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NEWS 

december 2016 

Een zaakvoerder haalt gelden van de bankre-

kening van zijn vennootschap en plaats deze

op zijn persoonlijke bankrekening met de be-

drieglijke bedoeling deze te onttrekken aan het

beslag door de schuldeisers van de vennoot-

schap.   Volgens het Hof van Beroep maakt de

zaakvoerder zich daardoor schuldig als mede-

dader aan het bedrieglijk organiseren van het

onvermogen van de vennootschap. 

Wanneer het openbaar ministerie het beslag op

deze gelden voorwaardelijk opheft (art.

28sexies Sv.) gaat de zaakvoerder over tot

kantonnering ervan.  Daaropvolgend tracht de

zaakvoerder aan zijn veroordeling te ontkomen

door zich te beroepen op de verschonings-

grond van art. 490bis, derde lid Sw.  Die leidt

tot een verval van de strafvordering voor de

mededader of de medeplichtige aan het be-

drieglijk onvermogen, wanneer de goederen

vrijwillig en volledig worden teruggegeven.  Dit

veronderstelt een zgn. “actief berouw”.  

Maar volgens het Gentse Hof komt inzicht in

het misdadig handelen te laat en kan er geen

sprake zijn van actief berouw.  Bijgevolg kan de

(afgedwongen) kantonnering niet worden be-

schouwd als een teruggave van de goederen

die leidt tot een verval van de strafvordering

voor de mededader of medeplichtige aan het

eerder bedrieglijk georganiseerde onvermogen.

Gent 12 mei 2015

Opmerkelijke nuance inzake oprichtersaansprakelijkheid 
Bij de oprichting van een vennootschap met

volkomen rechtspersoonlijkheid moet een fi-

nancieel plan worden neergelegd.  Dit plan

heeft nadien enkel belang wanneer de ven-

nootschap binnen de drie jaar na de oprichting

failliet wordt verklaard.  In dat geval kan immers

de oprichtersaansprakelijkheid aan de orde zijn.

In voorkomend geval kan de curator het finan-

cieel plan opvragen bij de notaris en nagaan of

het maatschappelijk kapitaal al dan niet kenne-

lijk ontoereikend was voor de normale uitoefe-

ning van de voorgenomen bedrijvigheid over

ten minste twee jaar (art. 215 iuncto art. 229, 5°

W.Venn.) 

Het Hof van beroep te Antwerpen verduidelijkte

dat, bij de beoordeling of het maatschappelijk

kapitaal al dan niet toereikend voor de voorge-

nomen activiteiten, rekening moet worden ge-

houden met het geheel van financiële middelen

waarover de vennootschap kon beschikken om

haar doelstellingen te realiseren.  Opmerkens-

waardig is dat het Hof meent dat daartoe ook

de gelden behoren die de vennoten buiten het

maatschappelijk kapitaal ter beschikking stel-

den, ook al is van deze gelden geen melding

gemaakt in het financieel plan. 

In casu waren de gelden geboekt in rekening-

courant en ondergingen ze niet hetzelfde risico

als het maatschappelijk kapitaal.  Desalniette-

min verhindert deze vaststelling, aldus het Hof,

niet dat de betreffende financiering hetzelfde

doel beoogde als het maatschappelijk kapitaal,

nl. de nodige middelen bezorgen aan de ven-

nootschap om haar activiteiten te voeren.  Er

was dus geen sprake van oprichtersaansprake-

lijkheid 

Antwerpen 16 april 2015

Onttrekking van vennootschapsgoederen (art. 490bis Sw): 
“actief berouw” veronderstelt eigen initiatief tot teruggave 
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Is een bestuurder van een NV automatisch van 

zijn taken ontheven bij het verstrijken van de 

termijn waarvoor hij is benoemd (de wettelijke

maximumtermijn is 6 jaar) ? Het Hof van Beroep 

te Luik meende alvast van niet: zijn mandaat 

loopt door tot in zijn vervanging is voorzien door

een algemene vergadering.  Tot zolang blijft hij 

ook aansprakelijk. 

Zo blijft de bestuurder, aldus het Luikse Hof,

aansprakelijk voor het feit dat de vennootschap

haar jaarrekeningen niet neerlegt en de alarm-

belprocedure  niet naleeft.   

Overeenkomstig art. 633 W.Venn. moet de raad 

van bestuur immers een verslag opstellen met 

herstelmaatregelen en de algemene vergadering 

bijeenroepen teneinde te beslissen over de ont-

binding of de voortzetting van de vennootschap.

