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Verlieslatende vennootschappen, opletten voor het O.M.!  
Luc STOLLE 

N E W S L E T T E R  januari 2015 

Overeenkomstig artikel 634 W.Venn. (en artikel 

333 W.Venn. voor een BVBA) kan iedere be-

langhebbende de ontbinding van een NV vor-

deren indien het nettoactief gedaald is tot be-

neden 61.500 euro (6.200 euro voor BVBA’s). 

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de

vennootschap een termijn toestaan om haar

toestand te regulariseren. 

Het Hof van Cassatie moest de vraag beant-

woorden of het Openbaar Ministerie, voor de 

toepassing van dit artikel, kan worden aange-

merkt als belanghebbende.  M.a.w., kan het 

O.M. op zoek gaan naar vennootschappen

waarvan het netto-actief is gedaald tot het mi-

nimum te volstorten kapitaal teneinde hun ont-

binding te vorderen ? 

Het Hof van Cassatie meent dat dit het geval is. 

Immers, in voorkomend geval is de “openbare

orde” in het gedrang omdat een dergelijke toe-

stand het handelsverkeer ernstig kan aantas-

ten.   

Het Hof wijst er ook op dat het O.M. in dat ge-

val geen gelijk nastreeft, maar slechts de vrij-

waring van de belangen van de maatschappij

en van de economische openbare orde. 

Bovendien voegt het Hof van Cassatie daaraan

toe dat, wanneer de vordering van het O.M.

wordt afgewezen, het O.M. niet veroordeeld

kan worden in de kosten.  Het O.M. is immers

onderworpen aan een bijzondere regeling die

onverenigbaar is met de toepassing van de

gemeenrechtelijke bepalingen inzake de ge-

rechtskosten die deze kosten volledig ten laste

leggen van de in het ongelijk gestelde partij

(art. 1017, lid 1 en 1022, lid 1 Ger.W.).  

Cass. 17 oktober 2014

© Copyright MERITIUS® Gent 

Opnieuw over de aansprakelijkheid in V.O.F. en Comm.V 
Evi CONRUYT 
 Reeds in vorige nieuwsbrieven wezen we op

art. 209 W.Venn. dat bepaalt dat de overdracht

van deelneming in een V.O.F. of een Comm.V

(wanneer dergelijke overdracht door het ven-

nootschapscontract is toegelaten) slechts ge-

volg kan hebben t.a.v. de verbintenissen die

vóór haar openbaarmaking zijn aangegaan.

We legden uit dat dit betekent dat vennoten

onder firma en beherende vennoten van een

Comm.V aansprakelijk blijven voor de verbinte-

nissen van de vennootschap tot op het moment

dat de overdracht van hun aandelen is open-

baar gemaakt in het Belgisch Staatsblad.  In

een eerste arrest oordeelde het Hof van Be-

roep te Luik dat, wanneer een belastingschuld

wordt gevestigd bij de Comm.V. na de open-

baarmaking van de uittreding, de uitgetreden

beherende vennoot daarvoor niet meer aan-

sprakelijk is.  Het tijdstip waarop de belasting-

schuld ontstaat is, aldus het Hof, de datum van

vestiging ervan. 

In een ander arrest oordeelde hetzelfde Hof

van Beroep dat de aansprakelijkheid van een

vennoot voor de schulden van een V.O.F. ver-

jaart door verloop van vijf jaar vanaf de open-

baarmaking van zijn uittreding of van de akte

van ontbinding van de V.O.F. of te rekenen van

het verstrijken van de duur waarvoor de V.O.F.

is aangegaan.  In deze laatste hypothese be-

gint de verjaring te lopen vanaf de dag dat de in

de statuten bepaalde duur (die niet werd ver-

lengd) is verstreken. 

Luik 24 oktober 2013

Luik 22 oktober 2013
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Het optreden als vereffenaar van een vennoot-

schap is niet zonder gevaar.  Krachtens art. 192

W.Venn. zijn vereffenaars immers zowel jegens

derden als jegens de vennoten verantwoordelijk

voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk

voor de tekortkomingen in hun bestuur.  

