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VOORLOPIG BEWIND : ONBEVOEGDHEID VAN DE
GEWONE ORGANEN OF ONBEKWAAMHEID VAN
DE RECHTSPERSOON ?

EEN KRITISCHE KANTTEKENING BIJ DE TOEPASSING DOOR
HET ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE VAN 4 NOVEMBER
2004 VAN DE PRINCIPES VAN ORGANIEKE VERTEGENWOORDI-
GING IN RECHTE

Joeri Vananroye

INLEIDING

1. Het arrest van het Hof van Cassatie van 4 november 2004 – De NV Souris wordt
in eerste aanleg door een vonnis van 20 oktober 1999 in het ongelijk gesteld in een geschil
met de NV Jovika. Dit vonnis wordt betekend op 31 januari 2000. Diezelfde dag besluit
de raad van bestuur hoger beroep in te stellen tegen dit vonnis en hiertoe een advocaat
te gelasten. Intussen werd bij vonnis van 26 januari 2000 over de NV Souris een voorlopig
bewindvoerder aangesteld, die alle bevoegdheden van de raad van bestuur overneemt(1).
Het vonnis dat de voorlopig bewindvoerder aanstelt, is niet uitvoerbaar bij voorraad en
wordt pas definitief op 3 februari 2000. Op 11 februari stelt de advocaat van de NV
effectief, in uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 31 januari 2000,
hoger beroep in tegen het vonnis van 20 oktober 1999.

De tegenpartij NV Jovika werpt de onontvankelijkheid op van dit hoger beroep, omdat
op het ogenblik dat de advocaat het hoger beroep heeft ingesteld, het orgaan dat hem
gemachtigd heeft niet langer bevoegd is de vennootschap in rechte te vertegenwoordi-
gen. Een pittig - maar juridisch niet meteen relevant - detail daarbij is dat de meerderheids-
aandeelhouder van de NV Jovika de echtgenote is van de aandeelhouder die om de
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder heeft verzocht(2). Het geschil tussen de
NV Souris en de NV Jovika behoorde daarbij tot de twistpunten die aanleiding gaven tot
de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder.

Zowel het Hof van Beroep te Bergen als het Hof van Cassatie geven de NV Jovika gelijk.
Het Hof van Cassatie stelt in het verder in dit nummer gepubliceerde arrest van
4 november 2004 dat vanaf het definitief worden van de aanstelling van de voorlopig
bewindvoerder (d.i. 3 februari 2000), de bestuurders van de NV Souris onbevoegd waren
en dat enkel de voorlopig bewindvoerder de vennootschap kon vertegenwoordigen t.a.v.
derden en in rechte. Aangezien het beroep na dit ogenblik (nl. 11 februari 2000) werd
ingesteld door de bestuurders en niet door de voorlopig bewindvoerder, was de
NV Souris niet vertegenwoordigd door haar bevoegd orgaan op het ogenblik van het
instellen van het hoger beroep. Aldus het Hof van Cassatie.

2. Kritische evaluatie – Het besproken arrest kan niet worden gevolgd waar het
impliceert dat het orgaan dat de advocaat gelast tot een proceshandeling hiervoor niet
enkel bevoegd moet zijn op dát ogenblik, maar het ook moet blijven tot op het ogenblik

1. Kh. Bergen 26 januari 2000, R.P.S. 2000, 91. De hoofdvordering betrof hier de ontbinding van de vennootschap, die werd afgewezen.
De tegenvordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder werd toegewezen. Dit verklaart de atypische situatie dat de
aanstelling van de voorlopig bewindvoerder gebeurt in een vonnis ten gronde en niet uitvoerbaar is bij voorraad. Zie m.b.t. dezelfde
vennootschap ook Vz. Kh. Bergen 16 maart 2001, T.R.V. 2001, 421 waarbij de uitsluiting wegens gegronde reden wordt bekomen van
de aandeelhouder die vroeg om de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder.

2. Kh. Bergen 26 januari 2000, R.P.S. 2000, (91) 95.
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van het effectief stellen van deze proceshandeling door de advocaat. De stelling van het
Hof, dat de NV niet vertegenwoordigd was door haar bevoegde orgaan op het ogenblik
van het instellen van het beroep, bevreemdt. De NV werd bij het instellen van het hoger
beroep niet vertegenwoordigd door de raad van bestuur - noch fysiek, noch door een
vermelding van het orgaan in de processtukken -, maar door een advocaat. Dat deze
advocaat volmacht heeft gekregen van een bevoegd orgaan, wordt nergens betwist.

Hierbij gaan we uit van de - heersende - visie dat de voorlopig bewindvoerder een
organiek vertegenwoordiger is, die binnen de grenzen van zijn opdracht zoals of in de
plaats van de gewone organen de rechtspersoon vertegenwoordigt. De oplossing van het
Hof van Cassatie is wel verdedigbaar binnen een alternatieve visie over de aard van het
voorlopig bewind. In deze visie is het voorlopig bewind een (handelings)onbekwaamheid
die de rechtspersoon zelf treft, waarbij de voorlopig bewindvoerder optreedt als een
externe dwangvertegenwoordiger (en in rechte als formele procespartij). In deze tweede
visie zou het hoger beroep in het besproken geval wel terecht onontvankelijk zijn
verklaard. De advocaat zou immers een proceshandeling hebben gesteld in naam van een
onbekwame opdrachtgever, zonder volmacht te hebben gekregen van de enige persoon
die op dat ogenblik kon optreden voor de rechtspersoon.

3. Overzicht – De oplossing van het bovenstaand probleem hangt af van de opvatting
over de aard van het vennootschapsrechtelijk voorlopig bewind. Hierna willen we beide
visies iets uitgebreider bekijken. Het ondernemingsrecht kent beide types van voorlopig
bewindvoerder in andere situaties : enerzijds de voorlopig bewindvoerder door het
W.Venn. geregeld voor de commanditaire vennootschapstypes en anderzijds de voorlo-
pig bewindvoerder als ‘pre-curator’ uit de Faill.W.

We verdedigen daarbij de visie dat de vennootschapsrechtelijk voorlopig bewindvoerder
als orgaan van de rechtspersoon optreedt, die eventueel de andere organen onbevoegd
maakt, zonder de rechtspersoon zelf onbekwaam te maken (nr. 7). Dit lijkt overigens door
het Hof van Cassatie te worden bevestigd waar het spreekt over de voorlopig
bewindvoerder als het bevoegde orgaan. Vreemd genoeg neemt het daardoor afstand van
een visie die de oplossing van het Hof had kunnen verantwoorden (nr. 11). We vragen
ons daarbij af of de oplossing van het Hof van Cassatie niet wortelt in een verkeerd begrip
van organieke vertegenwoordiging in rechte (nr. 17).

Vooraf willen we twee verwante punten behandelen. Eén zit vervat in de besproken casus
maar werd niet voorgelegd aan het Hof van Cassatie, nl. wanneer kunnen de gewone
organen niet meer optreden namens de vennootschap. Deze vraag splitst zich op in twee
andere vragen : 1. vanaf wanneer heeft het vonnis uitwerking (nr. 5) en 2. verliezen de
gewone organen hun bevoegdheid reeds vóór de aanvaarding door de voorlopig
bewindvoerder van zijn taak (nr. 6). Een ander punt lijkt op het vraagstuk waarover het
Hof van Cassatie uitspraak deed, maar krijgt een oplossing vanuit een geheel andere
optiek, nl. kunnen de gewone organen nog een rechtsmiddel instellen tegen de
beschikking zelf die hen vervangt door de voorlopig bewindvoerder (nr. 4).

