag wie 

tot volstorting wordt gehouden indien aandelen wor-

den overgedragen voordat zij volledig zijn volgestort. 

De interpretatie van die bepalingen in oude cassatie-

arresten is bovendien zelf voor meerdere interpretaties 

vatbaar. Niettemin was de laatste decennia een welis-

waar verre van complete maar toch leefbare consen-

sus gegroeid over hoe de bedoelde artikelen moeten 

worden toegepast.

De regeling is evenwel niet optimaal omdat zij 

onvoorspelbaar is voor de vennootschap en vooral 

voor derden wie aansprakelijk zal zijn voor vol-

storting van het aandeel, onder meer omdat het 

moment waarop de vennootschap daadwerkelijk 

volstorting heeft gevraagd een invloed heeft op 

de verhaalsrechten van derden. Vennootschap en 

derden worden tevens suboptimaal beschermd ten 

gevolge van het feit dat nu eens de overdrager, dan 

weer de overnemer aansprakelijk is, en de krediet-

waardigheid van deze personen natuurlijk verschil-

lend kan zijn. Dit alles is des te merkwaardiger, nu 

het billijk en juridisch logisch is dat een oorspronke-

lijke aandeelhouder zich nooit kan bevrijden van de 

inbrengverbintenis die hij vrijwillig is aangegaan, 

en tegelijk dat iemand die aandelen overneemt en 

daardoor aandeelhouder wordt, de verbintenissen 

die aan die niet volgestorte aandelen kleven, moet 

honoreren.

Om die redenen voert het ontwerp zowel bij de NV - in 

onderhavig artikel - als bij de BV (artikel 5:66) een 

nieuwe regel in : bij overdracht van een niet volgestort 

aandeel zijn zowel de overdrager als alle (opeenvol-

gende) overnemers hoofdelijk aansprakelijk, zowel 

tegenover de vennootschap als tegenover derden, 

voor de volstorting van het aandeel. Deze regel is van 

dwingend recht.

Er wordt tevens verduidelijkt dat in geval van opeen-

volgende overdrachten, alle overnemers hoofdelijk 

zijn gehouden.

In de praktijk ziet men dat bij de bepaling van de 

overnameprijs van niet-volgestorte aandelen, reke-

ning wordt gehouden met het feit dat de aandelen 

niet zijn volgestort, zodat de prijs wordt verlaagd 

omdat men er van uitgaat dat de volstortingslast 

finaal door de overnemer zal worden gedragen. 

De voorgestelde wettekst reflecteert dit door de sup-

pletiefrechtelijke regel op te nemen dat wanneer de 

overdrager, die blijkens de eerste zin hoofdelijk is 

gehouden met alle overnemers tot volstorting van 

de aandelen, daadwerkelijk wordt aangesproken tot 

volstorting, hij regres kan nemen op de overnemer. 

Daarbij zijn alle overnemers hoofdelijk aansprakelijk 

tegenover de overdrager wanneer er meerdere (opeen-

volgende) overnemers zijn.

Daar waar de regel van de hoofdelijke aansprake-

lijkheid van overdrager en overnemer(s) tegenover de 

vennootschap en derden van dwingend recht is en er 

dus noch in statuten noch anderszins van kan wor-

den afgeweken, mogen overdrager en overnemer in 

hun onderlinge relatie contractueel afwijkende rege-

lingen opnemen. De regresregeling uit het tweede lid 

van het artikel in ontwerp is dus van suppletief recht, 

maar enige regeling die afwijkt van de wet zou enkel 

inter partes gelden en nooit afbreuk kunnen doen 

aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van overdrager 

en overnemer tegenover de vennootschap of derden”.

De memorie van toelichting voorziet m.b.t. de 
overgangsregeling het volgende (Memorie van 
Toelichting, 2016-2017, nr. 54-3119/001, 349-351) : 

Vanaf de datum waarop het wetboek van toepassing 

wordt op een vennootschap, vereniging of stichting 

gelden de gewone regels van de werking van de wet 

in de tijd. Duidelijkheidshalve wordt bevestigd dat 

alle dwingende bepalingen van het wetboek vanaf die 

dag van toepassing worden, zelfs indien de betrokken 

vennootschappen, verenigingen of stichtingen hun 

statuten nog niet hebben aangepast. 

Nu het faillissement werd uitgesproken na 1 januari 
2020, dient de curator zich te beroepen op de regel-
geving die op dat ogenblik van toepassing is voor het 
bepalen van wie gehouden is tot volstorting van de 
maatschappelijk kapitaal. 
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Artikel 5:66 WVV is, zoals hierboven gesteld, van 
dwingend recht en van onmiddellijke toepassing op 
alle reeds bestaande vennootschappen vanaf 1 ja- 
nuari 2020. Desgevallend kan de overlater regres 
uitoefenen ten aanzien van de overnemer doch hij 
is en blijft hoofdelijk gehouden ten aanzien van de 
vennootschap en derden. 

Dit is niet onbillijk, rekening houdend enerzijds met 
het feit dat een overlater zich bij de oprichting van 
de vennootschap verbonden heeft tot een bepaalde 
inbreng, anderzijds met het principe vervat in artikel 
1165 B.W. dat bepaalt dat overeenkomsten alleen 
gevolgen teweeg brengen tussen de contracterende 
partijen (in casu overnemer en overlater) en derden 
(in casu de vennootschap en de curator) geen nadeel 
kunnen toebrengen alsook met de gemeenrechtelijke 
regeling inzake cessie van schuld (artikel 1271 e.v. 
B.W.).

De cassatierechtspraak van 9 maart 2017 waar twee-
de verweerder naar verwijst, is thans overigens deels 
achterhaald door een recent arrest van 9 oktober 
2020 (C.17.0601.N/2, jura). Zoals hoger gesteld is 
deze rechtspraak echter in casu niet relevant gelet 
op de op huidige casus van toepassing zijnde regel-
geving.

Bijgevolg kan de curator zowel overnemer als overla-
ter aanspreken en dient de rechtbank niet te onder-
zoeken of de overdracht al dan niet tegenstelbaar 
was aan de vennootschap. 

De hoofdvordering is dan ook zonder meer gegrond. 

4.2.2. De vordering in vrijwaring 

De vordering in vrijwaring komt, bij gebrek aan 
tegensprekelijk debat en conform artikel 806 Ger.W. 
gegrond voor. 

5. De beslissing

Op die gronden beslist de rechtbank bij verstek ten 
aanzien van Demis en op tegenspraak ten aanzien 
van Andreas het volgende : 

-  Verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en 
gegrond en veroordeelt dienvolgens Demis en 
Andreas hoofdelijk tot betaling aan Mr. Magnus 
q.q. in zijn hoedanigheid van curator over het fail-
lissement de BV DCV Express van een bedrag van 
12.400 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke 
intrest aan de wettelijke rentevoet vanaf datum dag-
vaarding tot aan de algehele betaling. 

-  Verklaart de vordering in vrijwaring van Andreas 
ten aanzien van Demis ontvankelijk en gegrond en 
veroordeelt Demis tot het vrijwaren van Andreas 
voor al hetgeen waartoe hij wordt veroordeeld, 
zowel in hoofdsom, rente en kosten. 

-  Veroordeelt Demis en Andreas hoofdelijk tot het 
betalen van de gerechtskosten, aan de zijde van 
de curator begroot op de dagvaardingskosten ten 
bedrage van 66,39 EUR. 

-  Veroordeelt Demis tot het betalen aan Andreas van 
een rechtsplegingsvergoeding, begroot aan de zijde 
van Andreas op 1.320 EUR. 

-  Veroordeelt Demis en Andreas hoofdelijk tot beta-
ling van het rolrecht begroot op 165 EUR aan de 
Belgische Staat (FOD Financiën) die instaat voor 
de inning. 

-  Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niet-
tegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling of 
kantonnement. 

[…]

Noot 

De intertemporele toepassing van het 
WVV (in het bijzonder van zijn artikel 
5:66, eerste lid) op bestaande vennoot-
schappen

1. Inleiding : een casus van intertemporeel 
recht

1. Hoewel het WVV al meer dan twee jaar in werking 
is, geeft het nog geregeld aanleiding tot intertempo-
rele conflicten. Het bovenstaande vonnis is daarvan 
een goed voorbeeld.

De relevante feiten zijn relatief eenvoudig. Bij akte 
verleden op 20 juni 2018 en neergelegd op 21 juni 
2018 richten Demis en Andreas een BVBA op. Het 
maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 EUR, maar 
elk aandeel wordt slechts ten belope van een derde 
volgestort. Bij overeenkomst van 4 september 2018 
draagt Andreas zijn aandelen kosteloos over aan 
Demis. Op 3 maart 2020 wordt de vennootschap 
failliet verklaard. Op 8 april 2020 stelt de curator 
Demis en Andreas in gebreke tot betaling van het 
niet-volgestorte gedeelte. Andreas betwist gehouden 
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te zijn, en de curator gaat op 15 juni 2020 over tot 
dagvaarding.

Voor de rechtbank ontstaat een debat over de vraag 
of Andreas ondanks de aandelenoverdracht kan wor-
den aangesproken tot volstorting. Zowel Andreas als 
de curator beroepen zich ter staving van hun stellin-
gen op rechtspraak van onder het oude Wetboek van 
vennootschappen (W.Venn.). De rechtbank merkt 
echter op dat het nieuwe Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen (WVV) ondertussen in 
werking is en stelt zich de vraag of ze niet de rege-
ling van artikel 5:66, eerste lid WVV moet toepassen. 

Die vraag is niet zonder belang. Onder het W.Venn., 
dat de kwestie niet uitdrukkelijk regelde, bestonden 
verschillende meningen over de gehoudenheid van 
de overdrager van niet-volgestorte aandelen, maar 
was de meerderheid het erover eens dat de inschrij-
ving van de overdracht in het aandelenregister de 
overdrager minstens gedeeltelijk bevrijdde van zijn 
volstortingsplicht (infra randnr. 18). Het WVV koos 
daarentegen uitdrukkelijk voor een andere oplossing, 
en stelt in zijn artikel 5:66, eerste lid voorop dat de 
overdrager steeds samen met de overnemer ten aan-
zien van de vennootschap en derden gehouden blijft 
tot volstorting (infra randnr. 19). Voor de beoorde-
ling van de casus hing dus veel af van het precieze 
intertemporele toepassingsgebied van de nieuwe 
bepaling.

1. De hiernavolgende tekst is gebaseerd op T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 930 p. Ter wille van de beknoptheid 
zetten we in deze noot enkel de essentie uiteen en beperken we de bronvermelding. Voor meer details en bronnen kan de lezer terecht bij de respectieve 
passages van het boek, die in voetnoot worden aangeduid. Zie overigens T. VANCOPPERNOLLE, “Werking van de wet in de tijd : een stappenplan”, 
RW 2020-21, 1643-1661 voor een samenvatting.

2. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 87 e.v., nrs. 83 e.v.
3. Zie bv. : S. LIERMAN en B. WEYTS, “Het overgangsrecht en de inwerkingtreding van wettelijke regels, in het bijzonder met betrekking tot het verzeke-

ringsrecht”, TPR 2005, (49) 51-52, nr. 4; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 569-571, nrs. 
601-605; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 31-36, nrs. 47-54; W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen 

deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 180, nr. 66.
4. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 137 e.v., nrs. 147 e.v.
5. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 151 e.v., nrs. 164 e.v.
6. T. VANCOPPERNOLLE, “Koudwatervrees in het intertemporeel recht”, TVW 2016, (303) 304, nr. 4.
 Zie in dezelfde zin naar Duits recht : B. HESS, Intertemporales Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, 536.
 Zie in dezelfde zin naar Nederlands recht : H. STEIN, “Brood-NODI-gheden bij de toepassing van de Overgangswet boeken 3, 5 en 6 NBW” in 

NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING (ed.), Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, (63) 260-262, nr. 299.
 Zie in dezelfde zin naar Frans recht : P. LEVEL, Essai sur les conflits de lois dans le temps, Parijs, LGDJ, 1959, 10-11, nr. 6; P. ROUBIER, Le droit transitoire, 

Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 5, nr. 1.
7. T. VANCOPPERNOLLE, “Koudwatervrees in het intertemporeel recht”, TVW 2016, (303) 304, nr. 4; T. VANCOPPERNOLLE, “L’application dans le temps 

de la réforme de la responsabilité civile” in GROTIUS-POTHIER (ed.), Regards comparatistes sur la réforme de la responsabilité civile, 2017, https://
grotiuspothier.files.wordpress.com/2016/05/dossier-responsabilite-grotius-pothier.pdf, (60) 62.

 Zie in dezelfde zin naar Duits recht : B. HESS, Intertemporales Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, 614 p.
 Zie ook naar Nederlands recht : H. STEIN, “Brood-NODI-gheden bij de toepassing van de Overgangswet boeken 3, 5 en 6 NBW” in NEDERLANDSE 

JURISTEN-VERENIGING (ed.), Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, (63) 261-262, nr. 299.
 Zie in dezelfde zin naar Frans recht : F. HAGE-CHAHINE, Les conflits dans l’espace et dans le temps en matière de prescription, Parijs, Dalloz, 1977, 227-

332, nrs. 341-485; P. LEVEL, Essai sur les conflits de lois dans le temps, Parijs, LGDJ, 1959, 344 p. Zie ook : H. BATIFFOL, “Conflits de lois dans l’espace et 
conflits de lois dans le temps” in Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, I, Etudes générales. Droit de la famille, 
Parijs, LGDJ, 1950, 292-303; C. GAVALDA, Les conflits dans le temps en droit international privé, Parijs, Recueil Sirey, 1955, 14-26, nrs. 8-21; J. GHESTIN,  
G. GOUBEAUX en M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil. Introduction générale, Parijs, LGDJ, 1997, 346, nr. 387.

2. Het intertemporeel recht en de techniek 
van de intertemporele verwijzingsregels

2. Vóór we dieper ingaan op het intertemporele 
toepassingsgebied van het WVV en van zijn artikel 
5:66, eerste lid in het bijzonder, is het nuttig om eerst 
algemener stil te staan bij de basisprincipes en -tech-
nieken van het intertemporeel recht(1).

3. De Belgische jurist heeft allicht de neiging om 
intertemporele conflicten te benaderen via de begrip-
pen ‘onmiddellijke werking’, ‘eerbiedigende werking’ 
en ‘retroactiviteit’(2). Die begrippen (‘temporele func-
ties’ genoemd)(3) en hun toepassing veroorzaken in 
de praktijk echter vaak moeilijkheden(4). Ze worden 
op veel verschillende manieren ingevuld, en zijn niet 
eenvoudig in de praktijk te brengen. Vaak zorgen ze 
meer voor verwarring dan voor duidelijkheid.

4. Daarom stelde ondergetekende voor om het 
intertemporele toepassingsgebied van nieuwe regels 
in plaats daarvan en naar analogie met het IPR te 
omschrijven aan de hand van ‘intertemporele con-
flictregels’(5).

Het intertemporeel recht is immers functioneel 
verwant met het IPR(6). Beide rechtstakken beogen 
inderdaad de oplossing van wetsconflicten, de ene in 
de tijd, de andere in de ruimte. Het IPR ontwikkelde 
daarvoor een rijk technisch kader van conflictregels. 
Dat kader kan ook worden gebruikt in het intertem-
poreel recht(7).
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Een van de belangrijkste technieken uit het IPR is 
de verwijzingsregel. Internationaalprivaatrechtelijke 
verwijzingsregels lossen internationale wetsconflicten 
op door via geografische aanknopingscriteria (bv. de 
plaats van het schadeverwekkend feit) aan te duiden 
welk recht van toepassing is op een internationale 
rechtstoestand (bv. een internationaal schadegeval). 
Op dezelfde manier kunnen intertemporele wetscon-
flicten worden opgelost door via een intertemporeel 
aanknopingscriterium (bv. het tijdstip van het scha-
deverwekkend feit) aan te duiden welke wet van 
toepassing is op een rechtstoestand die zowel met de 
oude als met de nieuwe wet aanknopingen vertoont 
(bv. een in de tijd gespreid schadegeval(8))(9).

Met die techniek kan het intertemporele toepas-
singsgebied van een nieuwe regel dus eenvoudig en 
secuur worden omschreven via twee parameters :

•  het ‘intertemporele aanknopingscriterium’, d.w.z. 
het feit dat relevant is om de rechtstoestand te 
lokaliseren in de tijd; en

•  de ‘cesuur’, d.w.z. het tijdstip waarna het aankno-
pingscriterium zich moet voordoen om onder de 
nieuwe wet te vallen. Vaak (maar niet altijd - zie 
infra randnr. 7) is dat de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet(10).

Vindt het aanknopingscriterium plaats vóór de cesuur, 
dan is in principe de oude wet van toepassing. Vindt 
het plaats na de cesuur, dan is de nieuwe wet van 
toepassing.

8. Zie over het intertemporeel aansprakelijkheidsrecht : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 621 e.v., nrs. 604 e.v.
9. T. VANCOPPERNOLLE, “Koudwatervrees in het intertemporeel recht”, TVW 2016, (303) 304, nr. 4; T. VANCOPPERNOLLE, “L’application dans le temps 

de la réforme de la responsabilité civile” in GROTIUS-POTHIER (ed.), Regards comparatistes sur la réforme de la responsabilité civile, 2017, https:// 
grotiuspothier.files.wordpress.com/2016/05/dossier-responsabilite-grotius-pothier.pdf, (60) 62. Zie ook : S. LIERMAN en B. WEYTS, “Het overgangs-
recht en de inwerkingtreding van wettelijke regels, in het bijzonder met betrekking tot het verzekeringsrecht”, TPR 2005, (49) 58, nr. 15; P. POPELIER, 
Toepassing van de wet in de tijd, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 41-42, nr. 60 en 51, nr. 78.

 Zie in dezelfde zin naar Duits recht : B. HESS, Intertemporales Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, 331-357.
 Zie in dezelfde zin naar Nederlands recht : H. STEIN, “Brood-NODI-gheden bij de toepassing van de Overgangswet boeken 3, 5 en 6 NBW” in 

NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING (ed.), Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, (63) 233, nr. 281. Zie ook :  
M.R.T. PAUWELS, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving : gewikt en gewogen, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Tilburg, 2009, 45-52;  
M. SCHUVER-BRAVENBOER, Fiscaal overgangsbeleid, Deventer, Kluwer, 2009, 46-50.

 Zie in dezelfde zin naar Frans recht : F. HAGE-CHAHINE, Les conflits dans l’espace et dans le temps en matière de prescription, Parijs, Dalloz, 1977, 258-
260, nrs. 378-380. Zie ook : T. BONNEAU, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, Parijs, PUF, 1990, 40-60, nrs. 38-65; P. LEVEL, 
Essai sur les conflits de lois dans le temps, Parijs, LGDJ, 1959, 101-240, nrs. 58-131.

10. De inwerkingtreding is het moment waarop de wet verbindend wordt voor de rechtsonderhorigen (die de wet moeten naleven) en voor de uitvoe-
ringsorganen en de rechters (die de wet moeten toepassen). De cesuur is daarentegen het moment waarna de (relevante) feiten zich moeten voordoen 
om onder het intertemporele toepassingsgebied van de nieuwe wet te vallen; ze vormt m.a.w. het startpunt van het intertemporele toepassingsgebied 
van de wet. De cesuur wordt vaak verward met de inwerkingtreding. Nochtans moeten beide concepten strikt van elkaar worden onderscheiden. De 
inwerkingtreding betreft de vraag vanaf wanneer de wet moet worden toegepast, terwijl de cesuur het toepassingsgebied van de wet betreft. Wel is 
het zo dat, indien de wetgever daarover niets heeft bepaald, de inwerkingtreding van een wet ook haar cesuur vormt. Zie over deze concepten :  
T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 19 e.v., nrs. 27 e.v. en 27-28, nr. 35; T. VANCOPPERNOLLE, “De inwerking-
treding van nieuwe wetten. Een pleidooi voor vaste verandermomenten en een minimum-inwerkingtredingstermijn” in S. DE REY, N. VAN DAMME en 
T. GLADINEZ (eds.), Grenzen voorbij, Antwerpen, Intersentia, 2020, (675) 676 e.v. 

11. T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 27 e.v., nrs. 34 e.v. en 194 e.v., nrs. 202 e.v.
12. T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 31 e.v., nrs. 39 e.v. en 198-199, nrs. 208-210.
13. De tekst in randnrs. 6-14 is grotendeels gebaseerd op T. VANCOPPERNOLLE, “De schaduw van het W.Venn.”, 2020, https://corporatefinancelab.

org/2020/06/19/de-schaduw-van-het-w-venn/ (laatst geconsulteerd op 16/08/2021).
14. Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 4 april 2019, 33.239.

5. Het komt in de eerste plaats de wetgever toe 
om de cesuur en het aanknopingscriterium van een 
nieuwe regel te bepalen(11). De wetgever kan dat uit-
drukkelijk doen, door de cesuur en het aanknopings-
criterium vast te leggen in de overgangsbepalingen 
van de nieuwe wet (het ‘uitdrukkelijk intertemporeel 
recht’). Hij kan dat ook impliciet doen, bijvoorbeeld 
door zijn visie op het intertemporele toepassingsge-
bied van de wet in te schrijven in de parlementaire 
voorbereiding. Ook een dergelijke impliciete keuze 
moet o.i. in principe worden gerespecteerd, zij het 
enkel voor zover ze duidelijk is en werkelijk onom-
stotelijk vaststaat.

Heeft de wetgever zich noch uitdrukkelijk, noch 
impliciet uitgesproken over het intertemporele toe-
passingsgebied van de nieuwe wet, dan wordt het 
bepaald aan de hand van het ‘algemeen intertempo-
reel recht’(12).

3. De onvolledige overgangsbepalingen in de 
wet van 23 maart 2019 en de rol van het alge-
meen intertemporeel recht

6. Terug naar het WVV nu(13). De wet van 23 
maart 2019(14) die het WVV invoerde (hierna : de 
‘Invoeringswet’), bevat verschillende overgangsbe-
palingen. Het gros van die bepalingen regelt echter 
relatief bijzondere issues, zoals de mogelijkheid van 
een opt-in (infra), de conversie van het kapitaal in 
o.a. de BVBA, de conversie van afgeschafte ven-
nootschapsvormen, etc. Daarnaast geeft de invoering 
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van het WVV voor bestaande vennootschappen 
echter ook aanleiding tot eerder ‘klassieke’ inter-
temporele conflicten, waarbij een bepaalde vraag 
onder het W.Venn. ‘antwoord a’ kreeg en onder het 
WVV ‘antwoord b’. Hoewel dergelijke intertemporele 
conflicten in de praktijk vaak voorkomen, zijn zij 
grotendeels onder de radar gebleven. Op een paar 
uitzonderingen na(15) worden ze inderdaad slechts 
aangeraakt in enkele algemene bepalingen :

•  artikel 38, eerste lid van de Invoeringswet : “Deze 

wet treedt in werking op 1 mei 2019”;

•  artikel 39, § 1, eerste en tweede lid van de In- 
voeringswet : “Op de vennootschappen, verenigin-

gen en stichtingen die bestaan op de dag van de 

inwerkingtreding van deze wet is het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen voor het eerst 

van toepassing op 1 januari 2020. Vennootschappen 

en verenigingen met rechtspersoonlijkheid, en stich-

tingen worden geacht te bestaan vanaf de dag 

waarop zij rechtspersoonlijkheid hebben verkregen.

Vanaf de bekendmaking van deze wet in het Belgisch  

Staatsblad kunnen de in het eerste lid bedoelde ven-

nootschappen, verenigingen en stichtingen evenwel 

beslissen de bepalingen van hetzelfde Wetboek toe te 

passen vóór 1 januari 2020. Deze beslissing vereist 

een statutenwijziging. Als een in het eerste lid be- 

doelde vennootschap, vereniging of stichting van deze  

mogelijkheid gebruik maakt, dient zij haar statuten 

aan de bepalingen van het Wetboek aan te passen 

en wordt het Wetboek op haar van toepassing vanaf 

de dag van de bekendmaking van deze statutenwij-

ziging maar ten vroegste op 1 mei 2019”; en 

•  artikel 39, § 2, eerste lid van de Invoeringswet : 
“Vanaf 1 januari 2020 of, voor de vennootschap-

pen, verenigingen of stichtingen die van de in para-

graaf 1, tweede lid bedoelde mogelijkheid hebben 

gebruik gemaakt, vanaf de dag van de bekendma-

king van de in dat lid bedoelde statutenwijziging, 

zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen van toepas-

sing. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met 

deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag 

15. Zie bv. : art. 39, §§ 3-6 van de Invoeringswet.
16. Dat is nota bene een afwijking van de gemeenrechtelijke regel. Zie daarover infra voetnoten 23 en 37 en randnr. 27.
17. Artikel 39, § 1, eerste lid van de Invoeringswet definieert bestaande vennootschappen als de vennootschappen die ten tijde van de inwerkingtreding 

rechtspersoonlijkheid hebben. Technisch gezien bevat die definitie eigenlijk ook een aanknopingscriterium (de dag waarop de rechtspersoonlijkheid 
wordt verkregen) en een scharnierdatum (de inwerkingtreding). Deze worden echter enkel gebruikt om de overgangsgevallen af te bakenen. De vraag 
hoe de nieuwe wet dan moet worden toegepast op die overgangsgevallen, wordt geregeld door een afzonderlijk aanknopingscriterium en een afzon-
derlijke cesuur, die hieronder worden besproken.

18. Art. 39, § 1, tweede lid, in fine van de Invoeringswet. Ter wille van de leesbaarheid van de tekst wordt dat hierna niet steeds herhaald.
19. Enkele overgangsbepalingen niet te na gesproken (supra voetnoot 15). Daarnaast bevat ook de parlementaire voorbereiding enkele - min of meer dui-

delijke - conflictregels. Zie bv. : Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3119/011, 179-181.

voor niet geschreven gehouden. De aanvullende 

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen worden slechts van toepassing in 

zoverre zij niet door statutaire clausules worden 

uitgesloten”.

In essentie stellen die bepalingen dat, hoewel het 
WVV in werking trad op 1 mei 2019, het op bestaan-
de vennootschappen pas van toepassing is vanaf  
1 januari 2020 (of vanaf de dag van bekendmaking 
van de statutenwijziging waarbij wordt besloten 
om het WVV al vóór 1 januari 2020 van toepassing 
te maken, zoals bedoeld in artikel 39, § 1, tweede 
lid van de Invoeringswet - hierna : de ‘opt-in’). De 
dwingende regels zijn dan onverkort van toepassing 
(daarvan afwijkende statutaire bepalingen worden 
voor niet-geschreven gehouden). De suppletieve 
regels daarentegen zijn zogenaamd enkel van toepas-
sing indien de statuten geen afwijkende bepalingen 
bevatten(16).

7. Wie die bepalingen aandachtig leest, merkt dat 
de wetgever alleen de cesuur heeft geregeld. Voor 
bestaande vennootschappen(17) is dat niet de datum 
van inwerkingtreding (1 mei 2019), maar wel 1 janua-
ri 2020 of de dag van de bekendmaking van de opt-in 
(zij het ten vroegste 1 mei 2019(18)).

8. Over de aanknopingscriteria voor bestaande ven-
nootschappen bewaarde de wetgever echter groten-
deels(19) het stilzwijgen. De enige hypothese waarin 
de oplossing relatief duidelijk volgt uit de artikelen 
39, § 1, eerste en tweede lid en 39, § 2, eerste lid van 
de Invoeringswet, is die waarin de in het geding zijn-
de bepaling van het WVV suppletief is én de statuten 
van de bestaande vennootschap in kwestie een rege-
ling bevatten die van die bepaling afwijkt. Voor alle 
andere hypothesen zegt de wetgever enkel dat de 
nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 (of vanaf de dag 
van de bekendmaking van de opt-in) van toepassing 
zijn op bestaande vennootschappen, maar preciseert 
hij niet wat dan wel het aanknopingscriterium is.

Dat kan op twee verschillende manieren worden 
geïnterpreteerd. Volgens een eerste interpretatie 
moet de rechter vanaf 1 januari 2020 (of vanaf de 
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dag van de bekendmaking van de opt-in) steeds het 
WVV toepassen op bestaande vennootschappen, en 
dit ongeacht de datum van de feiten waarover hij 
oordeelt. O.i. leest die visie echter meer in de over-
gangsbepaling dan er staat. In werkelijkheid heeft 
de wetgever zich namelijk eenvoudigweg niet uitge-
sproken over het aanknopingscriterium, en heeft hij 
die kwestie principieel overgelaten aan het algemeen 
intertemporeel recht(20).

Dat blijkt uit verschillende passages van de parle-
mentaire voorbereiding. Zo luidt het bij de uiteen-
zetting van het overgangsregime : “Vanaf de datum 

waarop het wetboek van toepassing wordt op een ven-

nootschap, vereniging of stichting gelden de gewone 

regels van de werking van de wet in de tijd” (21). Ook 
de minister heeft een en ander uitdrukkelijk beves-
tigd. Op de vraag waarom hij niet was ingegaan op 
de suggestie van de Raad van State om meer gede-
tailleerde overgangsbepalingen te ontwerpen ant-
woordde hij : “Artikel 31, § 3 tot 7 regelt een aantal 

bijzondere situaties. Het leek niet opportuun deze lijst 

nog langer te maken omdat in de meeste gevallen het 

gemeen recht van de toepassing van de wet in de tijd 

een oplossing biedt” (22). Los van enkele zogenaamd 
bijzondere situaties worden de intertemporele con-
flicten naar aanleiding van de invoering van het WVV 
in principe(23) dus beheerst door het “gemeen recht 
van de toepassing van de wet in de tijd”, d.w.z. het 
algemeen intertemporeel recht.

Artikel 39, § 2, eerste lid van de Invoeringswet impli-
ceert dus niet dat de rechter vanaf 1 januari 2020 (of 

20. Zie in dezelfde zin : V. SIMONART, “Code des sociétés et des associations - Droit transitoire” in O. CAPRASSE, H. CULOT en X. DIEUX (eds.), Le nouveau 

droit des sociétés et des associations, Limal, Anthemis, 2019, (519) 519-520 en 542 e.v.; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het overgangsrecht” in H. DE WULF en 
M. WYCKAERT (eds.), Het WVV doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2021, (769) 777 e.v., nrs. 27 e.v. Zie ook : Gent 5 oktober 2020, TIBR 2021, 197.

21. Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 349.
22. Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3119/011, 179. Zie ook de voorbeelden in Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3119/011, 179-181.
23. Nochtans wijkt artikel 39, § 2, eerste lid van de Invoeringswet wel al af van het geldende algemeen intertemporeel recht waar het stelt dat de sup-

pletieve bepalingen van het WVV van toepassing worden op bestaande vennootschappen die geen daarvan afwijkende statutaire bepalingen hebben 
opgenomen. Normaal gezien zijn suppletieve wetten niet van toepassing op lopende contracten (in casu statuten), ook niet wanneer de partijen geen 
uitdrukkelijke clausules hadden opgenomen in hun contract (zie : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 658-659, 
nr. 639). Zie daarover : J. VANANROYE, “Zowel dwingend als aanvullend recht in het WVV van toepassing op ‘oude’ vennootschappen, verenigingen 
en stichtingen”, 2020, https://corporatefinancelab.org/2020/01/02/zowel-het-dwingend-als-het-aanvullend-recht-in-het-wvv-werd-gisteren-van-toepas-
sing-op-oude-vennootschappen-verenigingen-en-stichtingen/?iframe=true&theme_preview=true (laatst geconsulteerd op 28/07/2021); J. VANANROYE, 
“Overgangsonrecht”, 2020, https://corporatefinancelab.org/2020/05/15/overgangsonrecht/?iframe=true&theme_preview=true (laatst geconsulteerd op 
28/07/2021). Zie ook infra voetnoot 37 en randnr. 27.

24. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 34 e.v., nrs. 44 e.v.
25. Zie daarover o.a. : G. CLOSSET-MARCHAL, L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Brussel, Bruylant, 1983, 9-22, nrs. 8-22; H. DE PAGE,  

Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1961, 330-342, nrs. 231-231quinquies; S. LIERMAN en B. WEYTS, “Het overgangsrecht en de 
inwerkingtreding van wettelijke regels, in het bijzonder met betrekking tot het verzekeringsrecht”, TPR 2005, (49) 51-54, nrs. 4-8; P. POPELIER, Toepassing 

van de wet in de tijd, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 38-56, nrs. 55-85; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 61-73, nrs. 
20-25; A.M. VERHEYDEN, “Les principes de droit transitoire et leur application à la loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992”, RGAR 1995,  
nr. 12.465, 1 r°-6 v°, nrs. 4-45. Zie ook het baanbrekende werk van de Franse auteur ROUBIER, waarop het huidige Belgische algemeen intertemporeel 
recht grotendeels (maar niet helemaal) is gebaseerd : P. ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps, I, Parijs, Recueil Sirey, 1929, 675 p.; P. ROUBIER, 
Les conflits de lois dans le temps, II, Parijs, Recueil Sirey, 1933, 816 p.; P. ROUBIER, Le droit transitoire, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 590 p. 

 Het wetsvoorstel houdende Boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-1805/001) wenst deze regels 
grotendeels te codificeren in artikel 1.2 van het Nieuw BW. Bij het afronden van deze noot midden augustus 2021 was nog onduidelijk of die bepaling 
er ook daadwerkelijk zou komen. Wij zouden dat alvast betreuren. Gelet (o.a.) op de hieronder beschreven problemen met de klassieke regels zou een 
codificatie daarvan o.i. inderdaad geen vooruitgang betekenen voor het intertemporeel recht. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, “Werking van de 
wet in de tijd : een stappenplan”, RW 2020-21, (1643) 1651-1652, nr. 23.

vanaf de dag van de bekendmaking van de opt-in) 
steeds enkel het WVV mag toepassen. In de meeste 
gevallen zal de toepassing van het algemeen inter-
temporeel recht inderdaad impliceren dat de rechter 
nagaat wanneer de onderliggende feiten plaatsvon-
den.

4. Het bepalen van het aanknopingscriterium

9. Nu duidelijk is dat de wetgever het bepalen van 
het aanknopingscriterium heeft overgelaten aan het 
algemeen intertemporeel recht, rijst de vraag hoe dat 
precies in zijn werk gaat.

10. Naar positief recht(24) hanteren rechtspraak en 
rechtsleer daarvoor in principe vier basisregels, die 
gelinkt worden aan artikel 1 (vroeger 2) Oud BW(25). 
De nieuwe wet is in principe niet retroactief (1), maar 
heeft wel onmiddellijke werking (2). In het contrac-
tenrecht heeft de nieuwe wet echter eerbiedigende 
werking (3), tenzij ze dwingend is of de openbare 
orde raakt, in welk geval ze alsnog onmiddellijke 
werking heeft (4).

De eenvoud van dat systeem is bedrieglijk. Zoals 
gezegd (supra randnr. 3) zijn de begrippen ‘retroac-
tiviteit’, ‘onmiddellijke werking’ en ‘eerbiedigende 
werking’ in werkelijkheid eigenlijk veel te vaag 
en abstract om voorspelbare regels te vormen. 
Bovendien dateert het systeem uit een tijd waarin het 
intertemporeel recht (buiten het strafrecht) nog niet 
aan hogere normen was onderworpen. Ondertussen 
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hebben rechtspraak en rechtsleer echter verschillen-
de modellen ontwikkeld om het intertemporeel recht 
(ook buiten het strafrecht) te toetsen(26). Sommige 
van die toetsingsmodellen verzetten zich niet alleen 
tegen retroactiviteit, maar ook tegen onmiddellijke 
werking. Dat is bijvoorbeeld duidelijk het geval met 
het vertrouwensbeginsel(27). Dat beginsel houdt in 
dat de intertemporele toepassing van een wetswij-
ziging geen afbreuk mag doen aan de rechtmatige 
verwachtingen van de rechtsonderhorigen die nadeel 
hebben bij die wijziging(28). Nu kunnen niet alleen 
retroactieve wetten de rechtmatige verwachtingen 
van de rechtsonderhorigen fnuiken; ook wetten 
met onmiddellijke werking kunnen dat(29). Dat is 
vanzelfsprekend problematisch voor de hierboven 
beschreven traditionele regels, die de onmiddellijke 
werking immers als principiële oplossing naar voor 
schuiven(30).

11. Om die reden stellen wij een eigen benadering 
voor, die afwijkt van het bestaande systeem omdat 
ze meer uitgaat van de belangenafweging waar het 
in het intertemporeel recht werkelijk om draait én 
bovendien rekening houdt met de vereisten die 
voortvloeien uit hogere normen(31).

De logica van het intertemporeel recht bestaat inder-
daad in een afweging tussen twee tegenstrijdige 
belangen : innovatie en stabiliteit(32). Enerzijds moet 
volgens het innovatiebeginsel de nieuwe wet, die 
wordt geacht beter te zijn dan de oude, een zo ruim 
mogelijk intertemporeel toepassingsgebied krijgen. 
Anderzijds kan men ook niet zomaar alle bestaande 
situaties verstoren door altijd het nieuwe recht toe te 
passen. De rechtsonderhorigen verwachten immers 
dat de oude wet op hen van toepassing zal blijven. 
Het stabiliteitsbeginsel houdt rekening met die ver-
wachtingen door een zo eng mogelijk intertemporeel 

26. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 205 e.v., nrs. 214 e.v. Zie ook aanvullend : T. VANCOPPERNOLLE, 
“Werking van de wet in de tijd : een stappenplan”, RW 2020-21, (1643) 1659-1660, nrs. 42-45.

27. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 417 e.v., nrs. 372 e.v.
28. Zie over het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 326 e.v., 

nrs. 298 e.v. Zie ook : H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN, B. SEUTIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van wetgevingstechniek en behoor-

lijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 129-139, nrs. 146-158; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, 
Intersentia, 1997, 663 p.; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 174-196, nrs. 275-321; J. THEUNIS, “Le principe 
de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle”, RBDC 2008, 5-22.

29. B. PEETERS, “Rechts(on)zekerheid in het belastingrecht”, TFR 1994, (179) 187-188, nr. 18; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke 

regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 310, nr. 394 en 572, nr. 608; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 
4-5, nr. 9, 48-49, nr. 74 en 178-179, nr. 286; J. THEUNIS, “Le principe de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle”, RBDC 
2008, (5) 7, nr. 6; P. VAN ORSHOVEN, “De kraai en de puid. De retroactieve wet in het licht van de beginselen van behoorlijke wetgeving” in JURA 
FALCONIS LIBRI (ed.), De retroactiviteit van rechtsregels, Leuven, Jura Falconis, 1998, (7) 17. 