Laat de raad van bestuur dit na, dan kan de cu-

rator alle bestuurders aanspreken op grond van

de regel dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor

inbreuken tegen de bepalingen van het Wetboek

van vennootschap en de statuten (art. 528 

W.Venn).  Ook de bestuurder wiens termijn wel-

iswaar is verstreken, doch nog niet is vervangen, 

blijft, aldus het Luikse Hof, hoofdelijk aansprake-

lijk.  

De vordering is trouwens niet min: zij moet leiden

tot herstel van de schade die door de betreffende 

nalatigheid is veroorzaakt. De schade is gelijk 

aan toename van het verlies, of nog: de toename 

van het passief en de vermindering van het actief

tussen de laatste nuttige dag om de algemene

vergadering bijeen te roepen (i.e. twee maanden

na de vaststelling van de daling van netto-actief

beneden de helft van het kapitaal) en de dag

waarop het passief definitief wordt vastgesteld.    

Inzake het tijdstip waarop het bestuursmandaat

eindigt vallen overigens nog twee recente uit-

spraken te noteren, één van de Raad van State

én één van de handelsrechter te Antwerpen. 

Zo oordeelde de Raad van State dat de stelling

dat het mandaat slechts voortduurt gedurende

de tijd die de algemene vergadering redelijker-

wijs nodig heeft om bijeen te komen teneinde in

zijn vervanging te voorzien, niet kan worden ge-

volgd. Blijft m.a.w. de algemene vergadering in

gebreke de bestuurder te vervangen, dan duurt

zijn mandaat en dito aansprakelijkheid voort.  De

bestuurder die zulks wil verhinderen, dient de

raad van bestuur dan maar te dwingen, eventu-

eel via gerechtelijke weg, om de algemene ver-

gadering bijeen te roepen teneinde in zijn ver-

vanging te voorzien. 

Tenslotte oordeelde de rechtbank van koophan-

del te Antwerpen dat de stelling dat de bestuur-

der dient aan te blijven tot in zijn vervanging

werd voorzien, niet kan worden gevolgd wanneer

er, na het verstrijken van de benoemingstermijn,

nog voldoende bestuurders waren om de belan-

gen van de vennootschap te behartigen. 

 

Luik 1 oktober 2015

RvS 16 mei 2015

Kh. Antwerpen 7 juli 2015

Opgelet, het bestuurdersmandaat eindigt niet noodzakelijk bij
verstrijken van benoemingstermijn  

“Waardewaarborg” of “waarborg tot wedersamenstelling” ? 

Volgens het Hof van Beroep te Luik moet een

onderscheid worden gemaakt tussen een "waar-

borg tot wedersamenstelling" of een "waarborg

van het passief" en een "waardewaarborg" of

een "prijsherzieningswaarborg". 

Wanneer de begunstigde van een garantie niet

de doelvennootschap is, maar de overnemers (of

één van beide naar keuze van deze laatsten) en

wanneer de waarborg hen niet toelaat een ver-

goeding te bekomen die hoger is dan de ver-

koopprijs van de deelnemingen, heeft men te

maken met een "waardewaarborg" of een "prijs-

herzieningswaarborg". 

Contractuele waarborgclausules moeten strikt 

worden geïnterpreteerd waardoor uit de loutere 

melding dat de overdrager zich ertoe verbindt om 

de overnemer integraal te vergoeden voor elk 

nadeel dat hij "rechtstreeks of onrechtstreeks" 

zou lijden, niet kan worden afgeleid dat de partij-

en de bedoeling hadden in de overeenkomst tot 

overdracht van aandelen een “waarborg tot we-

dersamenstelling" of een “waarborg van het pas-

sief" op te nemen. 

Luik 2 april 2015

“Ofschoon de duur van de 

opdracht van de bestuur-

ders van naamloze ven-

nootschappen krachtens 

artikel 518, § 3, van het 

Wetboek van Vennoot-

schappen, zes jaren niet te 

boven mag gaan en zij te 

allen tijde door de algemene 

vergadering kunnen worden 

ontslagen, blijkt uit de re-

gels van de opdracht dat de 

functie van een bestuurder 

na het verstrijken van de 

duur van zijn mandaat 

wordt voortgezet, om het 

behoud van het bestuur van 

de vennootschap te verze-

keren tot hij vervangen is.” 

RvS 16 mei 2015
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Niet houden van boekhouding is kennelijke grove fout 

Een leverancier van een failliete BVBA blijft met

een aanzienlijke vordering achter.  Hij wil zich

evenwel niet bij de feiten neerleggen en hij be-

sluit de zaakvoerder aan te spreken.   

Vooreerst beroept de leverancier zich op artikel

265 § 1 W.Venn., zijnde de aansprakelijkheid

wegens kennelijke grove fout die heeft bijgedra-

gen tot het faillissement.   