4. Vooraf een andere vraag : rechtsmiddel tegen de uitspraak die de voorlopig
bewindvoerder aanstelt – Het besproken arrest betreft het geval waar hoger beroep
wordt ingesteld namens de vennootschap tegen een vonnis dat dateert van vóór het
definitief worden van de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder. Op het ogenblik
dat de raad van bestuur de advocaat gelastte een rechtsmiddel in te stellen, was dit orgaan
nog bevoegd. De vraag is dan of deze initiële bevoegdheid volstaat indien het
rechtsmiddel door de advocaat pas wordt ingesteld na het in voege treden van het
voorlopig bewind.

Een andere vraag is of de gewone organen nog bevoegd zijn namens de rechtspersoon
een rechtsmiddel in te stellen (of te laten instellen) tegen een vonnis tot aanstelling van
een voorlopig bewindvoerder die hun bevoegdheden overneemt. Dit probleem rijst
uiteraard enkel indien de (expliciete of impliciete) ontneming van de bevoegdheid aan
de organen ook slaat op dit soort proceshandelingen en indien deze uitspraak
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onmiddellijke werking heeft (zie nr. 5). Enkel indien beide voorwaarden zijn voldaan ziet
het orgaan dat tegen het vonnis wil opkomen, zich op het eerste gezicht door datzelfde
vonnis verhinderd dit te doen. Anders dan in het besproken geval, is er bij dit vraagstuk
wel degelijk een materieelrechtelijke onbevoegdheid op het ogenblik dat de beslissing
wordt genomen om hoger beroep aan te tekenen.

Er lijkt een consensus te zijn dat deze onmogelijkheid slechts schijnbaar is en dat de
gewone organen deze beslissing moeten kunnen aanvechten(3). In de procesrechtelijke
verhouding tussen de partijen geldt dat er volgens de normale regels een beroep kan
worden ingesteld, ook al zijn intussen door het bestreden vonnis materieelrechtelijk de
normale regels hiervoor gewijzigd. Deze oplossing lijkt voornamelijk ingegeven door de
bekommernis dat de ‘onder beheer gestelde’ procespartij geen rechtsmiddel wordt
ontnomen dat haar normaal toekomt(4). Voor het instellen van het hoger beroep wordt de
hoedanigheid (hier hetzij de bevoegdheid van het orgaan hetzij de bekwaamheid van de
rechtspersoon zelf) op autonome wijze beoordeeld, op een manier die verschilt van de
toelaatbaarheidsvoorwaarden van de rechtsvordering zelf (5). Een ander voorbeeld van
een autonome beoordeling van de hoedanigheid bij het instellen van een rechtsmiddel
biedt het ‘Belgische Boerenbond’-arrest van 13 september 1991(6). Namens een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid werd hoger beroep ingesteld tegen een vonnis dat deze
vereniging veroordeelde; deze vereniging was in het geding zonder identificatie van alle
leden noch van een vertegenwoordiger als een formele procespartij. Een rechtsvordering
namens of tegen een groepering zonder rechtspersoonlijkheid is onder die omstandig-
heden onontvankelijk(7). Niettemin werd het instellen van een rechtsmiddel ontvankelijk
verklaard.

Daarnaast kunnen de individuele leden van de gewone organen ook in eigen naam
derdenverzet instellen tegen de aanstelling. Het is daarentegen niet mogelijk dat ze in
eigen naam hoger beroep instellen tegen het vonnis dat de voorlopig bewindvoerder
aanstelt; enkel een partij in eerste aanleg, in dezelfde hoedanigheid, kan immers hoger
beroep instellen(8).

1. VANAF WANNEER VERLIEZEN DE GEWONE ORGANEN HUN
BEVOEGDHEID ?

5. Vanaf wanneer gaat het voorlopig bewind in ? Uitwerking van constitutieve
vonnissen – Het Hof van Beroep te Bergen gaat ervan uit dat het voorlopig bewind
intreedt vanaf het definitief worden van het vonnis. Ook de motivatie van het Hof van
Cassatie weerhoudt enkel de datum van het definitief worden van het vonnis als relevante
datum bij het beoordelen van de betwiste proceshandeling. Normaal wordt een vonnis
slechts definitief, d.w.z. gaat het in kracht van gewijsde, zodra het niet meer vatbaar is voor
verzet of hoger beroep. In het besproken geval werd het vonnis definitief doordat de
partijen tijdens de termijn van hoger beroep berustten in het vonnis dat de voorlopig
bewindvoerder aanstelt (art. 28 en 1044 Ger.W.).

3. J.-P. BUYLE, “De voorlopig bewindvoerder : enkele opmerkingen uit de praktijk”, T.R.V. 1996, 9, voetnoot 42; E. POTTIER en
M. DE ROECK, “L’administrateur provisoire : bilan et perspectives”, T.B.H. 1997, p. 225, nr. 109-112; D. VAN GERVEN en
M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1997-1998”, T.R.V. 1998, p. 409, nr. 58; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS
en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R. 2000, p. 295, nr. 249; M. DENEF, “Voorlopig
bewind”, in Vennootschaps- en financieel recht, in Themis-cahiers, 2002, Brugge, Die Keure, p.  51, nr. 8.
Ook de handelaar die failliet wordt verklaard, en daarmee onmiddellijk zijn beschikkingbevoegdheid inclusief vorderingsbevoegdheid
verliest, kan zonder medewerking van de curator hoger beroep instellen tegen dit vonnis (zie art. 14 in fine Faill.W.). Zie, in het licht
van het voorgaande ten onrechte, anders B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997,
p. 956, nr. 532 : zaakvoerder zou geen beroep kunnen instellen tegen vonnis dat vereffening uitspreekt en een vereffenaar aanstelt.

4. Zie ook in het personenrecht A. WYLLEMAN, Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en formeel privaatrecht,
proefschrift Gent, 1998, III, p. 435-436, nr. 1044 : de wilsonbekwame heeft altijd de bevoegdheid om zelfstandig de opheffing of de
wijziging van zijn statuut te vorderen.

5. Zie hierover in het algemeen K. BROECKX, “De autonomie van het belang als toelaatbaarheidsvoorwaarde in hoger beroep”, R.W.
1991-1992, p. 884, nr. 3.

6. Cass. 13 september 1991, T.R.V. 1993, 72, noot D. VAN GERVEN, R.W. 1991-1992, 882, noot K. BROECKX.
7. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R.

2000, p. 146, nr. 48. Zie ook verder voetnoot 51.
8. K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiel geding, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 183,

nr. 401.
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Dit kan worden gevolgd. Het voorlopig bewind gaat in principe in vanaf het definitief
worden van het vonnis. De rechter kan daarvan afwijken door een vroeger moment te
bepalen, zelfs de dag van het vonnis. Deze oplossing kan worden verklaard door de aard
van het vonnis (constitutief) en het relevant effect (materiële rechtskracht). Op beide
aspecten gaan we nu verder in. Vooreerst behandelen we de verschilpunten tussen
constitutieve, declaratieve en veroordelende vonnissen. Vervolgens leggen we de
materiële rechtskracht uit in contrast met het gezag van gewijsde en de uitvoerbare kracht.