30. Vgl. : P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 313-314, nr. 398, 569, nr. 602 en 571, nr. 606.
31. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 186 e.v., nrs. 195 e.v. en 575 e.v., nrs. 534 e.v.
32. G. CLOSSET-MARCHAL, L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Brussel, Bruylant, 1983, 12, nr. 11; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 

droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1961, 325-326, nr. 228; T. VANCOPPERNOLLE, “L’application dans le temps de la réforme de la responsabilité civile” in 
GROTIUS-POTHIER (ed.), Regards comparatistes sur la réforme de la responsabilité civile, 2017, https://grotiuspothier.files.wordpress.com/2016/05/dossier- 
responsabilite-grotius-pothier.pdf, (60) 61.

33. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 582 e.v., nrs. 543 e.v.
34. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 345 e.v., nrs. 313 e.v.

toepassingsgebied te vereisen. Het intertemporeel 
recht moet een evenwicht vinden tussen die vereisten.

Concreet wordt het aanknopingscriterium o.i. best 
bepaald in functie van de rechtmatige verwachtingen 
van de rechtsonderhorigen die nadeel hebben bij 
de wetswijziging. Daarbij moeten drie fasen worden 
doorlopen.

12. Eerst moet men nagaan welke rechtsonderhori-
gen precies nadeel hebben bij de wetswijziging(33). 
Vaak is dat op het eerste gezicht duidelijk, maar soms 
doen zich complexe situaties voor. Volgende vuist- 
regels kunnen dan een oplossing bieden :

•  Is er naast een nadeellijdende partij ook een partij 
die voordeel heeft bij de wetswijziging, dan moet 
de rechter alleen kijken naar de rechtmatige ver-
wachtingen van de partij die nadeel heeft bij de 
wetswijziging. Met de verwachtingen van de partij 
die voordeel heeft, mag hij geen rekening houden. 
Het vertrouwensbeginsel verzet zich immers enkel 
tegen de nadelige aantasting van de rechtma- 
tige verwachtingen van de rechtsonderhorigen(34). 
‘Aangename verrassingen’ zijn vanuit dat perspec-
tief niet problematisch.

•  Heeft meer dan één partij nadeel, dan moet 
de rechter het aanknopingscriterium bepalen in 
functie van de rechtmatige verwachtingen van 
de nadeellijdende partij die als eerste gerechtigd 
wordt te verwachten dat de oude wet van toepas-
sing zal blijven.

•  Heeft geen enkele partij nadeel, dan is de nieuwe 
wet van toepassing. Er is dan immers geen enkele 
reden om de oude wet toe te passen, zodat het inno- 
vatiebeginsel ten volle kan spelen. Alleen zaken 
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die al onherroepelijk zijn beoordeeld door de rech-
ter, blijven onderworpen aan de oude wet(35).

13. Vervolgens moet de rechter op zoek naar het 
‘kantelmoment’ voor de rechtsonderhorigen die 
nadeel hebben bij de nieuwe wet, d.w.z. het moment 
waarop zij de rechtmatige verwachting verkrijgen 
dat de oude wet van toepassing zal blijven(36). Dat 
kantelmoment gebruikt hij dan in principe(37) als aan-
knopingscriterium. Vindt het plaats vóór de cesuur, 
dan is in principe de oude wet van toepassing. Vindt 
het plaats na de cesuur, dan is de nieuwe wet van 
toepassing.

Rechtmatige verwachtingen ontstaan onder meer 
wanneer de rechtsonderhorigen dermate op basis 
van de oude wet hebben gehandeld (of hebben 
nagelaten te handelen) dat het heel moeilijk of 
onmogelijk is om hun gedrag nog af te stemmen op 
een nieuwe wet. Wordt dat moment als aanknopings-
criterium gehanteerd, dan kan de rechtsonderhorige 
in principe de juridische gevolgen van zijn gedrag 
voorzien en kan hij eventuele negatieve gevolgen 
nog vermijden door zijn gedrag aan te passen.

Soms is het oude recht echter dermate onduidelijk 
dat het geen rechtmatige verwachtingen kon gron-
den. Ook ten tijde van het kantelmoment weet de 
rechtsonderhorige dan nog niet wat de rechtsge-
volgen van zijn daden zullen zijn. In die mate moet 
dan o.i. alsnog de nieuwe wet worden toegepast 
op alle zaken die nog niet zijn afgesloten door een 
onherroepelijke rechterlijke beslissing. Ook dat volgt 
uit het innovatiebeginsel : bij afwezigheid van recht-
matige verwachtingen is er inderdaad geen enkele 
reden om de oude wet van toepassing te laten. Enkel 
onherroepelijke rechterlijke beslissingen vormen dan 
een grens(38).

14. Duidt de aldus bekomen verwijzingsregel de 
oude wet aan, dan moet de rechter tot slot in princi-
pe nog nagaan of de toepassing van die wet op het 
concrete geval niet botst met de conflictenrechtelijke 
openbare orde(39). In voorkomend geval past hij als-

35. Dat vloeit voort uit de semi-absolute bescherming van onherroepelijke rechterlijke beslissingen, i.e. een andere toetsingsnorm waaraan het intertemporeel 
recht moet voldoen. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 233 e.v., nrs. 238 e.v.

36. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 354 e.v., nrs. 318 e.v. en 595-596, nrs. 559-560. 
37. Voor sommige wijzigingen, bijvoorbeeld suppletieve wijzigingen, is het kantelmoment in principe de contractsluiting (of in dit geval : de oprichting van 

de vennootschap). Uit artikel 39, § 2, eerste lid van de Invoeringswet volgt echter dat de suppletieve bepalingen van het WVV vanaf 1 januari 2020 (of 
vanaf de dag van de bekendmaking van de opt-in) van toepassing zijn op bestaande vennootschappen indien de statuten geen afwijkende bepaling 
bevatten. In die zin wijkt de wetgever dus af van het algemeen intertemporeel recht (supra voetnoot 23). Voor die wijzigingen dient men dan nood-
gedwongen te zoeken naar het ‘second best’ aanknopingscriterium, d.w.z. het aanknopingscriterium dat het minste afbreuk doet aan de rechtmatige 
verwachtingen. Zie : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 693-694, nr. 654. Zie ook infra randnr. 27.

38. Ook dat vloeit voort uit de bescherming van onherroepelijke rechterlijke beslissingen (supra voetnoot 35).
39. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 158 e.v., nrs. 173 e.v. en 596, nr. 561.
40. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, “Koudwatervrees in het intertemporeel recht”, TVW 2016, (303) 315-320, nrs. 16-20; T. VANCOPPERNOLLE, 

Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 161-162, nr. 178 en 561 e.v., nrs. 526 e.v.

nog de nieuwe wet toe. Die veiligheidsklep is net als 
in het IPR noodzakelijk omdat de aanwijzing via aan-
knopingscriteria principieel blind is voor de inhoud 
van de aangewezen wet. Ze beantwoordt bovendien 
aan een bezorgdheid van het Grondwettelijk Hof, dat 
oordeelt dat het intertemporele toepassingsgebied 
van een nieuwe wet onder bepaalde omstandighe-
den ongrondwettig kan zijn indien sommige rechts-
onderhorigen daardoor onderworpen blijven aan een 
onrechtmatige oude wet(40). Dat neemt niet weg dat 
deze exceptie van openbare orde slechts zelden moet 
worden toegepast, zeker in het vennootschapsrecht.

5. Toepassing : het intertemporele toepas-
singsgebied van artikel 5:66, eerste lid WVV

5.1. Inleiding

15. Laat ons het door ons voorgestelde systeem nu 
even toepassen op de nieuwe regeling met betrek-
king tot de gehoudenheid van de overdrager van 
niet-volgestorte aandelen uit artikel 5:66, eerste lid 
WVV. 

Vooraf moeten we even wijzen op artikel 39, § 2, 
derde (vroeger tweede) lid van de Invoeringswet :  
het niet-volgestorte deel van het maatschappelijk 
kapitaal van de vroegere BVBA wordt vanaf 1 januari 
2020 (of vanaf de dag van de bekendmaking van 
de opt-in) van rechtswege omgevormd in een eigen 
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’. Bij 
volstorting worden de gestorte bedragen vervolgens 
geboekt op de onbeschikbare eigen vermogens- 
rekening. Anders gezegd : ondanks de afschaffing 
van het kapitaal blijven de vennoten/aandeelhouders 
in principe schuldenaar van een verplichting om het 
niet-volgestorte gedeelte te betalen.

16. Artikel 5:66, eerste lid WVV luidt als volgt : “In 

geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, 

zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande 

andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap 

en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstor-
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ting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn 

alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden”.

Artikel 5:66, eerste lid WVV is in werking getreden op 
1 mei 2019 (art. 38, eerste lid van de Invoeringswet). 
Overeenkomstig de overgangsbepalingen is dit arti-
kel vanaf 1 januari 2020 of vanaf de dag van de 
bekendmaking van de opt-in(41) (d.i. de cesuur) van 
toepassing op bestaande vennootschappen, zoals de 
vennootschap in kwestie. Artikel 5:66, eerste lid WVV 
is dwingend, zodat eventuele andersluidende statutai-
re clausules (voor zover we konden nagaan in casu 
niet aanwezig) voor niet-geschreven moeten worden 
gehouden. Noch de overgangsbepalingen, noch de 
parlementaire voorbereiding (cf. supra voetnoot 19) 
verduidelijken echter het aanknopingscriterium.

5.2. Identificatie van de nadeellijdende partij

17. Om het aanknopingscriterium te bepalen via de 
door ons voorgestelde methode, moet, zoals gezegd, 
eerst worden nagegaan wie nadeel heeft bij de wets-
wijziging.

Daarbij valt meteen op dat het vraagstuk van de 
gehoudenheid van de overdrager meer dan twee 
partijen affecteert. Het heeft inderdaad niet alleen 
een invloed op de rechtspositie van de overdrager en 
(onrechtstreeks) de overnemer, maar ook op die van 
de vennootschap en van de vennootschapsschuld- 
eisers (i.e. de “derden” over wie artikel 5:66, eerste 
lid WVV het heeft). Die laatste groep betrokkenen 
mag men niet uit het oog verliezen. Kapitaal is (voor 
de BV : was) immers een vorm van schuldeisers-
bescherming, en de vraag of de overdrager na de 
overdracht nog kan worden aangesproken voor het 
niet-volgestorte deel van het kapitaal dat aan zijn 
aandelen verbonden was, determineerde dan ook de 
omvang van die bescherming. 

18. Wie van die partijen heeft nu precies nadeel bij 
de wetswijziging ?

Onder het oude recht was de overdracht van 
niet-volgestorte aandelen bij de BVBA (anders dan bij 

41. Voor zover we konden nagaan, koos de betrokken vennootschap in casu niet voor de opt-in.
42. Zie daarover o.a. : F. HELLEMANS en M. WAUTERS, “Capita selecta inzake overdracht van aandelen” in Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die 

Keure, 2011, (77) 96 e.v., nrs. 20 e.v.; D. LAMBRECHT, “La cession de parts non entièrement libérées d’une SPRL libère totalement le cédant : la Cour 
de cassation se prononce enfin” (noot onder Cass. 9 maart 2017), TRV-RPS 2017, 933-939; K. MARESCEAU, “De volstortingsplicht na een tegenwerpelijke 
overdracht van niet-volgestorte aandelen in een BVBA : de verschillende visies in een notendop” (noot onder Brussel 24 april 2009), TBH 2009, 972-
973; A. VAN IMPE, “De overdracht van niet volgestorte aandelen in de BVBA : a foregone conclusion ?” TBH 2014, 827-845. Zie ook de bijdrage van  
A. STEENO in dit nummer (TRV-RPS 2021, 952 e.v.).

43. Cass. 9 maart 2017, AR C.15.0283.F.
44. Cass. 9 oktober 2020, AR C.17.0601.N. Voor een bespreking van dit arrest, zie TRV-RPS 2021, 952 e.v.

de NV) niet wettelijk geregeld en bestond daarover 
controverse in de rechtspraak en rechtsleer(42). 

Op het eerste gezicht leek die controverse beslecht 
toen het Hof van Cassatie op 9 maart 2017 oordeelde :  
“Cette disposition légale [art. 250 W.Venn., eigen 

toevoeging], en ce qu’elle rend la cession de parts 

opposable à la société à dater de son inscription dans 

le registre des associés, la lui rend opposable pour 

tout ce que cette cession comporte, tant en ce qui 

concerne les droits que les obligations attachées à la 

propriété de la part, et constitue dès lors une déroga-

tion au droit commun du transfert des droits et des 

obligations. Il s’ensuit que, même en l’absence de 

toute acceptation de la cession par la société, celle-ci 

ne peut plus réclamer à l’associé cédant les appels de 

fonds postérieurs à l’inscription de la cession dans le 

registre des associés” (43). Het Hof leek zich daarmee 
aan te sluiten bij een strekking die de laatste jaren in 
opmars was, en volgens dewelke de overdrager van 
de niet-volgestorte aandelen volledig is bevrijd zodra 
de overdracht van de aandelen wordt ingeschreven 
in het aandelenregister.

Nochtans oordeelde het Hof van Cassatie later bij arrest 
van 9 oktober 2020 (nog steeds over het W.Venn.) als 
volgt : “Na de inschrijving van de aandelenoverdracht 

in het register van aandelen kan de overdrager van 

niet-volstorte aandelen door de vennootschap en door 

derden niet tot volstorting worden aangesproken om 

bij te dragen in de na die inschrijving ontstane ven-

nootschapsschulden. Hij kan na die inschrijving door 

hen tot volstorting worden aangesproken tot beloop van 

niet meer dan de voordien ontstane vennootschaps-

schulden” (44). Het Hof hanteerde hier een andere regel 
dan in het arrest van 2017. Het stelde nu uitdrukkelijk 
dat de inschrijving van de overdracht in het aande-
lenregister de overdrager slechts partieel bevrijdde, 
en dat hij nog steeds kon worden aangesproken voor 
de schulden die waren ontstaan vóór de inschrijving. 
Het Hof sloot zich daarmee aan bij een strekking die 
vooral vroeger dominant was.

Hoewel dus nog steeds enige twijfel zou kunnen 
bestaan over de precieze contouren van de gehou-
denheid van de overdrager onder het oude recht, 
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is wel duidelijk dat de inschrijving van de aande-
lenoverdracht de overdrager minstens deels bevrijdde 
van zijn volstortingsverplichting.

19. Het WVV had ondertussen echter voor een geheel 
andere oplossing gekozen, door in zijn artikel 5:66, 
eerste lid voorop te stellen dat de overdrager en de 
overnemer niettegenstaande andersluidende bepa-
ling tegenover de vennootschap en tegenover derden 
steeds hoofdelijk gehouden zijn tot volstorting.

Die wijziging is evident in het voordeel van de ven-
nootschap/derden, die de overdrager nu steeds kunnen 
blijven aanspreken. Ze is ook - zij het onrechtstreeks 
en beperkt - in het voordeel van de overnemer, voor 
wie de overdrager nu meer als een soort ‘bliksemaflei-
der’ fungeert. De overdrager heeft anderzijds in princi-
pe wel nadeel bij de wijziging, nu de inschrijving van 
de overdracht in het aandelenregister hem niet meer 
bevrijdt van zijn volstortingsplicht en hij daarvoor dus 
hoe dan ook kan worden aangesproken.

20. Kortom : het WVV verzwaarde o.i. in principe 
(enkel) de positie van de overdrager. Het zijn dus 
zijn rechtmatige verwachtingen die bepalend zijn 
voor de keuze van het aanknopingscriterium.

5.3. Bepaling van het kantelmoment en construc-

tie en toepassing van de verwijzingsregel

21. Vervolgens rijst in onze methode de vraag vanaf 
welk moment de overdrager gerechtigd wordt te ver-
wachten dat de oude wet van toepassing blijft. Dat 
moment, d.i. het kantelmoment, moet dan worden 
gebruikt als aanknopingscriterium.

22. In dat verband zou men zich meteen al kunnen 
afvragen of er überhaupt rechtmatige verwachtin-
gen konden ontstaan, gelet op de controverse over 
de kwestie onder het W.Venn. (supra randnr. 18). 
Ook de memorie van toelichting verwijst daarnaar :  
“Terwijl voor de NV in de artikelen 506 en 507 

W.Venn. een regeling bestaat over de volstortingsplicht 

voor het geval niet-volgestorte aandelen werden over-

gedragen, ontbreekt voor de BVBA elke regeling in het 

45. Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 153.
46. Zie in dezelfde zin : M. COIPEL, “Il n’était pas trop tard, mais… ce sera fort probablement un chant du cygne” (noot onder Cass. 9 maart 2017), JDSC 

2018, (37) 38, nr. 2. Zie ook : H. DE WULF en M. WYCKAERT, “Effecten bij BV, NV en CV : categorieën, soorten, overdracht, uitgifte en inkoop” in  
H. DE WULF en M. WYCKAERT (eds.), Het WVV doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2021, (77) 135, nr. 99 (“De in de wet ingeschreven oplossing was 

reeds voorgesteld in het kader van de eerste voorstellen tot hervorming die het BCV op [sic] juli 2015 aan minister Geens had voorgelegd. […] Om die reden 

werd tijdens de voorbereiding van het WVV niet op die regel teruggekomen toen het Hof van Cassatie met een arrest van 9 maart 2017 een einde maakte 

aan decennia rechtsonzekerheid […]” ).
47. Zie : M. COIPEL, “Il n’était pas trop tard, mais… ce sera fort probablement un chant du cygne” (noot onder Cass. 9 maart 2017), JDSC 2018, (37) 38,  

nr. 2. Zie ook de bijdrage van A. STEENO in dit nummer (TRV-RPS 2021, 952 e.v.).
48. Vgl. : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 362, nr. 325.

Wetboek van vennootschappen. Dit leidde tot de meest 

uiteenlopende interpretaties in de rechtsleer en recht-

spraak, en bijgevolg tot grote rechtsonzekerheid. De 

ontworpen bepaling wil aan deze rechtsonzekerheid 

een einde maken […]” (45).

Nochtans verliest de memorie van toelichting uit het 
oog dat het Hof van Cassatie op 9 maart 2017 stelling 
heeft ingenomen over het debat(46). Weliswaar heeft 
het Hof in zijn arrest van 9 oktober 2020 een daarvan 
afwijkende stelling naar voor geschoven. Niettemin 
blijkt uit beide arresten duidelijk dat de inschrijving 
van de overdracht in het aandelenregister een zekere 
bevrijdende werking had voor de overdrager (ook 
al kan nog worden gediscussieerd over de precieze 
omvang daarvan). Anders gezegd : het Hof heeft de 
huidige oplossing uit het WVV dus met zekerheid 
afgewezen. Bovendien werd die specifieke oplossing 
uit het WVV onder het oude recht sowieso maar 
door een minderheid - volgens sommigen zelfs door 
niemand(47) - verdedigd. Bijgevolg kon de overdrager 
o.i. minstens gerechtigd worden te verwachten dat 
hij zich via de inschrijving van de overdracht in het 
aandelenregister in zekere mate kon bevrijden(48).

23. De volgende vraag is dan op welk moment die 
rechtmatige verwachting precies ontstaat. De gean-
noteerde uitspraak hanteert het faillissement, dat in 

casu dateerde van na 1 januari 2020, als aankno-
pingscriterium en oordeelt dat het WVV van toepas-
sing is : “Nu het faillissement werd uitgesproken na  

1 januari 2020, dient de curator zich te beroepen op 

de regelgeving die op dat ogenblik van toepassing is 

voor het bepalen van wie gehouden is tot volstorting 

van de [sic] maatschappelijk kapitaal”.

Nochtans ontstaan de rechtmatige verwachtingen van 
de overdrager o.i. al in een vroeger stadium, met 
name op het moment waarop de overdrager de over-
eenkomst tot overdracht van de aandelen sluit. Onder 
het oude recht kon de overdrager (geheel of gedeelte-
lijk) bevrijd worden van zijn volstortingsplicht na over-
dracht. Onder het nieuwe recht kan dat niet meer. Op 
een dergelijke wijziging kan de overdrager zijn gedrag 
enkel afstemmen door het gebrek aan bevrijding ten 
aanzien van de vennootschap/derden te ondervangen 
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in het contract met de overnemer (bv. via de prijs, 
via bijzondere vrijwaringsbedingen, enz.). Dat kan 
echter alleen maar voor zover de overeenkomst tot 
overdracht van de aandelen nog niet is gesloten. Na 
het sluiten van die overeenkomst heeft de overdrager 
geen mogelijkheid meer om zijn gedrag aan te passen 
aan de nieuwe regel, en is hij gerechtigd te verwach-
ten dat de oude wet van toepassing zal blijven. Anders 
gezegd : het kantelmoment is in principe het moment 
waarop de overeenkomst tot overdracht van de aan-
delen wordt gesloten. Dat moment moet als aankno-
pingscriterium worden gebruikt(49). Vindt het plaats na 
de cesuur, dan is de nieuwe wet van toepassing. Vindt 
het daarentegen plaats vóór de cesuur, dan is de oude 
wet van toepassing, en dit ongeacht de vraag wanneer 
de overdracht wordt ingeschreven in het aandelen- 
register, de vennootschap in voorkomend geval failliet 
wordt verklaard, de overdrager wordt aangesproken 
tot volstorting, enz.

Aangezien de overdracht in casu dateert van 4 sep-
tember 2018, d.w.z. vóór de cesuur, was de casus 
o.i. dus principieel onderworpen aan het oude recht.

5.4. Eventuele correctie via de exceptie van  

openbare orde

24. Tot slot moet in ons systeem, zoals gezegd, nog 
worden nagegaan of de toepassing van het oude 
recht in het concrete geval niet in strijd komt met de 
conflictenrechtelijke openbare orde. Dat is manifest 
niet het geval. De oude wet kan dus zonder meer 
worden toegepast.

5.5. Conclusie en bedenkingen

25. Kortom : o.i. was het W.Venn. van toepassing, 
en niet het WVV. Op het eerste gezicht valt dat 
misschien te betreuren, nu het WVV welgekomen 
duidelijkheid verschaft over een kwestie die de 
gemoederen onder het W.Venn. kennelijk maar bleef 

49. Vgl. in dezelfde zin : M. COIPEL, “Il n’était pas trop tard, mais… ce sera fort probablement un chant du cygne” (noot onder Cass. 9 maart 2017), JDSC 
2018, (37) 38, nr. 2.

50. De geannoteerde uitspraak bevat zelfs een vage hint in die richting : “Dit [d.i. de toepassing van de nieuwe regel van het WVV, eigen toevoeging] is niet 

onbillijk, rekening houdend enerzijds met het feit dat een overlater zich bij de oprichting van de vennootschap verbonden heeft tot een bepaalde inbreng, 

anderzijds met het principe vervat in artikel 1165 B.W. dat bepaalt dat overeenkomsten alleen gevolgen teweeg brengen tussen de contacterende partijen 

(in casu overnemer en overlater) en derden (in casu de vennootschap en de curator) geen nadeel kunnen toebrengen alsook met de gemeenrechtelijke 

regeling inzake cessie van schuld”. Anderzijds verwijst de rechter verder ook naar de cassatiearresten van 2017 en 2020, zodat onduidelijk is welke 
strekking de rechtbank zelf aanhing.

51. Zie : E. DIRIX, “Rechtspraak en Nieuw BW : vooruitlopen en teruggrijpen”, RW 2020-21, 1158-1160; L. CORNELIS, “Rechtspraak en nieuw BW : vooruit-
lopen en teruggrijpen zijn aan de wetgevers voorbehouden”, RW 2020-21, 1437-1438; E. DIRIX, “Antwoord op de kanttekening van Ludo Cornelis”, RW 
2020-21, 1439-1440; I. CLAEYS en T. TANGHE, “Nabeschouwing - Wetsvoorstel verbintenissen : anticiperend toepassen of interpreteren?”, RW 2020-21, 
1477-1480.

52. Consulteer daarover (alsook overigens over de vraag of de rechter de oplossing uit het cassatiearrest van 9 oktober 2020 dan wel die uit het cassatiearrest 
van 9 maart 2017 had moeten toepassen) zeker : S. VERSTRAELEN, Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 500 p.

beroeren. Bovendien had de toepassing van de oude 
regel in casu op praktische problemen gestuit. Het 
aandelenregister bevond zich immers niet in het 
rechtsplegingsdossier en geen van de verschijnende 
partijen (de overnemer liet verstek) had het in zijn 
bezit. De rechter kon dus niet zo eenvoudig nagaan 
of en zo ja wanneer de overdracht was ingeschreven 
in het aandelenregister.

Een en ander weegt nochtans niet op tegen het belang 
van de rechtmatige verwachtingen van de overdrager. 
Het grondwettelijk gewaarborgde vertrouwensbegin-
sel vereist o.i. inderdaad dat met die verwachtingen 
rekening wordt gehouden en impliceert dus dat de 
oude wet van toepassing moest blijven.

26. De lezer vraagt zich vervolgens misschien af of 
de rechter de zaken dan niet anders had kunnen aan-
pakken, met name door enerzijds weliswaar het oude 
recht toe te passen, maar dat oude recht anderzijds 
zo in te vullen dat de overdrager steeds gehouden 
blijft(50).

Een dergelijke aanpak heeft iets weg van de zoge-
naamde ‘anticipatieve toepassing van komend recht’, 
waarover recent nog een interessante polemiek werd 
gevoerd n.a.v. van de hervorming van het verbinte-
nissenrecht(51). Aan die discussie wagen we ons hier 
niet. Evenmin gaan we dieper in op de vragen die 
een en ander doet rijzen vanuit de optiek van het 
intertemporeel rechtersrecht(52). Wel is het o.i. quasi 
zeker dat een dergelijk oordeel zou worden hervormd 
in hoger beroep of minstens zou worden verbroken 
door het Hof van Cassatie. Dat Hof heeft inderdaad 
geoordeeld dat de overdrager onder het W.Venn. 
kon worden bevrijd van zijn volstortingsplicht. Het 
deed dat nota bene ook op een moment waarop de 
nieuwe regel uit het WVV al in werking was, en heeft 
elke ‘om-interpretatie’ van het oude recht in het licht 
van artikel 5:66, eerste lid WVV dus veroordeeld.

27. Tot slot nog dit. Hierboven doorliepen we de eer-
ste drie stappen voor de behandeling van intertem-
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porele conflicten(53). We bepaalden de datum waarop 
het WVV in werking trad (stap 1), we bepaalden de 
cesuur voor bestaande vennootschappen (stap 2) en 
we stonden stil bij de manier waarop het aankno-
pingscriterium moet worden gedetermineerd (stap 3). 
In een laatste stap moeten we in principe(54) ook nog 
nagaan of het aldus bekomen resultaat niet strijdt met 
hogere normen, zoals het recht op een eerlijk proces, 
het eigendomsrecht, het vertrouwensbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel(55).

In het hierboven besproken geval van artikel 5:66, 
eerste lid WVV zien we op dat vlak geen echte pro-
blemen. Nochtans is het niet zeker dat de toepassing 
van het WVV op bestaande vennootschappen nooit 
strijdig zou zijn met hogere normen. Men kan zich 
bijvoorbeeld vragen stellen bij de gevallen waarin de 
wetgever de suppletieve regels van vennootschaps-
recht opdringt aan bestaande vennootschappen die 
geen andersluidende statutaire bepalingen hebben 
opgenomen. Voor suppletieve wijzigingen is het kan-
telmoment in principe immers de contractsluiting (of 
in dit geval : de oprichting van de vennootschap), en 
dit ongeacht de vraag of er een uitdrukkelijk beding 
is opgenomen of niet(56). Het is niet ondenkbaar dat 
de toepassing van de suppletieve bepalingen op 
bestaande vennootschappen in sommige gevallen 
kan botsen met hogere normen, al is dat uiteraard 
o.a. afhankelijk van de precieze wijzigingen in kwes-
tie(57).

6. Algemeen besluit

28. Wat er ook van zij, het mag duidelijk zijn dat de 
invoering van het WVV nog vele jaren aanleiding zal 
geven tot intertemporele conflicten. Die intertem-
porele conflicten kunnen al bij al gelukkig relatief 
eenvoudig worden opgelost, zolang men maar stap 
voor stap de juiste vragen stelt en niet meer in de 
overgangsbepalingen leest dan er staat.

In de tussentijd kan ondergetekende de lezer alleen 
maar aanraden zijn geannoteerde wetboeken van het 

53. Zie over dit stappenplan : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 605 e.v., nrs. 568 e.v.; T. VANCOPPERNOLLE, 
“Werking van de wet in de tijd : een stappenplan”, RW 2020-21, 1643-1661.

54. Worden de inwerkingtreding, de cesuur en de aanknopingscriteria volledig bepaald overeenkomstig de door ons voorgestelde methode, dan zou in 
principe geen schending kunnen voorliggen van hogere normen (zie : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 611, 
nrs. 586 en 588). In casu wordt echter minstens een deel van het intertemporele toepassingsgebied van het WVV bepaald door de overgangsbepalingen 
(supra voetnoten 23 en 37), zodat deze vierde stap wel degelijk noodzakelijk is.

55. Zie daarover : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 205 e.v., nrs. 214 e.v. Zie ook aanvullend : T. VANCOPPERNOLLE, 
“Werking van de wet in de tijd : een stappenplan”, RW 2020-21, (1643) 1659-1660, nrs. 42-45.

56. Supra voetnoten 23 en 37.
57. Vgl. : T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 694, nr. 654. Zie ook : J. VANANROYE, “Overgangsonrecht”, 2020, 

https://corporatefinancelab.org/2020/05/15/overgangsonrecht/?iframe=true&theme_preview=true (laatst geconsulteerd op 28/07/2021).
58. Vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Rechtsmethodiek, KU Leuven - Advocaat aan de balie van Brussel (Quinz). Met veel dank 

aan Anneleen Steeno en Joeri Vananroye voor de nuttige en aangename gedachtewisselingen.

W.Venn. nog niet tot het oud papier te veroordelen. 
De kans is immers groot dat ze nog vaak van pas 
zullen komen. Meer nog : eigenlijk zouden die gean-
noteerde wetboeken in de toekomst nog jarenlang 
moeten worden geactualiseerd. Zolang het oude 
recht nog wordt toegepast, blijft het immers in bewe-
ging. Het cassatiearrest van 9 oktober 2020, gewezen 
meer dan een jaar na de inwerkingtreding van het 
WVV, is daarvan het beste voorbeeld.

Thijs Vancoppernolle (58)
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Hof van Cassatie

18 juni 2021 - 1ste Kamer - C.19.0255.N
Voorzitter : E. Dirix
Raadsheren : K. Mestdagh, B. Wylleman, I. Couwen-
berg en S. Mosselmans 
Advocaat-generaal : E. Herregodts
Advocaten : J. Verbist en M. Lebbe

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - INBREUKEN 
OP DE WET OF DE STATUTEN - KWIJTING -  
ENKEL TEN AANZIEN VAN VENNOOTSCHAP - 
CURATOR OPTREDEND NAMENS DE BOEDEL - 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTEN SCHULDEISERS -  
KWIJTING NIET TEGENWERPELIJK

De kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennoot-

schap. Zij doet geen afbreuk aan het recht van derden 

om een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid in 

te stellen.

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. 

De kwijting kan niet aan de curator worden tegenge-

worpen wanneer hij ten behoeve van de gezamenlijke 

schuldeisers een vordering in bestuurdersaanspra-

kelijkheid instelt op grond van artikel 528 W.Venn. 

(huidig art. 2:56, derde lid WVV).

RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATEUR -  
VIOLATION DE LA LOI OU DES STATUTS - 
DÉCHARGE - UNIQUEMENT À L’ÉGARD DE LA 
SOCIÉTÉ - LIQUIDATEUR AGISSANT AU NOM DE 
LA MASSE - DROITS COMMUNS DES CRÉANCIERS - 
DÉCHARGE NON OPPOSABLE

La décharge ne fonctionne qu’à l’égard de la socié-

té. Elle n’affecte pas le droit des tiers d’intenter une 

action en responsabilité des administrateurs.

La mission générale du liquidateur est de réaliser les 

actifs du failli et de les répartir. Lorsque le curateur 

agit au nom de la masse, il exerce les droits communs 

des créanciers. 

La décharge ne peut être opposable au liquidateur s’il 

exerce une action en responsabilité des administra-

teurs au nom des créanciers solidaires sur la base de 

l’article 528 du Code des sociétés (article actuel 2:56, 

troisième paragraphe du CSA).

Serge q.q. als curator van NV J. Story-Scientia t./  
BV Storinvest, BV Istory, Erik, Valerie en Marcel, 
mede inzake NV Ag Insurance

[…]

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 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 afzon-
derlijke stemming over de aan de bestuurders en 
commissarissen te verlenen kwijting.

De kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennoot-
schap. Zij doet geen afbreuk aan het recht van der-
den 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 [vorenstaande] 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 :

92 | rps-trv 2022
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-  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 aanspra-
kelijkheid 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 ven-

nootschapsvordering”, dat “de rechtsgeldig verleende 

kwijting van de algemene vergadering dan ook tegen-

stelbaar [is] aan de curator zowel wat betreft zijn vor-

deringen 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 appèlrechter 
zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

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

[…]

1. Huidige artikelen 2:56, eerste en derde lid WVV en art. XX.227 WER.
2. Kh. Antwerpen, afd. Antwerpen 7 juli 2015, JDSC 2017, 133, noot M. DELVAUX (verkort), JDSC 2017, 275, noot M. CALUWAERTS (verkort) en TRV-RPS 

2016, 449, noot C. BERCKMANS.

Noot

De vordering in bestuurdersaansprake-

lijkheid na faillissement en de kwijting

1. Inleiding

1. In zijn arrest van 18 juni 2021 sprak het Hof van 
Cassatie zich uit over de tegenwerpelijkheid aan de 
curator van de kwijting aan de bestuurders van een 
failliete vennootschap. De vennootschap, die een 
juridische uitgeverij uitbaatte, had in 2013 haar han-
delsfonds overgedragen aan een andere vennoot-
schap met dezelfde aandeelhouders en bestuurders. 
In mei 2014 keurde de algemene vergadering de 
jaarrekening over boekjaar 2013 goed en verleende 
zij vervolgens de bestuurders kwijting. In het najaar 
van 2014 ging de vennootschap failliet. De curator 
meende dat de aansprakelijkheid van de bestuurders 
van de failliete vennootschap in het gedrang was, 
onder meer omdat van de koopprijs van 1,85 miljoen 
euro slechts een beperkt voorschot van 250.000 euro 
werd betaald, waardoor er onvoldoende liquiditeiten 
zouden zijn geweest, omdat de belangenconflicten-
procedure en de alarmbelprocedure niet zouden zijn 
nageleefd en de jaarrekening geen getrouw beeld 
zou hebben gegeven van de financiële toestand. 
Hij stelde een aansprakelijkheidsvordering in op 
grond van de artikelen 527, 528 en 530 W.Venn.(1) 
en vorderde een provisionele schadevergoeding van 
1 euro.

In eerste aanleg en in hoger beroep werd de vorde-
ring van de curator als ongegrond afgewezen. Het 
hof van beroep te Gent oordeelde in zijn arrest van 
3 december 2018 dat de curator geen derde is en 
geen vorderingsrechten van individuele schuldeisers 
kan uitoefenen. Het hof verwees onder meer naar 
een vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen, afdeling Antwerpen van 7 juli 2015(2), 
waar een gelijkaardige redenering werd toegepast. 
De taak van de curator bestaat erin het vennoot-
schapsvermogen weder samen te stellen en daarbij 
oefent hij, enerzijds, de rechten van de gefailleerde 
vennootschap uit en beschikt hij, anderzijds, over 
enkele bijzondere herstelbevoegdheden op grond 
van de artikelen XX.111, XX.112 en XX.114 WER. 
Tenzij hij de herstelbevoegdheden uitoefent, oefent 
de curator de rechten uit van de vennootschap tot 
herstel van de schade aan het vennootschapsvermo-
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gen, namelijk de collectieve schade bestaande uit 
een vermindering van het actief en/of een vermeer-
dering van het passief. Hij handelt in het belang van 
de gezamenlijke schuldeisers, maar niet namens de 
gezamenlijke schuldeisers, aldus het hof. Wanneer 
de curator derden of de bestuurders aanspreekt, dan 
stelt hij bijgevolg geen vordering in namens de indi-
viduele schuldeisers, maar een vennootschapsvorde-
ring. De rechtsgeldig door de algemene vergadering 
verleende kwijting is bijgevolg tegenwerpelijk aan de 
curator, zowel wat betreft zijn vorderingen op grond 
van artikel 527 W.Venn., artikel 528 W.Venn., als 
artikel 1382 BW.

Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het 
hof van beroep in zoverre het de vordering van de 
curator gesteund op artikel 528 W.Venn. afwijst. Het 
Hof brengt de algemene opdracht van de curator in 
herinnering, die erin bestaat de activa van de gefail-
leerde te gelde te maken en het provenu te verdelen. 
Wanneer de curator optreedt namens de boedel dan 
oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de 
schuldeisers uit. Stelt hij in die hoedanigheid een 
aansprakelijkheidsvordering in, dan is de kwijting 
die voor het faillissement aan de bestuurders werd 
verleend, hem niet tegenwerpelijk.

2. Dit arrest ligt in lijn met de eerdere rechtspraak van 
het Hof die stelt dat de curator optredend namens 
de boedel de gemeenschappelijke rechten van de 
schuldeisers uitoefent. Aangenomen wordt dat de 
curator niet alleen de vorderingen kan instellen die 
de gefailleerde vennootschap buiten het faillissement 
zou kunnen instellen, maar ook deze die niet aan de 
gefailleerde toekomen wanneer de boedel hierdoor 
schade heeft geleden. Hieronder brengen we een 
aantal principes in herinnering over de rol van de 
curator als vertegenwoordiger van de boedel, het 
onderscheid tussen collectieve en individuele schade 
en de vorderingsmogelijkheden van de curator en 
de individuele schuldeisers na faillissement. Verder 
wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsvorderingen 
die de curator kan instellen tegen de bestuurders en 
de werking van de kwijting.

3. F. DE LEO, “Het vennootschaps- en boedelbelang in de queeste van Dionysos : naar nieuwe wijn in oude zakken ?”, TPR 2018, 476-479, nrs. 
10-12; T. LYSENS, “Curatoren : rol in faillissement” in X. (ed.), Faillissement & Reorganisatie, Mechelen, Kluwer, 2021, 7.C.2-4. 21; J. VANANROYE, 
“Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde” (noot onder Cass. 5 december 1997), 
TRV 1998, 271; A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Limal, Anthemis, 2019, 979-981, nrs. 1353-1355.