Eén van de belangrijkste plichten van de veref-

fenaar is te zorgen voor de aanzuivering van het

passief van de vennootschap.  Desalniettemin

had een vereffenaar diverse fiscale schulden

nooit betwist, dit ondanks het feit dat hij hiervoor

verscheidene malen in gebreke was gesteld.

Bovendien had hij nagelaten een correcte rang-

regeling op te stellen.  Meer bepaald had hij het

voorrecht van de fiscus miskend door niet-fiscale

schulden te voldoen zonder eerst de fiscus te

betalen.  Verder had hij geen aangifte gedaan in

de vennootschapsbelasting, noch jaarrekeningen

neerlegd.   

Het Hof van Beroep te Antwerpen was dan ook

van oordeel dat de vereffenaar tekort was geko-

men aan zijn verplichtingen en stelde  hem aan-

sprakelijk voor de gederfde fiscale inkomsten.

Volgens het Hof staan deze schulden namelijk in

rechtstreeks verband met de door hem gepleegde

fouten. 

Het Hof van Beroep te Gent veroordeelde een

vereffenaar dan weer op basis van de buitencon-

tractuele aansprakelijkheidsregels (art. 1382 en

1383 BW) omdat hij in gebreke was gebleven zijn

taak naar behoren te vervullen.  In casu was er

sprake van “totale inertie”. 

Antwerpen 23 mei 2013

Gent 28 januari 2013

Ook derden kunnen een vereffenaar aanspreken ! 
Philippe VANDEN POEL 

Art. 1 W.Venn. luidt: “een 

vennootschap wordt opge-

richt door een contract op 

grond waarvan twee of meer 

personen overeenkomen iets 

in gemeenschap te brengen 

met als doel één of meer 

nauwkeurig omschreven 

activiteiten uit te oefenen en 

met het oogmerk aan de 

vennoten een rechtstreeks of 

onrechtstreeks vermogens-

voordeel te bezorgen.” 

Het kadastraal inkomen van onroerende goe-

deren of delen van onroerende goederen die een

belastingplichtige zonder winstoogmerk heeft

bestemd voor o.m. het vestigen van rusthuizen

(zie art. 12 § 1 WIB/92) zijn krachtens art. 253

al.1, 1° WIB/92 vrijgesteld van onroerende voor-

heffing. 

In een casus voorgelegd aan het Hof van Beroep

te Gent werd het onroerend goed gehuurd door

een VSO, die daarin een rusthuis exploiteerde.

Uit de jaarrekeningen van de VSO bleek dat zij

de afgelopen jaren meer inkomsten had dan

uitgaven.  Volgens de Administratie moest daar-

om worden geconcludeerd dat de VSO het rust-

oord met winstoogmerk exploiteerde.  

Volgens het Gentse Hof van Beroep is de con-

clusie van de Administratie kort door de bocht.

Volgens het Hof is er geen winstoogmerk wan-

neer de netto-opbrengsten gereserveerd worden

om financieel bij machte te zijn om het maat-

schappelijk doel (exploitatie van een rustoord) te

kunnen realiseren en handhaven.  Een dergelijke

exploitatie vergt immers investeringen.  Er is niet

alleen het periodiek onderhoud van het gehuurde

goed, maar er zijn ook kosten voor werken die

op termijn gepland en uitgevoerd moeten wor-

den.  Het aanleggen van reserves is dan ook niet

abnormaal, wil een VSO niet afhankelijk worden

van leningen en subsidiëring. 

Wanneer het Gentse Hof de concrete casus

evenwel van dichtbij bekijkt, merkt het op dat de

VSO, als huurster van het gebouw, in verhou-

ding tot de omzetten en de gereserveerde winst,

slechts heel beperkte kosten van onderhoud en

verfraaiing heeft gedragen.  Bovendien blijkt uit

niets dat de VSO in de toekomst grote kosten

zal moeten dragen.  Van de bewering dat zij van

plan zou zijn het rustoord uit te breiden, ligt geen

bewijs voor.   