Het vonnis dat een voorlopig bewindvoerder aanstelt is een constitutief vonnis. Het
voorlopig bewind wijzigt de bevoegdheid binnen/van de rechtspersoon; het is geen
veroordeling waarbij aan de vennootschap of haar organen een verbod wordt opgelegd
om bepaalde handelingen te stellen(9). Constitutieve vonnissen doen een bestaande
rechtsbetrekking teniet, veranderen ze of scheppen een nieuwe rechtstoestand(10).
Klassieke voorbeelden zijn een vonnis tot nietigverklaring, een echtscheidingsvonnis, een
faillissementsverklaring … Ze onderscheiden zich van louter declaratoire of condemnatoire
vonnissen. Veroordelende of condemnatoire vonnissen verbinden een partij tot een
geven, doen of niet-doen. Declaratoire vonnissen stellen het bestaan van een recht of een
plicht of een bepaalde rechtstoestand vast (b.v. bij verwerping van een eis). Vaak zullen
de verschillende effecten in eenzelfde vonnis worden gecombineerd(11). Een vonnis dat
een partij veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding zal ook voor recht zeggen
dat deze partij een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Een vonnis waarbij een bepaalde
rechtstoestand wordt geschapen, kan accessoir ook bepaalde geboden of verboden
opleggen om die rechtstoestand af te dwingen.

De rechtstoestand die een constitutief vonnis schept, verandert of te niet doet, gaat in
vanaf het ogenblik dat het vonnis definitief is(12). Daarin verschilt het constitutief vonnis
van het condemnatoir vonnis dat in beginsel al vroeger ten uitvoer kan worden gelegd,
na de betekening en zelfs tijdens de termijn voor verzet of hoger beroep(13). Niet enkel
het effectief instellen van verzet of hoger beroep (zie voor condemnatoire vonnissen
art. 1397 Ger.W.), maar ook het lopen van de termijnen voor die rechtsmiddelen schorsen
het effect van een constitutief vonnis(14). Voor condemnatoire vonnissen is dat laatste in
beginsel niet het geval; dit kan a contrario worden afgeleid uit art. 1495 al. 2 Ger.W. dat
voor sommenveroordelingen hierop in een belangrijke uitzondering voorziet.

Anderzijds kan de rechter of de wetgever wel een eerder ogenblik bepalen voor het
inwerken van zijn vonnis op de rechtsorde. Zo kan een vonnis dat de ontbinding van een
vennootschap uitspreekt, uitwerking krijgen op de dag van de uitspraak zelf (15). Soms
bepaalt de wet zelf dat een constitutief vonnis uitwerking heeft vanaf de dag van het
vonnis(16).

Het gevolg van een constitutief vonnis (in casu het intreden van het voorlopig bewind)
behoort tot de materiële rechtskracht van dit vonnis. De materiële rechtskracht (ook wel :
bindend effect, efficacité substantielle, effet obligatoire) is de door het vonnis teweegge-
brachte verandering in de rechtsverhouding tussen de partijen of in de rechtsorde in het

9. Vgl. E.M. MEIJERS, Het kort geding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1947, 41-42. Zie ook verder voetnoot 56.
10. E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., 2001, p. 152, nr. 237; D. VEEGENS, Het gezag van gewijsde, Zwolle, Tjeenk Willink,

1972, 9.
11. Zie ook P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijke gewijsde, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 175-177, nr. 233.
12. Zie vooral in Nederland : P. STEIN en A. RUEB, Burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 165.
13. E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., 2001, p. 154, nr. 241 en p. 211, nr. 335.
14. Zie voor het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een vennootschap uitspreekt : J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE,

“Les sociétés commerciales. Examen de jurisprudence (1966-1971)”, R.C.J.B. 1973, p. 537, nr. 71; B. TILLEMAN, De ontbinding van
vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 226, nr. 421.

15. Zie J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 524.
16. Zie b.v. voor het faillissementsvonnis art. 16 Faill.W. en voor de gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen

art. 182 § 2 al. 3 W.Venn.
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algemeen(17). De aard van het gevolg van het vonnis bepaalt ook de aard van het vonnis(18).
De materiële rechtskracht moet worden onderscheiden van de uitvoerbare kracht en het
gezag van gewijsde(19).

Uitvoerbare kracht betekent dat het vonnis kan worden afgedwongen met de door de wet
voorziene dwangmiddelen (gedwongen tenuitvoerlegging, dwangsom). Dit is vooral van
belang voor condemnatoire vonnissen. Een constitutief vonnis daarentegen kan zich
reeds in de rechtsorde manifesteren, zonder dat de door de wet voorziene dwangmid-
delen moeten worden gebruikt(20). Daarom krijgt bij constitutieve vonnissen de eigen aard
van de materiële rechtskracht het meeste reliëf. Zo voeren de onderdelen van de uitspraak
die het verlies van een bevoegdheid/bekwaamheid inhouden zichzelf uit, zonder dat
uitvoerbare kracht noodzakelijk is(21). Dit onderscheid is van belang voor de datum van
de uitwerking van een constitutief vonnis. Dit zal in de regel later zijn dan de uitvoerbare
kracht van een condemnatoir vonnis; dat kan immers reeds vanaf de betekening worden
uitgevoerd tot aan het instellen van een schorsend rechtsmiddel (zie hoger). Anderzijds
kan een condemnatoir vonnis enkel vanaf de betekening van dit vonnis worden
uitgevoerd, ook wanneer het uitvoerbaar bij voorraad is(22). Constitutieve vonnissen die
“uitvoerbaar” bij voorraad zijn, hebben daarentegen uitwerking vanaf de dag van de
uitspraak (of een latere dag indien de rechter dat bepaalt).

De materiële rechtskracht wordt zelden onderscheiden van het gezag van gewijsde(23).
Tussen beide is dan ook een nauwe band : het gezag van gewijsde versterkt de materiële
rechtskracht van een vonnis met een kwaliteit die andere bindende akten (b.v. over-
eenkomst) niet hebben(24). Het vonnis kan erdoor tussen de partijen niet meer opnieuw
in vraag worden gesteld in een andere procedure. De materiële rechtskracht of bindende
kracht is nochtans het meest essentiële effect van een vonnis, nl. de wijziging die het in
de rechtsorde teweegbrengt. Het gezag van gewijsde en de uitvoerbare kracht zijn slechts
attributen van het vonnis die deze materiële rechtskracht ondersteunen. Het gezag van
gewijsde, ook van constitutieve vonnissen, geldt vanaf de datum van de einduitspraak
(art. 24 Ger.W.). De materiële rechtskracht van een constitutief vonnis heeft daarentegen
in beginsel slechts uitwerking vanaf het definitief worden(25). In de tussenperiode heeft
het vonnis nog geen uitwerking in de rechtsorde, maar kunnen de partijen wel de exceptie
van gewijsde inroepen in een geding met hetzelfde voorwerp.