4. Zie J. VANANROYE, “Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde” (noot onder Cass. 
5 december 1997), TRV 1998, 272-273. Verder : J. VANANROYE, “Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens 
onrechtmatige kredietverlening en -handhaving”, TRV 1999, 156-157, nr. 7; C. BERCKMANS, “Bestuurdersaansprakelijkheid op hete kolen. Over samen-
loop, co-existentie en quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent” (noot onder Kh. Antwerpen, afd. Antwerpen 7 juli 2015), TRV-RPS 2016, 464, nr. 2.

5. Art. XX.110, § 1 WER.

2. De curator : van Janus-figuur naar behar- 
tiger van de belangen van de boedel

3. Traditioneel wordt de curator voorgesteld als een 
figuur met twee gezichten (Janus-figuur), die, ener-
zijds, de gefailleerde vertegenwoordigt en, anderzijds, 
de massa van de schuldeisers. Als vertegenwoordiger 
van de gefailleerde zal de curator bepaalde verbinte-
nissen overnemen en uitvoeren (realisatie activa)  
of beëindigen (beperken passief). Daarnaast verte-
genwoordigt hij de massa van de schuldeisers ten 
aanzien van de gefailleerde, van derden (revindica-
ties) of van bepaalde schuldeisers (betwisting van de 
ingediende schuldvorderingen). Deze twee petjes-leer 
is een kunstmatige constructie, die moeilijk werkbaar 
is in de praktijk. Nu wordt de curator meer gezien als 
een belangenbehartiger, die het beheer op zich 
neemt van de boedel die ontstaat als gevolg van het 
faillissement. Het idee van vertegenwoordiging van 
hetzij de gefailleerde, hetzij de gezamenlijke schuld-
eisers, is in die opvatting minder belangrijk(3).

Sommige auteurs vergelijken de taak van de curator 
bij collectief faillissementsbeslag met deze van een 
deurwaarder bij individueel uitvoerend beslag(4). Het 
faillissement impliceert een collectief beslag op het 
vermogen van de gefailleerde, met inbegrip van diens 
vorderingsrechten, ten behoeve van de gezamelijke 
schuldeisers. Door deze buitenbezitstelling van de 
gefailleerde van rechtswege, verliest hij het beheer 
over al zijn goederen(5). De curator is de vertegen-
woordiger van de gezamenlijke schuldeisers die op 
hun beurt op basis van hun gezamenlijke executie-
rechten de gefailleerde kunnen vertegenwoordigen. 
De faillissementsboedel kan worden beschouwd als 
een bestemmingsgebonden gemeenschappelijk ver-
mogen tussen de gezamenlijke schuldeisers, gericht 
op de vereffening van het vermogen van de gefail-
leerde. Tot dit vermogen behoren enkel de geza-
menlijke executierechten van de schuldeisers, niet 
de goederen van de gefailleerde zelf en al evenmin 
de persoonlijke verbintenisrechtelijke aanspraken 
van de schuldeisers tegenover derden. Vorderingen 
tot herstel van schade aan de faillissementsboedel 
kunnen in principe enkel worden ingesteld door de 
curator; het gaat dan om collectieve schade.
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3. Het monopolie van de curator om vorderin-
gen in te stellen tot herstel van collectieve 
schade

4. Collectieve schade is schade die geen andere oor-
zaak heeft dan de vermindering van het vermogen 
van de gefailleerde door een vermindering van het 
nettoactief of een vermeerdering van het nettopas-
sief. Deze collectieve schade is gemeenschappelijk 
aan alle schuldeisers. Na faillissement kan enkel de 
curator een vordering instellen tot herstel van de 
schade aan de boedel(6). Het feit dat de gefailleerde 
zelf niet beschikt over een vordering op de derde die 
de fout heeft begaan, doet hieraan geen afbreuk(7).

In het UNAC-arrest oordeelde het Hof van Cassatie 
dat wanneer de curator namens de boedel optreedt, 
hij de rechten uitoefent die gemeenschappelijk zijn 
aan de schuldeisers. De rechten die gemeenschappe-
lijk zijn aan de schuldeisers, zijn de rechten die ont-
staan door schade veroorzaakt door de fout van wie 
ook, waardoor het passief van het faillissement wordt 
verzwaard of het actief ervan wordt verminderd(8). 
Deze formulering is inmiddels standaard geworden 
en werd nadien nog herhaaldelijk bevestigd(9).

5. De vorderingen tot vergoeding van collectieve 
schade kunnen worden onderverdeeld in twee 
soorten van vorderingen. Ten eerste gaat het om 
alle vorderingen tot schadevergoeding die door de 
gefailleerde kunnen worden ingesteld (bv. aanspra-
kelijkheidsvorderingen tegen bestuurders of tegen 
kredietverstrekkers). Zij maken als onlichamelijke 
roerende goederen deel uit van de boedel. Ten twee-
de zijn er aansprakelijkheidsvorderingen die strek-
ken tot vergoeding van schade die de gefailleerde 
zelf buiten faillissement niet zou kunnen instellen. 
Meestal gaat het om handelingen die de gezamenlijke 
verhaalsrechten van de schuldeisers betreffen en die 

6. J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants des sociétés, Brussel, Larcier, 2012, 205, nr. 131; B. TILLEMAN en N. VANDAMME, “Externe bestuurdersaan-
sprakelijkheid tegenover de fiscus en de RSZ bij faillisssement van de onderneming die geen natuurlijke persoon is” in M. E. STORME, B. TILLEMAN,  
J. VANANROYE, M. VANMEENEN en R. HOUBEN (eds.), Curatoren en vereffenaars : actuele ontwikkelingen V, Antwerpen, Intersentia, 2020, 218-220, 
nr. 2; J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, corporatefinancelab.org/beginselen 28 september 2021, 293, nr. 152; A. ZENNER, Traité du droit 

de l’insolvabilité, Limal, Anthemis, 2019, 974-975, nr. 1350.
7. Zie Cass. 24 oktober 2004, RPS 2004, 152, noot W. DERIJCKE, RW 2007-08, 500, noot en TRV 2005, 554, noot J. VANANROYE.
8. Cass. 12 februari 1981, AC 1980-81, 662, BRH 1981, 154, Pas. 1981, I, 639, concl. M. DECLERCQ, RCJB 1983, 5, noot J. HEENEN.
9. Zie o.a. Cass. 5 december 1997, AC 1997, 1289, RW 1998-99, 817, noot, TBH 1998, 198 (weergave M. GREGOIRE), TBH 1998, 523, concl. J. SPREUTELS, 

TRV 1998, 268, noot J. VANANROYE; Cass. 4 februari 2011, AC 2011, 399, RW 2011-12, noot J. VANANROYE; Cass. 5 september 2013, AC 2013, 1723, 
concl. C. VANDEWAL, FJF 2014, 712, JDSC 2014, 176, TBH 2013, 939 (weergave A. VAN HOE), TBH 2014, 160, noot; Cass. 28 maart 2014, AC 2014, 
898, JT 2014, 543, TRV 2014, 788, noot G. LINDEMANS; Cass. 17 december 2015, AC 2015, 3009, concl. A. VAN INGELGEM, JDSC 2017, 211, noot  
M.-A. DELVAUX, RW 2016-17, 307 (samenvatting). Voor een overzicht zie A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Limal, Anthemis, 2019, 975-976, 
nr. 1350.

10. Art. 1167 oud BW.
11. Art. XX.114 WER. Zie hierover S. JACQMAIN, F.-G. CASPAR, A. DE BROUCHOVEN DE BERGEYCK, C. GRÉGOIRE, Z. LEDENT en L. MAISTRIAUX, 

“Chronique droit de l’insolvabilité 2020-2021”, TRV-RPS 2021, 650, nr. 44; G. LINDEMANS en C. CAUFMANN, “Commentaar bij artikel XX.114 WER” in 
Comm.Handel., afl. 90, 3, nr. 1; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Luik, Kluwer, 2019, 826.

12. G. LINDEMANS, “Eenvoudig, maar niet gemakkelijk : over collectieve schade bij faillissement” (noot onder Cass. 28 maart 2014), TRV 2014, 795, nr. 3.
13. Cass. 24 oktober 2002, AC 2002, 2266, DAOR 2003, 278, concl. C. DUBRULLE, RW 2002-03, 902, concl. (uittreksel) C. DUBRULLE, TBH 2003, 184 (weer-

gave M. VERRAES), TRV 2005, 560, noot J. VANANROYE; Cass. 28 maart 2014, AC 2014, 898, JT 2014, 543, TRV 2014, 788, noot G. LINDEMANS.

tevens het voorwerp uitmaken van een pauliaanse 
vordering. De pauliaanse vordering(10) biedt schuld- 
eisers de mogelijkheid om in eigen naam op te 
komen tegen rechtshandelingen die hun schulde-
naar heeft verricht met bedrieglijke benadeling van 
hun rechten. Indien de vordering gegrond wordt 
verklaard, dan is de betrokken rechtshandeling niet 
tegenwerpelijk aan de schuldeiser die de vordering 
heeft ingesteld. Na faillissement is uitsluitend de 
curator bevoegd om de pauliaanse vordering in te 
stellen(11). Wanneer de gefailleerde aan een paulia-
neuze handeling heeft meegewerkt, heeft hij zelf 
uiteraard geen vordering; de boedel wel, omdat 
er sprake is van benadeling van de gezamenlijke 
schuldeisers. Een typevoorbeeld is de gefailleerde die 
kort voor het faillissement activa heeft overgedragen 
naar een andere vennootschap, zonder dat hier enige 
tegenprestatie tegenover stond(12).

6. Om schade toe te brengen aan de boedel, hoeft 
de fout niet noodzakelijk te leiden tot een verzwaring 
van het passief ervan. Collectieve schade is eveneens 
schade aan de boedel die wordt veroorzaakt door de 
fout van een derde, waardoor het actief wordt ver-
minderd of waardoor het actief dat ter beschikking 
van de schuldeisers had moeten staan, niet effectief 
in de boedel voorhanden is. Dit was bijvoorbeeld 
het geval toen een inbreng in het kapitaal van een 
vennootschap niet had plaatsgevonden als gevolg 
van valse akten tot kapitaalverhoging. Dit had geen 
vermindering van het actief of vermeerdering van het 
passief tot gevolg, maar wel een niet-verhoging van 
het actief met het bedrag van de gefingeerde kapi-
taalverhoging. Het nadeel voor de boedel bestaat uit 
de niet-verhoging van het actief(13).

Dat één van de schuldeisers, wegens een door hem 
begane fout, naar verhouding van zijn schuldvorde-
ring niet dezelfde rechten heeft als de andere schuld-
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eisers, vormt geen beletsel voor de vordering van 
de curator. Opdat er sprake zou zijn van collectieve 
schade, wordt niet vereist dat iedere schuldeiser, 
indien hij individueel zou optreden, aanspraak zou 
kunnen maken op een vergoeding die naar verhou-
ding gelijk is aan het bedrag van zijn schuldvorde-
ring. Het is dus ook mogelijk dat de curator een boe-
delvordering instelt tegen één van de schuldeisers in 
de boedel die een fout heeft begaan(14).

Het is evenmin vereist dat alle deelgenoten nadeel lij-
den, opdat de boedel een vordering zou hebben. Het 
volstaat dat de boedel schade lijdt. De verdeling van 
het provenu van die vordering gebeurt binnen de 
boedel, volgens de geldende rangorde. Dat bepaal-
de schuldeisers in de boedel niet zouden delen in 
het provenu (bijvoorbeeld omdat alles toekomt aan 
de bevoorrechte schuldeisers), doet niets af aan het 
bestaan van de boedelvordering zelf(15).

Omgekeerd volstaat het niet dat alle schuldeisers 
gelijkaardige schade lijden om van collectieve schade 
te spreken, als er geen schade is op het niveau van 
de boedel. De collectieve schade is immers niet gelijk 
aan een bundeling van de individuele schadevergoe-
dingsvorderingen van de schuldeisers. De curator 
kan niet ten behoeve van bepaalde schuldeisers een 
rechtsvordering instellen, zelfs niet wanneer hun 
individuele rechten zijn samengevoegd(16). De curator 
is immers niet bevoegd om op te treden voor spe-
cifieke schade die de schuldeiser individueel heeft 
geleden en die geen weerslag heeft op de aanspra-
ken van de gemeenschappelijke schuldeisers.

7. De collectieve schade kan echter ook tot indivi-
dueel nadeel bij elk van de schuldeisers leiden. Zij 
zien immers hun verhaalsrechten aangetast, doordat 
hun onderpand in waarde vermindert of hun onder-
linge rangorde wordt verstoord. Een individuele 
schuldeiser kan echter geen vordering instellen tot 
vergoeding van zijn aandeel in de collectieve scha-
de(17). Enkel de curator, als vertegenwoordiger van de 
gemeenschappelijke schuldeisers kan deze vordering 
instellen. In hoofde van de schuldeisers maakt deze 
schade patrimoniale reflexschade uit, een vorm van 
afgeleide schade waarvoor zij tijdens het faillissement 

14. Cass. 12 februari 1981, AC 1980-81, 662, BRH 1981, 154, Pas. 1981, I, 639, concl. M. DECLERCQ, RCJB 1983, 5, noot J. HEENEN.
15. J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, corporatefinancelab.org/beginselen 28 september 2021, 294-295, nr. 155.
16. Cass. 2 maart 1995, AC 1995, 247, JLMB 1995, 1195, noot C. PARMENTIER, RW 1995-96, 538, noot, TBH 1995, 569, noot.
17. Cass. 17 januari 2008, AC 2008, 130, TBH 2008, 321, noot; Cass. 10 december 2008, AC 2008, 2989, concl. D. VANDERMEERSCH, JDSC 2010, 161, TRV 

2012, 45, noot F. PARREIN.
18. C. BERCKMANS, “Schuldeisers en stilzitten curator. Het monopolie doorbroken”, NJW 2013, 481, nr. 6; J. VANANROYE, “Vorderingsrechten van curator 

en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde” (noot onder Cass. 5 december 1997), TRV 1998, 277-278; J. VANANROYE, 
Beginselen van organisatierecht, corporatefinancelab.org/beginselen 28 september 2021, 294, nr. 153.

19. C. BERCKMANS, “Schuldeisers en stilzitten curator. Het monopolie doorbroken”, NJW 2013, 480, nr. 5.
20. Zie hierover Y. DESMYTTERE en F. HELSEN “Commentaar bij artikel XX.225 WER” in Comm.Handel., afl. 83, 12-13; B. VANDER MEULEN, Praktische 

gids voor faillissementscuratoren, Mechelen, Kluwer, 2021, 508, nr. 620.

zelf geen vordering kunnen instellen(18). Een voor-
beeld van dergelijke collectieve schade is de schade 
aan het vennootschapsvermogen door een kennelijk 
onredelijke verderzetting van een deficitaire onder-
neming, die wordt geviseerd in artikel XX.227 WER 
(wrongful trading). De instandhouding van een 
reddeloos verloren onderneming kan de schuldeiser 
wiens schuldvordering ontstond in deze periode 
voor het faillissement eigen schade berokkenen, 
maar geeft ook aanleiding tot afgeleide schade die 
gelijk is voor alle schuldeisers van de vennootschap, 
aangezien de toename van het nettopassief of de 
vermindering van het nettoactief de verhaalsmoge-
lijkheden van alle schuldeisers aantasten. De schade 
is dan gelijk aan de vermindering van de nettowaarde 
van het vennootschapsvermogen tussen het ogenblik 
waarop de aangifte van het faillissement had moe-
ten gebeuren en het ogenblik waarop dit effectief 
gebeurde. De vordering tot vergoeding van deze 
schade kan uitsluitend worden uitgeoefend door de 
curator(19). Dit staat uitdrukkelijk vermeld in artikel 
XX.227, § 2 WER.

Een uitzondering op het principe dat uitsluitend de 
curator een vorderingsrecht heeft voor de collectieve 
schade vormt de vordering op grond van artikel 
XX.225, § 3 en § 4 WER inzake faillissementsaanspra-
kelijkheid wegens kennelijk grove fout. Een indivi-
duele schuldeiser kan deze vordering instellen indien 
de curator de vordering zelf niet instelt binnen een 
maand na hiertoe door de benadeelde schuldeiser te 
zijn aangemaand. De benadeelde schuldeiser stelt de 
curator daarvan in kennis. De curator kan tussenko-
men in de door de schuldeiser ingestelde procedure, 
in dat geval komt hij van rechtswege in de plaats 
van de schuldeiser. De boedel dient de schuldeiser 
voor de gemaakte uitgaven en kosten te vergoeden 
indien de curator tussenkomt. Indien de curator niet 
tussenkomt, heeft de schuldeiser eveneens recht op 
een vergoeding voor de gemaakte kosten indien de 
vordering voordeel oplevert voor de boedel(20). Het 
recht voor individuele schuldeisers om een afgelei-
de vordering in te stellen, blijft evenwel beperkt tot 
de faillissementsaansprakelijkheid wegens kennelijk 
grove fout. Het lijkt wat arbitrair dat de wetgever 
enkel in dit geval een uitzondering heeft voorzien. 
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VANANROYE pleit ervoor om een gelijkaardige vor-
deringsmogelijkheid voor individuele schuldeisers 
eveneens te voorzien in andere gevallen van col-
lectieve schade : de hierboven geschetste vordering 
wegens het kennelijk onredelijk verderzetten van een 
deficitaire onderneming (wrongful trading), de ven-
nootschapsvordering in bestuurdersaansprakelijkheid 
(actio mandati) of de aansprakelijkheidsvorderingen 
wegens laattijdige aangifte van het faillissement(21) of 
de niet-naleving van de alarmbelprocedure(22)(23). Ook 
voor deze vorderingen zou het nuttig zijn om toe te 
laten dat individuele schuldeisers hiertoe het initia-
tief nemen, wanneer de curator zelf geen vordering 
instelt. Dit kan evenwel niet zonder wettelijke basis.

8. De exclusieve bevoegdheid van de curator om 
een vordering in te stellen tot vergoeding van de 
collectieve schade, verhindert niet dat schuldeisers 
nog steeds een vordering kunnen instellen tot ver-
goeding van hun individuele schade(24). Individuele 
schade is de schade met een andere oorzaak dan de 
vermindering van de nettowaarde van het vermogen 
van de gefailleerde debiteur. Een typevoorbeeld van 
een dergelijke vordering is de aansprakelijkheidsvor-
dering die een schuldeiser na het faillissement instelt 
tegen een bestuurder die hem ertoe heeft aangezet 
om te contracteren op basis van foutieve of onvol-
ledige informatie (culpa in contrahendo). De schade 
die de schuldeiser lijdt, is individuele schade en geen 
schade gemeen aan alle schuldeisers in de massa, 
waarvoor de curator een vordering zou moeten 
instellen(25). De fiscus of de RSZ kan eveneens een 
aansprakelijkheidsvordering instellen wegens onbe-
taalde fiscale of socialezekerheidsschulden die te 
wijten zijn aan een fout van de bestuurders indien zij 
hierdoor individuele schade hebben geleden. Dat er 
sprake is van individuele schade blijkt uit het feit dat 
door het niet-betalen van de betrokken schulden het 
passief weliswaar is toegenomen, maar de voor de 
fiscus of de RSZ bestemde gelden in diezelfde mate 
werden aangewend om het actief van de gefailleerde 
te vergroten(26). In een dergelijk geval is er geen spra-
ke van collectieve schade(27).

21. Art. XX.102 WER.
22. Art. 5:153, § 3 (BV), art. 6:119, § 3 (CV) en art. 7:228, vijfde lid (NV) WVV.
23. J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, corporatefinancelab.org/beginselen 28 september 2021, 298, nr. 159.
24. Cass. 5 september 2013, AC 2013, 1723, concl. C. VANDEWAL, FJF 2014, 712, JDSC 2014, 176, TBH 2013, 939 (weergave A. VAN HOE), TBH 2014, 160, 

noot; Cass. 17 december 2015, AC 2015, 3009, concl. A. VAN INGELGEM, JDSC 2017, 211, noot M.-A. DELVAUX, RW 2016-17, 307 (samenvatting).
25. C. BERCKMANS, “Schuldeisers en stilzitten curator. Het monopolie doorbroken”, NJW 2013, 481, nr. 8; J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, 

corporatefinancelab.org/beginselen 28 september 2021, 294, nr. 154.
26. Cass. 5 september 2013, AC 2013, 1723, concl. C. VANDEWAL, FJF 2014, 712, JDSC 2014, 176, TBH 2013, 939 (weergave A. VAN HOE), TBH 2014, 160, 

noot BTS; Cass. 17 december 2015, AC 2015, 3009, concl. A. VAN INGELGEM, JDSC 2017, 211, noot M.-A. DELVAUX, RW 2016-17, 307 (samenvatting).
27. B. TILLEMAN en N. VANDAMME, “Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover de fiscus en de RSZ bij faillisssement van de onderneming die geen 

natuurlijke persoon is” in M. E. STORME, B. TILLEMAN, J. VANANROYE, M. VANMEENEN en R. HOUBEN (eds.), Curatoren en vereffenaars : actuele 

ontwikkelingen V, Antwerpen, Intersentia, 2020, 254-255, nr. 31.
28. Artikel XX.225, § 3 en § 4 WER.

4. De vordering van de curator wegens 
bestuurdersaansprakelijkheid

9. Hierboven (randnr. 5) werd al uiteengezet dat de 
vorderingen tot vergoeding van de collectieve schade 
kunnen worden onderverdeeld in, enerzijds, de vor-
deringen die enkel door de gefailleerde kunnen wor-
den ingesteld en, anderzijds, de vorderingen die de 
gefaillleerde zelf buiten faillissement niet zou kunnen 
instellen, omdat zij de gezamenlijke verhaalsrechten 
van de schuldeisers betreffen. Daarnaast kunnen 
schuldeisers na faillissement een vordering blijven 
instellen wegens hun individuele schade.

Dit onderscheid kan men doortrekken op het vlak 
van de bestuurdersaansprakelijkheid. Klassiek wordt 
een onderscheid gemaakt tussen de interne en de 
externe bestuursaansprakelijkheid. Interne aansprake-
lijkheid betreft de contractuele aansprakelijkheid van 
de bestuurders tegenover de vennootschap. Externe 
aansprakelijkheid is de extracontractuele aansprake-
lijkheid van de bestuurders tegenover derden.

Na faillissement kan de externe aansprakelijkheid 
van de bestuurders verder worden verfijnd en kan 
zij worden onderverdeeld in de externe aansprake-
lijkheid tegenover de individuele schuldeisers en de 
externe aansprakelijkheid tegenover de gezamen-
lijke schuldeisers voor boedelschade. De curator 
kan zowel de interne aansprakelijkheidsvorderingen 
instellen, als de externe aansprakelijkheidsvorderin-
gen wegens boedelschade. Beide soorten vorderin-
gen strekken tot vergoeding van collectieve schade. 
Individuele schuldeisers kunnen enkel nog een aan-
sprakelijkheidsvordering instellen tot vergoeding van 
hun individuele schade. Zolang het faillissements- 
beheer door de curator duurt, kunnen zij - volgens 
de hierboven aangehaalde rechtspraak van het Hof 
van Cassatie - geen individuele vordering instellen 
tot vergoeding van hun deel in de collectieve schade. 
Het vorderingsrecht van de benadeelde schuldeisers 
wegens kennelijk grove fout(28), vormt hierop een 
uitzondering. 
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Mogelijke rechtsgronden voor de externe bestuur-
dersaansprakelijkheid zijn :

-  de aansprakelijkheid wegens schending van het 
WVV of de statuten op grond van artikel 2:56, derde 
lid WVV;

-  de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige uitke-
ring aan de aandeelhouders in een BV op grond 
van artikel 5:144 WVV(29);

-  de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad 
op grond van artikel 1382 oud BW;

-  de aansprakelijkheid wegens niet- of laattijdige beta-
ling van de bedrijfsvoorheffing of BTW op grond 
van artikel 51 Fiscaal Invorderingswetboek(30);

-  de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid 
wegens kennelijk grove fout op grond van artikel 
XX.225 WER;

-  de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid voor 
RSZ-schulden op grond van artikel XX.226 WER;

-  de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid we-
gens het kennelijk onredelijk voortzetten van een 
deficitaire onderneming (wrongful trading) op 
grond van artikel XX.227 WER(31). 

Na faillissement kan enkel de curator de vorderin-
gen instellen op grond van artikel 5:144 WVV en 
artikel XX.227 WER. Individuele schuldeisers kunnen 
nog steeds een externe aansprakelijkheidsvordering 
instellen op voorwaarde dat die strekt tot de vergoe-
ding van hun individuele schade(32).

10. In casu heeft het hof van beroep te Gent in 
zijn arrest van 3 december 2018 terecht geoordeeld 
dat wanneer de curator derden of bestuurders aan-
spreekt, hij geen vordering instelt namens de indivi-
duele schuldeisers. Het volstaat immers niet om de 
individuele vorderingsrechten van de schuldeisers 
samen te voegen opdat er sprake zou zijn van collec-
tieve schade. De curator kan echter naast de interne 
aansprakelijkheidsvordering of vennootschapsvorde-
ring (actio mandati), tevens een externe aanspra-
kelijkheidsvordering instellen wegens boedelschade 
namens de gezamenlijke schuldeisers.

29. Voorwaarde is dat de leden van het bestuursorgaan wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van 
de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar opeisbare schulden te betalen in een periode van twaalf maanden volgend op de uitkering. De 
term “kennelijk” verwijst naar het marginale karakter van de toetsing door de rechter (zie S. DE GEYTER, “Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, TIBR 2019/2, RL-6, nr.16).

30. Voorheen de artikelen 445quater WIB 1992 en 93undecies WBTW.
31. Zie tevens het overzicht bij B. TILLEMAN en N. VANDAMME, “Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover de fiscus en de RSZ bij faillisssement van 

de onderneming die geen natuurlijke persoon is” in M. E. STORME, B. TILLEMAN, J. VANANROYE, M. VANMEENEN en R. HOUBEN (eds.), Curatoren 

en vereffenaars : actuele ontwikkelingen V, Antwerpen, Intersentia, 2020, 221-223, nr. 5-6 en J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, corporate- 
financelab.org/beginselen 28 september 2021, 295-300, nrs. 156-160.

32. Een vordering tot vergoeding van collectieve schade kunnen zij, zoals vermeld, enkel instellen in het specifieke geval van artikel XX.225, § 3 en § 4 WER.
33. Art. 5:98, tweede lid (BV), art. 6:83, tweede lid (CV), art. 7:149, tweede lid (NV) en art. 9:20 (VZW) WVV.
34. A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, RW 1995-96, 1002, nr. 7; M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschaps- 

bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, 35, nr. 40.

Het moet gaan om een boedelvordering tot vergoe-
ding van collectieve schade die de vennootschap 
zelf buiten het faillissement niet kan instellen. De 
boedel heeft aansprakelijkheidsvorderingen die de 
gefailleerde zelf niet zou hebben : boedelvorderingen 
(net zoals er boedelschulden zijn). Indien de boedel 
onrechtmatig wordt benadeeld, heeft de boedel zelf 
hiervoor een boedelvordering. Dit geldt voor hande-
lingen die de gezamenlijke verhaalsrechten van de 
schuldeisers treffen. 

Wanneer de curator de bestuurders aansprakelijk 
stelt, dan is het dus van belang na te gaan of het 
gaat om een interne aansprakelijkheidsvordering 
die de vennootschap zelf zou kunnen instellen, dan 
wel een externe aansprakelijkheidsvordering wegens 
boedelschade. In het eerste geval zal moeten worden 
nagegaan of aan de bestuurders rechtsgeldig kwijting 
werd verleend voor de aangevoerde fouten, in het 
tweede geval is de kwijting hoe dan ook niet tegen-
werpelijk aan de curator.

5. De kwijting 

11. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de 
algemene vergadering bij afzonderlijke stemming 
over de kwijting aan de bestuurders en, in de NV 
met duaal bestuur, aan de leden van de raad van 
toezicht(33). Kwijting is een eenzijdige en vrijwillige 
rechtshandeling, waarbij de vennootschap op onher-
roepelijke wijze uitdrukkelijk afstand doet van het 
recht om een aansprakelijkheidsvordering of actio 

mandati in te stellen tegen de bestuurder wegens 
fouten die deze in de uitoefening van zijn mandaat 
heeft begaan(34).

De kwijting speelt enkel in de contractuele rela-
tie tussen de vennootschap en haar bestuurders. 
Kwijting geldt bijgevolg enkel tegenover bestuurders 
in rechte en niet tegenover feitelijke bestuurders, dit 
zijn personen die ten aanzien van de vennootschap 
werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben 
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gehad(35) zonder dat zij hiertoe enige opdracht heb-
ben gekregen vanwege de algemene vergadering(36). 

Wanneer de algemene vergadering rechtsgeldig kwij-
ting heeft verleend aan de bestuurders voor begane 
beheersfouten, dan kan de vennootschap geen con-
tractuele aansprakelijkheidsvordering meer instellen 
voor deze fouten. Meestal wordt aangenomen dat 
de kwijting eveneens verhindert dat een extra-
contractuele aansprakelijkheidsvordering op grond 
van artikel 1382 oud BW wordt ingesteld(37). Een 
dergelijke vordering is sowieso uitzonderlijk gelet 
op het principiële samenloopverbod dat verhindert 
een contractspartij extracontractueel aan te spreken 
wanneer deze een contractuele fout heeft begaan. 
De samenloop tussen een contractuele en een extra-
contractuele aansprakelijkheidsvordering is slechts 
mogelijk onder twee strikte voorwaarden : de fout 
is niet alleen een tekortkoming aan de contractuele 
verbintenis, maar ook een inbreuk op de algemene 
zorgvuldigheidsnorm en daarnaast is de erdoor ver-
oorzaakte schade andere dan aan de slechte uitvoe-
ring van het contract te wijten schade(38). Fouten die 
tevens een strafrechtelijk misdrijf uitmaken, vallen 
niet onder dit relatieve samenloopverbod. Maar al is 
er sprake van een misdrijf, niets belet de vennoot-
schap om afstand te doen van de burgerlijke aanspra-
kelijkheidsvordering wegens onrechtmatige daad die 
eruit voortvloeit(39). Het valt moeilijk te verdedigen 
dat de vennootschap afstand doet van haar recht 
om de bestuurder aansprakelijk te stellen wegens 
contractuele fouten en vervolgens deze kwijting zou 
kunnen omzeilen door een extracontractuele aan-
sprakelijkheidsvordering in te stellen op grond van 
artikel 1382 oud BW(40).

12. De kwijting kan niet altijd verhinderen dat 
een aansprakelijkheidsvordering wordt ingesteld. 

35. Art. 2:56, eerste lid WVV.
36. F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, 112.
37. F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, 114; H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2020, 348, nr. 723; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, RW 1995-96, 1011, nr. 38; J. STOFFELEN, “Commentaar bij 
artikel 5:96 t.e.m. 5:99 WVV” in Comm.V.en V., afl. 60, 9, nr. 14.

38. Cass. 27 november 2006, AC 2006, 2427, NJW 2008, 28, noot I. BOONE, Pas. 2006, 2485, RABG 2007, 1257, noot L. PHANG; Cass. 17 maart 2017, RW 
2018-19, 382 (samenvatting), noot, TBBR 2020, 438, TBH 2017, 952, noot P. GILLAERTS; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 110-116, nrs. 148-156.
39. J. VANANROYE, “Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator : same old Story ?”, www.corporatefinancelab.org.
40. O.a. J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants des sociétés, Brussel, Larcier, 2012, 328, nr. 211, bepleit het tegendeel, maar geeft toe dat deze moge-

lijkheid eerder theoretisch is.
41. Art. 5:98, tweede lid (BV), art. 6:83, tweede lid (CV), art. 7:149, tweede lid (NV) en art. 9:20 (VZW) WVV.
42. Cass. 12 februari 1981, AC 1980-81, 662, BRH 1981, 154, Pas. 1981, I, 639, concl. M. DECLERCQ, RCJB 1983, 5, noot J. HEENEN. Zie hierover  

F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, 103-104; GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, RW 1995-96, 1007-
1010, nrs. 26-31; J. STOFFELEN, “Commentaar bij artikel 5:96 t.e.m. 5:99 WVV” in Comm.V.en V., afl. 60, 10, nr. 15.

43. K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOTTENS, F. PARREIN, S. DE DIER en S. COOLS, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, 
404, nr. 339. 

44. Art. 5:104 (BV), art. 6:89 (CV), art. 7:157 (NV) WVV. 
45. F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, 119; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants des sociétés, Brussel, Larcier, 2012, 

329, nr. 2111; J. STOFFELEN, “Commentaar bij artikel 5:96 t.e.m. 5:99 WVV” in Comm.V.en V., afl. 60, 10, nr. 14. Zie ook de bespreking en voorstellen 
tot verbetering van H. BRAECKMANS en J. DUPONT, “De minderheidsvordering : een kritische analyse”, DAOR 2014, 4-20.

De kwijting is slechts rechtsgeldig wanneer de ware 
toestand van de vennootschap niet wordt verbor-
gen door enige weglating of onjuiste opgave in de 
jaarrekening. Is er sprake van met het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen of de statuten 
strijdige verrichtingen, dan moeten deze bepaaldelijk 
zijn aangegeven in de oproeping(41). 

Essentieel voor een rechtsgeldige kwijting is dat de 
algemene vergadering met kennis van zaken beslist. 
Wanneer er sprake is van weglatingen of onjuisthe-
den in de jaarrekening, dan kan de kwijting niettemin 
rechtsgeldig zijn, indien de algemene vergadering 
op andere wijze kennis heeft gekregen van de ware 
toestand van de vennootschap en deze weglatingen 
of onjuistheden heeft gedekt(42). Dit is bijvoorbeeld 
het geval wanneer zij kennis heeft gekregen van de 
werkelijke toestand van de vennootschap door een 
vermelding in de verslaggeving van het bestuursor-
gaan of het verslag van de commissaris. Vereist wordt 
dat alle aandeelhouders op de hoogte waren van de 
ware toestand van de vennootschap, het volstaat niet 
dat de meerderheid van de aandeelhouders hiervan 
kennis had. Dit is een feitenkwestie. Het is aan de 
bestuurder om te bewijzen dat de aandeelhouders 
op een andere wijze kennis hadden van de ware 
toestand van de vennootschap(43).

De kwijting biedt verweer tegen de aansprakelijk-
heidsvordering die wordt ingesteld door de vennoot-
schap voor de fouten die door de kwijting werden 
gedekt. Zij belet evenwel niet dat (minderheids)
aandeelhouders die de kwijting niet hebben goedge-
keurd, nadien een minderheidsvordering instellen(44). 
Verschillende hypotheses zijn mogelijk : de aandeel-
houder was niet aanwezig, hij heeft zich onthouden, 
hij heeft tegengestemd of zijn stem was aangetast door 
een wilsgebrek(45). Aansprakelijkheidsvorderingen 
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wegens fouten waarvoor geen kwijting werd ver-
leend, zijn eveneens nog altijd mogelijk. Verder is 
het denkbaar dat in bepaalde gevallen het kwijtings-
besluit kan worden vernietigd wegens misbruik van 
meerderheid(46), indien geen redelijke aandeelhouder 
in het licht van het vennootschapsbelang voor de 
kwijting had gestemd(47). 

13. De kwijting heeft bovendien geen enkele invloed 
op de mogelijkheid voor derden om de bestuurders 
aansprakelijk te stellen. Voor derden is de kwijting 
immers een res inter alios acta (48). Wanneer de cura-
tor een aansprakelijkheidsvordering instelt tegen de 
bestuurders, dan moet worden nagegaan of hij dit 
doet in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de 
gefailleerde vennootschap, dan wel als een vertegen-
woordiger van de gemeenschappelijke schuldeisers. 
Enkel in het laatste geval kan hij worden beschouwd 
als een derde en is de kwijting hem niet tegenwer-
pelijk.

Wanneer de curator een aansprakelijkheidsvordering 
instelt op grond van artikel 2:56, eerste lid WVV 
wegens fouten die bestuurders hebben begaan in 
de uitoefening van hun opdracht, dan treedt hij op 
als vertegenwoordiger van de gefailleerde vennoot-
schap. In diezelfde hoedanigheid zou hij een vor-
dering kunnen instellen wegens inbreuken op het 
WVV of de statuten. De curator oefent dan de interne 
aansprakelijkheidsvordering uit en alle excepties die 
daaraan kleven, zijn hem tegenwerpelijk, de rechts-
geldig verleende kwijting inbegrepen. Wel kan de 
curator de kwijting eventueel aanvechten indien zij 
met bedrieglijke miskenning van de rechten van de 
schuldeisers werd verleend en dit op grond van de 
pauliaanse vordering of de herstelbevoegdheden uit 
de artikelen XX.111 en XX.112 WER(49). 

Stelt de curator echter namens de gemeenschappe-
lijke schuldeisers een vordering in wegens externe 
bestuurdersaansprakelijkheid, dan is de kwijting 
hem niet tegenwerpelijk(50). Deze vordering strekt tot 

46. Art. 2:42, 2° WVV.
47. J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, corporatefinancelab.org/beginselen 28 september 2021, 301, nr. 161.
48. F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, 121; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, RW 1995-96, 1015, 

nr. 50; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants des sociétés, Brussel, Larcier, 2012, 230, nr. 211; B. VANDER MEULEN, Praktische gids voor faillisse-

mentscuratoren, Mechelen, Kluwer, 2021, 501, nr. 617.
49. F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, 123; J. VANANROYE, Beginselen van organisatierecht, corporatefinancelab.org/begin-

selen 28 september 2021, 301, nr. 161.
50. H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2020, 341, nr. 712; K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOTTENS,  

F. PARREIN, S. DE DIER en S. COOLS, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, 323-324, nr. 260; J.-F. GOFFIN, Responsa- 

bilités des dirigeants de sociétés, 2012, Brussel, Larcier, 329-330, nr. 211; M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 40-41, nr. 46; B. VANDER MEULEN, Praktische gids voor faillissementscuratoren, Mechelen, Kluwer, 2021, 500-501, nrs. 616-617.