De rechtbank preciseert dat een fout “kennelijk”

is wanneer de gedraging niet alleen door de

rechter, maar door elke redelijke bestuurder of

zelfs door elke redelijke persoon als foutief zou

worden aanzien. Een fout is “grof” wanneer die

uitzonderlijk is zonder dat zij mag gelijkgesteld

worden met een strafbare inbreuk.  Verder is het

voldoende dat de fout heeft “bijgedragen” tot het

faillissement. Het is niet vereist dat ze noodzake-

lijk is geweest voor het faillissement. 

De zaakvoerder stelt dat de BVBA een “kleine”

BVBA is en dat hij daarom, op basis van de vrij-

stellingsregeling (art. 265 § 2 W.Venn.), niet

aansprakelijk kan worden gesteld op basis van

artikel 265 § 1 W.Venn.  

De rechtbank stelt in eerste instantie dat deze

aansprakelijkheid ook speelt wanneer de BVBA

nog geen drie jaar bestaat en de gemiddelde

omzet over de laatste drie boekjaren niet kan

worden berekend.  

Bovendien stelt de rechtbank vast dat de zaak-

voerder niet kan aantonen dat de BVBA aan de

vrijstellingscriteria voldoet: zij stelt immers vast

dat de zaakvoerder de artikelen 92 en 98

W.Venn. niet behoorlijk naleefde.  Krachtens die

artikelen staat de zaakvoerder ervoor in dat de

vennootschap een deugdelijke boekhouding

voert. De afwezigheid van enige vorm van boek-

houding heeft tot gevolg dat de zaakvoerder de

vennootschap een instrument ontzegt om de

handel op te volgen en tijdig bepaalde proble-

men te detecteren en desgevallend er een pas-

sende oplossing aan te bieden. De afwezigheid

van elke vorm van boekhouding belet dat de

zaakvoerder een visie en beleid ontwikkelt dat

noodzakelijk is voor de werking van de vennoot-

schap en haar onderneming en haar continuïteit.

Zonder boekhouding kunnen noch de zaakvoer-

der, noch de handelspartners, noch de schuldei-

sers, noch de aandeelhouder vaststellen wat het

vermogen (verrichtingen, bezittingen, rechten

van welke aard ook, vorderingen, schulden en

verplichtingen) van de vennootschap vertegen-

woordigt. 

Dergelijke nalatigheid verhindert niet alleen de

toetsing van de vrijstellingscriteria, maar maakt

tevens een kennelijke grove fout uit die heeft

bijgedragen tot het faillissement. 

In voorkomend geval heeft de rechter, bij de

vaststelling van de aansprakelijkheid van de

zaakvoerder, een erg ruime beoordelingsmarge

en matigingsbevoegdheid. Bovendien kan de

goede trouw van de zaakvoerder geen reden zijn

om de gevraagde vergoeding te herleiden. 

 

Kh. Gent (afd. Kortrijk) 16 januari 2016

Bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld wanneer hij le-
verancier misleidt omtrent financiële toestand van het bedrijf 

 
Een leverancier wiens factuur niet is betaald,

voelt zich misleid door een bestuurder omtrent 

de financiële draagkracht van de vennootschap.

Precies deze misleiding heeft, aldus de leveran-

cier, hem ertoe gebracht een levering aan de

vennootschap te doen die hij, mocht hij de wer-

kelijke situatie hebben gekend, niet had uitge-

voerd. De leverancier verwijt de bestuurder

m.a.w. een precontractuele fout te hebben be-

gaan bij de afsluiting van het leveringscontract. 

Het Hof van Beroep te Gent overweegt dat de

contractuele aansprakelijkheid van de vennoot-

schap (tot betaling van de factuur) inderdaad de 

precontractuele aansprakelijkheid van de be-

stuurder niet uitsluit.  De persoonlijke aansprake-

lijkheid van een bestuurder kan meer bepaald in

het gedrang komen wanneer hij derden heeft

misleid over de financiële toestand van de ven-

nootschap. 

Het Hof meent evenwel dat het feit dat de be-

stuurders op de hoogte waren van de financiële

situatie van hun bedrijf niet impliceert dat zij op

het moment van de contractsluiting ook reeds

wisten dat bepaalde leveranciers nooit zouden

worden betaald. 

Gent 11 mei 2015

Art. 265 § 2 W.Venn. 