Voor het bovenstaande kan indirect steun worden gezocht in art. 1399 Ger.W. Dit artikel
verbiedt de rechter om de voorlopige tenuitvoerlegging toe te staan van eindvonnissen
inzake echtscheiding, scheiding van tafel en bed, verzet tegen het huwelijk en
nietigverklaring van het huwelijk. Dit zijn schoolvoorbeelden van constitutieve of
declaratoire vonnissen, waardoor het niet helemaal logisch is dat deze uitspraken aan bod
komen bij de regels over de tenuitvoerlegging. Uiteraard kan dit worden verklaard
doordat de proceswetgever de materiële rechtskracht niet expliciet behandelt en het
onderscheid tussen de verschillende soorten vonnissen niet tot uitdrukking brengt. Uit dit

17. De “materiële rechtskracht” als apart element van de rechtskracht van een vonnis krijgt traditioneel meer aandacht in het IPR dan in
het intern procesrecht. Effecten die in de interne rechtsorde onlosmakelijk zijn verbonden en daarom minder onderscheid behoeven,
migreren immers niet noodzakelijk volgens dezelfde regels (P. GOTHOT, “Des conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère
peut fonder, en Belgique, une exception de chose jugée”, R.C.J.B. 1975, 553, voetnoot 18).

18. Zie o.a. E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, p. 151-153, nr. 234-238; J. ERAUW, Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story,
1985, 278. Ook in het onderscheid tussen de verschillende soorten vonnissen loopt het IPR voorop, ook al omdat in België deze
verfijningen toelieten de gevolgen van de tot voor kort wettelijk voorgeschreven ‘révison au fond’ in te perken (zie J. VANANROYE,
“De ’révision au fond’ herbekeken”, T.B.B.R. 1997, p. 382, nr. 14 en p. 410, nr. 57).

19. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijke gewijsde, p. 376, nr. 487.
20. E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, p. 152, nr. 237.
21. Daarom is ook art. 1388 al. 2 Ger.W., dat voorziet in een risicoaansprakelijkheid van de partij die de voorlopige tenuitvoerlegging

gelast, niet van toepassing bij constitutieve vonnissen (zie voor faillissement Brussel 26 januari 1995, T.R.V. 1996, 179, noot
D. VAN GERVEN). Bovendien doet een vonnis tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder geen uitspraak over de
rechtsverhouding tussen de partijen, maar is het een voorlopige ‘ordemaatregel.’ De materiële rechtskracht is enkel constitutief, niet
declaratief, zegt niet ‘voor recht’. Hierdoor leidt een hervorming niet noodzakelijk tot het retroactief wegwissen van alle gevolgen van
het eerste vonnis (zie E. POTTIER en M. DE ROECK, “L’administration provisoire : bilan et perspectives”, T.B.H. 1997, p. 225, nr. 113).

22. Art. 1495 al. 1 Ger.W., dat het overigens expliciet heeft over “veroordelende vonnissen.” Zie voor uitzonderingen E. DIRIX en
K. BROECKX, Beslag, p. 153, nr. 240.

23. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Fac. Droit Liège, 1987, p. 265, nr. 358; A. FETTWEIS, “L’effet obligatoire du jugement”,
Ann. dr. Liège 1987, p. 220, nr. 7.

24. Zie vooral P. GOTHOT, “Des conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère peut fonder, en Belgique, une exception de chose
jugée”, R.C.J.B. 1975, 554-557.

25. Vgl. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijke gewijsde, p. 40, nr. 58.
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art. 1399 Ger.W. blijkt vooreerst dat de genoemde constitutieve vonnissen geen effect
hebben vóór het definitief worden, ook niet in de periode vóór het effectief instellen van
verzet of hoger beroep. Dit verschilt van de regel toepasselijk voor condemnatoire
vonnissen, die in die periode wel effect hebben ook als ze niet uitvoerbaar bij voorraad
zijn. Daarmee verwijst art. 1399 Ger.W. naar een regel die geldt voor alle constitutieve
vonnissen. In het omgekeerde geval zou de wetgever ook expliciet hebben bepaald dat
de geviseerde constitutieve vonnissen tijdens de termijnen voor verzet of hoger beroep
geen uitwerking hebben, wat immers duidelijk de bedoeling is van deze bepaling. Dat
de wetgever dit niet nodig vond, wijst op een algemene regel dat constitutieve vonnissen
in deze periode geen uitwerking hebben. Verder kan in art. 1399 Ger.W. a contrario
worden gelezen dat de rechter aan andere dan de door deze bepaling geviseerde
constitutieve vonnissen wel uitwerking kan geven vóór het definitief worden van het
vonnis.

Een ander wettelijk voorbeeld vormt art. 74 W.Venn. dat de openbaarmaking voorschrijft
van rechterlijke beslissingen waarbij de ontbinding van de vennootschap wordt uitge-
sproken eenmaal ze in kracht van gewijsde zijn getreden of uitvoerbaar bij voorraad zijn
verklaard. Ook hieruit kan worden afgeleid dat in principe constitutieve vonnissen slechts
uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat ze definitief worden, maar dat de rechter
daarvan kan afwijken.

Concreet : de rechter die een vennootschap onder voorlopig bewind stelt, heeft de
vrijheid om die onderdelen van zijn vonnis die een constitutieve uitspraak vormen, effect
te laten sorteren vanaf de datum van zijn vonnis of een andere datum die kan liggen vóór
het definitief worden van zijn vonnis. Indien hij niets bepaalt, zoals in de besproken casus,
geldt het definitief worden van de uitspraak als de relevante datum. Het vervroegen van
de datum van uitwerking wordt meestal aangeduid door de uitspraak uitvoerbaar bij
voorraad te maken, ook al gaat het hier om de uitwerking van de materiële rechtskracht
en niet om de uitvoerbare kracht van het vonnis. Dit laatste onderscheid is relevant omdat
de betekening geen noodzakelijke voorwaarde vormt voor het ingaan van het voorlopig
bewind; bij een uitvoerbaarheid bij voorraad zonder meer gaat het voorlopig bewind in
vanaf het vonnis. Het staat de rechter vrij een latere datum te bepalen, zoals de betekening,
de aanvaarding door de voorlopig bewindvoerder of de openbaarmaking van het vonnis.

Bij een aanstelling in kort geding - quod plerumque fit - is deze uitvoerbaarheid bij
voorraad de regel zonder dat de rechter dit uitdrukkelijk moet bepalen (art. 1039 al. 1
Ger.W.). Kan dit misschien verklaren waarom in de besproken casus, waar de vordering
tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder ten gronde gebeurde(26), de uitvoerbaarheid
bij voorraad blijkbaar niet werd uitgesproken; een vergetelheid eerder dan een bewuste
keuze ? Verantwoordelijkheid hiervoor ligt misschien ook bij de vorderende aandeelhou-
der aangezien de facultatieve uitvoerbaarheid bij voorraad enkel kan worden uitgespro-
ken op verzoek van een partij(27). Gezien de urgentie bijna een toepassingsvoorwaarde
vormt voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, lijkt het vrij ongewoon dat
een aanstelling wordt geschorst zolang het vonnis niet definitief is. Het valt moeilijk te
verzoenen dat een rechter enerzijds een voorlopige en dringende maatregel noodzakelijk
acht en anderzijds het mogelijk laat dat de uitwerking van deze regel mogelijk gedurende
jaren wordt geschorst.

Indien is uitgemaakt wanneer het vonnis uitwerking heeft, blijft nog de vraag naar de
periode tussen de uitwerking van het vonnis en de aanvaarding door de voorlopig
bewindvoerder van zijn opdracht (zie nr. 6).