51. Voor een bespreking zie S. DE GEYTER, “Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, TIBR 2019/2, 
RL-10 - RL-13, nrs. 26-29; E.-J. NAVEZ en A. NAVEZ, Le Code des sociétés et des associations. Présentation et premières commentaires, Brussel, Larcier, 
2019, 70-74, nrs. 151-160; E. POTTIER en F. LEFÈVRE, “La responsabilité des organes” in A.-P. ANDRÉ-DUMONT en T. TILQUIN (eds.), La société à 

responsabilité limitée, Brussel, Larcier, 2019, 185-191, nrs. 23-29; J. VANANROYE, “De voorgestelde ‘cap’ op bestuurdersaansprakelijkheid : enkele in het 
oog springende discriminaties”, www.corporatefinancelab.org.

vergoeding van de schade die de boedel heeft gele-
den. Een vordering wegens de niet-naleving van de 
alarmbelprocedure bijvoorbeeld zal dan niet kunnen 
worden afgewezen wegens de door de vennootschap 
verleende kwijting. Ook wanneer de curator namens 
de gemeenschappelijke schuldeisers een aansprake-
lijkheidsvordering instelt wegens inbreuken op het 
WVV of de statuten op grond van artikel 2:56, derde 
lid WVV, moet hij worden beschouwd als een derde. 
De kwijting is hem bijgevolg niet tegenwerpelijk. 

In casu had het hof van beroep dit onderscheid niet 
gemaakt en geoordeeld dat de curator die derden of 
de bestuurders aansprakelijk stelt, de vennootschaps-
vordering instelt. 

Het Hof van Cassatie spreekt zich in zijn arrest van 
18 juni 2021 enkel uit over de niet-tegenwerpe-
lijkheid aan de curator van de kwijting die werd 
verleend wegens inbreuken op het WVV of de sta-
tuten. Dezelfde principes kunnen evenwel worden 
toegepast op de aansprakelijkheidsvordering die de 
curator instelt op grond van artikel 1382 oud BW : 
een eerder verleende kwijting belet niet dat de cura-
tor deze externe aansprakelijkheidsvordering instelt 
namens de gemeenschappelijke schuldeisers.

14. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt 
dat kwijting slechts één van de middelen is om de 
(gevolgen van de) bestuurdersaansprakelijkheid uit 
te sluiten of te beperken. Daarnaast geldt de wette-
lijke beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid 
tot bepaalde bedragen afhankelijk van de gemiddel-
de omzet en het gemiddelde balanstotaal op jaarbasis 
van de rechtspersoon (de “cap”) die is opgenomen in 
artikel 2:57 WVV. Deze aansprakelijkheidsbeperking 
wordt echter sterk uitgehold door de uitzonderingen 
die werden opgenomen in artikel 2:57, § 3 WVV. Zij 
geldt o.a. niet voor de hierboven aangehaalde fail-
lissementsaansprakelijkheid wegens kennelijk grove 
fout(51). Bovendien is het sedert de invoering van de 
wettelijke aansprakelijkheidsbeperking niet meer toe-
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gelaten dat de vennootschap de bestuurders vooraf 
exonereert of zich ertoe verbindt hen te vrijwaren 
voor hun aansprakelijkheid(52). Het lijkt daarom in 
de meeste gevallen nog steeds aangewezen om 
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te 
gaan om de financiële gevolgen van een eventuele 
veroordeling voor bestuurdersaansprakelijkheid te 
vermijden.

Sarah De Geyter (53)

52. Art. 2:58 WVV.
53. Vrijwillig postdoctoraal medewerker UGent, jurist.
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AANVOERINGSRISICO - GEBREK AAN INDIVIDUEEL  
BELANG

5. TERGEND EN ROEKELOOS GEDING 

1. Er is geen inbreuk op het vereiste van de een-

taligheid in de zin van artikel 40 van de Taalwet 

Gerechtszaken wanneer een in dit processtuk opge-

nomen anderstalige vermelding wordt vertaald in de 

procestaal, of indien de zakelijke inhoud ervan in de 

procestaal wordt weergegeven. 

2. Een in het huishoudelijk reglement van een ven-

nootschap opgenomen beding, waarin wordt bepaald 

dat geschillen betreffende de interpretatie van de 

statuten ten opzichte van de vennoten, evenals de 

geschillen welke zich tussen de vennoten zouden 

kunnen voordoen ten opzichte van de vennootschap, 

door arbitrage zullen worden beslist, is niet van 

toepassing op de door eisers ten aanzien van de ven-

nootschap geformuleerde aanspraken ingevolge een 

voorgehouden misleiding door deze vennootschap ten 

aanzien van hen. Deze eis betreft geen geschil ‘tussen 

vennoten’. 
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Men mag niet uit het oog verliezen dat in gevallen 
van prospectusaansprakelijkheid en/of gebrekkige 
informatievoorziening bij beleggingsbeslissingen een 
ganse groep van beleggers geaffecteerd wordt door 
eenzelfde onrechtmatig gedrag, zodat een concen-
tratie van geschillen bij één enkel forum, rekening 
houdend met efficiëntie-overwegingen, geboden is. 
Anders dan bijvoorbeeld bij fysieke schade of scha-
de wegens schending van persoonlijkheidsrechten, 
die op individueel niveau dient te worden ingevuld, 
dient de schade hier een eerder macro-economische 
invulling te krijgen aangezien een dergelijk onrecht-
matig handelen ook een incidentie kan hebben op de 
efficiënte werking van de effectenmarkten. 
Een marktaanknoping - waarvoor het Hof in derge-
lijke geschillen lijkt te opteren - leent zich ook beter 
tot collectieve acties zoals deze in het geschil VEB/
BP. Op zijn beurt is de collectieve actie - wanneer 
hiervoor een voldoende uitgewerkt kader wettelijk 
bestaat - het meest efficiënte actiemiddel tegen der-
gelijke inbreuken die eenzelfde aanpak vereisen. 

31. De beslissing van het Hof in deze zaak zal moge-
lijk ook een invloed hebben op de bepaling van 
het toepasselijk recht op vorderingen van beleggers 
in dergelijke geschillen(47). Bij de bepaling van het 
toepasselijk recht inzake onrechtmatige daad wordt 
eveneens aanknoping gezocht bij het Erfolgsort (zie 
artikel 4, lid 1 Rome II-verordening)(48). Aangezien de 
bepalingen van Rome II in beginsel parallel moeten 
worden geïnterpreteerd met de regels van Brussel 
Ibis (49), dient de plaats van intrede van schade bij 
dergelijke vermogensdelicten op dezelfde manier te 
worden ingevuld, nl. aanknoping bij het recht van de 
plaats waar bepaalde wettelijke openbaarmakings-
vereisten dienen te worden vervuld(50). Maar hetzelf-
de voorbehoud kan ook hier gemaakt worden m.b.t. 
de vraag of de plaats van de rechtstreekse schade 
voor de belegger (of het Erfolgsort) samenvalt met de 
plaats van beursnotering …

Kim Swerts (51) 

47. Zie evenwel voor de vereiste nuancering m.b.t. deze parallelle uitlegging tussen Rome II en Brussel Ibis : G. VAN CALSTER, “Applicable law in cases of 
purely economic loss following judgment in Vereniging van Effectenbezitters”, blogpost, 23 juni 2021 (https://gavclaw.com/2021/06/23/). 

48. Verord. EG Raad en Eur. Parlement nr. 864/2007, 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna 
“Rome II”), Pb.L. 31 juli 2007, afl. 199, 40. 

49. Overweging 7 Rome II. 
50. Deze ‘marktaanknoping’ wordt reeds lang voorgestaan door een belangrijk deel van de, voornamelijk, Duitse literatuur : zie hierover o.m. : M. LEHMANN, 

“Propostion d’une règle spéciale dans le Règlement Rome II pour les délits financiers”, RCDIP 2012, 485 e.v. 
51. Advocaat, praktijkdocent UA.
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Ondernemingsrechtbank  

Gent (afd. Dendermonde)

18 oktober 2021 - 2de Kamer
Voorzitter : G. De Croock
Rechters in ondernemingszaken : E. Martens en  
H. Windey
Advocaten : P. Baillon, A. Cleyman, A. Erauw, K. Lips  
en P. Vermeulen

1. OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID - KENNELIJK 
ONTOEREIKEND AANVANGSKAPITAAL - INHOUD 
FINANCIEEL PLAN - VENNOOTSCHAPPEN - 
FAILLISSEMENT

2. AANSPRAKELIJKHEID BEOEFENAAR VAN EEN 
CIJFERBEROEP - VRIJWARING VOOR OPRICHTERS 
- NIET-NAKOMING ADVIESPLICHT - VERLIES VAN 
EEN KANS - EXONERATIEBEDING

3. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - TEKORT- 
KOMING AAN ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDS- 
PLICHT - INNEN VAN VOORSCHOTTEN - VOORT-
ZETTEN VAN EEN REDDELOOS VERLOREN 
ONDERNEMING

1. Bij het faillissement van de vennootschap binnen 

drie jaar na de oprichting, zijn de oprichters jegens 

de belanghebbenden hoofdelijk gehouden voor de 

verbintenissen van de vennootschap, naar een ver-

houding die de rechter vaststelt, indien het maat-

schappelijk kapitaal, resp. het eigen vermogen en 

de ondergeschikte middelen ter beschikking gesteld 

van de vennootschap bij oprichting kennelijk ontoe-

reikend waren voor de normale uitoefening van de 

voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. 

Om de kennelijke ontoereikendheid van het aan-

vangskapitaal vast te stellen, moet het criterium van 

de redelijke, vooruitziende en voorzichtige oprichter 

gebruikt worden. Het financieel plan, opgesteld ten 

tijde van de oprichting, dient ter voorkoming van een 

post factum-beoordeling.
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2. Als de beoefenaar van een cijferberoep op basis 

van de informatie die hij verkrijgt een financieel plan 

opstelt waaruit blijkt dat er financiële moeilijkheden 

te vrezen vallen op korte termijn, heeft hij de plicht 

het advies te geven om met een dergelijk financieel 

plan de vennootschap niet op te richten, of vooraleer 

deze op te richten bijkomende middelen ter externe 

financiering te zoeken. Bij een tekortkoming aan 

deze adviesplicht, is de cijferberoeper aansprakelijk 

van zodra het aannemelijk is dat indien hij zijn 

plicht zou zijn nagekomen, de kans bestond dat de 

oprichters voormelde maatregelen wel zouden hebben 

genomen. Een exoneratiebeding ter vrijwaring van de 

juistheid van ontvangen informatie ontslaat de cijfer-

beroeper niet van zijn adviesplicht of de aansprake-

lijkheid die eruit voortvloeit.

3. De bestuurder begaat een tekortkoming aan de 

algemene zorgvuldigheidsnorm wanneer hij namens 

de vennootschap voorschotten int, alhoewel hij op dat 

ogenblik reeds wist dat het contract niet meer zou 

worden uitgevoerd, omdat de vennootschap zich al in 

staat van staking van betalen bevond. Met deze voor-

schotten verzekert hij de vennootschap immers van 

een fictief krediet en werden kennelijk deficitaire acti-

viteiten verdergezet. De collectieve schade ingevolge 

de voortzetting van een reddeloos verloren vennoot-

schap kan enkel ex aequo et bono worden begroot.

1. RESPONSABILITÉ DU FONDATEUR - PREUVE DU 
CAPITAL INITIAL - CONTENU DU PLAN FINANCIER 
- SOCIÉTÉS - FAILLITE

2. RESPONSABILITÉ DE L’EXPERT-COMPTABLE -  
INDEMNISATION DES FONDATEURS - MANQUE-
MENT AU DEVOIR DE CONSEIL - PERTE D’UNE 
CHANCE - CLAUSE D’EXEMPTION

3. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS -  
MANQUEMENT À L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE  
VIGILANCE - ENCAISSEMENT D’AVANCES - POUR-
SUITE D’UNE ACTIVITÉ DÉFAILLANTE

1. En cas de faillite de la société dans les trois ans 

de sa constitution, les fondateurs sont solidairement 

responsables des obligations de la société dans les pro-

portions fixées par le tribunal, si le capital social, ou 

les fonds propres dont dispose la société au moment de 

sa constitution, sont manifestement insuffisants pour 

permettre la conduite normale de l’activité envisagée 

pendant au moins deux ans. Afin de déterminer l’in-

suffisance manifeste du capital initial, il faut se réfé-

rer au critère du fondateur raisonnable, prévoyant 

et prudent. Le plan financier, établi au moment de 

la constitution, permet d’éviter une évaluation a pos-

teriori.

2. Si l’expert-comptable établit, sur la base des infor-

mations qu’il obtient, un plan financier montrant 

que des difficultés financières sont à craindre à court 

terme, il a le devoir de conseiller de ne pas constituer 

la société avec un tel plan financier ou de chercher 

un financement externe supplémentaire avant de 

la constituer. En cas de manquement à ce devoir 

de conseil, la responsabilité de l’expert-comptable 

est engagée dès lors qu’il est probable que, s’il avait 

rempli son devoir, il y aurait eu une chance que les 

fondateurs prennent les mesures susmentionnées. 

Une clause d’exemption garantissant l’exactitude des 

informations reçues ne libère pas l’expert-comptable 

de son devoir de conseil ni de la responsabilité qui 

en découle.

3. Un administrateur manque au devoir général de 

diligence s’il perçoit des avances au nom de la société, 

alors qu’il savait déjà à ce moment-là que le contrat 

ne serait plus exécuté, car la société était déjà en état 

de cessation de paiement. En percevant ces avances, 

il a assuré à la société un crédit fictif et la poursuite 

d’activités manifestement déficientes. Le préjudice col-

lectif résultant de la continuation d’une telle activité 

ne peut être évalué qu’ex aequo et bono.

P. Baillon q.q. als curator van BVBA Eurowindows t./ 
Jan, BVBA Dancee, Rita, Ivan en SBB Accountants en 
Belastingconsulenten BV

[…]

B. Feiten - voorwerp van betwisting

5. JAN, IVAN en RITA waren oprichters van de BVBA 
EUROWINDOWS, opgericht bij akte verleden voor 
notaris VLAMINCK dd. 31 januari 2011. IVAN over-
leed op 11 juli 2020 en RITA is zijn erfgenaam.

6. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 50.000,00 
euro en was bij de oprichting [volgestort].

7. De vennootschap is haar activiteiten opgestart in 
mei 2011 met de opening van een showroom op het 
adres van de maatschappelijke zetel. Op 6 augustus 
2012 wordt BVBA EUROWINDOWS failliet verklaard 
en dit als gevolg van de aangifte van staking van 
betalen door [enige] zaakvoerder JAN.

[…]

9. BV SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS was het 
accountantskantoor welke bijstand verleende bij het 
finaliseren van het financieel plan dat op 22 decem-
ber 2010 is afgewerkt.
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10. Naar aanleiding van het faillissement werd een 
strafonderzoek gevoerd lastens JAN die geleid heeft 
tot vervolging.

JAN is bij vonnis van 28 maart 2018 van de Dertiende 
Correctionele Kamer in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
vonnis dat bij arrest van 23 december 2019 van het 
Hof van Beroep Gent is bevestigd, veroordeeld voor 
de volgende strafrechtelijke inbreuken :

-  inbreuk op artikel 496 Strafwetboek door onder 
valse voorwendsels gelden te innen ten nadele van 
CÉDRIC, MARIA en WILLY, DANY, BVBA DANCEE;

- inbreuk op artikel 489bis, 4°, Strafwetboek;

- inbreuk op artikel 489bis, 1° en 2° Strafwetboek.

Voor deze tenlasteleggingen is verweerder JAN ver-
oordeeld in een hoofdgevangenisstraf van achttien 
maanden (met gewoon uitstel voor een periode van 
vijf jaar) en een geldboete van 1.200,00 euro.

Tevens is er een beroepsverbod opgelegd voor een 
termijn van tien jaar.

Op burgerlijk vlak werd de burgerlijke partijstelling 
van de curator ontvankelijk en gegrond verklaard en 
werd JAN veroordeeld tot betaling van een provisie 
van 1,00 euro. Deze veroordeling werd bevestigd in 
graad van beroep.

11. Tijdens de strafprocedure werd een expertise 
uitgevoerd door bedrijfsrevisor VANDENABEELE, 
afgesloten op 2 september 2017.

12. De gefailleerde vennootschap had tot doel 
de productie en het plaatsen van schrijnwerk. De 
curator wijst erop dat de plaatsing van schrijnwerk 
evenwel niet opgenomen is in de doelomschrijving 
en evenmin in de activiteiten van de Kruispuntbank 
Ondernemingen. Volgens de curator kon het finan-
cieel plan dat uitging van plaatsing van schrijnwerk, 
terwijl dit in het maatschappelijk doel niet het geval 
is dan ook onmogelijk correct zijn.

Volgens de curator is het financieel plan manifest 
ontoereikend gezien :

-  in het financieel plan een klantenkrediet van 15 
dagen is voorzien en een leverancierskrediet van 30  
dagen. Dergelijke termijnen zijn totaal onrealistisch.  
Klanten betalen in de bouw niet binnen de 15 dagen;

-  in het financieel plan geen sprake is van een 
voorraad. Er is evenmin sprake van werken in uit-

voering, voorschotten op te maken op facturen op 
31.12.2012;

-  waarborgverplichtingen voor uitgevoerde werken 
ontbreken. In de details (blz. 14 van het financieel 
plan) is geen sprake van bewegingen begin- en 
eindvoorraad en evenmin van bewegingen begin- 
en eindvoorraad in verband met werken in uitvoe-
ring;

-  volgens het financieel plan is er een 50/50 %-ver-
houding tussen omzet aan 6 % en omzet aan 21 %;

-  volgens de statuten en volgens de inschrijvingen 
in KBO en BTW kan er evenwel geen plaatsing bij 
particulieren gebeuren bij gebreke aan inschrijving 
en erkenning; bovendien beschikte de gefailleerde 
niet over de vereiste beroepsbekwaamheid;

-  er was geen personeel voorzien in het financieel 
plan zodat zich de vraag stelt wie de plaatsing 
ging uitvoeren, minstens was daarvoor geen kost 
voorzien;

-   de gefailleerde, noch haar zaakvoerder, beschikte 
over het vereiste vestigingsattest.

Uit het bovenstaande blijkt volgens de curator dat er 
cruciale fouten gemaakt zijn bij de opmaak van het 
financieel plan.

13. De curator wijst erop dat :

-  het [volgestort] maatschappelijk kapitaal van 
50.000,00 euro werd omgebogen naar een negatief 
eigen vermogen van -30.793,97 euro;

-  belangrijke schulden werden gemaakt bij leveran-
ciers terwijl de klanten wel facturen hebben betaald 
aan BVBA EUROWINDOWS; er waren bij de failliet-
verklaring immers geen openstaande klantenfactu-
ren meer te innen;

-  belangrijke voorschotten bij klanten werden 
gevraagd en ontvangen terwijl er niets werd gele-
verd en het blijkbaar ook niet de bedoeling was 
om de ontvangen voorschotten door te storten aan 
de leveranciers voor de levering van de goederen 
waarop de voorschotten betrekking hadden.

De curator wijst erop dat het passief samengesteld is 
uit belangrijke voorschotten waarvoor nooit presta-
ties of goederen werden geleverd zodat de gefailleer-
de zich op een onregelmatige wijze kredieten heeft 
verschaft in een periode waarin de vennootschap 
amper één jaar actief is geweest en alsdan ook al 
liquiditeitsproblemen kende.
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C. Beoordeling

C.1. De vordering van de BV DANCEE

[…]

C.2. De aansprakelijkheid van de oprichters 
en de vordering in vrijwaring

15. Artikel 229, 5° W.Venn. van toepassing ten tijde 
van de oprichting bepaalt : “Niettegenstaande elk 

hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de 

belanghebbenden hoofdelijk gehouden : (...) 5° voor 

de verbintenissen van de vennootschap, naar een ver-

houding die de rechter vaststelt, in geval van faillisse-

ment uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, 

indien het maatschappelijk kapitaal of in het geval 

bepaald in artikel 211bis, het eigen vermogen en de 

ondergeschikte middelen, bij de oprichting kennelijk 

ontoereikend waren voor de normale uitoefening van 

de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee 

jaar. Het financieel plan, voorgeschreven krachtens 

artikel 215, wordt in dit geval door de notaris, op ver-

zoek van de rechter-commissaris of van de procureur 

des Konings, aan de rechtbank overgelegd”.

16. Om de kennelijke ontoereikendheid van het 
maatschappelijke kapitaal vast te stellen moet het 
criterium van de redelijke, vooruitziende en voor-
zichtige oprichter worden gebruikt. Nagegaan dient 
te worden of de oprichters realistisch en redelijk 
waren bij het schatten van de financiële noden van 
de vennootschap. Het moet manifest duidelijk zijn 
dat de onderneming door een onderkapitalisatie 
geen kans op slagen had en binnen een korte tijd 
zou failliet gaan.

17. De oprichters kunnen aan de hand van een 
financieel plan dat zij destijds opstelden aantonen 
dat zij wel degelijk als redelijk vooruitziend per-
soon hebben gehandeld. Het financieel plan is dus 
in eerste instantie een verdedigingsmiddel voor de 
oprichters welke moet voorkomen dat post factum 
redeneringen na faillissement de bovenhand zou-
den halen. Het financieel [plan] opgesteld bij de 
start moet dergelijke redenering voorkomen. Op het 
ogenblik van het opstellen van het financieel plan 
waren er op dat vlak nog geen dwingende normen 
wat de inhoud betreft, zoals dit wel het geval is [in] 
het nieuwe WVV.

18. Bij de beoordeling dient enkel rekening gehou-
den met elementen waarvan de oprichters op het 
moment van de oprichting kennis konden hebben. 
Latere onvoorzienbare elementen spelen derhalve 
geen rol.

19. Nazicht van dit financieel plan leert dat het geen 
omschrijving van de voorgenomen activiteit bevat. 
Het maatschappelijk doel in de oprichtingsakte is 
zeer ruim omschreven maar “schrijnwerkerij” is dan 
weer niet vermeld. Het financieel plan bevat in die 
context gezien al een zeer ernstige leemte, de voor-
genomen activiteit is niet omschreven. Hoewel dit 
onder gelding van de wetgeving van toepassing op 
het ogenblik van het opstellen van het plan, geen 
verplichting was wordt het moeilijk de ernst van de 
cijferprognoses te beoordelen. De afwezigheid van 
deze omschrijving van de voorgenomen activiteit 
heeft voor gevolg dat de rechtbank mag aannemen 
dat de activiteit welke men in werkelijkheid uitoefen-
de ook de voorgenomen activiteit was. De rechtbank 
neemt dus aan dat het plan is opgesteld met het oog 
op de activiteit van schrijnwerkerij. In dat opzicht is 
het al vreemd dat er geen werken in uitvoering in het 
plan zijn opgenomen of enige voorraad.

20. Uit de vooropgestelde jaarrekening van het eerste 
boekjaar blijkt dat er geen langdurige voorschotten 
door vennoten zijn voorzien […] of andere finan-
cieringsbronnen […]. Met dergelijke voorschotten 
of financieringen mag nochtans rekening worden 
gehouden. Wel blijkt dat voor het eerste kwartaal 
een externe financiering door middel van een voor-
schot van vennoten van 20.000,00 euro voorzien is, 
maar dit voorschot wordt al in het tweede kwartaal 
teruggenomen. Een kortstondige externe financiering 
werd dus voorzien. Dat hiermede de liquiditeitsspan-
ningen niet werden opgelost blijkt uit de liquiditeits-
ratio’s uit de latere vooropgestelde jaarrekeningen. 
De liquiditeitsratio (in de enge zin - verhouding 
tussen de vorderingen op korte termijn en de schul-
den op korte termijn of 22.389,04 euro vorderingen 
tegen 46.638,08 euro schulden) is blijkens het plan 
van meet af reeds slecht namelijk 0,48. Hij verbetert 
niet in de prognose voor het tweede en derde jaar. 
Het plan voorspelt dus reeds de liquiditeitsmoeilijk-
heden vanaf het eerste jaar. Doorgaans wordt een 
minimum liquiditeitsratio rond de 1 gesitueerd.

21. Bovendien werd uitgegaan van een klantenkre-
diet van 15 dagen hetgeen volstrekt niet realistisch 
is. De ontwerp jaarrekening voor het eerste boekjaar 
[voorziet] weliswaar zeer belangrijke liquide midde-
len, doch, deze post is [het] gevolg van het feit dat 
kennelijk geen rekening werd gehouden met de 
noodzakelijke uitgaven nodig inzake financiering 
van de voorraad en de werken in uitvoering en de 
kennelijke overschatting van de omzet.

In het arrest van het Hof van Beroep Gent van 23 
december 2019 (blz. 16) werd het kennelijk over-
schatten van de omzet benadrukt waar het Hof stelt :
“Uit het deskundigenonderzoek dat werd bevolen door 
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de eerste rechter blijkt dat er een onrealistisch finan-

cieel plan was, waarbij vooraf de omzet veel te hoog 

werd ingeschat en geen rekening werd gehouden met 

de mogelijks algemene achteruitgang in de sector…

De beschikbare middelen waren al opgebruikt voor 

de eerste klant betaalde aan BVBA EUROWINDOWS.”

De exploitatiekosten eerste kwartaal 2021, voordat 
de eerste factuur werd opgesteld bedroegen vol-
gens het plan al 42.164,75 euro terwijl blijkens de 
afschrijvingstabel de investeringen 30.000,00 euro 
bedroegen !

22. Het financieel plan bewijst dat het kapitaal ken-
nelijk ontoereikend was, terwijl het juist een instru-
ment zou moeten zijn om het tegendeel te bewijzen. 
Er hoeft geen oorzakelijk verband te worden bewe-
zen tussen de kennelijke onderkapitalisatie en het 
faillissement. De curator dient enkel aan te tonen dat 
de voorwaarden in artikel 229, 5° W.Venn. omschre-
ven vervuld zijn, faillissement binnen de drie jaar na 
de oprichting, het kapitaal dat bij de oprichting ken-
nelijk ontoereikend [is] voor de normale uitoefening 
van de voorgenomen activiteit. Het vervuld zijn van 
deze voorwaarden is inzake bewezen.

23. De rechtbank heeft een zekere beoordelingsmo-
gelijkheid bij het vastleggen van de veroordeling. De 
rechtbank is overtuigd dat indien de zaakvoerder 
onmiddellijk had ingezien dat de continuïteit niet kon 
worden gehandhaafd met het aanwezige kapitaal het 
passief beperkter zou zijn geweest. De rechtbank 
houdt rekening met de aangroei van het passief inge-
volge een kennelijke onredelijke voortzetting van de 
activiteit door de zaakvoerder. De aansprakelijkheid 
van de oprichters wordt beperkt tot 100.000,00 euro. 
De vordering in oprichtersaansprakelijkheid komt 
gegrond voor ten belope van 100.000,00 euro.

24. De aansprakelijkheid zoals die voortvloeit uit 
artikel 229, 5° is een hoofdelijke aansprakelijkheid 
(in tegenstelling tot artikel 530 W.Venn. waar de 
hoofdelijkheid een optie is). De rechtbank kan wel 
bepalen hoeveel elk van de oprichters in hun onder-
linge verhouding dienen te betalen. De rechtbank is 
van oordeel dat JAN de spilfiguur was bij de oprich-
ting, hij legde de contacten met de accountant voor 
het opstellen van het plan en hij zou als toekomstig 
zaakvoerder reeds bij de oprichting zich meer dan 
wie ook moeten rekenschap hebben gegeven van 
het onmogelijke van de opdracht. De rechtbank legt 
in hun onderlinge verhouding 75 % van de veroorde-
ling wegens oprichtersaansprakelijkheid ten laste van 
JAN en 25 % ten laste van RITA (in eigen naam en 
als erfopvolger van wijlen IVAN). Dat IVAN in feite 
zich met de zaak bezig hield kan niet in aanmerking 
worden genomen. Een zaakvoerder dient zich in te 

laten met het beheer, het overlaten van het beheer 
aan een feitelijke zaakvoerder is zelf een fout. JAN 
kan zich niet op zijn eigen fout beroepen.

25. De vordering in vrijwaring van JAN en RITA in 
eigen naam en als rechtsopvolger van IVAN tegen 
SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS en van RITA tegen 
JAN.

25.1. De oprichters van BVBA EUROWINDOWS 
zijn de contractpartij van BV SBB ACCOUNTANTS 
ADVISEURS. Blijkens de brief van 22 december 2010 
is de opdrachtgever niet JAN zelf. De brief is gericht 
aan BVBA EUROWINDOWS, waaruit mag worden 
afgeleid dat hij is gericht aan alle oprichters, ook al 
werd het plan opgemaakt volgens de informatie ver-
strekt door JAN.

25.2. Enkel ten aanzien van RITA, in haar vermel-
de hoedanigheden, werpt SBB ACCOUNTANTS 
ADVISEURS de verjaring op, vermits de opdracht 
inzake het financieel plan werd beëindigd op  
22 december 2020 en zij pas in conclusie van  
11 maart 2021 een vrijwaringsvordering stelt tegen 
SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS. De vordering inge-
steld door JAN en RITA tegen SBB ACCOUNTANTS 
ADVISEURS zijn vrijwaringsvorderingen, zij vor-
deren de veroordeling van SBB ACCOUNTANTS 
ADVISEURS voor zover zij zelf zouden veroordeeld 
worden. De verjaring loopt niet bij een vordering tot 
vrijwaring, zolang de uitwinning niet heeft plaatsge-
had (2257 BW). De vorderingen in vrijwaring [zijn] 
niet verjaard.

25.3. De beroepsbeoefenaar (revisor - accountant - 
boekhouder) maakt een plan op rekening houdende 
met de inlichtingen die hij bekomt van diegene wel-
ke hem consulteerden. JAN, één van de oprichters, 
heeft de informatie verstrekt voor de oprichters. In 
deze contractuele context is er een exoneratiebeding 
dat bepaalt “Deze opdracht werd door ons uitgevoerd 

volgens de regels van de kunst en op basis van de 

gegevens die u ons als opdrachtgever hebt bezorgd. 

Zoals we u reeds konden meedelen, hebben wij niet 

de mogelijkheid om de door u meegedeelde infor-

matie grondig te toetsen en kunnen wij bijgevolg 

niet aansprakelijk gesteld worden, rechtstreeks noch 

onrechtstreeks, voor de eventuele schade die door 

foutieve en/of onvolledige informatie zou veroorzaakt 

worden”. De eisers in vrijwaring tonen niet aan waar 
de beroepsbeoefenaar een fout zou hebben gemaakt 
bij de uitvoering van zijn opdracht. Zij tonen niet aan 
dat het plan vertrekt van andere uitgangspunten, dan 
diegene welke aan de beroepsbeoefenaar werden 
verstrekt. Het exoneratiebeding kan dan ook in deze 
zin ten volle zijn uitwerking hebben. Het exoneratie-
beding heeft de bedoeling elke aansprakelijkheid af 
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te wijzen, voor het opmaken van een plan op basis 
van de informatie bekomen van JAN.

25.4. Als de beroepsbeoefenaar op basis van de 
informatie welke hij verkrijgt een plan opstelt, waar-
uit moeilijkheden te vrezen vallen op korte termijn, 
hetgeen hier het geval is, moet de beroepsbeoefenaar 
het advies geven met dergelijk financieel plan de 
vennootschap niet op te richten of vooraleer op te 
richten middelen ter externe financiering te zoeken. 
Op dit punt speelt het exoneratiebeding niet, dit 
exoneratiebeding beoogt enkel te vrijwaren voor de 
juistheid van de verkregen informatie. Hierboven is 
aangetoond dat het plan zelf uitgaat van een zeer 
krappe liquiditeitsratio, zodat de problemen voor-
spelbaar waren.

25.5. BV SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS bewijst 
niet dat zij aan bovenvermelde adviesverplichting 
heeft voldaan. Er is geen enkel bewijs van enig com-
municatie naar diegene die de opdracht gaf, dat met 
dergelijk financieel plan de vennootschap kort na 
de oprichting in financiële moeilijkheden dreigde te 
komen.

25.6. De rechtbank neemt aan dat de verantwoor-
delijkheid van BV SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS 
enkel betrokken is wat de adviesplicht betreft. De 
eisers in vrijwaring zouden echter moeten bewijzen 
dat indien BV SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS 
aan haar adviesplicht had voldaan de vennootschap 
niet zou zijn opgericht. Dit feit wordt niet aanne-
melijk gemaakt, wel kan aangenomen worden dat 
indien BV SBB ACCOUNTANTS ADVISEURS aan de 
adviesplicht had voldaan, de kans bestond dat de 
oprichters maatregelen zouden hebben genomen om 
hieraan te verhelpen bijvoorbeeld door een langere 
externe financiering te voorzien dan gebudgetteerd 
of dat zij de vennootschap niet zouden hebben opge-
richt. Het verlies van die kans doet schade ontstaan 
welke ex aequo et bono kan worden begroot. Dit 
resulteert in het gegrond verklaren van de vordering 
in vrijwaring voor de helft.

25.7. De vordering in vrijwaring van RITA in haar 
vermelde hoedanigheden tegen JAN, is ongegrond 
in de mate dat zij er toe strekt JAN tot vrijwaring te 
veroordelen voor andere bedragen dan deze zoals 
deze voortvloeien uit verdeling van de oprichtersaan-
sprakelijkheid. De oprichtersaansprakelijkheid vereist 
geen causaal verband met de schade. De schade 
door fouten van JAN als bestuurder kunnen door 
RITA niet worden aangehaald om te stellen dat JAN 
haar dient te vrijwaren voor alle bedragen, welke ze 
zou dienen te betalen temeer daar hier reeds reke-
ning werd mede gehouden bij het beperken van de 
oprichtersaansprakelijkheid.

C.3. De aansprakelijkheid van de bestuurder 
JAN op grond van artikel 1382 BW

26. De curator stelt dat JAN zich schuldig heeft 
gemaakt aan het innen van voorschotten alhoewel hij 
op dat ogenblik reeds wist dat het contract/de bestel-
ling niet meer zou worden uitgevoerd daar de BVBA 
EUROWINDOWS op dat ogenblik zich al in een staat 
van staking van betalen bevond.

JAN is volgens de curator als zaakvoerder mani-
fest tekortgeschoten in de algemene zorgvuldig-
heidsplicht. Hij heeft handelingen gesteld die een 
normaal zorgvuldige en omzichtige persoon in 
dezelfde omstandigheden niet zou hebben uitge-
voerd. Hij heeft een kennelijk deficitaire activiteit 
verder gezet. Door voorschotten te innen verwierf de 
vennootschap volgens de curator liquiditeiten waar-
mee misschien wel bepaalde oudere schulden kon-
den worden ingelost, doch zulks gebeurde dan even-
wel door het creëren van grotere nieuwe schulden.

27. De voorschotten welke een individuele schuld-
eiser betaalde voor het faillissement, kan individuele 
schade doen ontstaan. Sommige schuldeisers hebben 
zich burgerlijke partij gesteld in het strafproces en 
hun vordering werd gegrond verklaard.

28. Deze individuele schade van bepaalde schuld- 
eisers neemt niet weg, dat dankzij deze voorschotten 
de vennootschap zich een fictief krediet kon ver-
zekeren, waardoor dan weer de activiteit kennelijk 
onredelijk kon worden voortgezet. Hierdoor ontston-
den dan weer schuldeisers zoals deze van RSZ en 
belastingen welke er niet zouden zijn geweest indien 
de onderneming tijdig de boeken had neergelegd. 
Het feit dat JAN een virtueel failliete onderneming in 
stand hield en het feit dat hierdoor collectieve schade 
ontstond wordt bewezen door de strafrechtelijke ver-
oordeling wegens [de] miskenning van de verplich-
ting om aangifte te doen van de toestand van staking 
van betalen binnen de maand (art. 9 faillissements-
wet van 8 augustus 1997) en het feit dat de burger-
lijke partijstelling van de curator BAILLON gegrond 
werd verklaard voor 1,00 euro provisioneel […].

29. Dergelijke collectieve schade wegens het verder-
zetten van een kennelijke reddeloos verloren onder-
neming kan enkel ex aequo et bono worden begroot. 
Rekening houdende met de veroordeling van JAN als 
oprichter, wordt een bijkomende veroordeling uitge-
sproken voor de schade ingevolge onredelijk voort-
zetten van de activiteiten. Deze vergoeding wordt ex 
aequo et bono begroot op 50.000,00 euro.

30. Deze schadevergoeding komt bovenop de ver-
oordeling van JAN als oprichter.
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Gelet op artikel 2 e.v. der Wet van 15 juni 1935.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK,

Rechtdoende op tegenspraak.

Verklaart de vordering van meester BAILLON, in zijn 
hoedanigheid van curator over het faillissement van 
de BVBA EUROWINDOWS ontvankelijk en gegrond 
als volgt.

Veroordeelt JAN en RITA in eigen naam en als erf-
opvolger van IVAN, hoofdelijk tot betaling aan de 
curator, meester BAILLON van 100.000,00 euro, meer 
de gerechtelijke intresten aan de wettelijke rentevoet 
vanaf 4 augustus 2017 tot de datum van betaling. 
Veroordeelt JAN tot de gerechtelijke intresten aan 
de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding dd.  
26 maart 2013 tot 3 augustus 2017.

Zegt dat in hun onderlinge verhouding JAN gehou-
den is tot 75 % en RITA in voormelde hoedanighe-
den tot 25 % en verklaart de vordering in vrijwaring 
van RITA in voormelde hoedanigheden tegen JAN 
gegrond voor elk bedrag dat zij bewijst te hebben 
betaald boven de bedragen die zij ingevolge de 
onderlinge verdeling tussen haar en JAN meer zal 
hebben betaald [dan] datgene waartoe haar aandeel 
in de veroordeling is beperkt.

Verklaart de vordering in vrijwaring van RITA 
in haar voormelde hoedanigheden tegen SBB 
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN BV 
en de vordering in vrijwaring van JAN tegen SBB 
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN BV 
ontvankelijk en gegrond als volgt : zegt dat SBB 
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN BV, 
JAN en RITA in voormelde hoedanigheden zal die-
nen te vrijwaren tot beloop van 50.000,00 euro, meer 
de intresten op dit bedrag vanaf 19 november 2020, 
veroordeelt dienvolgens SBB ACCOUNTANTS in 
betaling aan RITA en JAN samen van 50.000,00 euro 
meer de intresten vanaf 19 november 2020.

Veroordeelt JAN tot betaling aan de curator, meester 
BAILLON van 50.000,00 euro uit hoofde van bestuur-
dersaansprakelijkheid, meer de gerechtelijke intres-
ten aan de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding 
dd. 26 maart 2013.

Veroordeelt JAN en RITA tot de kosten gevallen aan 
de zijde van de curator, meester BAILLON, begroot 
op kosten van dagvaarding dd. 26 maart 2013 zijnde 
319,69 euro en kosten van dagvaarding dd. 4 augus-
tus 2017, zijnde 534,61 euro.

[…]

Wijst al het overige van het gevorderde af als onge-
grond.