De VSO gaat helemaal onderuit wanneer het

Hof opmerkt dat haar statuten niet bepalen dat

het liquidatiesaldo een bestemming dient te krij-

gen die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal

oogmerk.  Dit is nochtans een vereiste van art.

661 al. 1, 9° W.Venn.  Bij gebrek aan een derge-

lijke statutaire bepaling kan er, aldus het Hof,

zelfs geen sprake zijn van een VSO.  Daar in

voorkomend geconcludeerd moet worden dat

het gaat om een gewone vennootschap, is er

noodzakelijkerwijze sprake van winstoogmerk

(art. 1 W.Venn).  

De vrijstelling van onroerende voorheffing wordt

dan ook geweigerd wegens de aanwezigheid

van winstoogmerk. 

 

Gent 11 maart 2014

VSO met bedrijfswinst heeft niet noodzakelijk winstoogmerk 
Luc STOLLE 
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Een eerlijk verhaal blijft de beste garantie op succes ! 
Luc STOLLE 

Een echtpaar richtte een patrimoniumvennoot-

schap op en bracht vervolgens een aantal onroe-

rende goederen in.  De Administratie, die een 

belastingschuld wil innen bij het koppel, wil de 

inbreng aanvechten op basis van de pauliaanse 

vordering van art. 1167 BW. 

Het Hof van Beroep te Brussel kijkt dan ook na 

of de toepassingsvoorwaarden voor deze vorde-

ring vervuld zijn.  Deze houden onder meer in 

dat er bedrog moet zijn in hoofde van de schul-

denaar (hij moet kennis hebben van het feit dat 

zijn handeling nadeel berokkent aan zijn

schuldeiser), en dat de derde-medecontractant 

(in casu de patrimoniumvennootschap) op de

hoogte was van dit bedrog.  

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is

van bedrog in hoofde van de schuldenaar en, zo 

ja, of er medeplichtigheid is van de derde, gaat

het Hof na of er sprake is van een 'normale' dan

wel 'abnormale' handeling.  Diverse vaststellin-

gen doen besluiten dat er geen sprake is van

een 'abnormale' rechtshandeling: de bedrijfsrevi-

sor had in zijn verslag bij de inbreng in natura

geen onregelmatigheden opgemerkt; uit de op-

richtingsakte van de patrimoniumvennootschap

bleek dat het maatschappelijk kapitaal volledig

geplaatst en volstort werd; er waren wettige re-

denen om tot de inbreng van het vastgoed in een

patrimoniumvennootschap over te gaan (zoals

het vergemakkelijken van de opvolgingsproble-

matiek in een familiaal bedrijf); en ten tijde van

de inbreng waren de goederen vrij en onbelast.  

Er is dan ook geen sprake van bedrog en bijge-

volg evenmin van enige medeplichtigheid van-

wege de patrimoniumvennootschap.  De pauli-

aanse vordering van de Administratie werd dan

ook afgewezen. 

 

Brussel 20 november 2013

Art. 1167 B.W. luidt “De 

schuldeisers kunnen ook in 

hun eigen naam opkomen 

tegen de handelingen die 

hun schuldenaar verricht 

heeft met bedrieglijke bena-

deling van hun rechten.” 

Soms ontsnapt een bestuurder aan zijn aansprakelijkheid … 
Luc STOLLE 

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het

netto-actief gedaald is tot minder dan de helft 

van het maatschappelijk kapitaal, moet de alge-

mene vergadering bijeenkomen binnen een ter-

mijn van ten hoogste twee maanden nadat het

verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of

statutaire bepalingen had moeten worden vast-

gesteld.  Het bestuursorgaan dient zijn voorstel-

len te verantwoorden in een bijzonder verslag

dat 15 dagen voor de algemene vergadering ter

beschikking van de vennoten wordt gesteld op

de zetel van de vennootschap.  Indien het be-

stuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zet-

ten, geeft zij in het verslag een uiteenzetting van

de maatregelen die zij overweegt te nemen tot 

herstel van de financiële toestand van de ven-

nootschap.  De algemene vergadering dient,

volgens de regels die voor een statutenwijziging

zijn gesteld (w.o. een drie/vierde meerderheid),

te beraadslagen en te besluiten over de al dan 

niet ontbinding van de vennootschap en eventu-

eel over andere in de agenda aangekondigde

maatregelen.  Het betreft de zgn. alarmbelproce-

dure zoals bedoeld in art. 332 W.Venn. 