26. Zie voetnoot 1.
27. Al kan worden geargumenteerd dat dit impliciet begrepen ligt in een vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.
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6. Vanaf welk ogenblik kunnen de gewone organen niet meer optreden ? Tussen-
periode tussen uitwerking vonnis en aanvaarding door voorlopig bewindvoer-
der – De draagwijdte van de taak van voorlopig bewindvoerders kent in de praktijk vele
varianten(28). Vaak is hun opdracht beperkt en komen ze niet in de plaats van maar naast
de gewone organen. In een beslissing tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder
zoals in het bovenstaande geval, waarbij de voorlopig bewindvoerder volledig in de plaats
komt van de gewone organen, zitten eigenlijk twee beslissingen verscholen : 1. het
ontnemen van de mogelijkheid om bepaalde handelingen te stellen aan de normale
organen van bestuur en vertegenwoordiging en 2. het aanstellen van een voorlopig
bewindvoerder die in hun plaats deze beslissingen neemt. Hierbij laten we voorlopig in
het midden hoe deze beide beslissingen juridisch moeten worden gekwalificeerd.

Vaak worden beide beslissingen niet onderscheiden, aangezien het ontnemen van de
bevoegdheden van de normale bestuursorganen noodzakelijkerwijze besloten zit in het
toekennen van die bevoegdheden aan de voorlopig bewindvoerder. Mogelijk is hiervoor
ook een historische verklaring. Oorspronkelijk werd de figuur van de voorlopig
bewindvoerder vooral aangewend in gevallen dat de vennootschap zelf niet kon
optreden, bijvoorbeeld omdat de organen niet zijn bemenst of niet functioneren wegens
een deadlock (29). De voorlopig bewindvoerder is hier enkel een oplossing voor een
feitelijke onmacht van de vennootschap, maar zijn aanstelling impliceert zelf geenszins
het opleggen van een juridische onmogelijkheid om bepaalde handelingen te stellen.
Geleidelijk is de voorlopig bewindvoerder echter ook gebruikt voor situaties waarbij de
organen wel functioneren, maar waarbij er betwisting bestaat over de manier waarop ze
functioneren. In dit geval volstaat het niet dat de rechter enkel een bijkomende vertegen-
woordiger aanstelt naast de gewone organen. Deze maatregel is in de geschetste
hypothese immers enkel effectief indien hij gepaard gaat met een maatregel die verhindert
dat de gewone organen zelf nog optreden.

Het onderscheid tussen beide maatregelen is wel noodzakelijk indien aan de organen of
andere vertegenwoordigers van de vennootschap bepaalde handelingen worden verbo-
den, zonder dat de voorlopig bewindvoerder die zelf kan stellen. De rechter kan het nuttig
vinden om bepaalde handelingen te verhinderen zonder meer i.p.v. ze toe te vertrouwen
aan de voorlopig bewindvoerder. Omgekeerd kan het mogelijk zijn dat de rechter het
nuttig vindt dat er een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld om bepaalde
handelingen te verrichten (b.v. samenroepen van een AV), zonder dat hiermee deze
bevoegdheid verdwijnt bij de gewone organen.

Het bovenstaande geval maakt duidelijk dat er nog een andere reden is waarom het nuttig
is beide maatregelen te onderscheiden. Het aantreden van de voorlopig bewindvoerder
valt immers niet noodzakelijk samen met het verlies door de gewone organen van hun
bevoegdheid. Het mandaat van de voorlopig bewindvoerder begint immers ten vroegste
op het ogenblik dat hij zijn functie aanvaardt. Indien dit tijdstip zich bevindt nà het
ogenblik waarop de beschikking uitvoerbaar is, rijst de vraag vanaf welk ogenblik de
gewone organen niet meer mogen optreden : het tijdstip waarop het vonnis uitwerking
heeft, dan wel het tijdstip dat de voorlopig bewindvoerder zijn taak aanvangt.

Het arrest van het Hof van Beroep te Bergen gaat ervan uit dat de raad van bestuur zijn
bevoegdheid verliest vanaf het ogenblik dat het vonnis dat de voorlopig bewindvoerder
aanstelt, definitief is. Het lijkt hoogstens nog de mogelijkheid open te houden dat de
gewone organen in geval van hoogdringendheid handelingen kunnen stellen totdat de
voorlopig bewindvoerder aantreedt. Indien we zouden aanvaarden dat de raad van
bestuur slechts zijn bevoegdheid verloor op het ogenblik dat de voorlopig bewindvoerder
zijn opdracht officieel aanvaardde, d.i. 21 februari dus nà het effectief instellen van het
hoger beroep door de advocaat, zou er immers helemaal geen probleem van ontvanke-

28. Zie b.v. J.P. RENARD en S. WATILLON, “L’administration provisoire de sociétés, la désignation de mandataires ad hoc”, in Les conflits
au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, J.B.B. 2004, 275-278.

29. Zie J. RONSE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1961-1963)”, T.P.R. 1964, p. 106, nr. 78-79.
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lijkheid aan de orde zijn geweest(30). Dan zou immers de raad van bestuur nog bevoegd
zijn geweest toen op 11 februari hoger beroep werd ingesteld.

Het lijkt ons dat er hieromtrent moeilijk algemene regels kunnen worden geformuleerd.
Het is aangewezen dat de rechter dit interregnum precies regelt. Bij gebreke daarvan zal
de beschikking moeten worden geïnterpreteerd, mede vanuit de doelstellingen van de
maatregel. Indien de voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld om onregelmatigheden
door de gewone organen te voorkomen, zal het voor de hand liggen dat de gewone
organen hun bevoegdheid verliezen, ook al heeft de voorlopig bewindvoerder zijn
opdracht nog niet aanvaard. In een geval als het onderhavige daarentegen, waar de
aanstelling van de voorlopig bewindvoerder blijkbaar niet uitvoerbaar bij voorbaat is, is
het dan weer minder evident dat de bevoegdheidsontneming aan de normale organen
zo urgent is dat het reeds geldt vanaf (het definitief worden van) de beschikking.

Gesteld dat de normale organen bevoegd blijven in de tussenfase van het vonnis tot aan
de aanvaarding, dienen ze er zich met het oog op hun aansprakelijkheid uiteraard wel
van bewust te zijn dat hun handelingen in het zicht van het naderende einde van hun
bevoegdheid met de nodige argwaan zullen worden bekeken. De plicht van de organen
in het belang van de vennootschap te handelen, impliceert ook een plicht om loyaal mee
te werken met de voorlopig bewindvoerder die dit vennootschapsbelang vanaf zijn
aantreden behartigt. Concreet kan dit betekenen dat zij de voorlopig bewindvoerder
informeren over bepaalde handelingen die zij al dan niet genomen hebben. Het Hof van
Beroep, ervan uitgaande dat de raad van bestuur niet meer bevoegd was, stelt dat de
bestuurders de plicht hadden om de voorlopig bewindvoerder op de hoogte te brengen
zodat hij positie kon innemen omtrent de opportuniteit van het hoger beroep. Ook als
we ervan uit zouden gaan dat de raad van bestuur nog wel bevoegd was, kan worden
aangenomen dat de voorlopig bewindvoerder van de instelling van het rechtsmiddel op
de hoogte diende te worden gesteld zodat hij hierover positie kon innemen (b.v. afstand
doen of verderzetten).