[…]

Noot

Oprichtersaansprakelijkheid wegens 
kennelijk ontoereikend aanvangs- 
vermogen : kan de cijferberoeper als 
zondebok dienen ?

1. Feiten en situering

1. Het geannoteerde vonnis van de ondernemings-
rechtbank te Gent (afdeling Dendermonde) oordeelt 
over een klassieke feitenconstellatie waarbij de 
oprichters van een vennootschap in een manifest 
ontoereikend aanvangskapitaal hebben voorzien, 
met een kortstondig bestaan van de vennootschap tot 
gevolg. Bij notariële akte van 31 januari 2011 werd 
de BVBA EUROWINDOWS opgericht door Jan, Rita 
en Ivan. Het kapitaal bedroeg 50.000 euro, en was bij 
de oprichting volledig volgestort. De vennootschap 
startte haar activiteiten op in mei 2011 met de ope-
ning van een showroom op het adres van de statu-
taire zetel. Feitelijk gezien was de BVBA werkzaam 
in de sector van de schrijnwerkerij, al ontbreekt een 
vermelding van deze activiteit in het - nochtans ruim 
omschreven - statutair voorwerp van de vennoot-
schap. Bovendien beschikte de BVBA niet over de 
vereiste inschrijving in de KBO en de vereiste erken-
ning voor dergelijke activiteiten, noch was enige 
bestuurder Jan in het bezit van de nodige bewijzen 
van beroepsbekwaamheid.

2. Reeds gedurende het eerste boekjaar krijgt de 
vennootschap te kampen met liquiditeitsproblemen. 
Investeringen van 30.000 euro werden in het eerste 
kwartaal tenietgedaan door exploitatiekosten van 
42.164,75 euro. Voorschotten van vennoten als exter-
ne financiering die initieel voor wat ademruimte kon-
den zorgen, werden in het tweede kwartaal meteen 
teruggenomen. Het kapitaal werd omgebogen naar 
een negatief eigen vermogen van -30.793,97 euro. 
De BVBA maakte ook grote schulden bij leveranciers, 
terwijl eigen klanten wel facturen betaalden aan haar. 
Leveranciersschulden werden niet afgelost door de 
omvangrijke voorschotten die de BVBA op haar beurt 
van klanten vroeg, waardoor de leveringen eveneens 
uitbleven. 
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3. Deze onmiskenbare financiële moeilijkheden 
deden de BVBA uiteindelijk de das om in het tweede 
boekjaar, wat enige bestuurder Jan dwong om de 
staking van betaling aan te geven. Dit resulteerde in 
de faillietverklaring van de vennootschap op 6 augus-
tus 2012. Daarop stelde de curator een vordering in 
tegen de oprichters Jan, Rita en Ivan, teneinde hen 
hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor alle schulden 
van de gefailleerde vennootschap, i.e. een bedrag 
van 229.358,11 euro. Deze vordering vond haar 
grondslag in de oprichtersaansprakelijkheid wegens 
een kennelijk ontoereikend “aanvangskapitaal” (oud 
art. 229, 5° W.Venn., thans art. 5:16, 2° WVV). De 
ondernemingsrechtbank kende de vordering toe ten 
belope van een bedrag van 100.000 euro, na margi-
nale toetsing van het financieel plan dat bij oprich-
ting van de vennootschap overhandigd was aan de 
notaris(1). Opmerkelijk is dat één van de oprichters, 
Jan, er gedeeltelijk in geslaagd is om de externe 
accountant die dit financieel plan opstelde te laten 
veroordelen, na hem in vrijwaring te hebben geroe-
pen, wegens de “schending van zijn adviesplicht”. Dit 
vonnis doet vragen rijzen over de draagwijdte en de 
aard van een dergelijke raadgevingsplicht in hoofde 
van de cijferberoeper, alsook de mogelijke aanspra-
kelijkheid die eruit kan voortvloeien.

2. Oprichtersaansprakelijkheid wegens een 
kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen

4. De vereiste van een “toereikend kapitaal” bij 
de oprichting van de voormalige BVBA vindt zijn 
oorsprong in rechtsleer uit de jaren 50, die kritiek 
uitte op het toen nog verplichte minimumkapitaal(2). 
Toch werd de notie pas in 1978 wettelijk geïntro-
duceerd(3), met als doel de oprichters van vennoot-

1. Oud art. 215 W.Venn., thans art. 5:4 WVV voor de BV.
2. G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 4, nr. 4.
3. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, BS 17 augustus 1978.
4. MvT, Parl.St. Senaat 1977-78, nr. 415/1, 47; O. CAPRASSE, “La responsabilité des fondateurs en cas de capital insuffisant” in B. TILLEMAN, A. BENOIT-

MOURY, O. CAPRASSE en N. THIRION (eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 
575-576, nr. 3.

5. Zie inter alia Gent 10 oktober 2001, TRV 2002, 454, noot R. TAS; Bergen 25 oktober 2001, JT 2002, 344, TBH 2002, 711, noot A. COIBION; Gent 17 maart 
2003, TRV 2005, 501; Luik 8 mei 2003, DAOR 2003, 70; Brussel 2 maart 2005, TRV 2006, 249; Luik 10 september 2007, JLMB 2009, 295; Brussel 20 april 
2010, TBH 2010, 692; Brussel 27 september 2012, TBH 2014, 866; Gent 5 november 2012, TRV 2014, 177; Antwerpen 16 april 2015, RAGB 2016, 444, noot 
C. VERSTAPPEN, TBH 2016, 468, noot H. CULOT; Antwerpen 18 februari 2016, NJW 2017, 192, noot J. WAELKENS; Luik 20 december 2016, DAOR 2017, 
afl. 4, 64; Gent 26 juni 2017, DAOR 2017, afl. 4, 30; Antwerpen 25 oktober 2018, Limb.Rechtsl. 2020, 180; Antwerpen 5 december 2018, Limb.Rechtsl. 2020, 
279, noot B. WINDEY en M. VALKENERS; Luik 11 juni 2019, DAOR 2020, afl. 1, 95; Antwerpen 14 november 2019, Limb.Rechtsl. 2020, 198; Antwerpen  
28 november 2019, Limb.Rechtsl. 2020, 204; Luik 14 januari 2020, TRV-RPS 2021, 214, noot D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE; Kh. Brussel 13 januari 
2005, JDSC 2009, 165, noot M. DELVAUX; Kh. Brugge 12 maart 1981, TBH 1981, 604; Antwerpen 18 december 2000, RW 2001-02, 1364; Kh. Verviers  
8 januari 2008, DAOR 2009, 163; Kh. Brugge 19 april 2010, TGR-TWVR 2011, 214; Kh. Gent 2 januari 2017, TIBR 2019, afl. 1, 1, noot L. DEMEULEMEESTER; 
Kh. Brussel (NL) 19 juli 2017, DAOR 2017, afl. 3, 100; Orb. Antwerpen 5 december 2018, Limb.Rechtsl. 2020, 279; Rb. Luik 11 juni 2019, DAOR 2020, 
afl. 1, 95.

6. Inzake de aansprakelijkheid van de notaris : Bergen 25 oktober 2001, JT 2002, 344, TBH 2002, 711, noot A. COIBION; Brussel 6 september 2002, RGAR 
2003, afl. 9, nr. 13.776; Luik 14 januari 2020, TRV-RPS 2021, 214, noot D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE; Kh. Charleroi 30 maart 1999, JLMB 2000, 
278. Inzake de aansprakelijkheid van de cijferberoeper : Brussel 7 november 2008, TBH 2010, 357, noot A. COIBION; Antwerpen 14 november 2019, 
Limb.Rechtsl. 2020, 198, noot B. WINDEY en M. VALKENERS.

7. Art. 5:4, § 2, 7°, 6:5, § 2, 7° en 7:3, § 2, 7° WVV.

schappen te sanctioneren indien zij “hun financiële 

aansprakelijkheid beperken door de inbreng van een 

kennelijk te laag maatschappelijk kapitaal om de 

vooropgestelde […] activiteiten te verwezenlijken” (4). 
Sindsdien werden van dit leerstuk reeds talloze toe-
passingen gemaakt in de rechtspraak(5). Het geanno-
teerde vonnis is opvallend - en doet mijns inziens 
de afschrikwekkende functie van de wetsbepaling 
inzake oprichtersaansprakelijkheid teniet - omdat het 
de beoefenaar van een cijferberoep een deel van de 
oprichtersaansprakelijkheid laat dragen bij wege van 
vrijwaring. Cijferberoepers drukken vaak de vrees 
uit dat zij een dergelijke aansprakelijkheid zullen 
oplopen, maar er zijn erg weinig gevallen bekend 
waarin zij of een notaris daadwerkelijk aansprake-
lijk worden gesteld wegens hun rol als adviseur ten 
aanzien van de oprichters, in casu bij het opstellen 
van het financieel plan(6). De aloude vrees voor dit 
soort aansprakelijkheid werd bij menig accountant 
nog versterkt door de ingevolge het WVV nieuw 
ingevoerde regel, op basis waarvan de identiteit van 
de externe deskundige die bijstand heeft verleend 
bij de opmaak van het financieel plan, in het plan 
moet worden vermeld(7). Het is nu afwachten of het 
besproken vonnis het eerste in een trend is, dan wel 
een zeldzame uitzondering zal blijven. Om de lezer 
een goed begrip van deze problematiek te geven, is 
eerst een korte uiteenzetting van de algemene princi-
pes van oprichtersaansprakelijkheid nodig.

2.1. Wettelijke aansprakelijkheid verduidelijkt 

door rechtspraak en doctrine

5. De oprichters van een gefailleerde vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid zijn hoofdelijk aan-
sprakelijk voor haar schulden naar een verhouding 
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die de rechter vaststelt, indien (i) de vennootschap 
failliet gaat binnen drie jaar na het verkrijgen van de 
rechtspersoonlijkheid, (ii) de activa van de failliete 
boedel niet volstaan om de passiva te betalen en (iii) 
uit het financieel plan blijkt dat het “aanvangskapi-
taal” kennelijk ontoereikend was voor een normale 
uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over 
ten minste twee jaar(8). Voor de kapitaalvennoot-
schappen die opgericht zijn t.e.m. 30 april 2019 blijft 
de oprichtersaansprakelijkheid onderworpen aan de 
oude bepaling uit art. 229, 5° W.Venn.(9), naar analo-
gie met de overgangsbepaling voor bestuurdersaan-
sprakelijkheid(10) en in overeenstemming met vaste 
cassatierechtspraak inzake de temporele werking van 
aansprakelijkheidsgronden(11). De nieuwe bepalingen 
van het WVV, die gelden voor zowel de BV, de CV 
als de NV(12), voegen echter weinig fundamenteels 
toe aan het oude regime(13).

6. In de wettelijke aansprakelijkheidsgrond zijn enke-
le elementen vervat die over de jaren heen door de 
rechtspraak en de literatuur werden verduidelijkt. 
Opdat de curator(14) een vordering in oprichters-

8. Oud art. 229, 5° W.Venn., thans art. 5:16, 2° WVV voor de BV; zie inter alia O. RALET, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 1996, 
41-53, nr. 28-37; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 
244-256, nr. 166-185; B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS, J. MERTENS en I. SAEYS (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere 

opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 224-227; F. BOUCKAERT, “Art. 
229 W.Venn.” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2002, 
losbl.; O. CAPRASSE, “La responsabilité des fondateurs en cas de capital insuffisant” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen 

en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 581-584, nr. 11-13; P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in  
A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2003, 
losbl., 53-62, nr. 4076-4112; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 2012, 45-62, nr. 32-43; M. WYCKAERT en B. VAN 
BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV ?” in M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 - Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, 40-42, nr. 16-18;  
A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 450-457, nr. 1-19; G. BLOMMAERT, 
“Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 18-22, nr. 48-58;  
H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen - Gent - Cambridge, Intersentia, 2021, 516-517, nr. 1102.

9. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 451-452, nr. 4.
10. Art. 39, § 6 wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 4 april 

2019.
11. Cass. 9 november 1984, Arr.Cass. 1984, 357; zie ook Cass. 14 november 2014, AR C.13.0398.N; G. CLOSSET-MARCHAL, Code judiciaire : droit commun de 

la procédure et droit transitoire, Brussel, Larcier, 2011, 124, nr. 134. Deze grond vormt dus een uitzondering op de regel dat alle dwingende bepalingen 
van het WVV verplicht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

12. Art. 5:16, 2°, 6:17, 2° en 7:18, 2° WVV.
13. Met uitzondering van een bijzondere verjaringstermijn, een verduidelijking van het startpunt van de faillissementstermijn en de uitsluiting van “loutere 

inschrijvers” bij oprichting; A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 451, nr. 3.
14. In principe komt het enkel aan de curator toe om de oprichtersaansprakelijkheid te vorderen tijdens de faillissementsprocedure, omdat de scha-

de die voortvloeit uit het kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal per definitie gemeen is aan alle schuldeisers van de gefailleerde vennootschap;  
F. BOUCKAERT, “Art. 229 W.Venn.” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, 2002, losbl.; Kh. Brugge 12 maart 1981, TBH 1981, 604; Antwerpen 18 december 2000, RW 2001-02, 1364.

15. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 
Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 58, nr. 4100; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 20042012, 49, nr. 36.

16. M. WYCKAERT, Kapitaal in NV en BVBA : vermogens- en kapitaalvorming door inbreng, rechten en plichten van vennoten, Kalmthout, Biblo, 1995, 192-
193, nr. 251.

17. De nieuwe bepalingen van het WVV spreken voor de BV en CV over een toereikend “aanvangsvermogen” (dit is logisch, aangezien deze vennootschaps-
vormen geen kapitaalnotie kennen), maar voor de NV wordt nog steeds de term “kapitaal” gehanteerd. De voorbereidende werkzaamheden geven aan 
dat men rekening mag houden met andere financieringsbronnen dan inbrengen; MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 128. Er is geen enkele 
reden om aan te nemen dat dit niet zou gelden voor de NV; B. WINDEY en M. VALKENERS, “Oprichtersaansprakelijkheid als bijzondere vorm van 
bestuurdersaansprakelijkheid en vice versa - Quo vadis onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” (noot onder Antwerpen  
5 december 2018), Limb.Rechtsl. 2020, 290.

18. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 
Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 55, nr. 4086; R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in Vennootschappen en verenigingen. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.

aansprakelijkheid kan instellen jegens de oprichters 
van een BVBA, dient het maatschappelijk kapitaal 
overeenkomstig oud art. 229, 5° W.Venn. kennelijk 
ontoereikend geweest te zijn voor de voorgenomen 
bedrijvigheid over ten minste twee jaar. De term 
maatschappelijk kapitaal is misleidend, aangezien 
men ook rekening moet houden met andere finan-
ciële middelen waarover de vennootschap rede-
lijkerwijs verwachtte te beschikken in die periode 
van twee jaar(15). Zodoende kunnen ook vreemde 
middelen zoals voorschotten van vennoten, subsi-
dies en bedrijfseconomisch verantwoorde leningen 
meegenomen worden in de beoordeling(16). Men mag 
daarom stellen dat niet zozeer het aanvangskapitaal 
van de BVBA, maar het geheel van het aanvangsver-

mogen kennelijk ontoereikend moet zijn om aanlei-
ding te geven tot oprichtersaansprakelijkheid, zoals 
later bevestigd in het WVV(17).

7. De rechter oordeelt onaantastbaar over de ken-

nelijke ontoereikendheid van dit aanvangsvermogen, 
wat erg gebonden is aan de feitelijke omstandighe-
den(18). Voor deze feitenbeoordeling ontwikkelde de 
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rechtspraak enkele uitgangspunten die dienen als 
leidraad(19). Allereerst moet de rechter zich plaatsen 
in de schoenen van de oprichters op het ogenblik 
van de oprichting van de vennootschap(20). Teneinde 
een post factum-beoordeling te voorkomen, mag 
de rechter enkel rekening houden met de feitelijke 
elementen die de oprichters op het ogenblik van 
de oprichting kenden of redelijkerwijze hoorden 
te kennen(21). Het financieel plan speelt hierbij een 
belangrijke rol, omdat het ten tijde van de oprichting 
- in tempore non suspecto - is opgemaakt (cf. randnr. 
10)(22). Ten tweede moest de ontoereikendheid van 
het aanvangsvermogen op dat moment evident zijn 
voor elke normaal vooruitziende en gewetensvolle 
oprichter(23). De toetsing van de rechter is dus mar-
ginaal, zodat aan de oprichters enige beoordelings-
ruimte wordt gelaten(24). Bepaalde rechtspraak durft 
ook het beroep en de kwalificaties van de oprichters 
in rekening te brengen(25), al verandert dit niets aan 
het feit dat de beoordeling in abstracto geschiedt.

8. Volgens sommige auteurs zou het regime van 
de oprichtersaansprakelijkheid enigszins afwijken 
van het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime, 
omdat geen bewijs van fout en causaal verband 
vereist zou zijn(26). Een vaststelling van de kennelijke 
ontoereikendheid van het aanvangsvermogen zou 
voldoende zijn opdat de oprichtersaansprakelijkheid 
in het gedrang kan komen. De curator zou er niet 
toe gehouden zijn aan te tonen dat de ontoereikend-
heid een fout in hoofde van de oprichters inhoudt(27). 

19. C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaanprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” 
(noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, 451, nr. 13.

20. Gent 17 maart 2003, TRV 2005, 501; Brussel 20 april 2010, TBH 2010, 692.
21. Van de oprichter wordt niet verwacht dat hij een “glazen bol” heeft en rekening kan houden met onvoorzienbare elementen na de oprichting; Gent  

10 oktober 2001, TRV 2002, 454, noot R. TAS; Brussel 20 april 2010, TBH 2010, 692.
22. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 

Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 55-56, nr. 4086; M. DALLE, “Wat het financieel plan niet is” (noot onder Gent 5 oktober 1994), AJT 1994-95, 172-173,  
nr. 1.

23. C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaanprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” 
(noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, 451, nr. 13; H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen - Gent - 
Cambridge, Intersentia, 2021, 516-518, nr. 1104.

24. M. WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV ?” in M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 - Vennootschapsrecht, Brugge, die 
Keure, 2018, 40-41, nr. 16. 

25. Brussel 20 december 1983, TBH 1984, 525; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997, 626; G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en 
oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 18-19, nr. 52.

26. G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 20, nr. 53.
27. Ibid.
28. A. COIBION, “L’insuffisance manifeste du capital social à la lumière du plan financier et la responsabilité encourue par les fondateurs et le notaire 

instrumentant” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), TBH 2002, 720, nr. 20.
29. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 

Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 61, nr. 4108.
30. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 457, nr. 20.
31. Kh. Brussel 8 april 1986, RPS 1986, 166; B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS et al. (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere 

opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 223.
32. MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 128-129; D. BRULOOT, “Art. 215” in D. BRULOOT, K. BYTTEBIER, J. CERFONTAINE, H. DE WULF en  

K. MARESCEAU (eds.), Vennootschappen Duiding 2017, Brussel, Larcier, 2017, 343, nr. 1.
33. A. COIBION, “L’insuffisance manifeste du capital social à la lumière du plan financier et la responsabilité encourue par les fondateurs et le notaire 

instrumentant” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), TBH 2002, 717, nr. 7.

Naar mijn mening is deze stelling niet correct, aan-
gezien de zorgvuldigheidsnorm onrechtstreeks toch 
zijn ingang vindt via het abstracte criterium van de 
normaal vooruitziende en gewetensvolle oprichter. 
Wel terecht is de stelling dat de curator niet moet 
bewijzen dat het faillissement in oorzakelijk verband 
staat met deze kennelijke ontoereikendheid(28). Er 
volgt daarom geen exoneratie van de oprichters als 
het faillissement een andere oorzaak heeft, zoals het 
instorten van de markt(29), voor zover dit ten tijde van 
de oprichting voorzienbaar was.

2.2. Het financieel plan als cruciaal bewijsmiddel 

9. Het financieel plan is een belangrijk element bij de 
beoordeling van de rechter over de kennelijke ontoe-
reikendheid van het aanvangsvermogen(30). Vóór 
de oprichting van een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid zijn de promotoren - i.e. de latere 
oprichters van de vennootschap - verplicht om een 
financieel plan op te stellen waarin zij verantwoorden 
dat de voorziene financiële middelen de levensvat-
baarheid van de vennootschap kunnen verzekeren 
gedurende de eerste twee jaren van haar bestaan(31). 
Daarnaast dient deze verplichting om te voorkomen 
dat vennootschappen overhaast worden opgericht, 
want het dwingt de promotoren tot reflectie over de 
financiële implicaties van de voorgenomen activitei-
ten(32). Onder het oude W.Venn. was zowel de vorm 
als de inhoud van het financieel plan volledig vrij(33) 
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(behalve voor de starters-BVBA)(34). Thans schrijft het 
WVV wel op een uitdrukkelijke en veralgemeende 
wijze de minimuminhoud voor(35). Het financieel 
plan moet bij de oprichting van de vennootschap 
overhandigd worden aan de instrumenterende nota-
ris, die de taak heeft om het te bewaren, doch niet 
openbaar te maken(36). De notaris is enkel gehouden 
tot voorlegging van het plan op verzoek van de 
rechter-commissaris of procureur des Konings(37). De 
curator dient zich dus eerst tot één van hen te wen-
den, vooraleer hij het plan kan raadplegen.

10. Het financieel plan helpt de rechter om zich te 
plaatsen op het ogenblik van de oprichting van de 
vennootschap, en niet in de valstrik van de a poste-

riori-beoordeling te trappen(38). In tegenstelling tot 
wat bepaalde rechtsleer en rechtspraak beweert(39), 
kunnen evenwel niet enkel de financiële middelen 
die blijken uit het financieel plan in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van de oprich-
tersaansprakelijkheid(40). Hoewel het financieel plan 
- zoals benadrukt in het geannoteerde vonnis - net 
het verdedigingsmiddel bij uitstek is, staat het de 
oprichters namelijk vrij om op enige andere wijze 
te bewijzen dat het aanvangsvermogen voldoende, 
of juister, niet manifest ontoereikend was(41). Uit de 
rechtspraak blijkt dat wanneer een financieel plan 
schetsmatig, summier of amateuristisch is, aan de 
oprichters gevraagd wordt om met andere elementen 
te bewijzen dat zij bij de oprichting in een redelijk 
aanvangsvermogen voorzien hebben(42). Dit komt 
neer op een de facto omkering van de bewijslast.

2.3. Het geannoteerde vonnis

11. In onderhavige zaak lag een uitgebreid financieel 
plan voor, opgesteld met de hulp van een externe 

34. De minimuminhoud van het financieel plan dat overhandigd diende te worden bij de oprichting van de voormalige starters-BVBA werd dwingend voor-
geschreven door de art. 219bis-septies KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001; J. LAURIJSSEN en 
P. VERSCHELDEN, Starters-BVBA : oase of fata morgana ?, Mechelen, Kluwer, 2010, 18-21.

35. Art. 5:4, § 2, 6:5, § 2 en 7:3, § 2 WVV.
36. M. WYCKAERT, Kapitaal in NV en BVBA : vermogens- en kapitaalvorming door inbreng, rechten en plichten van vennoten, Kalmthout, Biblo, 1995, 193, 

nr. 251.
37. Oud art. 229, tweede lid W.Venn.; thans art. 5:16, 2° WVV.
38. H. CULOT, “Plan financier et avances d’associé” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), TBH 2016, 471-472, nr. 7.
39. Brussel 20 april 2010, TBH 2010, 692; C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaanprakelijkheid 

wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, 452, nr. 16.
40. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 457, nr. 20.
41. M. DALLE, “Wat het financieel plan niet is” (noot onder Gent 5 oktober 1994), AJT 1994-95, 173, nr. 2.
42. Gent 17 maart 2003, TRV 2005, 501; Luik 10 september 2007, JLMB 2009, 295; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 

2012, 59, nr. 41.
43. G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 7, nr. 14.
44. Luik 5 mei 1995, JLMB 1997, 626.
45. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 

Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 59, nr. 4104.
46. Ibid.
47. Thans dient het financieel plan verplicht een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid te bevatten; art. 5:4, § 2, 1° WVV, art. 6:5,  

§ 2, 1° WVV en art. 7:3, § 2, 1° WVV.

accountant. Er was dus geen nood aan een omkering 
van de bewijslast, gezien het plan reeds op exhaus-
tieve wijze de voorziene financiële middelen ten 
tijde van de oprichting weergaf. Uit het vonnis bleek 
dat het plan op zich reeds afdoende bewijs vormde 
voor een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen, 
“terwijl het juist een instrument zou moeten zijn om 

het tegendeel te bewijzen”. De prognoses van het plan 
waren immers uitermate alarmerend.

2.3.1. Beoordeling van de toereikendheid van het 

aanvangsvermogen

12. Het onderzoek naar de toereikendheid van het 
aanvangsvermogen dient in functie te staan van de 
voorgenomen activiteiten of bedrijvigheid over een 
periode van minstens twee jaar(43). Ook de intentie 
van de oprichters met betrekking tot de geplande 
activiteiten dient beoordeeld te worden op het ogen-
blik van de oprichting(44). In de eerste plaats kan men 
hiervoor naar het statutair voorwerp kijken, doch 
in voorliggende casus bleek het statutair voorwerp 
(vroeger aangeduid als het “maatschappelijk doel”) 
in de oprichtingsakte zeer ruim omschreven - zoals 
sinds jaar en dag een wijdverbreide praktijk is(45). De 
feitelijke activiteit van de vennootschap, namelijk 
schrijnwerkerij, werd er desondanks niet in ver-
meld. De literatuur benadrukt dat de voorgenomen 
bedrijvigheid daarnaast vooral bepaald wordt door 
de vermeldingen van het financieel plan(46). Ook 
het financieel plan vertoonde in casu evenwel een 
leemte op dit vlak. Hoewel een vermelding van de 
voorgenomen activiteiten ten tijde van de opstelling 
van het plan niet verplicht was(47), bemoeilijkt een 
gebrek daarvan de beoordeling van de cijferprog-
noses in hoge mate. Daarom is het in dat geval 
gerechtvaardigd dat de rechter de feitelijk uitgeoe-
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fende bedrijvigheid beschouwt als de voorgenomen 
bedrijvigheid(48), hier de activiteit van schrijnwerkerij.

13. Vervolgens bracht de rechter de originele liqui-
diteitspositie van de vennootschap in kaart, op basis 
van haar liquiditeitsratio en de schatting van de omzet 
in het financieel plan. Volgens de literatuur is de ver-
houding tussen eigen vermogen en vreemd vermo-
gen overigens volstrekt irrelevant om al dan niet te 
besluiten tot een kennelijk ontoereikend vermogen, 
alsook het feit dat het financieel plan zelf aanzienlijke 
verliezen voorzag tijdens de eerste twee boekjaren(49). 
Wat mijns inziens - in functie van de doelstelling van 
het financieel plan - wel belangrijk is, is net een rede-
lijke voorspelling dat de vennootschap met de voor-
ziene financiële middelen een positieve cashflow (50) 
kan aanhouden voor de activiteiten die zij beoogt 
te verrichten tijdens de eerste twee jaren van haar 
bestaan. In het financieel plan werden inderdaad 
verliezen voorspeld, maar deze verliezen werden niet 
opgevangen door eigen of vreemd vermogen om de 
vennootschap boven water te houden. Meer zelfs, 
het plan voorzag in de terugname van voorschotten 
van de vennoten reeds in het tweede kwartaal na de 
oprichting. Bovendien werd in het plan ab initio een 
grote som aan kortetermijnschulden ingecalculeerd, 
tegenover een klein aandeel aan kortetermijnvorde-
ringen. Samen met een kennelijke overschatting van 
de te verwachten omzet, kon de rechter niet anders 
dan te concluderen tot een kennelijke ontoereikend-
heid van het aanvangsvermogen. 

2.3.2. Omvang en verdeling van de oprichters- 
aansprakelijkheid 

14. Het in de casus voorliggende financieel plan 
toont een project dat gedoemd was om te misluk-
ken, ongeacht het bestuur van de vennootschap. De 
oprichters Jan en Rita (Rita deels bij erfopvolging 

48. Gent 16 januari 1985, TBH 1985, 405; Luik 8 mei 2003, DAOR 2003, afl. 1, 70; A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : 
quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 455, nr. 13; H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen - Gent - Cambridge, 
Intersentia, 2021, 516-517, nr. 1102.

49. Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 4 april 2000, JLMB 2002, 821; Antwerpen 18 februari 2016, NJW 2017, 192, noot J. WAELKENS; C. VERSTAPPEN, 
“Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaanprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder 
Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, 453, nr. 17.

50. Eén der doelen van het financieel plan is om de cashflow van de vennootschap onder bijzondere aandacht te brengen; G. BLOMMAERT, “Financieel 
plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 7, nr. 12.

51. In sommige gevallen worden de oprichters wel veroordeeld tot vergoeding van het gehele passief; Bergen 13 september 1989, JLMB 1990, 9; Kh. Brussel 
14 maart 1989, JT 1989, 464; P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek 

Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 61, nr. 4110.
52. G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 20, nr. 54; 

H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen - Gent - Cambridge, Intersentia, 2021, 519, nr. 1106.
53. Brussel 31 oktober 1991, JLMB 1992, 201, noot C. PARMENTIER; Luik 5 mei 1995, TBH 1996, 196; Bergen 26 maart 1998, JLMB 1999, 502; Luik 14 novem-

ber 2000, JLMB 2002, 1341, noot O. CAPRASSE; Luik 10 september 2007, JLMB 2009, 295; Antwerpen 14 november 2019, Limb.Rechtsl. 2020, 198, noot 
B. WINDEY en M. VALKENERS; Luik 14 januari 2020, TRV-RPS 2021, 214, noot D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE; K. GEENS et al., “Overzicht van 
rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 252-253, nr. 180-181.

54. Luik 4 april 2000, JLMB 2002, 820; O. RALET, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 1996, 47, nr. 34.

voor de overleden oprichter Ivan) werden bijgevolg 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld op basis van oud art. 
229, 5° W.Venn. Dit betekent echter niet noodzake-
lijk dat de oprichters aansprakelijk zijn voor het vol-
ledige nettopassief van de gefailleerde vennootschap, 
i.e. al haar onbetaalde verbintenissen(51). De omvang 
van de oprichtersaansprakelijkheid staat immers los 
van het tekort aan vermogen(52). De oprichters zijn 
enkel gehouden tot nakoming van de verbintenissen 
van de vennootschap “naar een verhouding die de 

rechter vaststelt”. De rechter beschikt derhalve over 
een matigingsbevoegdheid, hij beslist soeverein over 
het gedeelte van het nettopassief dat ten laste van 
de oprichters zal worden gelegd(53). In casu hield de 
rechter rekening met de groei van het passief inge-
volge de kennelijk onredelijke voortzetting van de 
activiteiten door enige bestuurder Jan, wat hem ertoe 
bracht om iets minder dan de helft van het nettopas-
sief ten laste van de oprichters te leggen. Een derge-
lijke beperking van de oprichtersaansprakelijkheid 
is mijns inziens terecht, omdat de oprichters geen 
aandeel hebben in het bestuur van de vennootschap. 
Uiteraard dient het door hen voorziene aanvangsver-
mogen slechts toereikend te zijn voor een normale 
bedrijvigheid over minstens twee jaar(54). Oprichters 
kunnen derhalve niet gehouden zijn voor fouten van 
de bestuurders, zoals het foutief verderzetten van een 
reddeloos verloren onderneming. Het feit dat één 
van de oprichters in casu uiteindelijk ook benoemd 
werd tot bestuurder van de vennootschap, doet hier 
geen afbreuk aan. Enige fouten begaan tijdens zijn 
bestuur kunnen hem slechts verweten worden bij 
wege van bestuurdersaansprakelijkheid, zoals tevens 
blijkt uit de afzonderlijke redenering in de besproken 
uitspraak.

15. Ook wijkt het geannoteerde vonnis af van het 
gemeen recht voor de onderlinge verdeling van de 
oprichtersaansprakelijkheid. De rechtspraak kiest 
vaak voor een ongelijke verdeling van de contribu-

this Jurisquare copy is licenced to Balie Provincie Antwerpen - Bibliotheek & studiedienst [bib@balieprovincieantwerpen.be]

M&D Seminars 320



aa2658af-98ef-41cf-a09f-df402b989838

trv-rps 2022 | 339

tio, namelijk de mate waarin elke oprichter intern 
moet bijdragen aan het nettopassief(55). De rechtsleer 
schuift drie gronden naar voren om die afwijking 
van de suppletieve gelijke verdeelsleutel te recht-
vaardigen(56), doch de praktijk leert dat dit vooral 
afhankelijk is van de rol die elke oprichter gespeeld 
heeft bij de oprichting(57). In voorliggende casus was 
de rechter van oordeel dat Jan - in tegenstelling 
tot de andere oprichters - de spilfiguur was bij de 
oprichting. Hij legde namelijk het contact met de 
accountant voor het opstellen van het financieel plan. 
Verder zou hij als toekomstig enig bestuurder meer 
aandacht geschonken moeten hebben aan de slaag-
kansen van het project. Daarom werd 75 % van de 
oprichtersaansprakelijkheid ten laste van Jan gelegd, 
en 25 % ten laste van Rita (in eigen naam en als erf-
genaam van Ivan). Deze onderlinge gehoudenheid 
mag niet verward worden met de obligatio. Omdat 
de wet geen afwijking van de hoofdelijkheid toelaat, 
is elke oprichter jegens de schuldeisers gehouden 
voor het volledige bedrag van de oprichtersaanspra-
kelijkheid(58). Pas na de betaling aan de curator - die 
het collectief van de schuldeisers vertegenwoordigt - 
vindt de verdeling tussen de oprichters plaats.

3. Aansprakelijkheid van de beoefenaar van 
een cijferberoep wegens een kennelijk ontoe-
reikend aanvangsvermogen

16. De verplichting tot het opstellen van een finan- 
cieel plan rust op de oprichters van de vennootschap. 

55. Luik 5 mei 1995, JLMB 1997, 626; Luik 14 januari 2020, TRV-RPS 2021, 214, noot D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE; D. VAN GERVEN en  
M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1996-1997”, TRV 1997, 376, nr. 73.

56. De literatuur stelt dat een ongelijke contributio zijn grond kan vinden in (i) de vennootschapsrechtelijke verdeelsleutel op basis waarvan aandeelhouders 
slechts gehouden zijn tot de betrekkelijke omvang van hun inbreng, (ii) aandeelhouders-overeenkomsten en (iii) de statuten; K. GEENS et al., “Overzicht 
van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 253-254, nr. 182; G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprich-
tersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 20-21, nr. 56.

57. D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de 
notaris : code rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 223, nr. 10.

58. K. GEENS et al., “Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 253, nr. 181.
59. MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 129.
60. A. COIBION, “La responsabilité du professionnel de la comptabilité dans l’établissement du plan financier en cas d’insuffisance du capital” (noot onder 

Brussel 7 november 2008), TBH 2010, 362, nr. 4.
61. G. DELVAUX, “Taak van de beroepsbeoefenaar bij de opstelling van het financieel plan” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen 

en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 883; H. BRAECKMANS, “Oprichting, bestuur en einde van de vennootschap : verbete-
ringen zijn mogelijk in functie van symmetrie en concordantie” in Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 77, 
nr. 3.

62. Verslag namens de bijzondere commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van Wet tot economische heroriëntering, Parl.St. Senaat 1977-78, 
nr. 415/2, 143; R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.
63. D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de 

notaris : code rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 228, nr. 30.
64. Brussel 7 november 2008, TBH 2010, 357, noot A. COIBION.
65. Oud art. 215, eerste lid W.Venn. en oud art. 229 in fine W.Venn.; thans art. 5:4, § 1, 6:5, § 1 en 7:3, § 1 WVV en art. 5:16, 2°, 6:17, 2° en 7:18, 2° WVV.
66. De controle van externe wettigheid brengt met zich mee dat de notaris nagaat of het document voldoet aan de vormelijke eisen uit de wet, en ook alle 

verplichte elementen bevat. Indien het plan niet aan deze vereisten voldoet, is de notaris ertoe gehouden om zijn ambt - het verlijden van de notariële 
oprichtingsakte - te weigeren; M. MONARD en M. THEYSKENS, “Het nieuwe vennootschapsrecht - One size fits all : de BV als nieuwe standaard- 
vennootschap”, T.Not. 2019, 371, nr. 15.

De wetgever dwingt hen er niet toe om een externe 
deskundige, een beoefenaar van een cijferberoep, 
aan te stellen voor de redactie van het financieel 
plan, aangezien dit de kosten van de oprichting zou 
verzwaren(59). Toch is het in de praktijk gebruikelijk 
om een beroep te doen op een externe boekhouder 
of accountant om het financieel plan te schrijven, 
of minstens te beoordelen(60). Dit wordt overigens 
sterk aangeraden, vermits niet alle oprichters over 
de noodzakelijke boekhoudkundige en financiële 
kennis beschikken, vooral niet wanneer zij startende 
ondernemers zijn(61). Ook de voorbereidende werk-
zaamheden van de wet van 4 augustus 1978 bevelen 
de tussenkomst van een deskundige aan(62). In voor-
liggende casus maakten de oprichters gebruik van 
deze mogelijkheid.

17. De beoefenaar van een cijferberoep is de 
“natuurlijke adviseur” met betrekking tot het finan-
cieel plan(63). De cliënt die op hem een beroep 
doet, mag verwachten dat “hij over voldoende ken-

nis beschikt om een dergelijk plan op te stellen, dat 

volledig en in overeenstemming met de wettelijke en 

boekhoudkundige vereisten is, zonder omissies en 

fouten” (64). Hiertegenover staat de notaris, wiens 
verplichtingen in dat kader - volgens de letter van de 
wet - beperkt zijn tot de bewaring en overhandiging 
van het financieel plan(65), alsook tot de controle van 
de externe wettigheid van het document(66). Toch 
bestaat een tendens in bepaalde rechtspraak om de 
taak van de notaris strenger te beoordelen, door van 
hem te verwachten dat hij de oprichters waarschuwt 
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als het document in kennelijk onvoldoende finan- 
ciële middelen voorziet(67). Een dergelijke inhoude-
lijke of kwalitatieve controle door de notaris wordt 
kritisch onthaald door de literatuur(68). Voor de beoe-
fenaar van het cijferberoep bestaat eenzelfde evolutie 
naar een raadgevingsverplichting inzake het finan- 
cieel plan, eveneens met voor- en tegenstanders. 
Een juiste weergave van de verantwoordelijkheden 
die op de cijferberoeper rusten bij de aflevering van 
dit plan, eist een demarcatie van de gronden die 
aanleiding kunnen geven tot zijn aansprakelijkheid. 
Nadien worden beide “opdrachten” van de deskun-
dige bekeken, i.e. het vergaren van de cijfermatige 
informatie enerzijds, en de inhoudelijke verwerking 
van die gegevens in het financieel plan anderzijds.