In geval van schending van de alarmbelprocedu-

re wordt het causaal verband tussen de inbreuk

en de door derden geleden schade vermoed.

Het gaat hierbij om een vermoeden dat door het

bestuursorgaan kan worden weerlegd.  Zo wordt

het vermoeden weerlegd wanneer wordt aange-

toond dat de schade zich zou hebben voorge-

daan, zelfs indien de vennootschap ontbonden

zou zijn geweest door de algemene vergadering

die bijeengeroepen diende te worden.   

Volgens het Hof van Beroep te Brussel zal dat

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de schade

van de derde haar oorzaak vindt in gebeurtenis-

sen die voorafgaan aan de datum waarop deze

algemene vergadering had moeten plaatsvinden.

 

Brussel 22 november 2013
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Google Adwords, een speeltuin voor slimme handelaars ? 
Evi CONRUYT 

Vergeet de volstortingsplicht bij aandelenoverdracht niet ! 
Didier BAECKE 
De curator van een failliet verklaarde BVBA

merkt al snel dat de aandelen niet volstort zijn.

De curator spreekt zowel de overdragers als de

overnemers aan.  De overdragers menen dat zij

bevrijd zijn en wijzen op het feit dat de  curator –

door dagvaarding van zowel de overdragers als

de overnemers – heeft erkend dat er een aande-

lenoverdracht heeft plaatsgevonden.  Bovendien,

zo stellen de overdragers, heeft de BVBA in de

goedgekeurde en neergelegde jaarrekeningen

uitdrukkelijk aangegeven dat enkel de overne-

mers nog gehouden waren tot de volstortings-

plicht.  Zodoende heeft de BVBA op expliciete

wijze erkend dat de overdragers bevrijd zijn van

hun volstortingsplicht.  Het Hof van beroep volgt

dit standpunt en wijst de vordering van de curator

af als ongegrond. 

Brussel 13 januari 2014

Art. 95 WMPC is nu terug te 

vinden in het nieuwe Wet-

boek Economisch Recht, nl. 

onder art. VI.104.: “Verboden 

is elke met de eerlijke markt-

praktijken strijdige daad 

waardoor een onderneming 

de beroepsbelangen van een 

of meer andere ondernemin-

gen schaadt of kan scha-

den.” 

Een vennootschap gebruikt de handelsnaam van

een concurrent in Google Adwords.  Op die ma-

nier weet zij de internetgebruiker tot op haar

eigen website te loodsen.  Wanneer de vennoot-

schap gedagvaard wordt wegens het onrechtma-

tig gebruik van de handelsnaam, stelt zij dat het

gebruik van een handelsnaam van een concur-

rent niet verboden is wanneer dit gebruik geen

verwarringsgevaar doet ontstaan en geen af-

breuk doet aan de publiciteitsfunctie van de han-

delsnaam. 

Het Hof van Beroep te Gent volgt deze stelling

en meent dat er in casu geen inbreuk op de han-

delsnaam aangetoond wordt.  De gebruikte han-

delsnaam wordt immers enkel op een verborgen

wijze gebruikt: de website waarop de zoeker

terechtkomt vermeldt deze handelsnaam niet.  

Het gebruik van de maatschappelijke benaming

van een concurrent in Google Adwords maakt

aldus geen inbreuk uit op de maatschappelijke

benaming in de zin van artikel 65 W.Venn. 

Hoewel zulks gebruik toelaat om een voordeel te

halen uit de naam en de reputatie van de concur-

rent, gaat het niet om oneerlijke mededinging,

zoals bedoeld in art. 95 WMPC (stakingsvorde-

ring).  Er zou, aldus het Hof, geen sprake zijn

van verwarringsgevaar of slechtmaking. 

 

Gent 19 mei 2014
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