De vraag naar de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gewone organen,
dient te worden onderscheiden van de vraag naar de vertegenwoordigingsmacht van die
organen. Meer bepaald rijst de vraag of de organen van vertegenwoordiging de
vennootschap nog kunnen verbinden in de periode tussen het ogenblik waarop zij hun
bevoegdheid verliezen en het ogenblik waarop dit verlies van bevoegdheid wordt
gepubliceerd. In ieder geval mógen zij in die tussenperiode in geen geval optreden
namens de vennootschap; de vraag hier is echter of ze het kúnnen. Het antwoord hierop
lijkt ons te verschillen naargelang van de visie op het voorlopig bewind : onbevoegdheid
van de gewone organen dan wel onbekwaamheid van de rechtspersoon. Beide visies
zullen we nu naderbij bekijken, waarbij ook deze vraag aan bod komt.

2. DE VOORLOPIG BEWINDVOERDER : ORGAAN OF EXTERN DWANG-
VERTEGENWOORDIGER ?

7. Eerste visie : de voorlopig bewindvoerder als nieuw orgaan binnen de vennoot-
schap – In een eerste visie is de voorlopig bewindvoerder een orgaan zoals de andere
vennootschapsorganen, met dit verschil dat hij wordt aangeduid door de rechter en niet
volgens de gewone wettelijke en statutaire regels inzake bestuur. De voorlopig
bewindvoerder is een vertegenwoordiger binnen de rechtspersoon, geen externe
bewindvoerder over de rechtspersoon. De bekwaamheid of de beschikkingsbevoegdheid
van de rechtspersoon wordt geenszins ingeperkt; enkel de interne regels voor de
uitoefening van de rechten van de rechtspersoon wijzigen tijdelijk. Voor vertegen-
woordigingshandelingen door de voorlopig bewindvoerder gelden dezelfde regels als
voor de handelingen van de gewone organen van bestuur en vertegenwoordiging.

30. Een en ander wordt er in deze casus niet duidelijker op doordat er zowel sprake is van een “aanvaarding in principe” door de voorlopig
bewindvoerder (vóór het definitief worden van de beschikking) als van een “officiële aanvaarding” (nà het definitief worden).
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Hieruit volgt dat eerdere volmachten verleend door de gewone organen niet vervallen.
De vertegenwoordiger die last heeft gekregen van een orgaan van een rechtspersoon is
een vertegenwoordiger van die rechtspersoon, niet van het orgaan. T.a.v. derden is het
alsof de vertegenwoordiger, in casu de advocaat, de volmacht van de opdrachtgever,
in casu de NV, zelf heeft gekregen. Tussen hem en de rechtspersoon ontstaat rechtstreeks
een contractuele band met volmachtverlening. Zelfs bij de lasthebber die zich laat
vervangen, waarbij de plaatsvervanger in naam van de oorspronkelijke opdrachtgever
handelt, ontstaat een rechtstreekse band tussen de opdrachtgever en derden(31). Het is
alsof de ‘ondervertegenwoordiger’ rechtstreeks zijn volmacht heeft gekregen van de
opdrachtgever. Deze oplossing geldt a fortiori in het onderhavige geval. Het gaat hier
immers niet om een vertegenwoordiger die zich laat vervangen(32), maar om een
vertegenwoordiger/orgaan dat de bevoegdheid heeft rechtstreeks een contractuele band
te laten ontstaan tussen de rechtspersoon en de advocaat met daarin accessoir volmacht-
verlening(33). Er is niet enkel t.a.v. derden, maar ook in de interne verhouding zelf, een
rechtstreeks contract met volmachtverlening tussen rechtspersoon en advocaat.

Een vertegenwoordiger die een geldige volmacht heeft gekregen van een orgaan blijft
bevoegd, ook al verandert intussen de samenstelling van het orgaan of verandert het
bevoegde orgaan zelf (b.v. indien de statuten worden gewijzigd). Dit is ook zo bij de
ontbinding. De vereffenaars komen in de plaats van de bestuursorganen, maar eerdere
handelingen van deze organen, zoals volmachtverleningen, blijven hierdoor onaange-
tast(34). In de eerste visie is de vervanging van de gewone organen door de voorlopig
bewindvoerder van dezelfde orde.

Dit geldt uiteraard ook voor proceshandelingen : het orgaan dat op het ogenblik van het
gelasten van de handeling bevoegd is, dient dit niet te blijven tot aan de uitvoering ervan
door de advocaat(35).

Niets belet echter dat de rechter bij de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder naast
de onbevoegdheid van de gewone organen, ook die van andere vertegenwoordigers van
de vennootschap oplegt. Dit is echter niet de gebruikelijke gang van zaken.

De onbevoegde normale organen behouden hun vertegenwoordigingsmacht tot aan de
publicatie van de benoeming van de voorlopig bewindvoerder (zie art. 76 W.Venn.). Tot
aan die publicatie kunnen zij nog de vennootschap verbinden t.a.v. derden te goeder
trouw. T.a.v. de vennootschap zal dit hun aansprakelijkheid in het gedrang brengen,
omdat ze intern niet langer bevoegd zijn.

8. Gevolgen voor het optreden in rechte : de voorlopig bewindvoerder als
organiek vertegenwoordiger – Typerend voor organieke vertegenwoordiging in
rechte, is dat de normale regels voor vertegenwoordiging in rechte niet gelden. De
rechtspersoon wordt voldoende geïdentificeerd door vermelding van zijn naam, rechts-
vorm en adres (art. 702 al. 2 Ger.W.). De interne vertegenwoordigingsrelatie die de band
legt tussen de rechtspersoon en de concrete proceshandeling moet niet worden
geëxpliciteerd. Er is al helemaal geen sprake van een opsplitsing tussen een formele
procespartij en de materiële procespartij.

Meestal wordt dit enigszins mystifiërend verwoord door te zeggen dat het orgaan de
rechtspersoon niet vertegenwoordigt, maar “incarneert”. Dit is enigszins ongelukkig

31. C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in A.P.R. 1978, p. 99, nr. 157. Enkel wanneer de plaatsvervanger in naam van de oorspronkelijke
lasthebber handelt, worden t.a.v. derden de rechten en verbintenissen eerst op de persoon van de oorspronkelijke lasthebbende
gevestigd, om dan aan de opdrachtgever te worden toegerekend. In deze hypothese dient de keten van bevoegdheden in principe
ononderbroken te blijven tot op het ogenblik van de vertegenwoordigingshandeling.

32. P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, p. 176, nr. 128.
33. Bij een plaatsvervanger in strikte zin is het minder evident dat er een rechtstreekse contractuele band ontstaat tussen hem en de

opdrachtgever. Zie de “rechtstreekse vordering” vermeld in art. 1994 al. 2 B.W.
34. De vennootschap in vereffening blijft zelf beschikkingsbevoegd over haar vermogen, al is haar bekwaamheid beperkt tot de doeleinden

van de vereffening.
35. R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen”, R. Cass. 1999, p. 57, nr. 19; K. GEENS, M. DENEF,

F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R. 2000, p. 216, nr. 138.
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omdat de link tussen de proceshandeling en de rechtspersoon uiteraard wel degelijk stoelt
op een vertegenwoordigingsrelatie. De rechtspersoon is immers een abstract toe-
rekeningspunt dat enkel d.m.v. vertegenwoordiging rechtshandelingen kan stellen.
Proceshandelingen van een rechtspersoon zijn altijd proceshandelingen van natuurlijke
personen qualitate qua. Enkel de identificatieverplichtingen zijn minder streng dan voor
niet-organieke vertegenwoordiging in rechte (zie verder nr. 16). Dit is verantwoord
omdat voor organieke vertegenwoordiging er reeds een vennootschapsrechtelijk
publiciteitssysteem bestaat.