3.1. Aard van de aansprakelijkheid : contractueel 

of buitencontractueel ?

18. De promotoren van de vennootschap richten 
voorafgaand aan de oprichting een opdracht- of 
oproepingsbrief aan de beoogde cijferberoeper, 

67. Bergen 25 oktober 2001, JT 2002, 344, TBH 2002, 711, noot A. COIBION; Brussel 6 september 2002, RGAR 2003, afl. 9, nr. 13.776; Luik 14 januari 2020, 
TRV-RPS 2021, 214, noot D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE; Kh. Charleroi 30 maart 1999, JLMB 2000, 278.

68. C. VANHALEWYN, “Het financieel plan en de rol van de notaris” (noot onder Kh. Charleroi 7 februari 1990), Not.Fisc.M. 1991, 77-78; E. SMIT, “Le 
capital social et la responsabilité des fondateurs”, DAOR 1991, 15; A. COIBION, “L’insuffisance manifeste du capital social à la lumière du plan finan-
cier et la responsabilité encourue par les fondateurs et le notaire instrumentant” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), TBH 2002, 718-719, nr. 12; 
R. DE VALKENEER, “Le notaire et son devoir de conseil” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), RNB 2002, 374-375; P. COUSSEMENT en M. TISON, 
“Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 
57, nr. 4091; W. GOOSSENS, “Overzicht van rechtspraak vennootschapsrecht ten behoeve van het notariaat (2011-2018)”, T.Not. 2019, 298, nr. 13;  
M. MONARD en M. THEYSKENS, “Het nieuwe vennootschapsrecht - One size fits all : de BV als nieuwe standaard-vennootschap”, T.Not. 2019, 371, 
nr. 15; D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid 
van de notaris : code rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 225-227, nr. 18-24; H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, 
Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen - Gent - Cambridge, Intersentia, 2021, 516-517, nr. 1101. Zie evenwel in de positieve zin : J.-L. JEGHERS, 
“Quelques réflexions à propos des formalités récentes les plus courantes liées à l’acte de constitution d’une société commerciale” in B. CARTUYVELS 
(ed.), Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires, Brussel, Bruylant, 1999, 208, nr. 41; M.-A. DELVAUX, “Les responsabilités des admi-
nistrateurs et gérants des S.A., S.P.R.L. et S.C.R.L.”, JDSC 2001, 190; P. GOVERS, “Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et 
de conseil des notaires”, in F. GLANSDORFF (ed.), Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Brussel, Larcier, 2006, 
124-125; A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 465-466, nr. 37.

69. B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS et al. (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfs-

revisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 221.
70. C. JANSSENS, “Les forums de l’audit - aspects juridiques et techniques du plan financier”, Rev.b.compt. 1999, afl. 1, 25.
71. Hoewel de doctrine uit art. 2:2 WVV inzake verbintenissen aangegaan voor een rechtspersoon in oprichting volgens het Hof van Cassatie ook van toe-

passing is op de actiefzijde van wederkerige verbintenissen (Cass. 14 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1362; L. VAN GUCHT, “Verbintenissen aangegaan 
voor een rechtspersoon in oprichting” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
2020, losbl., 645), lijkt het onmogelijk voor de vennootschap om de vordering jegens de cijferberoeper over te nemen, omdat de verbintenis tot bijstand 
bij het financieel plan per definitie reeds gepresteerd en derhalve uitgedoofd is vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

72. A. COIBION, “La responsabilité du professionnel de la comptabilité dans l’établissement du plan financier en cas d’insuffisance du capital” (noot onder 
Brussel 7 november 2008), TBH 2010, 363, nr. 7; K. AERTS, Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren, Antwerpen - Gent 
- Cambridge, Intersentia, 2020, 79, nr. 50; G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapi-
taalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 14, nr. 36.

73. Art. 25 wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13 december 2016; art. 44, eerste 
lid wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, BS 27 maart 2019.

74. C. JANSSENS, “Les forums de l’audit - aspects juridiques et techniques du plan financier”, Rev.b.compt. 1999, afl. 1, 25; O. CAPRASSE, “La responsabilité 
des fondateurs en cas de capital insuffisant” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, 
Brugge, die Keure, 2003, 588, nr. 17; J. WINDEY, “Les responsabilités liées à l’état de faillite” in J.-P. BUYLE, B. DESSART, J. CRUYPLANTS en P. VAN 
OMMESLAGHE (eds.), Les responsabilités d’entreprise, Brussel, Jeune Barreau, 2007, 519, nr. 58; K. AERTS, Taken en aansprakelijkheden van commissa-

rissen en bedrijfsrevisoren, Antwerpen - Gent - Cambridge, Intersentia, 2020, 79, nr. 50; G. BLOMMAERT, “Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen 
en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV”, DAOR 2021, afl. 2, 14, nr. 36.

waarin zij hem verzoeken om bijstand met betrek-
king tot de opstelling van een ontwerp van het finan-
cieel plan(69). Indien de cijferberoeper de opdracht 
vervolgens aanvaardt, komt enkel een contract tot 
stand tussen hem en de promotoren van de vennoot-
schap(70). Enkel zij zijn immers de opdrachtgevers 
van de cijferberoeper, niet de vennootschap(71). Dit 
impliceert ook dat alleen de oprichters zich kunnen 
keren tegen de cijferberoeper op grond van contrac-

tuele aansprakelijkheid wegens de niet-nakoming 
van zijn verbintenissen(72). De contractuele aanspra-
kelijkheid van de cijferberoeper wordt beheerst door 
het gemeen recht(73). In deze contractuele relatie gaat 
de cijferberoeper enkel de inspannings- of middelen-
verbintenis aan om de oprichters bijstand te verle-
nen zoals men dit kan verwachten van een normaal 
zorgvuldige, vooruitziende, bekwame en ijverige 
cijferberoeper die geplaatst is in dezelfde omstan-
digheden(74). Een resultaatsverbintenis zou namelijk 
impliceren dat de cijferberoeper zonder meer borg 
staat voor de oprichters ingeval deze laatsten aan-
sprakelijk worden gesteld voor het kennelijk ontoe-
reikend aanvangsvermogen van de vennootschap dat 
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blijkt uit het financieel plan waarvoor de deskundige 
bijstand verleende, quod non(75).

19. Wanneer de oprichters wensen om de cijferbe-
roeper in vrijwaring te roepen voor het deel van het 
passief waartoe zij bij wege van oprichtersaanspra-
kelijkheid veroordeeld werden, dienen zij het bewijs 
te leveren van een contractuele fout van de cijferbe-
roeper. De vrijwaringsvordering strekt er immers toe 
om bij een veroordeling onmiddellijk de schade op 
de in vrijwaring geroepen derde te verhalen, hier de 
cijferberoeper als contractant van de oprichters. Een 
dergelijk procesrechtelijk manoeuvre kan in principe 
enkel gestoeld worden op contractuele aansprakelijk-
heid, dus de vraag rijst in welke mate er sprake is van 
een tekortkoming aan de middelenverbintenis van de 
cijferberoeper(76).

20. Een andere hypothese dan die in voorliggende 
casus, bestaat erin dat de curator rechtstreeks een 
vordering instelt tegen de cijferberoeper, bv. als de 
oprichters insolvent blijken. In dat geval is de cijfer-
beroeper enkel gehouden tot vergoeding aan het col-
lectief van de schuldeisers, vertegenwoordigd door 
de curator, indien hij veroordeeld wordt in buiten-

contractuele aansprakelijkheid(77). Mijns inziens kan 
men de cijferberoeper evenwel moeilijk verwijten 
dat hij een op iedereen rustende verplichting, i.e. de 
algemene zorgvuldigheidsverplichting, geschonden 
heeft bij een gebrekkige waarschuwing aan het adres 
van de oprichters. De contractuele en professio- 
nele plichten van de cijferberoeper gelden niet voor 
eenieder. Voorlopig vindt men dan ook geen toe-
passingen van deze hypothese in de gepubliceerde 
rechtspraak.

75. Naar analogie met de verbintenissen van de notaris : “[…] une solution contraire équivaudrait à faire peser sur le notaire, pendant trois années, une 

garantie de la solvabilité future de toutes les sociétés dont ils reçoivent I’acte constitutif”; A. COIBION, “L’insuffisance manifeste du capital social à la 
lumière du plan financier et la responsabilité encourue par les fondateurs et le notaire instrumentant” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), TBH 2002, 
719, nr. 12.

76. Het samenloopverbod verbiedt in principe de keuze voor buitencontractuele aansprakelijkheid tussen twee contractpartijen; Cass. 14 oktober 1985, 
Arr.Cass. 1985-86, 179; Cass. 9 november 1987, Pas. 1988, 296; Cass. 28 september 1995, Arr.Cass. 1995, 827; Cass. 26 april 2002, Arr.Cass. 2002, 1136; 
S. STIJNS en I. SAMOY, Leerboek verbintenissenrecht - Boek 1bis, Brugge, die Keure, 2020, 175, nr. 143. Zie voor een concrete toepassing van het 
samenloopverbod in de context van een vrijwaringsvordering jegens de cijferberoeper : Antwerpen 14 november 2019, Limb.Rechtsl. 2020, 198, noot  
B. WINDEY en M. VALKENERS. Het samenloopverbod staat evenwel onder druk en dreigt onder toekomstig recht vervangen te worden door een 
principiële keuzevrijheid; H. BOCKEN, “[Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht] Samenloop in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid”, 
TPR 2021, 164-169, nr. 9-15.

77. De schuldeisers van de vennootschap zijn derden ten opzichte van de cijferberoeper, dus zijn aansprakelijkheid jegens de curator heeft een buitencon-
tractuele aard.

78. R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl. Het WVV verwijst naar de cijferberoeper die “bijstand” heeft verleend bij de opmaak van het 
plan; art. 5:4, § 2, 7°, 6:5, § 2, 7° en 7:3, § 2, 7° WVV. “Bijstand” is in dit geval echter een neutrale term die verschillende ladingen dekt, men doelt hier 
op de concrete afspraken die gemaakt zijn tussen partijen.

79. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 471, nr. 49.
80. G. DELVAUX, “Taak van de beroepsbeoefenaar bij de opstelling van het financieel plan” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen 

en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 892.
81. B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS et al. (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfs-

revisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 221-222; R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in 
Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.

82. Ibid.

3.2. Plichten van de beoefenaar van een cijfer- 

beroep bij de aflevering van het financieel plan

21. De bedrijfsrevisor, accountant of externe boek-
houder heeft de veralgemeende taak om “bijstand” te 
verlenen bij het opstellen van het financieel plan(78). 
Zijn taak is niet beperkt tot het “omgieten” van de 
verkregen cijfergegevens in een document dat vol-
doet aan de vereisten van het financieel plan(79). 
Indien het tegendeel waar was, zou de opmaak ervan 
geautomatiseerd kunnen worden en geen mense-
lijke tussenkomst meer vereisen. Men kan moeilijk 
volhouden dat de cijferberoeper zorgvuldig handelt 
wanneer hij zijn opdrachten op een louter passieve 
wijze uitvoert, van hem wordt verwacht een actie-
ve rol aan te nemen(80). De vereiste graad van zijn 
actieve betrokkenheid is evenwel betwist, en speelt 
bovendien op twee niveaus.

3.2.1. Beperkte controleplicht inzake de juistheid 

en volledigheid van aangereikte informatie

22. De cijferberoeper helpt bij de opmaak van het 
financieel plan op basis van de cijfergegevens die 
hem aangereikt worden door zijn opdrachtgevers, 
de promotoren van de vennootschap. Hierbij heeft 
hij de taak om alle informatie en inlichtingen te ver-
zamelen die hij noodzakelijk acht als deskundige, 
om de oprichters in te lichten over de “financiële 

bewegingen van de door hen geplande activitei-

ten” (81). Eens deze informatie is ingewonnen van de 
opdrachtgevers, kan de beroepsbeoefenaar enkel en 
alleen op grond daarvan handelen(82). 
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23. De meerderheid van de literatuur acht de cijfer-
beroeper niet in staat om de aangereikte informatie 
grondig te toetsen, met als gevolg dat hij niet aan-
sprakelijk kan worden gesteld voor de schade die 
door onjuiste en/of onvolledige informatie veroor-
zaakt zou kunnen worden(83). Sommigen verwachten 
wel van de deskundige dat hij de verkregen cijferge-
gevens en de vooropgestelde resultaten toetst aan de 
door hem opgedane kennis en ervaring, en deze cij-
fers tevens vergelijkt met resultaten van soortgelijke 
ondernemingen of ondernemingen in dezelfde sec-
tor(84). Bovendien kan van een redelijke deskundige, 
die een actieve rol vervult, een behoorlijke voorzich-
tigheid verwacht worden. Zo zal het klakkeloos over-
nemen van manifest onjuiste of onvolledige gegevens 
zonder enige waarschuwing aan het adres van de 
opdrachtgevers, in zijn hoofde alsnog een aanspra-
kelijkheid kunnen opleveren. In die zin dient de 
cijferberoeper hoe dan ook tot op zekere hoogte de 
meegedeelde gegevens te verifiëren. Indien de infor-
matie hem kennelijk vergezocht of onvolledig lijkt, 
moet de cijferberoeper weigeren om die gegevens in 
het plan op te nemen(85). Bij exuberante gevallen van 
willekeur of bedrog vanwege de promotoren (bv. 
wanneer de cijfergegevens van die aard zijn dat men 
duidelijk misbruik wil maken van de aansprakelijk-
heidsbeperking uit het vennootschapsrecht), is hij a 

fortiori verplicht zijn medewerking compleet te sta-
ken. Van bedrijfsrevisoren eist de wet inmiddels een 
professioneel-kritische instelling, in het bijzonder “bij 

de beoordeling van schattingen van de leiding met 

betrekking tot reële waarden, de waardevermindering 

van activa, voorzieningen en toekomstige kasstromen 

die relevant zijn voor het vermogen van de entiteit tot 

continuïteit van het bedrijf” (86). Cijfergegevens die 
echter ogenschijnlijk niet buiten de grenzen treden 

83. B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS et al. (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfs-

revisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 222; R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in 
Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.; R. VAN 
BOVEN, “Le plan financier : aspects juridiques”, Acc.&Tax 2005, afl. 3, 19, nr. 20; A. COIBION, “La responsabilité du professionnel de la comptabilité 
dans l’établissement du plan financier en cas d’insuffisance du capital” (noot onder Brussel 7 november 2008), TBH 2010, 362-363, nr. 6; D. BRULOOT 
en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de notaris : code 
rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 228, nr. 29.

84. R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.; A. COIBION, “La responsabilité du professionnel de la comptabilité dans l’établissement du 
plan financier en cas d’insuffisance du capital” (noot onder Brussel 7 november 2008), TBH 2010, 362, nr. 5.

85. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 472, nr. 51.
86. Art. 15 in fine wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13 december 2016.
87. Art. 25 wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13 december 2016; art. 44, tweede 

lid, 1° wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, BS 27 maart 2019.
88. X, Vademecum van de bedrijfsrevisor. 1 : Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, 473-474.
89. Het WVV vereist inter alia dat de geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen na twaalf en vierentwintig maanden, een begroting van de verwachte 

inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting, en een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting 
van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit worden opgenomen in het financieel plan; art. 5:4, § 2, 4°-6°, 6:5, § 2, 4°-6° en 7:3, § 2, 4°-6° WVV; 
M. MONARD en M. THEYSKENS, “Het nieuwe vennootschapsrecht - One size fits all : de BV als nieuwe standaard-vennootschap”, T.Not. 2019, 370-371, 
nr. 13.

van wat gewoonlijk is in de sector, en niet overdui-
delijk willekeurig of bedrieglijk zijn, verlangen zoals 
gezegd geen grondige controle vanwege de beroeps-
beoefenaar.

24. Voor de cijferberoeper bestaat de mogelijkheid 
om zich te bevrijden van zijn aansprakelijkheid voor 
de controleplicht, bij wege van een exoneratiebe-
ding. In casu maakte de cijferdeskundige gebruik van 
deze mogelijkheid, door zich contractueel te exone-
reren voor de schade die rechtstreeks of onrecht-
streeks veroorzaakt zou kunnen worden als gevolg 
van door de opdrachtgevers bezorgde foutieve en/of 
onvolledige informatie. In het geannoteerde vonnis 
waren echter geen problemen voorhanden inzake 
de juistheid en de volledigheid van de verstrekte 
informatie. Zodoende kon het exoneratiebeding zijn 
nut niet bewijzen. De accountant en de bedrijfs- 
revisor kunnen zich evenwel sowieso niet aan hun 
aansprakelijkheid onttrekken voor een fout gepleegd 
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te scha-
den(87). Bovendien is het deontologisch gezien aan 
de bedrijfsrevisor niet toegelaten begrenzingen in te 
voeren die zouden leiden tot een overdreven vrijstel-
ling van zijn aansprakelijkheid, hetgeen “in strijd zou 

zijn met de waardigheid van het beroep” (88).

3.2.2. Adviesplicht inzake de inhoud van het  
financieel plan

25. Eens voldoende cijfergegevens ingewonnen en 
- aan de oppervlakte - geverifieerd zijn, volgt de 
inhoudelijke of kwalitatieve beoordeling van de des-
kundige. In het financieel plan dient immers, zoals 
door het WVV uitdrukkelijk wordt voorgeschreven(89) 
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en voordien de facto reeds de praktijk was(90), een 
gemotiveerde schatting gemaakt te worden van de 
verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit van 
de vennootschap, voor een periode van minstens 
twee jaar na de oprichting. Bij dit onderdeel van zijn 
opdracht vervult de cijferberoeper een adviserende 
rol jegens de oprichters. Het zijn de oprichters die 
het financieel plan neerleggen, en in de eerste lijn 
aansprakelijk zijn voor de inhoud ervan(91). Zij kun-
nen zich vervolgens tegen de cijferberoeper keren 
wegens de gebrekkige nakoming van zijn inspan-
ningsverbintenis, als zijn bijstand niet beantwoordt 
aan de normale zorgvuldigheidsvereisten(92). De vraag 
of er tevens een adviesplicht voor de cijferdeskun- 
dige schuilgaat in die gedragsnorm van zorgvuldig-
heid moet bekeken worden in het licht van diverse 
juridische elementen, het ene meer overtuigend dan 
het andere. 

A. Het voormalige certificeringsverbod voor 
bedrijfsrevisoren

26. Jarenlang was het voor bedrijfsrevisoren verbo-
den om het financieel plan voor echt te verklaren 
of te certificeren. Het voormalig koninklijk besluit 
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren 
bepaalde immers : “De bedrijfsrevisor mag geen 

verklaring of certificering uitbrengen over finan- 

ciële staten, die vooruitzichten inhouden, noch 

over informatie die niet gesteund is op controleer-

bare stukken” (93). Een minderheid van de literatuur 
oordeelde op basis van dit certificeringsverbod, 
mijns inziens onterecht, dat de bedrijfsrevisor niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud 
van het financieel plan, wanneer hij slechts hielp bij 
de opstelling ervan(94). Aangezien de bedrijfsrevisor 
het plan niet mocht bekrachtigen, noch onderteke-
nen, zou men volgens hen de inhoud van het plan 
nooit aan hem kunnen verwijten(95). Echter, deze 

90. Luik 5 mei 1995, TBH 1996, 196; Kh. Charleroi 30 mei 1995, JLMB 1997, 639; Kh. Charleroi 30 maart 1999, JLMB 2000, 280; K. GEENS et al., “Overzicht 
van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 244-247, nr. 171; A. COIBION, “L’insuffisance manifeste du capital social à la lumière du plan 
financier et la responsabilité encourue par les fondateurs et le notaire instrumentant” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), TBH 2002, 717, nr. 7.

91. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 
Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 56, nr. 4090.

92. Zie voetnoot nr. 74.
93. Art. 20, eerste lid oud KB 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, BS 18 januari 1994.
94. P. COUSSEMENT en M. TISON, “Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, 

Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 57, nr. 4090; zie ook A. COIBION, “La responsabilité du professionnel de la comptabilité dans l’établissement du plan 
financier en cas d’insuffisance du capital” (noot onder Brussel 7 november 2008), TBH 2010, 362, nr. 6.

95. O. RALET, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 1996, 46, nr. 33.
96. Een certificeringsverbod voor accountants werd niet opgenomen in de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, BS 

11 mei 1999; noch in de nieuwe wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, BS 27 maart 2019.
97. Art. 1, 1° KB 11 september 2020 tot opheffing van de koninklijke besluiten bedoeld in artikel 145, 1°, 2°, 4°, 7°, 8° en 12° van de wet van 7 december 

2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 22 september 2020. De door het WVV (vanaf 1 mei 2019) 
verplichte vermelding van de naam van de externe deskundige in het financieel plan bemoeilijkte de toepassing van het verbod niet, aangezien een 
identiteitsvermelding niet ipso facto de certificatie van het plan impliceert.

98. G. DELVAUX, “Taak van de beroepsbeoefenaar bij de opstelling van het financieel plan” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen 

en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 872.

redenering haalt twee zaken door elkaar. Het was 
inderdaad gedurende lange tijd verboden aan de 
bedrijfsrevisor om het financieel plan te certificeren, 
aangezien hij zich dan in de plaats van de oprichters 
zou stellen. Dit doet evenwel geen enkele afbreuk 
aan de professionele verplichtingen van de bedrijfs-
revisor die oorsprong vinden in zijn contract. Het 
tegendeel zou immers betekenen dat de bedrijfs-
revisor zich van elke adviesverplichting en daaruit 
volgende aansprakelijkheid kan bevrijden door zich 
eenvoudigweg te onthouden van een certificering, 
quod non. Voor accountants en erkende boekhou-
ders heeft overigens nooit een gelijkaardig verbod 
bestaan(96), dus voormelde redenering gaat voor hen 
alleszins niet op. Met ingang van 2 oktober 2020 
werd het certificeringsverbod voor bedrijfsrevisoren 
opgeheven(97).

In de praktijk zullen niet enkel bedrijfsrevisoren, 
maar ook andere cijferdeskundigen zich ervan weer-
houden om het plan voor echt te verklaren of om 
zich in de plaats van de oprichters te stellen door het 
maken van prognoses(98). Een certificatie zou immers 
impliceren dat de aansprakelijkheid van de cijferbe-
roeper in het gedrang komt van zodra een kennelijk 
ontoereikend aanvangsvermogen blijkt - aangezien 
het plan net als doel heeft om de toereikendheid van 
dit vermogen te staven. Ook de certificatie zou dus 
een feitelijke borgstelling voor de oprichters met zich 
meebrengen.

B. Eindverantwoordelijkheid van de oprichters 
voor het financieel plan

27. Een ander, naar mijn mening weinig overtuigend 
argument dat een minderheid van de rechtsleer 
aankaart om de aansprakelijkheid van de cijferbe-
roeper af te wijzen, is de stelling dat de oprichters 
de verantwoordelijkheid dragen voor het finale plan 
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dat zij uiteindelijk aan de notaris overhandigen(99). 
De verplichting tot het neerleggen van het finan- 
cieel plan is door de wetgever namelijk aan niemand 
anders opgedragen. Ook wordt de tussenkomst van 
een deskundige niet dwingend voorgeschreven(100). 
De cijferberoeper aanvaardt overigens louter de 
opdracht om een ontwerp van het plan met bij-
behorend verslag op te stellen(101). Daarom zou-
den uitsluitend de oprichters aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor het kennelijk ontoereikend 
aanvangsvermogen dat naar voren komt uit het 
financieel plan dat ze overhandigd hebben(102), al 
snijdt deze zienswijze weinig hout. Het feit dat de 
eindverantwoordelijkheid voor het financieel plan bij 
de oprichters ligt, verhindert de oprichters op geen 
enkele manier om een professionele raadgever aan 
te spreken voor de nalatigheid die hij zou hebben 
begaan. Dit brengt wel een zekere delicaatheid met 
zich mee bij de begroting van het bedrag waarvoor 
de cijferberoeper in vrijwaring kan worden geroe-
pen(103). Bovendien is een wettelijke grondslag voor 
de aansprakelijkheid van de cijferberoeper niet 
nodig, omdat zijn professionele diensten grondslag 
vinden in een contract. Toch kan de verplichte ver-
melding van de naam van de deskundige(104) mijns 
inziens geen andere functie beogen dan de identifi-
catie voor aansprakelijkheidsdoeleinden. Dit laatste 
wordt evenwel betwist(105).

99. H. MICHEL en X. THUNIS, “Constitution de la société unipersonnelle” in H. MICHEL (ed.), La S.P.R.L. unipersonelle. Approche théorique et pratique, 
Brussel, Bruylant, 1988, 154, nr. 278; B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS et al. (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere 

opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 221; P. COUSSEMENT en M. TISON, 
“Oprichtersaansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN et al. (eds.), Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2003, losbl., 
56, nr. 4090; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 2012, 46, nr. 33.

100. MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3119/001, 129.
101. R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.
102. B. VERSCHELDEN, “Het financieel plan” in G. BATS et al. (eds.), 20 jaar VEVB. De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfs-

revisor : liber amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 222; G. DELVAUX, “Taak van de beroepsbeoefenaar bij de opstelling van het 
financieel plan” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 892.

103. Zie randnr. 32 inzake het causaal verband.
104. Art. 5:4, § 2, 7°, 6:5, § 2, 7° en 7:3, § 2, 7° WVV.
105. Volgens BRULOOT en VANDENBOSSCHE verandert deze verplichte vermelding niets aan de draagwijdte van de verantwoordelijkheid van de cijferbe-

roeper; D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid 
van de notaris : code rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 228, nr. 29.

106. Antwerpen 14 november 2019, Limb.Rechtsl. 2020, 198, noot B. WINDEY en M. VALKENERS.
107. Ibid.

108. C. JANSSENS, “Les forums de l’audit - aspects juridiques et techniques du plan financier”, Rev.b.compt. 1999, afl. 1, 25; O. CAPRASSE, “La responsabilité 
des fondateurs en cas de capital insuffisant” in B. TILLEMAN et al. (eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, 
Brugge, die Keure, 2003, 588, nr. 17; R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.; J. WINDEY, “Les responsabilités liées à l’état de faillite” in 
J.-P. BUYLE et al. (eds.), Les responsabilités d’entreprise, Brussel, Jeune Barreau, 2007, 519, nr. 58; A. COIBION, “La responsabilité du professionnel 
de la comptabilité dans l’établissement du plan financier en cas d’insuffisance du capital” (noot onder Brussel 7 november 2008), TBH 2010, 362-363, 
nr. 6; A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 472, nr. 51; D. BRULOOT en  
G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de notaris : code rood 
voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 228, nr. 30.

109. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 472, nr. 51; K. AERTS, Taken en aanspra-

kelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren, Antwerpen - Gent - Cambridge, Intersentia, 2020, 79, nr. 50.
110. Luik 1 maart 2018, AR 2012/RG/1698, www.juportal.be; C. MÉLOTTE, “La responsabilité des professions comptables” in Responsabilités. Traité théorique 

et pratique, 2008, afl. 28sexies, V.3, nr. 502.

C. De professionele zorgvuldigheidsplicht van de 

cijferberoeper

28. Het hof van beroep te Antwerpen bevestigde 
in een recent arrest dat het de oprichters zijn die 
de toereikendheid van aanvangsvermogen dienen 
te verantwoorden(106). Het feit dat het kapitaal ken-
nelijk ontoereikend is bevonden, brengt niet ipso 

facto met zich mee dat dit leidt tot de aansprake-
lijkheid van de boekhouder die het opstelde(107). 
Het hof sloot echter niet uit dat de cijferberoeper 
nog enige aansprakelijkheid kon dragen, indien een 
tekortkoming aan zijn contractuele plichten bewezen 
wordt. Inderdaad, de loutere vaststelling dat de cij-
ferberoeper het plan niet gecertificeerd heeft en het 
plan bovendien niet zijn eindverantwoordelijkheid 
uitmaakt, ontslaat hem volgens de meerderheid van 
de literatuur niet van de professionele zorgvuldig-
heidsplicht, die de beroepsbeoefenaar ertoe dwingt 
om bij een klaarblijkelijk onafwendbaar faillissement 
een uitdrukkelijke waarschuwing in dit verband te 
geven aan de oprichters(108). Van een normaal zorg-
vuldige en ijverige cijferberoeper, die geplaatst is 
in dezelfde omstandigheden, mag men immers de 
inspanning verwachten om zijn cliënt te adviseren en 
te informeren(109). Deontologisch gezien is de cijfer-
beroeper ertoe gehouden om “de cliënt alle nuttige 

informatie te verstrekken in verband met hun toever-

trouwde werkzaamheden” (110). Des te meer omdat hij 

this Jurisquare copy is licenced to Balie Provincie Antwerpen - Bibliotheek & studiedienst [bib@balieprovincieantwerpen.be]

M&D Seminars 326



aa2658af-98ef-41cf-a09f-df402b989838

trv-rps 2022 | 345

als “natuurlijke adviseur” beschouwd kan worden 
wanneer het op het financieel plan aankomt(111), kan 
hij zich redelijkerwijs niet in stilzwijgen verhullen 
als de vennootschap kennelijk gedoemd is om te 
mislukken(112), zoals in voorliggende casus het geval 
blijkt. Zo is de aflevering van een dergelijk plan niet 
noodzakelijk foutief, maar mogelijk kan het gebrek 
aan een passend advies omtrent de haalbaarheid 
van het project en de toereikendheid van de erin 
voorziene middelen wel als onzorgvuldig beschouwd 
worden(113). Dit alles vormt evident een feitenkwestie 
waarover de rechter soeverein oordeelt.

29. Interessant in voorliggende casus is de poging 
van de deskundige om het exoneratiebeding voor 
foutieve en/of onvolledige informatie ook te laten 
gelden als bevrijding van zijn adviesplicht. Het feit 
dat het plan uitgaat van de verstrekte informatie, 
is voor de cijferberoeper geen vrijgeleide om de 
oprichters niet te waarschuwen voor een kennelijke 
onderfinanciering van het project. Omdat men een 
onderscheid moet maken tussen de controleplicht en 
de adviesplicht, ving de deskundige in casu terecht 
bot en werd hij veroordeeld tot vrijwaring ten belope 
van de helft van het bedrag van de oprichtersaan-
sprakelijkheid.

D. Een zekere terughoudendheid van de rechter is 
aangewezen

30. Mijns inziens kan voormeld meerderheidsstand-
punt inzake de aansprakelijkheid van de deskundige 
niet geabstraheerd worden van de keerzijde van de 
medaille, namelijk de oprichters die (gedeeltelijk) 
ontheven worden van de eigen aansprakelijkheid 
voor het kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen. 
Zoals gezegd, heeft de oprichtersaansprakelijkheid 
tot doel om de oprichters van vennootschappen te 
sanctioneren indien zij “hun financiële aansprake-

lijkheid beperken door de inbreng van een kennelijk 

te laag maatschappelijk kapitaal om de vooropgestelde 

[…] activiteiten te verwezenlijken” (114). Van dit regime 
moet aldus een afschrikwekkend effect uitgaan. Het 

111. D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de 
notaris : code rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 228, nr. 30.

112. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 472, nr. 51; K. AERTS, Taken en aanspra-

kelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren, Antwerpen - Gent - Cambridge, Intersentia, 2020, 79, nr. 50.
113. D. BRULOOT en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de 

notaris : code rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 228, nr. 30.
114. MvT, Parl.St. Senaat 1977-78, nr. 415/1, 47; O. CAPRASSE, “La responsabilité des fondateurs en cas de capital insuffisant” in B. TILLEMAN et al. (eds.), 

De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 575-576, nr. 3.
115. Art. 1150 oud BW.
116. Cass. 11 april 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1091, RCJB, 1990, 79, noot L. Cornelis; Cass. 23 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 228; Cass. 4 februari 2010, TBO 

2011, 25.
117. Deze cassatierechtspraak zal hoogstwaarschijnlijk als dusdanig gecodificeerd worden in het nieuw Burgerlijk Wetboek; zie het nieuw voorgestelde art. 

5.87 BW in wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-1806/001, 319; B. VERKEMPINCK, 
“Disproportionele schadevergoedingen in het contractenrecht” in I. SAMOY en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Trends en evoluties in het aansprakelijk-

heids- en verzekeringsrecht, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2019, 177-178, nr. 48-49.

dient ertoe om oprichters een onbezonnen oprich-
ting van vennootschappen en a fortiori een misbruik 
van de aansprakelijkheidsbeperking te ontraden. 
De afwimpelmogelijkheid van het nettopassief op 
de cijferberoeper kan het nuttige effect van dit aan-
sprakelijkheidsregime echter tenietdoen, als men het 
onlosmakelijk verband tussen beide ontkent.

Daarnaast zou men kunnen beargumenteren dat de 
cijferberoeper slechts contractueel gehouden is tot de 
vergoeding van de schade die was voorzien of die hij 
heeft kunnen voorzien ten tijde van de aanvaarding 
van zijn oproepingsbrief(115). Men kan op dat moment 
inderdaad niet voorspellen wat de precieze omvang 
van het nettopassief zal zijn ten tijde van het faillis-
sement. Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze 
echter expliciet verworpen, door te besluiten dat de 
vereiste voorzienbaarheid van de schade enkel de 
oorzaak van de schade betreft en niet de omvang 
ervan(116). Alle schade waarvan de partijen “het begin-

sel” redelijkerwijs konden voorzien op het ogenblik 
van de totstandkoming van het contract, moet wor-
den hersteld(117). De oorzaak van de schade, name-
lijk een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen, 
kon op dat ogenblik wel degelijk verwacht worden. 
Niettemin valt het als een juridische denkfout aan te 
merken dat de cijferberoeper de schade dient te ver-
goeden die ontstond uit de schulden aangegaan door 
de bestuurders van de vennootschap in de periode 
voorafgaand aan het faillissement. De cijferberoeper 
heeft namelijk geen enkele invloed op de uiteindelijk 
aangegane schulden, en toch wordt een deel van het 
nettopassief te zijnen laste gelegd.

Om deze redenen zou de rechter een terughouden-
de positie moeten aannemen bij de begroting van 
de schade die ten laste van de cijferberoeper kan 
worden gelegd, in het bijzonder bij een flagrant 
geval waarin de oprichters kennelijk misbruik maak-
ten van de aansprakelijkheidsbeperking. Bepaalde 
rechtspraak blijft daarom ook sceptisch over het al 
dan niet bestaan van een waarschuwingsplicht in 
hoofde van de deskundige bij het uitvoeren van zijn 
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contractuele plichten inzake het financieel plan. Zo 
werd reeds geoordeeld dat de accountant slechts 
aansprakelijk kan worden gesteld indien de nor-
maal zorgvuldige boekhouder, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden, een ander financieel plan zou 
hebben opgemaakt(118). Andere jurisprudentie zoals 
het geannoteerde vonnis hanteert een strenger fout-
criterium, en matigt de schade vervolgens via een 
ex aequo et bono-begroting (zie hierna in randnr. 
32)(119). Inderdaad, een beroep op de cijferberoe-
per mag voor de oprichters geen vrijgeleide zijn 
om ongeschonden een gedoemd project onder het 
beschermingsjasje van de vennootschap te brengen. 
Bij wege van het foutcriterium, de schadebegroting 
en subtiele causaliteitsoverwegingen verzacht de 
rechtspraak de hierboven vermelde heikele punten 
dan ook gedeeltelijk.

E. Gedeelde aansprakelijkheid met de notaris

31. Volledigheidshalve moet benadrukt worden dat 
de hete aardappel van het kennelijk ontoereikend 
aanvangsvermogen soms niet enkel naar de helpen-
de cijferberoeper wordt doorgeschoven, maar ook 
naar de instrumenterende notaris. De tendens naar 
de duidelijke erkenning van een raadgevingsplicht 
van de notaris bij de oprichting van vennootschap-
pen, leidt steeds vaker tot de vaststelling van zijn 
aansprakelijkheid(120), waarbij de rechtsleer stelt dat 
men ook rekening moet houden met de mogelijke 
bijstand van een cijferberoeper bij de opmaak van 
het financieel plan(121). Dit mondt mogelijk uit in de 
gedeelde aansprakelijkheid van enerzijds de notaris, 
en anderzijds de cijferberoeper. In voorliggend geval 
vorderde oprichter Jan evenwel niet de tussenkomst 
van de notaris.

3.3. Causaal verband : het verlies van een kans

32. Men kan moeilijk aantonen dat er een duidelijk, 
of minstens rechtstreeks causaal verband bestaat tus-

118. Antwerpen 14 november 2019, Limb.Rechtsl. 2020, 198, noot B. WINDEY en M. VALKENERS.
119. Brussel 7 november 2008, TBH 2010, 357, noot A. COIBION.
120. Zie voetnoot nr. 68 voor enkele bronnen inzake de raadgevingsplicht van de notaris met betrekking tot de inhoud van het financieel plan.
121. M.-A. DELVAUX, “Les responsabilités des administrateurs et gérants des S.A., S.P.R.L. et S.C.R.L.”, JDSC 2001, 190; R. DE VALKENEER, “Le notaire 

et son devoir de conseil” (noot onder Bergen 25 oktober 2001), RNB 2002, 375; R. VAN BOVEN, “Art. 215 W.Venn. (oude art. 120ter W.Venn.)” in 
Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.; D. BRULOOT 
en G. VANDENBOSSCHE, “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de notaris : code 
rood voor het notariaat ?” (noot onder Luik 14 januari 2020), TRV-RPS 2021, 227, nr. 28.

122. Bv. Cass. 9 november 2012, Arr.Cass. 2012, 2481; Cass. 6 december 2013, Arr.Cass. 2013, 2640; Cass. 29 oktober 2014, Arr.Cass. 2014, 2374; S. STIJNS 
en I. SAMOY, Leerboek verbintenissenrecht - Boek 1bis, Brugge, die Keure, 2020, 140, nr. 107.