“Het eerste lid is evenwel 

niet van toepassing wanneer 

de gefailleerde vennoot-

schap over de drie boekjaren 

voor het faillissement een 

gemiddelde omzet van min-

der dan (620.000 EUR), bui-

ten de belasting over de toe-

gevoegde waarde, heeft ver-

wezenlijkt, en wanneer het 

totaal van de balans bij het 

einde van het laatste boek-

jaar niet hoger was dan 

(370.000 EUR).” 
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Opletten met “terbeschikkingstelling van personeel” 

Hoe deontologische regels invloed hebben op fiscaliteit ! 

Een architect is lid van een verlieslatende tijdelij-

ke vennootschap (T.H.V.) die als doel heeft het

afbreken van gebouwen en oprichten van nieuw-

bouwappartementen, alsook de verkoop daar-

van. 

De architect wenst het verlies van de T.H.V. af te

trekken van zijn “eigen” beroepsinkomsten.  In-

gevolge de artikelen 23 § 2 en 80 WIB/92 is dit

mogelijk (1) indien de leden van de T.H.V. winst

of baten hebben behaald uit een persoonlijk uit-

geoefende beroepswerkzaamheid en de daarop

aan te rekenen beroepsverliezen voortspruiten

uit een beroepswerkzaamheid van dezelfde

aard, of (2) voor zover de beroepsverliezen

voortkomen uit verrichtingen die beantwoorden

aan rechtmatige financiële of economische be-

hoeften. 

Bij de beoordeling van het criterium of de verlie-

zen van de T.H.V. voortvloeien uit activiteiten die 

“van dezelfde aard” zijn als de beroepswerk-

zaamheden van de architect, laat de rechtbank 

zich leiden door de deontologische regelgeving 

van de Orde van Architecten. Daaruit blijkt dat 

een architect niet mag deelnemen in een ven-

nootschap die de gewoonlijke verkoop van on-

roerende goederen tot voorwerp heeft.  Op basis 

van dit verbod oordeelt het Hof dat de architect 

activiteiten heeft verricht die deontologisch on-

verenigbaar zijn met de beroepswerkzaamheid. 

Op basis van deze redenering besluit het Gentse

Hof dat de betrokken activiteiten niet “van de-

zelfde aard zijn” en dat de fiscale aftrek van de 

verliezen van de T.H.V. niet mogelijk is.  

Gent 24 mei 2016

De terbeschikkingstelling van personeel is ver-

boden door art. 31 § 1 van de Wet van 24 juli

1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzend-

arbeid en het ter beschikking stellen van werk-

nemers ten behoeve van gebruikers.  Personeel

ter beschikking stellen is enkel mogelijk in een

beperkt aantal en duidelijk omschreven gevallen

(bijv. uitzendbureaus). 

Inbreuken op het verbod kunnen niet alleen lei-

den tot zware, vaak onderschatte arbeidsrechte-

lijke, sociaalrechtelijke en zelfs strafrechtelijke

sancties, maar ook tot onverwachte burgerrech-

telijke gevolgen.   Zo had een onderneming per-

soneel ter beschikking gesteld, met in minieme

mate het ter beschikking stellen van materiaal.

Ze had daarvoor een belangrijk bedrag gefactu-

reerd aan de “gebruiker”.  Omdat de gebruiker

blijkbaar niet tevreden was omtrent de uitge-

voerde werken, werd de factuur niet betaald en

volgde een procedure met wederzijdse vorderin-

gen. 

Volgens het Gentse Hof van Beroep ligt geen

dienstverleningsovereenkomst voor, maar wel

een (verboden) activiteit van ‘terbeschikking-

stelling van personeel’,  waarvoor de betreffende

onderneming (logischerwijze) niet in de KBO is

ingeschreven. Om deze reden is de vordering tot

de betaling van de factuur niet ontvankelijk. 

Tot overmaat van ramp krijgt de onbetaalde on-

derneming ook te horen dat de onontvankelijk-

heid van de hoofdvordering geen afbreuk doet

aan de ontvankelijkheid van de tegeneis tot ver-

krijging van een schadevergoeding. 

Gent 13 mei 2015

Art. 80 WIB/92 

“Beroepsverliezen van bur-

gerlijke vennootschappen en 

verenigingen zonder rechts-

persoonlijkheid als vermeld 

in artikel 29, met uitzonde-

ring van de EESV’s en de 

ESV’s, worden niet afgetrok-

ken van de beroepsinkom-

sten van de vennoten of le-

den van die vennootschap-

pen en verenigingen, tenzij 

en in zover die vennoten of 

leden winst of baten hebben 

en de daarop aan te rekenen 

beroepsverliezen uit een 

beroepswerkzaamheid van 

dezelfde aard voortspruiten 

of tenzij de vennoten of le-

den bewijzen dat die be-

roepsverliezen voortspruiten 

uit verrichtingen die beant-

woorden aan rechtmatige 

financiële of economische 

behoeften. 
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