Ook een rechtspersoon waar een voorlopig bewindvoerder is aangesteld, kan optreden
door de loutere vermelding van naam, rechtsvorm en adres. De identiteit van de voorlopig
bewindvoerder moet niet worden vermeld, laat staan dat hij een formele procespartij zou
zijn. Indien de gewone organen worden vervangen door een voorlopig bewindvoerder,
is er geen sprake van een wisseling van procespartij, enkel van een wisseling van het
bevoegde orgaan binnen een procespartij. Er is daarom geen gedinghervatting nodig
indien de verandering gebeurt tijdens een aanleg(36). Ook een rechtsmiddel kan na een
wisseling worden ingesteld door of tegen de rechtspersoon, zonder een wijziging in de
procespartij.

Bovendien geldt voor de vertegenwoordiging van de rechtspersoon art. 440 al. 2 Ger.W.
Dit houdt volgens constante cassatierechtspraak in dat een advocaat die optreedt voor een
rechtspersoon en daarbij enkel vermeldt op te treden namens een regelmatig geïdenti-
ficeerde rechtspersoon, vermoed wordt zijn opdracht te hebben gekregen van een
bevoegd orgaan van de rechtspersoon(37). De tegenpartij die betwist dat de advocaat door
het bevoegde orgaan is aangeduid, kan niet vragen om een legitimatie van deze beslissing,
maar moet zelf het tegenbewijs leveren van dit vermoeden(38). Meestal is dit onmogelijk.
Een geval zoals het bovenstaande, waarbij de tegenpartij van de vennootschap een insider
is en de vennootschap door een neutrale bewindvoerder wordt geleid, biedt daartoe nog
de meeste kansen. Meteen duidt het geval aan hoe zelfs onder deze omstandigheden het
tegenbewijs moeilijk is. Dat de voorlopig bewindvoerder bevoegd was op het ogenblik
dat de vordering werd ingesteld, bewijst dus niet - bleek reeds - dat de advocaat geen
volmacht heeft gekregen van een bevoegd orgaan. Zelfs al zou dat laatste bewezen zijn,
dan nog moet de tegenpartij aantonen dat een orgaan dat wel bevoegd is de betwiste
proceshandelingen niet impliciet of expliciet heeft bekrachtigd(39). Het Hof van Beroep te
Bergen miskende in deze eerste visie op het voorlopig bewind de toepassing van art. 440
al. 2 Ger.W. door de bewijslast van een bekrachtiging bij de rechtspersoon te leggen. Het
is de tegenpartij die het tegendeel moet bewijzen. Indien het bevoegde orgaan zelf de
proceshandelingen niet ontkent, lijkt dit een onmogelijk bewijs.

9. Tweede visie : de voorlopig bewindvoerder als gerechtelijke vertegenwoordi-
ger over een onbekwame vennootschap – Er is echter een andere visie mogelijk op
de aard van de voorlopig bewindvoerder, een visie die de oplossing van het Hof van
Cassatie wel kan verantwoorden. De aanstelling van de voorlopig bewindvoerder kan
namelijk ook worden gezien als het opleggen van een verbod om bepaalde handelingen
te stellen aan de vennootschap en niet binnen de vennootschap. De rechtspersoon zelf
wordt verboden (of accurater : het juridisch onmogelijk gemaakt) om zelf bepaalde
handelingen te stellen, zonder dat wordt ingegrepen in de regels van bestuur en
vertegenwoordiging binnen de rechtspersoon. Het zijn dan niet de gewone organen die
onbevoegd worden, maar de rechtspersoon die (handelings)onbekwaam wordt. De
voorlopig bewindvoerder wordt in deze visie meer gelijkgesteld met een voogd, een

36. K. GEENS en J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschapsrechtelijk vermogen” Rechtspersonen-
recht, p. 480, nr. 61. Zie over hoe dit soms bij de vereffening uit het oog wordt verloren : R. TAS, “De procesrechtelijke gevolgen van
de sluiting van de vereffening van een handelsvennootschap”, T.R.V. 1997, 498; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en
J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R. 2000, p. 496, nr. 490.

37. Zie o.a. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-
1998)”, T.P.R. 2000, p. 213, nr. 133.

38. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R.
2000, p. 213, nr. 133.

39. Zie over de mogelijkheid van bekrachtiging van proceshandelingen o.a. J. VANANROYE, “De bekrachtiging van onbevoegde
proceshandelingen, in het bijzonder de actio mandati ingesteld zonder beslissing van de AV”, T.R.V. 2004, 37 e.v.
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voorlopig bewindvoerder over een natuurlijke persoon of een faillissementscurator. Hij
is geen orgaan binnen de rechtspersoon, maar een externe dwangvertegenwoordiger
over een rechtspersoon. Op het ogenblik dat de voorlopig bewindvoerder definitief is
aangesteld, is de rechtspersoon niet langer bekwaam om zelf op te treden binnen de
grenzen van de beschikking. Handelingen van de gewone vertegenwoordigers, d.w.z. de
organen maar ook alle anderen die een volmacht gekregen hebben, hebben hierdoor
geen uitwerking meer voor de rechtspersoon. Enkel de voorlopig bewindvoerder, en
vertegenwoordigers die expliciet of impliciet van hem volmacht hebben gekregen,
hebben dan nog hoedanigheid om voor de rechtspersoon op te treden.

De gevolgen van een later optredende onbekwaamheid voor een eerder gegeven
volmachtverlening zijn niet meteen duidelijk. Art. 2003 al. 4 B.W. stelt dat de
lastgevingsovereenkomst eindigt door de onbekwaamverklaring van de lastgever. Dit
geldt echter enkel voor lastgevingsovereenkomsten, niet noodzakelijk ook voor andere
overeenkomsten waarbij accessoir ook een volmachtverlening gebeurt(40). Anderzijds is
het moeilijk denkbaar dat d.m.v. vertegenwoordiging de opdrachtgever handelingen kan
stellen die hij zelf in eigen naam niet meer zou kunnen stellen(41). Wat een rechtspersoon
zelf niet meer mag doen, mag hij ook niet meer d.m.v. een vertegenwoordiger doen.

Eerder gegeven volmachtverleningen blijven dus na de aanstelling van de voorlopig
bewindvoerder zonder uitwerking in deze visie. Deze gevolmachtigden vertegenwoor-
digen immers een onbekwame lasthebber. Dit betekent dat de vennootschap niet meer
wordt vertegenwoordigd, behoudens wanneer er wordt opgetreden door de voorlopig
bewindvoerder. Andere vertegenwoordigingshandelingen kunnen enkel de rechtsper-
soon nog binden indien impliciet of expliciet volmacht werd verleend door de voorlopig
bewindvoerder.

Dit geldt ook voor proceshandelingen : de onbekwaamheid vertaalt zich procesrechtelijk
in een vorderingsonbevoegdheid van de rechtspersoon, gesanctioneerd met de
onontvankelijkheid van de rechtsvordering of een rechtsmiddel. In deze visie zou het
beroep in de besproken casus zijn ingesteld door de advocaat namens een procespartij
die niet langer vorderingsbevoegd is.