123. Cass. 15 maart 2010, Arr.Cass. 2010, 167, NJW 2010, 660, noot I. BOONE.
124. A. JANSEN en W. DAVID, “Le nouveau droit des SRL et de la faillite : quelles (inter)actions ?”, TRV-RPS 2020, 473, nr. 52.

sen het gebrek aan een zorgvuldige waarschuwing 
vanwege de cijferberoeper en het faillissement van 
de vennootschap, en in het verlengde daarvan de 
schade die de oprichters lijden bij wege van hun 
aansprakelijkheid voor het kennelijk ontoereikend 
aanvangsvermogen. Opdat de aansprakelijkheid van 
de cijferberoeper in het gedrang kan komen, moet 
zijn fout echter een noodzakelijke voorwaarde (een 
zgn. conditio sine qua non) vormen voor het netto-
passief dat de oprichters ten laste wordt gelegd(122). 
In tegenstelling tot wat voor de oprichters geldt in 
dit verband, vereist de aansprakelijkheid van de cij-
ferberoeper immers wel een causaal verband. Omdat 
de nalatigheid van de cijferberoeper geen noodza-
kelijke voorwaarde vormt voor het nettopassief, is 
het verkeerd om hem tot het volledige bedrag van 
deze schulden te veroordelen. In principe kan wel 
aangestuurd worden op het verlies van een kans, 
wat ook vergoedbare schade uitmaakt(123). Immers, 
moest de cijferberoeper een adequate waarschu-
wing gegeven hebben aan de promotoren, bestond 
meestal wel de kans dat zij inzagen dat het project 
niet levensvatbaar was, of dat het plan niet deugde, 
waardoor zij het zouden aanpassen of zelfs op de 
schop doen(124). Een ontstentenis van een dergelijke 
aanbeveling of waarschuwing heeft het verlies van 
die kans tot gevolg. Dit alles is niet meer dan een 
theoretische techniek om de deskundige te sparen 
van de schadelast waarop hij eigenlijk geen vat had, 
daar het resulteert in een procentuele vermindering 
van zijn schadeaandeel.

In het geannoteerde vonnis wordt het verlies van 
een kans eveneens aangewend als techniek om de 
bewijslast voor de oprichters te verlichten. De rech-
ter neemt genoegen met een aannemelijk verloren 
kans, ofschoon de oprichters niet in staat waren om 
te bewijzen dat zij de vennootschap niet zouden 
hebben opgericht, moest de deskundige aan zijn 
adviesplicht voldaan hebben. Bijgevolg zag oprichter 
Jan zijn vrijwaringsvordering slechts voor de helft, ex 

aequo et bono, ingewilligd.
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4. Conclusie

33. Het is duidelijk dat de wetgever met de oprich-
tersaansprakelijkheid een sanctieregime trachtte te 
creëren voor oprichters die op onverantwoorde wij-
ze hun aansprakelijkheid proberen te beperken. De 
groeiende tendens om bij de opmaak van het finan-
cieel plan een beroep te doen op een beoefenaar 
van een cijferberoep, heeft daarbij het neveneffect 
dat de oprichters geneigd zijn om de cijferberoeper 
als zondebok naar voren te schuiven voor het ken-
nelijk ontoereikend aanvangsvermogen dat door de 
oprichters voorzien is. Een dergelijke afwimpeling 
van de oprichtersaansprakelijkheid verdient een kri-
tisch onthaal, aangezien het niet de functie van de 
wetsbepaling was om deze verantwoordelijkheid in 
de schoenen van de deskundige te schuiven. De cij-
ferberoeper heeft geen enkele zeggenschap over het 
bestuur van de vennootschap en de ultieme omvang 

125. Doctorandus Instituut Financieel Recht, Universiteit Gent.

van het nettopassief ten tijde van het faillissement, 
wat zijn aansprakelijkheid een bittere pil om te slik-
ken maakt.

34. Niettemin kan men van een zorgvuldige cijferbe-
roeper in dezelfde omstandigheden wel verlangen 
om zijn cliënten - de oprichters van de vennootschap 
- op gepaste wijze te informeren en adviseren. Deze 
plicht geldt des te meer wanneer het overduidelijk 
is dat de vennootschap gedoemd is om ten onder te 
gaan door een ontoereikend aanvangsvermogen. Een 
volledig stilzwijgen van de accountant in dat geval, 
zoals in het voorliggend feitenrelaas, kan daarom 
niet getolereerd worden. Bij een zodanig flagrante 
schending van zijn adviesplicht, kan het derhalve wel 
gerechtvaardigd zijn om een deel van het nettopassief 
ten laste van de cijferdeskundige te leggen.

Floris Mertens (125)
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Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) 
16 februari 2021
Art. XX.227 WER – Wrongful trading

Samenvatting

De toepassing van artikel XX.227 WER vereist dat volgen-
de voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

1. Het gaat om een faillissement waarbij de schulden de 
baten overtreffen.

2. Het moet gaan om huidige of gewezen bestuurders, 
zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van een direc-
tieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle andere 
personen die ten aanzien van de zaken van de onderne-
ming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad.

3. Op een gegeven ogenblik voorafgaand aan het faillis-
sement wist de betrokken persoon of behoorde deze te 
weten dat er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om 
de onderneming of haar activiteiten te behouden en een 
faillissement te vermijden;

4. De betrokken persoon heeft vanaf het ogenblik be-
doeld in 3. niet gehandeld zoals een normaal voorzichtig 
en zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou 
hebben gehandeld.

De beoordeling door de rechtbank van de derde voorwaar-
de gebeurt enkel ex ante en niet a posteriori. De loutere 
vaststelling dat de vennootschap nooit winst heeft geboekt 
laat niet toe hieruit te besluiten dat de vennootschap reeds 
van bij haar aanvang geen redelijke overlevingskansen 
zou hebben gehad. De loutere vaststelling dat het eigen 
vermogen ingevolge de overgedragen verliezen negatief is 
geworden volstaat evenmin.

(…)

(…) over het (…) met zetel te (…), ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (…) 
(faillissementsvonnis d.d. (…)
eisende partij q.q., in persoon

tegen:

1. (…) met zetel te (…), ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder nummer (…)
eerste verwerende partij,
hebbende als raadsman (…), advocaat te (…)

2. (…) wonende te (…)
tweede verwerende partij,
hebbende als raadsman (…), advocaat te (…)

3.  (…) met zetel te (…), ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder nummer (…)

derde verwerende partij
hebbende als raadsman (…)

4. (…) geboren te (…), wonende te (…)
vierde verwerende partij,
hebbende als raadsman (…)

1. RECHTSPLEGING

Het geding met nummer A/20/01447 van de algemene rol 
werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 18/05/2020.

De rechtbank heeft de advocaten van de partijen gehoord 
in de openbare zitting van 19/01/2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van het rechtsple-
gingsdossier en heeft de stukken van de partijen ingezien.

De rechtbank heeft toepassing gemaakt van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken.

2. RELEVANTE FEITELIJKE GEGEVENS

(….) werd opgericht op 08/05/2014 door eerste en derde 
verweerster die tevens de statutaire zaakvoerders waren. 
Tweede en vierde verweerders zijn de vaste vertegenwoor-
digers van respectievelijk eerste en derde verweerster.

De hoofdactiviteit van de vennootschap bestond (…).

Derde verweerster heeft als zaakvoerder van (…) op 
02/05/2019 aangifte van faillissement gedaan. Bij vonnis 
van 14/05/2019 werd het faillissement uitgesproken.

3. DE VORDERINGEN

3.1 In zijn besluiten dd. 30/10/2020, die gelden als synthe-
sebesluiten in de zin van artikel 748bis Ger.W., vordert (…) 
in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van 
de (…) (hierna “eiser q.q.” genoemd):

“Gedaagden met toepassing van art. XX.127, § 1 WER 
hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het geheel of 
een deel van het passief;

Verweerders solidair, minstens in solidum, zo niet de 
ene bij gebreke van de andere te veroordelen om aan 
mijn eiser qq. te betalen de som van (…), meer de 
gerechtelijke rente vanaf 18.05.2020 tot aan de datum 
van uiteindelijke betaling;

Verweerders solidaire, minstens in solidum, zo niet de 
ene bij gebreke van de andere te veroordelen tot alle 
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kosten van het geding, voor eiser qq. voorlopig be-
groot op 486,38 € dagvaarding evenals het rolrecht.”

5.  In hun besluiten dd. 15/12/2020, die gelden als syn-
thesebesluiten in de zin van artikel 748bis Ger.W., vor-
deren verwerende partijen het volgende:

“De vordering van eiser q.q. ontvankelijk doch onge-
grond te verklaren.

Eiser q.q. te veroordelen tot de kosten van het ge-
ding, in hoofde van concluanten begroot op de rechts-
plegingsvergoeding ten bedragen van € 12.000,00 
(basisbedrag vorderingen tussen € 500.000,01 en 
€ 1.000.000,00).”

4. BEOORDELING

4.1. Bevoegdheid en ontvankelijkheid

Deze rechtbank is op grond van art. 574, 2° Ger.W. be-
voegd om kennis te nemen van de vordering.

Verwerende partijen voeren geen middelen van onontvan-
kelijkheid aan. De rechtbank stelt evenmin ambsthalve op te 
werken oorzaken van onontvankelijkheid vast. De vordering 
is ontvankelijk.

4.2. Ten gronde

Eiser q.q. vordert de veroordeling, op grond van art. XX.227 
WER, van verwerende partijen tot het netto-passief van het 
faillissement van (…), in synthesebesluiten begroot op (…).

De toepassing van art. XX.227 WER vereist dat volgende 
voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

1. Het gaat om een faillissement waarbij de schulden de 
baten overtreffen;

2. Het moet gaan om huidige of gewezen bestuurders, 
zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van een di-
rectieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle 
andere personen die ten aanzien van de zaken van de 
onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben 
gehad;

3. Op een gegeven ogenblik voorafgaand aan het faillis-
sement wist de betrokken persoon of behoorde deze 
te weten dat er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was 
om de onderneming of haar activiteiten te behouden en 
een faillissement te vermijden;

4. De betrokken persoon heeft vanaf het ogenblik bedoeld 
in 3, niet gehandeld zoals een normaal voorzichtig en 
zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou 
hebben gehandeld.

Er bestaat geen betwisting dat de eerste twee voorwaar-
den in casu vervuld zijn.

De derde voorwaarde voorziet in de bepaling van een tijd-
stip waarop verwerende partijen wisten of minstens dien-
den te weten dat er geen redelijk vooruitzicht meer was om 

het faillissement te vermijden (door verwerende partijen het 
“moment of truth” genoemd). De bewijslast ter zake rust bij 
eiser q.q.

Het is hierbij van belang te benadrukken dat de beoorde-
ling door de rechtbank enkel ex ante kan gebeuren en niet 
a posteriori. De rechter dient zich met andere woorden te 
plaatsten in de positie van de bestuurder met de kennis die 
de bestuurder had op dat ogenblik en mag zich niet laten 
lieden door informatie en feiten die pas achteraf aan het 
licht zijn gekomen, doch waar de bestuurder op dat ogen-
blik nog geen kennis van had.

In die zin laat de loutere vaststelling dat de vennootschap 
nooit winst heeft geboekt niet toe om hieruit te besluiten 
dat de vennootschap reeds van bij haar aanvang geen re-
delijke overlevingskansen zou hebben gehad. Eiser q.q. kan 
dan ook niet gevolgd worden in zijn stelling dat reeds van 
bij de start van de onderneming de bestuurders hadden 
moeten weten dat de onderneming geen enkele overle-
vingskans zou hebben gehad.

Ondergeschikt meent eiser q.q. dat dit kantelmoment moet 
worden bepaald op 01/01/2016 wanneer het eigen vermo-
gen negatief zou geworden zijn. De loutere vaststelling dat 
het eigen vermogen ingevolge de overgedragen verliezen 
negatief is geworden volstaat evenwel niet.

“Niet alle verlieslatende vennootschappen zijn immers ten 
dode opgeschreven. Zolang de vennootschap werkelij-
ke overlevingskansen heeft, zijn de bestuurders dus niet 
aansprakelijk voor het voortzetten van een verlieslatende 
activiteit.”
(M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van ven-
nootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, 76)

“Het mag duidelijk zijn dat ook hier een marginale toet-
singsnorm in het geding is. Gezien de duidelijke doelstel-
ling van de wetgever om de reorganisatie van onderne-
mingen in moeilijkheden alle kansen te geven, kan het niet 
de bedoeling zijn dat er achteraf al te streng wordt omge-
sprongen met bestuurders die nog geprobeerd hebben de 
onderneming te redden, zij het vergeefs.”
(DESMYTTERE, Y., HELSEN, F., Art. XX.227-XX.228 
WER in X., Handels- en economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Eco-
nomisch Recht, Boek XX. Insolventie van ondernemingen, 
p. 7)

‘”Het voorzetten van de handelsactiviteiten na het tijdstip 
van staking van betalingen is niet noodzakelijk een on-
rechtmatige daad, maar moet in concreto worden beoor-
deeld. Daartoe moet worden nagegaan of de bestuurders 
wisten of behoorden te weten dat er geen verdere moge-
lijkheid tot overleven was.
Er moet uit een zelfs belangrijke verslechtering van de li-
quiditeitspositie niet noodzakelijk worden afgeleid dat de 
onderneming reddeloos verloren is, wanneer deze positie 
o.m. beïnvloed werd door tijdelijke factoren en wanneer 
herstelmaatregelen genomen werden. Tenzij het bewijs 
wordt geleverd dat de bestuurders onzorgvuldig gehan-
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deld hebben, kan het ondernemingsrisico hen niet worden 
toegerekend.”
(Antwerpen 8 maart 1994, TBH 1995, 37)

Bovendien blijkt dat verwerende partijen correct de alarm-
belprocedure hebben toegepast.

Zo vermeldt de jaarrekening voor het boekjaar 2015:

“De zaakvoerders beslissen om de waarderingsregels 
in de veronderstelling van continuïteit te behouden, 
vermits de vennootschap heel wat nieuwe opdrachten 
heeft binnengehaald voor 2016 en er dus positieve 
vooruitzichten zijn.”

Uit de voorgelegde stukken blijkt niet dat deze beslissing 
op dat moment kennelijk onredelijk zou zijn geweest.

Ook na het boekjaar 2016 wordt de alarmbelprocedure 
correct toegepast:

 “De zaakvoerders beslissen om de waarderingsregels 
in de veronderstelling van continuïteit te behouden, 
om volgende redenen:

1. In 2017 zijn er belangrijke nieuwe opdrachten beko-
men.

2. Maandag 28 augustus 2017 zal een kapitaalverhoging 
ten belope van (…) EUR plaatvinden bij de notaris 
(…).

3. De vennootschap geniet de verdere financiële onder-
steuning van de aandeelhouders.”

De aangekondigde kapitaalverhoging heeft ook effec-
tief plaatsgevonden op 28/08/2017. Nadien volgde op 
17/10/2017 nog een bijkomende kapitaalverhoging door 
inbreng van speciën ten belope van (…). Uit de voorge-
legde stukken kan niet worde besloten dat de bestuurders 
toen reeds hadden moeten weten dat er, ondanks de ge-
plande kapitaalverhogingen, geen redelijke kans op overle-
ven meer was.

Ook boekjaar 2017 tenslotte, wordt de alarmbelprocedure 
correct toegepast.

“De zaakvoerders beslissen om de waarderingsregels 
in de veronderstelling van continuïteit te behouden, 
vermits de vennootschap heel wat nieuwe opdrachten 
heeft binnengehaald voor 2018 en er dus positieve 
vooruitzichten zijn.
Alsook de kostenstructuur wordt nauwer opgevolgd.”

Bovendien blijkt dat het boekjaar 2017 werd afgesloten met 
een brutomarge van (…). Na aftrek van de bezoldigingen 
ten bedrage van (…) was er derhalve vóór afschrijvingen 
een positief resultaat. Pas na afschrijvingen en waardever-
minderingen ten bedragen van (…) werd er uiteindelijk een 
verlies genoteerd. Nu de cijfers aldus in positieve richting 
evolueerden, blijkt uit niets dat verwerende partijen op dat 
ogenblik hadden moeten weten dat er redelijkerwijze geen 
overlevingskansen meer zouden zijn geweest.

Uit de voorgelegde stukken blijkt bovendien dat de tota-
le schuldenlast intussen aanzienlijk werd afgebouwd. Per 
31/12/2017 bedroeg de totale schuldenlast immers (…) 
daar waar thans sprake is van een totaal aanvaard passief 
van (…).

Eiser q.q. meent verder dat verwerende partijen de schuld-
eisers hebben misleid door het opsmukken van de balan-
sen. Volgens eiser q.q. zouden de voorraden en machines 
sterk overschat zijn.

Naar aanleiding van de inbreng in natura van de machines 
op (…) de waarde geschat door (…) expert bij (…). De in-
breng is vervolgens gebeurd op basis van een verslag van 
bedrijfsrevisor (…) zodat mag worden aangenomen dat de 
waarde op het ogenblik van de inbreng (…) bedroeg. De 
loutere vaststelling dat vier jaar later de waarde in een situ-
atie van discontinuïteit wordt geschat op (…) volstaat niet 
om aan te tonen dat de waarde kennelijk en doelbewust 
zou zijn overschat.

Wat de voorraden betreft, stellen de verwerende partijen 
dat deze correct werd gewaardeerd aan kostprijs/aankoop-
prijs, doch dat het eigen is aan de zeer specifieke aard van 
de goederen dat deze voor externen mogelijks niet dezelfde 
waarde vertegenwoordigen. Het betreft immers (…) die ge-
plooid worden binnen een zeer bepaalde tolerantiedrempel. 
De stickers die vervolgens op deze borden kunnen worden 
gebracht, zijn op hun beurt afgestemd op de grootte van de 
borden. Beide zijn dus zeer specifiek op elkaar afgesteld, 
waardoor de bestaande voorraad enkel bruikbaar is voor 
een concurrent wanneer deze dezelfde afmetingen en tole-
rantiemarges hanteert.

Dit verklaart waarom de voorraad voor de gefailleerde in 
continuïteit de waarde had zoals vermeld in haar boekhou-
ding, terwijl deze voor externen slechts de waarde van het 
metaal bedroeg.

De voorgelegde stukken laten niet toe te besluiten dat er 
sprake zou zijn van een doelbewuste en foutieve overschat-
ting van de voorraden.

Conclusie

Eiser q.q. toont niet aan op welk precies moment de ver-
werende partijen wisten of minstens hadden moeten weten 
dat er geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming 
of haar activiteiten te behouden en een faillissement te ver-
mijden. Evenmin bewijst eiser q.q. dat verwerende partijen 
zich niet als een normaal voorzichtig en zorgvuldig bestuur-
der in dezelfde omstandigheden zouden hebben gedragen.

De vordering is ongegrond.

5. GERECHTSKOSTEN

Als in het ongelijk gestelde partij dient eiser q.q. verwezen 
te worden in de kosten van het geding aan de zijde van 
verwerende partijen.
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Verwerende partijen vorderen een rechtsplegingsvergoe-
ding van € 12.000,00 (basisbedrag). Eiser q.q. verzoekt dit 
bedrag te herleiden tot het minimum van € 1.200,00.

Nu uit niets blijkt dat de vordering van de curator lichtzin-
nig werd ingesteld en het gevorderde bedrag kennelijk niet 
in verhouding staat tot de effectief gemaakte kosten voor 
juridische bijstand, oordeelt de rechtbank dat het toeken-
nen van het basisbedrag in casu kennelijk onredelijk zou 
zijn. Mede gelet op de beperkte financiële draagkracht van 
de failliete boedel, wordt de rechtsplegingsvergoeding in 
toepassing van art. 1022, derde lid Ger.W. herleid tot het 
minimumbedrag, zijnde € 1.200,00.

Waar artikel 279 (1), 4°, W.Reg. in een vrijstelling van rol-
rechten voorziet voor alle zaken die ingeleid worden in het 
kader van Boek XX WER, met betrekking tot de insolventie 
van ondernemingen, is er geen aanleiding om in toepassing 
van artikel 269 (2), § 1 W.Reg. enige veroordeling tot beta-
ling van rolrechten uit te spreken.

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK, recht doende op tegenspraak,

verklaart zich bevoegd tot kennisname van de vordering;

verklaart de vordering ontvankelijk, doch wijst ze af als on-
gegrond;

veroordeelt eiser q.q. tot de kosten van het geding, aan 
de zijde van verwerende partijen begroot op € 1.200,00 
rechtsplegingsvergoeding;

zegt voor recht dat huidig vonnis van rechtswege uitvoer-
baar is bij voorraad (art. 1379, 1e lid Ger.W.).

(…)
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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen  
(afdeling Gent) 18 maart 2021 (AR 14G040911)
Faillissement – Faillissementsstrafrecht – Vermogensvermenging – Misbruik van vennootschapsgoederen –  

Verduistering activa

Samenvatting

De strafvordering betreft in wezen de vraag of en in welke 
mate de beklaagde zich bediend heeft van de materiële en 
immateriële activa van de (gefailleerde) vennootschap van 
diens vader en waarvan beklaagde feitelijk zaakvoerder 
was. Voor de rechtbank staat het niet vast dat alle goe-
deren op de gemeenschappelijke uitbatingszetel van de 
gefailleerde vennootschap, de vennootschap van de be-
klaagde en de eenmanszaak van de vader toebehoorden 
aan de gefailleerde vennootschap. Uit niets blijkt dat de 
beklaagde goederen of materialen doelbewust en/of defi-
nitief onttrok of wenste te onttrekken aan (de boedel van) 
de gefailleerde vennootschap met het oog op het verarmen 
van deze vennootschap. Uit het loutere feit dat in de ver-
warring van een faillissement een werknemer, bij gebrek 
aan opzegging door de curator, nog twee dagen aan het 
werk gehouden wordt in opdracht van de beklaagde, kan 
geen kwaad – laat staan bedrieglijk – opzet worden afge-
leid. 

De objectieve beoordelingselementen van het strafdos-
sier overtuigen de rechtbank evenmin van het bestaan van 
een bedrieglijk opzet in hoofde van de beklaagde inzake 
de afwerving van cliënteel. De rechtbank acht het op zich 
niet onlogisch dat de beklaagde de knowhow en het cli-
enteel die hij samen met anderen had opgebouwd wenste 
te beschermen en verder aan te boren/uit te bouwen. Dat 
wil niet zeggen dat de beklaagde dit frauduleus wenste te 
doen of zonder gepaste vergoeding. Gelet op de concre-
te omstandigheden van het dossier kan het uitblijven van 
een debat over een vergoedingsregeling wegens het over-
nemen van cliënteel/opdrachten niet ten kwade worden 
geduid en kan er geen bedrieglijk opzet in zijnen hoofde 
uit worden afgeleid.

(…)

In de zaak met rolnummer 14G040911, gekend on-
der referte I:

Gezien de stukken van vervolging en de beschikking van de 
raadkamer, d.d. 22 oktober 2018, waarbij de inverdenking-
gestelde verwezen werd naar de correctionele rechtbank,

inzake de burgerlijke partij:

Meester G.V.K., advocaat te (…) in haar hoedanigheid 
van curator van het faillissement D. BV laatst met zetel 
gevestigd te (…), met uitbatingszetel te (…).

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester 
J.D.S., advocaat te (…).

en het Openbaar Ministerie tegen:

P.D.B.
RRN (…)
geboren te (…) op (…)
ingeschreven te (…)
van Belgische nationaliteit

beklaagde, vertegenwoordigd door meester S.V.E., ad-
vocaat te (…).

TENLASTELEGGING(EN)

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
Strafwetboek;

De heer P.D.B. in zijn hoedanigheid van (feitelijk) zaakvoer-
der (in rechte) van de bvba D., met ondernemingsnummer 
(…) en met maatschappelijke zetel te (…) failliet verklaard 
bij vonnis op 1 oktober 2014 van de rechtbank van koop-
handel te Gent, afdeling Gent met als curator Meester 
G.V.K., advocaat te (…):

(…)

A. Misbruik van vennootschapsgoederen

Bij inbreuk op artikel 492bis van het Strafwetboek, als be-
stuurder van burgerlijke en handelsvennootschappen, als-
ook van verenigingen zonder winstoogmerk, met bedrieglijk 
opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doel-
einden gebruik te hebben gemaakt van de goederen of van 
het krediet van de vennootschap, wetende dat zulks op be-
tekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbe-
langen van de rechtspersoon en die van zijn schuldeisers of 
vennoten, namelijk door:

1. een aantal niet nader te bepalen materialen, machines 
(volgens verklaring tussen 10 en 12; zie stuk 241, OK 
A.1.2) én werfketens (volgens verklaring tussen 4 en 5; 
zie stuk 241, OK A.1.2 en stuk 171, OK A.2) die van 
de uitbatingszetel en de maatschappelijke zetel van D. 
werden verplaatst en ondergebracht in het magazijn van 
de bvba P.

Te 9 (…) en (…) op niet nader te bepalen tijdstippen 
in de periode vanaf 26 januari 2014 (datum hersen-
bloeding R.D.B.) tot en met 30 september 2014 (dag 
vóór datum faling)

(…)

this Jurisquare copy is licenced to Vermeersch De Paep Advocaten

M&D Seminars 427



5221fb87-7948-4d86-9acc-5762adeeba9e

RECHTSPRAAK TIBR 2/2021

RS - 76 TIBR 2/2021

2. een niet nader te bepalen aantal cliënten/opdrachten/
aannemingswerken die in werkelijkheid toekwamen aan 
D. die werden overgenomen en/of voortgezet en/of op-
gestart door de bvba P.

 
Te (…) en/of elders in het Rijk in de periode vanaf 
26 januari 2014 (datum hersenbloeding R.D.B.) tot 
en met 30 september 2014 (dag vóór datum faling)

(…)

B. Verduistering activa

Bij inbreuk op artikel 489ter, 1° van het Strafwetboek, met 
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, een ge-
deelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen, 
namelijk:

1. door de activiteiten van de bvba D. voort te hebben ge-
zet met hetzelfde cliënteel middels zijn vennootschap 
P., zonder voorafgaandelijke afspraak, laat staan enige 
vergoeding te hebben betaald aan de curator (zie onder 
meer tenlastelegging A.2)

Te (…) en/of elders in het Rijk in de periode vanaf 
1 oktober 2014 tot en met 28 april 2015 (datum vor-
dering gerechtelijk onderzoek)
 
2. het voor eigen voordeel beroep doen op een (ex-)werk-

nemer van D., in casu de heer G.D., die op kosten van 
de gefailleerde vennootschap werken diende uit te 
voeren op 2 en 3 oktober 2014 ten voordele van de 
bvba P., bestaande uit de verhuis van materialen van 
(…) naar (…) (i.e. een magazijn van de bvba P.)

(…)

Te (…) en/of elders in het Rijk op 2 en 3 oktober 2014

3. een aantal niet nader te bepalen materialen, die van de 
uitbatingszetel en de maatschappelijke zetel van D. wer-
den verplaatst en ondergebracht in het magazijn van de 
bvba P. (zie ook tenlastelegging 8.2).

Te (…) en/of elders in het Rijk op 2 en 3 oktober 2014 
(zie schrijven van de vakbond, stuk 197, OK A.1.2)

De zaak op rechtstreekse dagvaarding, met rolnum-
mer 20G003164, gekend onder referte II:

Gezien het exploot van de rechtstreekse dagvaarding d.d. 
23 oktober 2020 van gerechtsdeurwaarder M.B. te Gent, 
behoorlijk geboekt, en waarvan het origineel bij de bundel 
werd gevoegd,

Meester G.V.K., advocaat te (…) in haar hoedanigheid 
van curator van het faillissement D. BV laatst met zetel 
gevestigd te (…), met uitbatingszetel te (…).

rechtstreeks dagende partij, vertegenwoordigd door 
meester J.D.S., advocaat te (…).

tegen:

P. BV, (…)
BTW BE (…)
met vennootschapszetel te (…)

rechtstreeks gedaagde partij, vertegenwoordigd door 
meester S.S. loco meester V.V.A., beiden advocaat te 
(…).

 
TENLASTELEGGING(EN)

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het 
Strafwetboek;

A. Misbruik van vennootschapsgoederen

Bij inbreuk op artikel 492bis van het Strafwetboek, als be-
stuurder van burgerlijke en handelsvennootschappen, als-
ook van verenigingen zonder winstoogmerk, met bedrieglijk 
opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doel-
einden gebruik te hebben gemaakt van de goederen of van 
het krediet van de vennootschap, wetende dat zulks op be-
tekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbe-
langen van de rechtspersoon en die van zijn schuldeisers of 
vennoten, namelijk door:

1. een aantal niet nader te bepalen materialen, machines 
(volgens verklaring tussen 10 en 12; zie stuk 241, OK 
A.1.2) én werfketens (volgens verklaring tussen 4 en 5; 
zie stuk 241, OK A.1.2 en stuk 171, OK A.2) die van 
de uitbatingszetel en de maatschappelijke zetel van D. 
werden verplaatst en ondergebracht in het magazijn van 
de bvba P.

Te (…) en (…) op niet nader te bepalen tijdstippen 
in de periode vanaf 26 januari 2014 (datum hersen-
bloeding R.D.B.) tot en met 30 september 2014 (dag 
vóór datum faling)

2. een niet nader te bepalen aantal cliënten/opdrachten/
aannemingswerken die in werkelijkheid toekwamen aan 
D. die werden overgenomen en/of voortgezet en/of op-
gestart door de bvba P.

Te (…) en/of elders in het Rijk in de periode vanaf 
26 januari 2014 (datum hersenbloeding R.D.B.) tot 
en met heden

B. Verduistering activa

Bij inbreuk op artikel 489ter, 1° van het Strafwetboek, met 
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, een ge-
deelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen, 
namelijk:

1. door de activiteiten van de bvba D. voort te hebben ge-
zet met hetzelfde cliënteel middels zijn vennootschap 
P., zonder voorafgaandelijke afspraak, laat staan enige 
vergoeding te hebben betaald aan de curator (zie onder 
meer tenlastelegging A.2)
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Te (…) en/of elders in het Rijk in de periode vanaf 
1 oktober 2014 tot en met heden
 
2. het voor eigen voordeel beroep doen op een (ex-)werk-

nemer van D., in casu de heer G.D., die op kosten van 
de gefailleerde vennootschap werken diende uit te 
voeren op 2 en 3 oktober 2014 ten voordele van de 
bvba P., bestaande uit de verhuis van materialen van 
(…) naar (…) (i.e. een magazijn van de bvba P.)

Te (…) en/of elders in het Rijk op 2 en 3 oktober 2014

3. een aantal niet nader te bepalen materialen, die van de 
uitbatingszetel en de maatschappelijke zetel van D. wer-
den verplaatst en ondergebracht in het magazijn van de 
bvba P. (zie ook tenlastelegging B.2).

Te (…) en/of elders in het Rijk op 2 en 3 oktober 2014 
(zie schrijven van de vakbond, stuk 197, OK A.1.2)

PROCEDURE

Met het oog op een goede rechtsbedeling worden de za-
ken met rolnummer 14G040911, genoemd onder referte I 
en, met rolnummer 20G003164, genoemd onder refer-
te II, samengevoegd teneinde in één en hetzelfde vonnis 
beslecht te worden. Waar de vervolging in de zaken met 
referte I en II identiek is (op de incriminatieperiodes van 
de tenlasteleggingen A2 en BI na) verwijst de rechtbank in 
wat komt enkel naar de tenlasteleggingen, behoudens daar 
waar een verwijzing naar de zaak onder referte I dan wel 
referte II op zijn plaats is.

De behandeling en de debatten van de zaken hadden 
plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtsple-
ging en hoorde alle aanwezige partijen.

VOORAFGAAND

De rechtbank stelt vast dat de burgerlijke partij aanstuurt 
op het uitbreiden van de incriminatieperiode ten aanzien 
van P.D.B. met betrekking tot tenlastelegging 81 (verduis-
tering van activa) tot 31 december 2020.
 
Dat is ter zake niet mogelijk. De rechtbank is ten aanzien 
van P.D.B. gevat door de feiten omschreven in de eindvor-
dering van het openbaar ministerie en in de beschikking 
van de raadkamer van 22 oktober 2018, zoals bevestigd bij 
arrest van 21 maart 2019 door de kamer van inbeschuldi-
gingstelling bij het hof van beroep te Gent. Het met meer 
dan 5 jaren uitbreiden van het door het openbaar ministerie 
geviseerde en door de raadkamer doorverwezen aflopend 
misdrijf van verduistering van actief binnen een bepaald 
tijdskader, is niet mogelijk zonder de saisine van de recht-
bank op ontoelaatbare wijze te overschrijden.

OVER DE PROCEDURELE GRIEVEN OPGEWOR-
PEN DOOR P.D.B. EN BIJGETREDEN DOOR BVBA P.

1.
Bij arrest van 21 maart 2019 oordeelde de kamer van in-
beschuldigingstelling bij het hof van beroep te Gent dat 
de verdediging van P.D.B. niet gevolgd kon worden in haar 
middel dat het onderzoek grotendeels eenzijdig en/of door 
de curator zou zijn gevoerd en/of dat er geen onderzoek ‘à 
décharge’ zou zijn gevoerd.

Gelet op artikel 235bis, § 5 van het Wetboek van Straf-
vordering kan de verdediging van P.D.B. ditzelfde middel 
niet nog een keer op ontvankelijke wijze opwerpen voor de 
feitenrechter. De beslissing van de Kamer van Inbeschuldi-
gingstelling van 21 maart 2019 bindt deze rechtbank ten 
aanzien van P.D.B.

Voor zover als nodig onderschrijft de rechtbank ten aanzien 
van bvba P., die zich in globo bij deze argumentatie van 
P.D.B. aansloot, de gezegden van de kamer van inbeschul-
digingstelling. De rechtbank herneemt ze voor de goede 
orde ten aanzien van bvba P.:

“Ook hieromtrent heeft de eerste rechter uitvoerig en 
pertinent geantwoord op het middel van de inverden-
kinggestelde. Het hof treedt de motieven van de raad-
kamer bij, neemt deze over en maakt ze tot de zijne. 
Anders dan de inverdenkinggestelde voorhoudt, is het 
geenszins de curator/burgerlijke partij die het onder-
zoek heeft gevoerd, maar in eerste instantie de pro-
cureur des Konings en vanaf het ogenblik dat deze 
laatste dan op 28.04.2015 een vordering heeft geno-
men tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek 
(stuk 1 van map 2 ‘verder onderzoek’), bij de onder-
zoeksrechter. Wanneer de curator, uit hoofde van zijn 
gerechtelijk mandaat, gevolg geeft aan instructies van 
de onderzoeksrechter om bepaalde informatie over te 
maken met betrekking tot het faillissement en/of welbe-
paalde documenten van de gefailleerde over te maken 
die hij in bewaring heeft, of een selectie daarvan die 
relevant zijn met betrekking tot de feiten die de sai-
sine uitmaken van zijn onderzoek, ongeacht of deze 
materieel voorhanden zijn of op gegevensdragers, dan 
heeft dit geenszins voor gevolg dat het onderzoek door 
de curator zou worden gevoerd. Het is nog steeds de 
onderzoeksrechter die de overgemaakte informatie en/
of documenten zal onderzoeken en die zal appreciëren 
of deze verder nuttig of relevant zijn voor het verder 
onderzoek.

 
Het hof voegt daar nog aan toe:

 − dat de inverdenkinggestelde er bovendien na elk 
verhoor op gewezen werd dat hij kon vragen dat 
een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht 
of een bepaald verhoor wordt afgenomen;

 − dat de inverdenkinggestelde ook in de onder-
zoeksfase gebruik kon maken van de rechten hem 
verleend door art. 61quinquies Sv., wat hij ook ef-
fectief en zeer uitvoerig heeft gedaan en waar de 
onderzoeksrechter ook integraal gevolg aan heeft 
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gegeven ondanks negatief advies van het openbaar 
ministerie.

Het onderzoek is – met de door de onderzoeksrech-
ter bevolen bijkomende onderzoeksdaden – naar het 
oordeel van het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, 
als compleet te beschouwen en volstaat om de bodem-
rechter toe te laten zich een objectief oordeel te vor-
men over de feiten omschreven in de tenlasteleggingen 
waarvoor de inverdenkinggestelde naar de correctione-
le rechtbank wordt verwezen.

6. De inverdenkinggestelde ziet manifest over het 
hoofd dat de curator, lopende het strafonderzoek en 
zelfs door zich burgerlijke partij te stellen, niet zijn hoe-
danigheid van curator verliest, noch de verantwoorde-
lijkheden, bevoegdheden en verplichtingen die de wet 
aan dit gerechtelijk mandaat verbindt en uit hoofde 
waarvan o.m.:

 − de curator bewaarder en beheerder wordt/is van de 
goederen die krachtens de wet buiten het bezit van 
de gefailleerde worden gesteld;

 − de curator gehouden is verslagen op te stellen en 
te richten aan de rechter  commissaris (artikel 60 
Faillissementswet: twee maanden na de ambtsaan-
vaarding) 

die ze op zijn beurt aan de Procureur des Konings over-
maakt en waarin de aangetroffen onregelmatigheden 
worden gemeld, wat tevens inhoudt dat de curator ge-
houden is om zijn bevindingen betreffende het bestaan 
van vermoedelijk strafbare feiten aan de procureur des 
Konings te melden, wat inhoudt dat dat de curator – in 
geval de procureur des Konings een gerechtelijk on-
derzoek vordert – de nodige medewerking zal moeten 
verlenen aan de onderzoeksrechter in het kader van het 
gerechtelijk onderzoek;

 − de curator gehouden is de boekhouding en alle docu-
menten van de gefailleerde te bewaren en te onder-
zoeken, ongeacht of deze op papier en/of digitaal is 
verwerkt, wat tevens inzage en gebruik behelst van 
computers en/of ander informaticadragers welke aan 
de gefailleerde (vennootschap) toebehoren waarop de-
ze informatie is opgeslagen;

 − de curator gehouden is alle actief te realiseren, enz...

Of de bewaring door de curator nu op last van de ge-
rechtelijke overheden na strafrechtelijk beslag (terug-
gave), dan wel uit hoofde van het normale wettelijke 
faillissementsbeheer en de faillissementsafwikkeling 
geschiedt, maakt niets uit en is dus volstrekt irrelevant. 
In beide gevallen berust de boekhouding rechtens bij 
de curator. Ook zonder strafrechtelijk beslag kan de 
curator na gedurende ettelijke tijd in bezit van de boek-
houding te zijn geweest, overigens nog steeds straf-
klacht neerleggen op grond van de bevindingen ge-
puurd uit deze boekhouding, die de curator uit hoofde 
van zijn gerechtelijk mandaat in beheer heeft. Dit vormt 
geen grond tot nietigheid van het strafonderzoek. Dat 
stukken die onder de bewaring van de curator vallen 
na een strafrechtelijk beslag aan de curator in bewaring 
worden teruggegeven is niet meer dan normaal.

Eén en ander heeft niet tot gevolg dat het de curator 
zou zijn die het gerechtelijk onderzoek heeft gevoerd. 
Het onderzoek is gevoerd onder leiding van een on-
afhankelijke en onpartijdige onderzoeksrechter, die in 
deze overigens werd gevat door de procureur des Ko-
nings en niet door de burgerlijke partijstelling van de 
curator.

Dit onderzoek is gevoerd mits uitvoering van kant-
schriften, instructies en opdrachten die door de onder-
zoeksrechter zijn bevolen.

7. De inverdenkinggestelde ziet ook over het hoofd dat 
de onderzoeksrechter vooreerst een forensische kopie 
heeft laten maken van de harde schijf van de bewus-
te laptop en dat deze gegevens als overtuigingsstuk 
werden neergelegd en voor zover als nodig dus nog 
steeds raadpleegbaar zijn, ook door de inverdenking-
gestelde voor de noden van zijn verweer.”

De grief van bvba P. is ongegrond.

BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING

I. Situering van de relevantste feiten

2.
De huidige strafvordering betreft in wezen de vraag of en in 
welke mate P.D.B. en/of bvba P. zich bediend hebben van 
de materiële en immateriële activa van de bvba D. na de 
ernstige hersenbloeding van R.D.B., vader van P.D.B., op 
27 januari 2014.

3.
Op het ogenblik van zijn hersenbloeding was R.D.B. de 
enige zaakvoerder van de bvba D. en meerderheidsaan-
deelhouder. Hij had 550 aandelen van de vennootschap in 
handen en P.D.B. 200 aandelen. De vennootschap had een 
activiteit van plaatsing, herstel en onderhoud van de instal-
laties van tankstations (inzonderheid het geheel der leidin-
gen en installaties tot aan de pomp). De maatschappelijke 
zetel van bvba D. was gevestigd te (…). De vennootschap 
had daarnaast een feitelijke uitbatingszetel te (…) (hierna 
kortweg ‘(…)’).

Daarnaast baatte R.D.B. in eigen naam een eenmanszaak 
uit, onder een ander btw-nummer. Deze eenmanszaak had 
schijnbaar dezelfde activiteit als bvba D.
 
P.D.B. was ten tijde van de feiten enige zaakvoerder en aan-
deelhouder van de bvba P., die hij in 2009 oprichtte met 
een derde. Deze vennootschap had voor zover de recht-
bank kan inschatten, een vergelijkbare activiteit als bvba D. 
Bvba P. werkte in onderaanneming voor bvba D. en voor 
R.D.B.

Volgens P.D.B. werkte hij al dertig jaar samen met zijn va-
der. Uit zijn verklaring blijkt ook dat hij ‘de zaak’ als één 
geheel beschouwde, hetgeen ook bevestigd werd door 
meester H. en meester K.
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4.
Ten gevolge van de voornoemde hersenbloeding had 
R.D.B. blijvende letsels en kon hij niet meer spreken. Hij 
was niet in staat het zaakvoerderschap van de bvba D. 
weer op te nemen. Hij kon ook nooit bevraagd/ondervraagd 
worden door de verschillende gerechtelijke mandatarissen 
die werden aangesteld of door de speurders.

Op 20 februari 2014 werd P.D.B. door de rechtbank van 
koophandel te Gent, afdeling Gent, voorlopig aangesteld 
tot bewindvoerder van bvba D. in vervanging van de zaak-
voerder. Dit gebeurde volgens P.D.B. op gemeenschappe-
lijk initiatief van hemzelf en van zijn zus S., voor een termijn 
van 6 maanden.

Meester D.H. werd bij beschikking van de vrederechter van 
het Iste kanton Gent van 23 juni 2014 aangesteld als voor-
lopig bewindvoerder over de persoon van R.D.B., dit op 
verzoek van S.D.B.

In opvolging van P.D.B. werd Meester S.K. bij beschikking 
van 18 augustus 2014 aangesteld als voorlopig bewind-
voerder van de bvba D., eveneens op initiatief van S.D.B.

S.D.B. en P.D.B. twisten over het beheer van en verschillen-
de aanspraken op het vermogen van hun vader. De huidige 
strafvordering lijkt te kaderen in de familiale vete tussen P. 
en S.D.B. (vete die al dan niet is ontstaan naar aanleiding 
van het hersentrauma van R.D.B.).

5.
Meteen na haar aanstelling stelde meester K. vast dat er 
sprake was van een totale vermogensvermenging tussen 
bvba D., de eenmanszaak R.D.B., P.D.B. en bvba P. Ook 
meester H. bevestigde dat de vermogens volledig met el-
kaar verweven waren.

Op 4 september 2014 deelde de raadsman van P.D.B. 
(zijnde meester V.E.) aan meester H. en meester K. mee dat 
P.D.B. geen interesse had om de aandelen van R.D.B. in de 
bvba D. over te nemen.
 
Daarop besloot meester K. om aan te sturen op de vereffe-
ning/het faillissement van de bvba D.

Er werd een bijzondere algemene vergadering in de schoot 
van bvba D. bijeen geroepen op 29 september 2014, waar-
op aanwezig waren P.D.B. en diens raadsman (meester 
V.E.), meester H. als voorlopig bewindvoerder van R.D.B. 
en meester K. als voorlopig bewindvoerder van bvba D. Tij-
dens deze vergadering werd vastgesteld:

(…)

Om al die redenen werd door de algemene vergadering 
beslist om het faillissement van de bvba D. aan te vragen.

Dientengevolge deed meester K. op 1 oktober 2014 aan-
gifte van het faillissement van bvba D. Bij vonnis van de 
rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, op 1 okto-

ber 2014 werd de vennootschap failliet verklaard en werd 
meester G.V.K. aangesteld als curator.

6.
Op 3 oktober 2014 ging meester V.K. over tot de aanvang 
van de inventarisverrichtingen op het adres van de uitba-
tingszetel ((…)), op het zeteladres ((…)) en in een garage-
box aan de (…). Meester V.K. verklaarde hierover dat deze 
samenkomst met de nodige animositeit gepaard ging.

Uit haar proces-verbaal van inventaris blijkt onder meer het 
volgende:

(…)

Meester V.K. verzegelde op diezelfde 3de oktober 2014 de 
site (…), met alles wat zich daar bevond, met inbegrip van 
de drie boekhoudingen. Zij noteerde als redenen (1) dat 
het volstrekt onmogelijk was om binnen één doorlopend 
tijdsbestek het aanwezige actief te inventariseren, (2) dat 
zij vreesde voor de wegmaking van goederen van het (..) 
door P.D.B. en bvba P. Ook de werkcomputer van P.D.B. 
werd onder verzegeling geplaatst.

7.
De site (…) bleef in de maanden erop volgend verzegeld. 
De curator verkocht de gehele inboedel van de site, alsook 
de goederen aangetroffen op de maatschappelijke zetel 
van de vennootschap en in de garagebox aan de (…).

Het faillissement heeft een positief saldo. Tegenover een 
aanvaard passief van 62.565,59 EUR staat een gereali-
seerd en geïnd actief van 355.713,77 EUR.
 
II. Bespreking van de schuldvraag

8.
P.D.B. en bvba P. moet zich verdedigen op volgende straf-
rechtelijke tenlasteleggingen:

A. misbruik van vennootschapsgoederen. door in de pe-
riode voorafgaand aan het faillissement (vanaf de her-
senbloeding van R.D.B. tot (…) en met 30 september 
2014:

1. een aantal niet nader te bepalen materialen, machi-
nes en werfketens van de uitbatingszetel ((…)) en 
maatschappelijke zetel ((…)) van bvba D. op een an-
dere locatie onder te brengen;

2. cliënten en opdrachten van bvba D. af te werven.

B. Verduistering van activa, door in de periode volgend op 
het faillissement:

1. de activiteiten van bvba D. verder gezet te hebben met 
hetzelfde cliënteel via bvba P.,

2. voor eigen voordeel [een] beroep gedaan te hebben 
op een (ex)-werknemer van bvba D. op 2 en 3 oktober 
2014,
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 aantal niet nader te bepalen materialen van de uitba-
tingszetel van bvba D. ((…)) op een andere locatie on-
der te brengen op 2 en 3 oktober 2014.

9.
Waar bvba P. in de zaak onder referte II gedagvaard werd 
door de burgerlijke partij uit hoofde van misbruik van ven-
nootschapsgoederen (artikel 492bis van het Strafwetboek) 
en misbruik van activa (artikel 489ter van het Strafwet-
boek), merkt de verdediging terecht op dat een veroorde-
ling van bvba P. als dader van een van deze twee misdrijven 
uitgesloten is, vermits beide tenlasteleggingen een bijzon-
dere hoedanigheid vereisen in hoofde van de dader ervan; 
hoedanigheid die bvba P. niet heeft, nu de vennootschap 
zelf noch failliet verklaard werd, noch zaakvoerder is van de 
gefailleerde, beweerd benadeelde bvba D.

10.
Wat betreft het wegmaken van goederen van 
bvba D. (tenlasteleggingen A1 en B3)

10.1.
Uit het strafdossier is gebleken dat P.D.B. minstens op 
17 september 2014 en op 1 en 2 oktober 2014 goederen 
van op de site (…) heeft laten overbrengen naar een andere 
locatie, weze het naar een loods die hij zelf (dan wel bvba 
P.) gehuurd had dan wel naar een werf waar werken wer-
den uitgevoerd.
 
10.2.
Uit het dossier blijkt naar eis van recht dat de vermogens-
vermenging tussen bvba D., de eenmanszaak R.D.B. en 
bvba P. totaal was, zowel ten tijde van de hersenbloeding 
van R.D.B. op 26 januari 2014 als ten tijde van het faillisse-
ment van bvba D. op 1 oktober 2014.

Ook staat het voor de rechtbank vast dat een goed deel van 
de goederen van deze vennootschappen zich door elkaar 
bevond op het (…), waar de drie bedrijven hun uitbatings-
zetel hadden, maar geen van de drie bedrijven haar maat-
schappelijke zetel had.

De rechtbank leidt een en ander onder meer af uit:

(…)

10.3.
Voor de rechtbank staat dan ook niet vast dat alle goede-
ren op de gemeenschappelijke uitbatingszetel van bvba D., 
bvba P. en R.D.B. (eenmanszaak) voorafgaand aan het fail-
lissement dan wel op 1 of 2 oktober 2014 toebehoorden 
aan bvba D., wat daarover ook beweerd wordt. In tegendeel, 
er waren drie bedrijven aanwezig op de site, drie boekhou-
dingen en er werd onmiddellijk aan de hand van stukken 
(factuur 13104 en inventarislijst van 133 blz.) aangekaart 
dat er een probleem van vermogensvermenging was.

Partijen mogen niet uit het oog verliezen dat artikel 101 van 
de oude Faillissementswet niets anders is dan een door de 
wet in het leven geroepen fictie met het oog op de bewijs-
lastverdeling voor de afwikkeling van de failliete boedel. Dat 

de goederen die op het ogenblik van de inventarisatie in het 
bezit waren van de gefailleerde schuldenaar (desgevallend) 
naderhand niet teruggevorderd worden, impliceert niet dat 
de goederen voorafgaand aan het faillissement en op 1 en 
2 oktober 2014 ook eigendom waren van bvba D.

10.4.
Evenmin kan de rechtbank met de vereiste zekerheid vast-
stellen dat de goederen die P.D.B. op 17 september of  
1-2 oktober 2014 meenam vanop het (…), toebehoorden 
aan bvba D.

P.D.B. was zaakvoerder van bvba P. en voerde in de schoot 
van deze vennootschap werken uit in de maand september 
2014. Bvba P. was daartoe ook gerechtigd en was ook ge-
rechtigd om te opereren vanuit de exploitatiezetel te (…). 
Dat P.D.B. op 17 september 2014 goederen oppikte vanop 
de exploitatiezetel dient niet noodzakelijk te wijzen op het 
onttrekken van goederen aan bvba D. Het bewijs van der-
gelijke onttrekking aan bvba D. blijkt in ieder geval niet naar 
eis van recht uit het strafdossier.

Opmerkelijk genoeg was geen enkele betrokkene in staat, 
ondanks de specifieke vragen van de speurders daarover, 
om concreet aan te geven welke goederen en materialen 
aan de boedel van bvba D. onttrokken werden. Er wordt 
melding gemaakt van 10 à 12 machines en 4 à 5 werfke-
ten, maar over welke goederen het specifiek gaat, wanneer 
de onttrekking gebeurde en aan wie deze goederen toebe-
hoorden, blijkt niet naar eis van recht uit het strafdossier.

De inventarislijst bijgebracht door R.D.B. werd nooit ver-
geleken met de lijst opgemaakt door T. met het oog op de 
verkoop van de boedelverkoop, noch met de niet betwiste 
factuur met nummer 13104 van 30 november 2013, die 
nochtans in tempore non suspecto tot stand kwam en uit-
ging van R.D.B.

10.5.
Zelfs in de hypothese dat goederen onttrokken werden aan 
bvba D., dan nog laten de objectieve beoordelingselemen-
ten van het strafdossier de rechtbank niet toe te besluiten 
dat P.D.B. met bedrieglijk opzet gehandeld zou hebben, 
noch voorafgaand aan het faillissement van de vennoot-
schap, noch voorafgaand aan/tijdens de inventarisatie op 
3 oktober 2014.

De rechtbank verwijst opnieuw naar de inventarislijst met 
een overzicht van de goederen verdeeld over de verschil-
lende entiteiten en sites, die lijkt te horen bij de factuur met 
nummer 13104 van 30 november 2013, waarbij R.D.B. tal 
van goederen en materialen verkocht aan bvba P. P.D.B. 
maakte deze inventaris spontaan over aan de curator.

Tijdens de algemene vergadering van 30 september 2014 
was P.D.B. transparant over het feit dat hij al een aantal 
goederen zou verplaatsen naar een nieuwe site, gegeven 
waarover hij daags nadien ook met de curator open en 
transparant communiceerde.
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Uit niets blijkt dat P.D.B. goederen of materialen doelbe-
wust en/of definitief onttrok of wenste te onttrekken aan 
(de boedel van) bvba D. met het oog op het verarmen van 
deze vennootschap.

De rechtbank stelt verrast vast er nooit een werkelijk de-
bat tussen de verschillende partijen geweest is over een 
mogelijke vermogensscheiding en/of vergoedingsregeling 
tussen bvba D. in faling en bvba P. De enige poging daar-
toe verzandde blijkbaar in een discussie tussen advocaten. 
Uit het strafdossier en de wijze waarop de verschillende 
advocaten daarin tegenover elkaar staan, blijkt dat het niet 
P.D.B. is die daarvoor met de vinger gewezen kan worden.

10.6.
Bij gebrek aan bewezen bedrieglijk opzet in hoofde van 
P.D.B. dringt de vrijspraak in zijnen hoofde zich op uit hoof-
de van de tenlasteleggingen Al en B3 in de zaak met refer-
te I.

Bij gebrek aan hoofdfeit en hoofddader dringt (…) ook de 
vrijspraak in hoofde van bvba P. zich op uit hoofde van de 
tenlasteleggingen Al en B3 in de zaak met referte II.

11.
Wat betreft de tewerkstelling van een (ex-)werkne-
mer van bvba D.

11.1.
Bvba D. werd failliet verklaard op 1 oktober 2014. G.D., 
werknemer van bvba D. bleef nog aan het werk op 1, 2 en 
3 oktober 2014.

Aan P.D.B. en bvba P. wordt verweten dat zij deze werkne-
mer van bvba D. op 2 en 3 oktober 2014 prestaties zouden 
laten leveren hebben voor het behartigen van hun eigen 
belangen, ten nadele van bvba D.

11.2.
De betrokken werknemer werd door de curator ontslagen 
op 6 oktober 2014. Dat G.D. op 2 en 3 oktober 2014 werk-
te in opdracht van P.D.B. en betrokken werd in de verhuis 
van materiaal van het (…) naar het nieuwe magazijn van 
P.D.B. en/of bvba P. wordt niet betwist.

P.D.B. verklaarde hierover dat hij tussen 1 oktober en 3 ok-
tober opdrachten gaf aan G.D. die moest verder werken 
van de vakbond maar niet meer mocht verder werken van 
de curator. Er was daarover volgens hem een twistpunt ge-
weest.

Het bestaan van dit dispuut blijkt effectief uit een schrijven 
van 12 juni 2015 tussen de curator en het ACV over de het 
ogenblik tot waarop G.D. uitbetaald diende te worden.
 
Ook hier is de rechtbank van oordeel dat enig bedrieglijk 
opzet in hoofde van P.D.B. niet bewezen is in het licht van 
de stukken van het strafdossier. Uit het loutere feit dat in de 
verwarring van een faillissement een werknemer, bij gebrek 
aan opzegging door de curator, nog 2 dagen aan het werk 

gehouden wordt, kan geen kwaad – laat staan bedrieglijk 
opzet – opzet afgeleid worden.

11.3.
De vrijspraak in hoofde van P.D.B. dringt zich op uit hoofde 
van tenlastelegging B2 in de zaak onder referte I.

Bij gebrek aan hoofdfeit en hoofddader dringt ook de vrij-
spraak in hoofde van bvba P. zich op uit hoofde van tenlas-
telegging B2 in de zaak onder referte ll.

12.
Wat betreft het overnemen van cliënteel en op-
drachten van bvba D.

12.1.
Dat bvba P. cliënteel en opdrachten afgewerfd zou heb-
ben van bvba D. is – abstractie makend van de positie van 
P.D.B. – terecht niet strafbaar.

Immers, op de keper beschouwd waren deze twee bedrij-
ven concurrenten van elkaar, waarbij het economisch niet 
anders dan logisch is dat de een zijn dood de ander zijn 
brood is. De samenwerking tussen beide bedrijven was 
niet meer dan een conventie.

Het is dus ook niet onlogisch dat twee concurrerende ven-
nootschappen binnen dezelfde sector hetzelfde cliënteel 
zouden solliciteren en opdrachten zouden proberen binnen 
te halen (die de andere dan niet binnen haalt). Dit is niet 
strafbaar.

Het is ook niet abnormaal te noemen dat het verder be-
staan van bvba D. in het gedrang kwam ingevolge het afha-
ken om medische redenen van haar hoofdaandeelhouder 
en zaakvoerder, R.D.B. Het is in die context ook dat mees-
ter K. tijdens de algemene vergadering van 30 september 
2014 besloot dat de vennootschap geen bestaansreden 
meer had.

In die zin is de evolutie in de uitgaande facturen van bvba D. 
in 2013 en 2014 niet buitensporig/ verbazingwekkend te 
noemen.

12.2.
Wel kan zich een probleem stellen in de positie van P.D.B. 
Doordat hij zaakvoerder was van bvba P. en ook tijdelijk aan 
het stuur zat van bvba D. die actief was in dezelfde sec-
tor, kon hij per hypothese cliënteel en lopende contracten 
overhevelen van bvba D. naar bvba P., dit is al dan niet op 
bedrieglijke wijze.
 
De rechtbank stelt echter vast dat, op het ogenblik van het 
faillissement van bvba D., het bedrijf geen lopende contrac-
ten meer had (zie verslag bijzondere algemene vergadering 
van 30 september 2014). Of bvba D. in de periode tussen 
26 januari 2014 en 1 oktober 2014 nog lopende contrac-
ten had (die dan, per hypothese, zouden zijn afgesnoept 
door P.D.B. en ingekanteld in bvba P.) blijkt niet uit het straf-
dossier.
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Dat P.D.B./bvba P. enige lopende contracten van bvba D. 
afgewerfd zou hebben, is dus niet bewezen.

Evenmin vindt de rechtbank bewijskrachtige evidentie in 
het dossier dat P.D.B. doelbewust en op frauduleuze wijze 
facturen uitgestuurd zou hebben (of doen uitsturen door 
bvba P.) van klanten van bvba D. De curator stelt dat zij dit 
vastgesteld heeft in de boekhouding bij haar bezoek aan 
het (…) op 3 oktober 2014. Welnu, in de stukken van het 
strafdossier stelt de rechtbank dit niet vast.

12.3.
Inzake de overdracht van handelszaak en cliënteel verwijst 
de curator naar e-mails van P.D.B. waarin hij zich ten op-
zichte van de klanten uitdrukkelijk profileerde als overnemer, 
alsook naar ‘diverse mails met offerte en communicatie’.

In het strafdossier vindt de rechtbank geen ‘offertes en 
communicatie’, terug maar wel vijf e-mails:

(…)

De rechtbank wijst op de timing van de verschillende hier-
boven omschreven e-mails. In maart 2014 meldde P.D.B. 
nog het voortbestaan van bvba D. en plaatste hij beide be-
drijven in het voetlicht, hetgeen spoort met zijn mandaat als 
voorlopig bewindvoerder. Eind augustus begon duidelijk te 
worden dat bvba P. op eigen kracht verder zou gaan en 
nam de vennootschap daartoe maatregelen (zoals de doel-
uitbreiding). In september contacteerde P.D.B. (…)groep 
en verzocht hij om een nieuwe samenwerking met bvba P.

Alles bij elkaar genomen, acht de rechtbank de bijgebrach-
te mails weinig overtuigend ter bewijs van actieve afwer-
ving van cliënteel door P.D.B. Enig concreet bewijs van 
opdrachten/aannemingswerken waarbij bvba P. factureer-
de voor werken die bvba D. op eigen kracht binnenhaalde, 
aanvatte of bekostigde, ligt niet op afdoende wijze voor.

12.4.
Uit de door de burgerlijke partij bijgebrachte cijfers blijkt 
dat de brutomarge van bvba P. sinds boekjaar 2014 fors 
gestegen is ten aanzien van de voorgaande boekjaren en 
dat bvba D. een stevige winst boekte in 2011 en 2012, 
maar in 2014 failliet ging (over 2013 zijn geen cijfers be-
kend).

De burgerlijke partij besluit eruit dat bvba P. het handels-
fonds van bvba D. heeft voortgezet en het cliënteel heeft 
overgenomen.

De rechtbank kan de besluitvorming van de burgerlijke partij 
noch beamen, noch ontkennen. De stijging van de winstcij-
fers van bvba P. vanaf boekjaar 2015 is duidelijk merkbaar, 
maar het strafdossier bevat onvoldoende evidentie om de 
oorzaak ervan met de vereiste zekerheid te bepalen. Dat 
R.D.B. is weggevallen als (mede-?)organiserende werk-
kracht begin 2014 is uiteraard een cruciaal gegeven, maar 
wat de precieze gevolgen zijn geweest van dit wegvallen, 
blijft voor de rechtbank te vaag om daar de strafbare feiten 
voorwerp van de tenlasteleggingen A2 of BI uit af te leiden.

Zo sprak P.D.B. herhaaldelijk van een crisis in de sector in 
de periode 2013/2014; dit gegeven is nooit onderzocht. 
Evenmin is er een vergelijkend boekhoudkundig onderzoek 
tussen beide bedrijven geweest. Er is geen overzicht van 
cliënteel van bvba D. in het dossier voorhanden, noch van 
het cliënteel van bvba P. vóór 2014 en de evolutie ervan 
sinds 2014. Evenmin is er duidelijkheid over het type van 
opdrachten en aannemingswerk dat de verschillende ven-
nootschappen in de betrokken periode uitvoerde en de mo-
gelijke evolutie hierin.

12.5.
De objectieve beoordelingselementen van het strafdossier 
overtuigen de rechtbank evenmin van het bestaan van een 
bedrieglijk opzet in hoofde van P.D.B. inzake de afwerving 
van cliënteel.

Opnieuw wijst de rechtbank erop dat de volstrekte vermo-
gensvermenging tussen bvba D., bvba P. en de eenmans-
zaak R.D.B. een feit was en aangekaart werd van bij de 
opening van het faillissement. Het lijkt alleen maar logisch 
dat deze vermogensvermenging zich ook uitstrekte tot het 
cliënteel van bvba D. en bvba P. Een (poging tot) vermo-
gensverdeling en/of vergoedingsregeling zou automatisch 
geleid hebben tot een discussie over het verderzetten/over-
nemen door bvba P. van activiteiten/cliënteel van bvba D. 
en zou dienaangaande meer details blootgelegd hebben.
 
De rechtbank acht het op zich niet onlogisch dat P.D.B. de 
know-how en het cliënteel die hij met zijn vader (en bvba P.) 
had opgebouwd de voorgaande jaren – hypothese die de 
rechtbank bij gebrek aan bewijs van het tegendeel kan aan-
vaarden – wenste te beschermen en verder aan te boren/
uit te bouwen. Dit wil niet zeggen dat P.D.B. dit frauduleus 
wenste te doen of zonder bvba D. daarvoor gepast te ver-
goeden. De vraag lijkt eenvoudigweg nooit gesteld te zijn. 
De rechtbank herhaalt haar verwondering over het feit dat 
er dienaangaande nooit een werkelijk debat is geweest tus-
sen de verschillende partijen. Gelet op de concrete om-
standigheden van het dossier kan het uitblijven van derge-
lijk debat P.D.B. niet ten kwade geduid worden en kan er 
geen bedrieglijk opzet in zijnen hoofde uit afgeleid worden.

De rechtbank sluit niet uit dat het debat over een vergoe-
dingsregeling wegens het overnemen van cliënteel/op-
drachten alsnog gevoerd moet worden, maar niet in het 
kader van dit strafproces en niet op grond van de beperkte 
bewijsstukken die dienaangaande bij deze rechtbank voor-
liggen.

De rechtbank spreekt P.D.B. vrij uit hoofde van de feiten 
voorwerp van tenlasteleggingen A2 en BI in de zaak onder 
referte I.

Bij gebrek aan hoofdfeit en hoofddader dringt ook de vrij-
spraak in hoofde van bvba P. uit hoofde van de tenlasteleg-
gingen A2 en BI in de zaak onder referte II zich op.
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BEOORDELING VAN DE BURGERLIJKE VORDE-
RING

De vordering van meester G.V.K., in haar hoedanig-
heid van curator over het faillissement van BVBA D.

13.
Gelet op de te verlenen vrijspraak van P.D.B. voor de ten-
lasteleggingen in de zaak onder referte 1, is de rechtbank 
niet bevoegd om de vordering tegen hem gericht te beoor-
delen.

Gelet op de te verlenen vrijspraak van de rechtstreeks ge-
daagde bvba P. voor de tenlasteleggingen in de zaak onder 
referte II is de rechtbank niet bevoegd om de vordering te-
gen haar gericht te beoordelen.

14.
Als rechtstreeks dagende partij die in het ongelijk gesteld 
wordt, moet meester G.V.K., in haar hoedanigheid van cura-
tor over het faillissement van bvba D. ten aanzien van bvba P. 
veroordeeld worden tot de kosten van het geding conform 
artikel 162, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering. 
In deze kosten is de rechtsplegingsvergoeding begrepen, 
bvba P. vertegenwoordigd zijnde door een raadsman.
 
Bij gebrek aan redenen tot afwijking ervan wordt het ba-
sisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding gehanteerd, 
rekening houdend met de cijfermatige vorderingen van 
meester V.K. Vermits de waarde van de vorderingen, be-
paald zoals voorzien in de artikelen 557 tot 562 en arti-
kel 618 van het Gerechtelijk Wetboek zich in de schijf van 
100.000,01 tot 250.000,00 EUR bevindt, is het basisbe-
drag van 6.000,00 EUR toepasselijk.

BESCHIKKEND GEDEELTE

(…)

De rechtbank recht doende OP TEGENSPRAAK

Voegt de rechtstreekse dagvaarding samen met de vorde-
ring van het Openbaar Ministerie.

VOORAFGAAND

De rechtbank herneemt de tenlasteleggingen zoals opge-
nomen in de rechtstreekse dagvaarding waarbij de eindda-
tum van de incriminatieperiode voor de tenlasteleggingen 
A2 en B1 gelezen moet worden als zijnde op de datum van 
de rechtstreekse dagvaarding, dit is 23 oktober 2020.

OP STRAFGEBIED

Ten aanzien van P.D.B., beklaagde

Spreekt P.D.B. vrij voor de feiten van de tenlasteleggingen 
AI, A2, BI, 82 en B3 in de zaak onder referte I.

Ten aanzien van P. BV, rechtstreeks gedaagde partij

Spreekt P. BV vrij voor de feiten van de tenlasteleggingen 
Al, A2, BI, B2 en B3 in de zaak onder referte ll.
 
(…)

OP BURGERLIJK GEBIED

De vordering van meester G.V.K., in haar hoedanig-
heid van curator over het faillissement van D. BV

Verklaart zich niet bevoegd te statueren over de eis van de 
burgerlijke partij ten aanzien van P.D.B., gelet op diens vrij-
spraak in de zaak onder referte I.

Verklaart zich niet bevoegd te statueren over de eis van de 
rechtstreeks dagende partij ten aanzien van P.D.B., gelet op 
diens vrijspraak in de zaak onder referte ll.

Veroordeelt de rechtstreeks dagende burgerlijke partij ten 
aanzien van P. BV tot de gedin[g]skosten, begroot op de 
rechtsplegingsvergoeding van 6.000,00 EUR.

Laat de gebeurlijke kosten gevallen aan de zijde van de 
rechtstreeks dagende partij ten hare laste.

(…)
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47. GRONDWETTELIJK HOF dd. 21 april 2022 – 57/2022 

M&D Seminars 627



M&D Seminars 628



M&D Seminars 629



M&D Seminars 630



M&D Seminars 631



M&D Seminars 632



M&D Seminars 633



M&D Seminars 634



M&D Seminars 635



M&D Seminars 636



M&D Seminars 637



M&D Seminars 638



M&D Seminars 639



M&D Seminars 640



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Zie ook: GRONDWETTELIJK HOF dd. 23 juni 2022 – 86/2022 

M&D Seminars 641



M&D Seminars 642



M&D Seminars 643



M&D Seminars 644



M&D Seminars 645



M&D Seminars 646



M&D Seminars 647



M&D Seminars 648



M&D Seminars 649



M&D Seminars 650



M&D Seminars 651



M&D Seminars 652



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Zie ook: HOF VAN BEROEP GENT dd. 20 september 2021 – 
2021/AR/985 

M&D Seminars 653



M&D Seminars 654



M&D Seminars 655



M&D Seminars 656



M&D Seminars 657



M&D Seminars 658



M&D Seminars 659



M&D Seminars 660



M&D Seminars 661



M&D Seminars 662



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Zie ook: ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN dd.                  
15 juni 2021 – O/19/01476 en F.20191176 

M&D Seminars 663



M&D Seminars 664



M&D Seminars 665



M&D Seminars 666



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 31 maart 2022 - 2022/AR/85 

M&D Seminars 667



M&D Seminars 668



M&D Seminars 669



M&D Seminars 670



M&D Seminars 671



M&D Seminars 672



M&D Seminars 673



M&D Seminars 674



M&D Seminars 675



M&D Seminars 676



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Zie ook: HOF VAN BEROEP LUIK dd. 7 september 2021 

M&D Seminars 677



M&D Seminars 678



M&D Seminars 679



M&D Seminars 680



M&D Seminars 681



M&D Seminars 682



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING KORTRIJK dd.              
15 oktober 2019 – O18/00153 en F20180250 

M&D Seminars 683



M&D Seminars 684



M&D Seminars 685



M&D Seminars 686



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: HOF VAN BEROEP GENT dd. 6 september 2021 – 
2015/AR/2119 

M&D Seminars 687



M&D Seminars 688



M&D Seminars 689



M&D Seminars 690



M&D Seminars 691



M&D Seminars 692



M&D Seminars 693



M&D Seminars 694



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING KORTRIJK 
dd. 30 juni 2020 – N/20/00026 

M&D Seminars 695



M&D Seminars 696



M&D Seminars 697



M&D Seminars 698



M&D Seminars 699



M&D Seminars 700



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING BRUGGE 
dd. 15 MAART 2021 – N/20/00777 en O/19/00304 

M&D Seminars 701



M&D Seminars 702



M&D Seminars 703



M&D Seminars 704



M&D Seminars 705



M&D Seminars 706



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 5 mei 2022 

M&D Seminars 707



M&D Seminars 708



M&D Seminars 709



M&D Seminars 710



M&D Seminars 711



M&D Seminars 712



M&D Seminars 713



M&D Seminars 714



M&D Seminars 715



M&D Seminars 716



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 19 mei 2022 – 
2022/AR/91 

M&D Seminars 717



M&D Seminars 718



M&D Seminars 719



M&D Seminars 720



M&D Seminars 721



M&D Seminars 722



M&D Seminars 723



M&D Seminars 724



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 25 november 2021 – 
2011/AR/692 

M&D Seminars 725



M&D Seminars 726



M&D Seminars 727



M&D Seminars 728



M&D Seminars 729



M&D Seminars 730



M&D Seminars 731



M&D Seminars 732



M&D Seminars 733



M&D Seminars 734



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 2 juni 2022 – 
2022/AR/557 

M&D Seminars 735



M&D Seminars 736



M&D Seminars 737



M&D Seminars 738



M&D Seminars 739



M&D Seminars 740



M&D Seminars 741



M&D Seminars 742



M&D Seminars 743



M&D Seminars 744



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 7 april 2022 – 
2021/AR/1819 

M&D Seminars 745



M&D Seminars 746



M&D Seminars 747



M&D Seminars 748



M&D Seminars 749



M&D Seminars 750



M&D Seminars 751



M&D Seminars 752



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING BRUGGE dd.                       
18 januari 2021 – N/20/00664 

M&D Seminars 753



M&D Seminars 754



M&D Seminars 755



M&D Seminars 756



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING 
ANTWERPEN dd. 9 februari 2021 – O/19/00269 

M&D Seminars 757



M&D Seminars 758



M&D Seminars 759



M&D Seminars 760



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Zie ook: ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING 
OOSTENDE dd. 12 april 2021 – N/21/00123 en O/20/00119 

M&D Seminars 761



M&D Seminars 762



M&D Seminars 763



M&D Seminars 764



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 13 januari 2022 – 
2021/AR/331 

M&D Seminars 765



M&D Seminars 766



M&D Seminars 767



M&D Seminars 768



M&D Seminars 769



M&D Seminars 770



M&D Seminars 771



M&D Seminars 772



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 20 januari 2022 – 
2021/AR/684 

M&D Seminars 773



M&D Seminars 774



M&D Seminars 775



M&D Seminars 776



M&D Seminars 777



M&D Seminars 778



M&D Seminars 779



M&D Seminars 780



M&D Seminars 781



M&D Seminars 782



M&D Seminars 783



M&D Seminars 784



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 21 april 2022 – 
2021/EV/18 

M&D Seminars 785



M&D Seminars 786



M&D Seminars 787



M&D Seminars 788



M&D Seminars 789



M&D Seminars 790



M&D Seminars 791



M&D Seminars 792



M&D Seminars 793



M&D Seminars 794



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 28 oktober 2021 – 
2021/AR/400 

M&D Seminars 795



M&D Seminars 796



M&D Seminars 797



M&D Seminars 798



M&D Seminars 799



M&D Seminars 800



M&D Seminars 801



M&D Seminars 802



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 8 september 2022 – 
2022/AR/21 

M&D Seminars 803



M&D Seminars 804



M&D Seminars 805



M&D Seminars 806



M&D Seminars 807



M&D Seminars 808



M&D Seminars 809



M&D Seminars 810



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 25 november 2021 – 
2021/EV/29 

M&D Seminars 811



M&D Seminars 812



M&D Seminars 813



M&D Seminars 814



M&D Seminars 815



M&D Seminars 816



M&D Seminars 817



M&D Seminars 818



M&D Seminars 819



M&D Seminars 820



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING 
ANTWERPEN dd. 26 januari 2021 – A/20/01696 

M&D Seminars 821



M&D Seminars 822



M&D Seminars 823



M&D Seminars 824



M&D Seminars 825



M&D Seminars 826



M&D Seminars 827



M&D Seminars 828



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 31 maart 2022 – 
2022/AR/259 

M&D Seminars 829



M&D Seminars 830



M&D Seminars 831



M&D Seminars 832



M&D Seminars 833



M&D Seminars 834



M&D Seminars 835



M&D Seminars 836



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. HOF VAN CASSATIE dd. 18 maart 2021 – C.20.0304.F 

M&D Seminars 837



M&D Seminars 838



M&D Seminars 839



M&D Seminars 840



M&D Seminars 841



M&D Seminars 842



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 18 maart 2021 – 
2020/AR/833 

M&D Seminars 843



M&D Seminars 844



M&D Seminars 845



M&D Seminars 846



M&D Seminars 847



M&D Seminars 848



M&D Seminars 849



M&D Seminars 850



M&D Seminars 851



M&D Seminars 852



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. HOF VAN CASSATIE dd. 20 mei 2021 – C.20.0118.F 

M&D Seminars 853



M&D Seminars 854



M&D Seminars 855



M&D Seminars 856



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 25 november 2021 

M&D Seminars 857



M&D Seminars 858



M&D Seminars 859



M&D Seminars 860



M&D Seminars 861



M&D Seminars 862



M&D Seminars 863



M&D Seminars 864



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Zie ook: HOF VAN BEROEP ANTWERPEN dd. 9 juni 2022 

M&D Seminars 865



M&D Seminars 866



M&D Seminars 867



M&D Seminars 868



M&D Seminars 869



M&D Seminars 870



M&D Seminars 871



M&D Seminars 872



M&D Seminars 873



M&D Seminars 874



M&D Seminars 875



M&D Seminars 876



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. HOF VAN BEROEP BRUSSEL dd. 7 april 2022 

M&D Seminars 877



M&D Seminars 878



M&D Seminars 879



M&D Seminars 880



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Zie ook: ONDERNEMINGSRECHTBANK LUIK, AFDELING NAMEN 
dd. 18 april 2019 – O/18/00318 

M&D Seminars 881



M&D Seminars 882



M&D Seminars 883



M&D Seminars 884



M&D Seminars 885



M&D Seminars 886



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. ARBEIDSHOF ANTWERPEN dd. 24 maart 2021 – 2016/AH/191 

M&D Seminars 887



M&D Seminars 888



M&D Seminars 889



M&D Seminars 890



M&D Seminars 891



M&D Seminars 892



M&D Seminars 893



M&D Seminars 894



M&D Seminars 895



M&D Seminars 896



M&D Seminars 897



M&D Seminars 898



M&D Seminars 899



M&D Seminars 900



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. HOF VAN JUSTITIE dd. 28 april 2022 – C-237/20 

M&D Seminars 901



M&D Seminars 902



M&D Seminars 903



M&D Seminars 904



M&D Seminars 905



M&D Seminars 906



M&D Seminars 907



M&D Seminars 908



M&D Seminars 909



M&D Seminars 910



M&D Seminars 911



M&D Seminars 912



M&D Seminars 913



M&D Seminars 914



M&D Seminars 915



M&D Seminars 916



M&D Seminars 917



M&D Seminars 918
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