De leer van de schijnvertegenwoordiging biedt geen opvangnet voor handelingen
namens een onbekwame opdrachtgever(42). Aan de orde is immers een onbekwaamheid
van de opdrachtgever, geen onbevoegdheid van de vertegenwoordiger. Dit moet wel
worden genuanceerd : er is wel toerekening mogelijk van vertegenwoordigingshandelingen
indien de schijn toerekenbaar is aan de dwangvertegenwoordiger. De derde beroept zich
dan op een schijn van volmachtverlening die toerekenbaar is aan de voorlopig
bewindvoerder.

Indien de voorlopig bewindvoerder geen vennootschapsorgaan is, is het ook niet nodig
zijn benoeming te publiceren overeenkomstig de openbaarmakingsformaliteiten van het
W.Venn.(43). De voorlopig bewindvoerder, vermeld in art. 74 al. 1, 2°, d W.Venn., is dan
enkel die bewindvoerder door het W.Venn. geregeld voor de Comm. V en de Comm. VA.
De bescherming van derden te goeder trouw van art. 76 W.Venn. zou dan niet van
toepassing zijn op de andere voorlopig bewindvoerders, die een figuur praeter legem
vormen. Het vonnis moet dan zelf de publiciteit van de aanstelling organiseren.

10. Gevolg voor het optreden in rechte : de voorlopig bewindvoerder als formele
procespartij – Indien de voorlopig bewindvoerder wordt beschouwd als een externe
dwangvertegenwoordiger i.p.v. een vennootschapsorgaan, is er bij een optreden in rechte
namens de rechtspraak een opsplitsing tussen een formele en een materiële procespartij.
De voorlopig bewindvoerder moet als een formele procespartij optreden in naam van de

40. Zie ook P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, p. 97, nr. 36.
41. B. TILLEMAN, Lastgeving, in A.P.R., p. 336, nr. 590.
42. B. TILLEMAN, Lastgeving, p. 51, nr. 83.
43. Zie voor de voorlopig bewindvoerder van art. 8 Faill.W. : C. VAN SCHOUBROECK en H. COUSY, “Preventieve ontzetting en voorlopig

beheer”, in Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 1998, p. 122, nr. 16.
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rechtspersoon als materiële procespartij(44). De materiële procespartij is de titularis van het
geclaimde materiële recht, maar enkel de formele procespartij heeft in dit geval
vorderingsbevoegdheid. De voorlopig bewindvoerder dient dan zoals elke procespartij
te worden geïdentificeerd. Deze opsplitsing tussen formele en materiële procespartij
gebeurt niet enkel bij een eis maar ook bij een verweer(45). Een eis ingesteld namens de
materiële procespartij zonder de dwangvertegenwoordiger is onontvankelijk wegens
gebrek aan hoedanigheid. Evenzeer op straffe van onontvankelijkheid, dient de vorderings-
onbevoegde materiële procespartij te worden gedagvaard in de persoon van haar
dwangvertegenwoordiger.

De tweede visie op het voorlopig bewind impliceert dan ook dat de rechtspersoon zelf
vorderingsonbevoegd is, indien hij zonder de voorlopig bewindvoerder optreedt. De eis
dient dan onontvankelijk te worden verklaard. Hetzelfde geldt voor een vordering tegen
de vorderingsonbevoegde vennootschap die niet in de persoon van de voorlopig
bewindvoerder als haar formele procespartij wordt ingesteld.

Verder houdt de opvatting van de voorlopig bewindvoerder als formele procespartij in
dat er gedinghervatting moet gebeuren voor alle lopende procedures op het ogenblik dat
de voorlopig bewindvoerder in functie treedt(46). Ook als de formele procespartij wijzigt
in de loop van een geding dient er gedinghervatting te gebeuren(47). Indien tussen twee
aanleggen de rechtspersoon vorderingsonbevoegd wordt, kunnen rechtsmiddelen in
beginsel enkel nog door of tegen de formele procespartij worden ingesteld(48).

Bepaalde rechtspraak paste tot voor kort deze regel ook toe op de vennootschap in
vereffening. Ten onrechte, omdat de vereffenaar geen formele procespartij is maar een
vennootschapsorgaan(49). Bij organieke vertegenwoordiging is er geen opsplitsing tussen
de formele en materiële procespartij en volstaat een identificatie van de rechtspersoon
d.m.v. hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel (art. 703 al. 2
Ger.W.). Dit illustreert wel mooi het onderscheid tussen beide vormen van vertegenwoor-
diging in rechte.

Alvast die andere voorlopig bewindvoerder in het ondernemingsrecht, de voorlopig
bewindvoerder van art. 8 Faill.W. die de handelaar (natuurlijke of rechtspersoon)
vertegenwoordigt die “geheel of ten dele het beheer van het geheel of een gedeelte van
zijn goederen” ontnomen is, is zo’n soort dwangvertegenwoordiger. Het zijn niet de
organen die door onbevoegdheid worden getroffen, maar de rechtspersoon zelf die
onbekwaam wordt om bepaalde handelingen te stellen (“ontneming van beheer”).
Aangezien de bewindvoerder uit het faillissementsrecht is geconcipieerd als een pre-
curator die vooral het onderpand van de schuldeisers moet vrijwaren, is het beter te
spreken van een beschikkingsonbevoegdheid (zie art. 8 al. 7 Faill.W.)(50).

Art. 440 al. 2 Ger.W. heeft ook een andere werking indien de voorlopig bewindvoerder
als een formele procespartij wordt beschouwd. Een gebrek aan vermelding van de
voorlopig bewindvoerder wordt niet “gedekt” door art. 440 al. 2 Ger.W. omdat er geen
onbevoegdheid binnen de vennootschap aan de orde is, maar een onbekwaamheid van
de vennootschap(51). Een verzuim een formele procespartij te vermelden op het ogenblik

44. Zie o.a. K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiel geding, p. 185, nr. 406; P. TAELMAN,
Het gezag van het rechterlijke gewijsde, p. 233, nr. 322.

45. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijke gewijsde, p. 234, nr. 323.
46. Zie voor meer nuances M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”,

R.W. 1993-1994, p. 180, nr. 17-18.
47. Zie K. GEENS en J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschapsrechtelijk vermogen”, in

Rechtspersonenrecht, p. 482, nr. 63.
48. M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, R.W. 1993-1994, p. 184,

nr. 22.
49. P. DESCHAMPS, “Les actions dirigées contre une société en liquidation ou liquidée et la responsabilité du liquidateur”, T.B.H. 1997, 386.
50. C. VAN SCHOUBROECK en H. COUSY, “Preventieve ontzetting en voorlopig beheer”, in Faillissement en gerechtelijk akkoord, p. 118,

nr. 9.
51. Zie ook het optreden van verenigingen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, waar wegens de afwezigheid van organieke

vertegenwoordigers, een formele procespartij noodzakelijk is. Zonder de vermelding van een formele procespartij wordt de vordering
onontvankelijk verklaard (J. VANANROYE, “Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid”, in De V.Z.W. naar huidig en naar komend
recht, in Jura Falconis Libri, Brussel, Larcier, 2000, p. 112, nr. 43.)
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van het instellen van de vordering of het rechtsmiddel leidt tot onontvankelijkheid wegens
gebrek aan hoedanigheid.

11. Bevestigt Hof van Cassatie de eerste visie ? –  Minstens impliciet lijkt het Hof van
Cassatie in de motivering van het arrest van 4 november 2004 de vennootschapsrechtelijke
voorlopig bewindvoerder als een orgaan te kwalificeren, waar het stelt dat de NV niet
vertegenwoordigd was door het bevoegde orgaan. A contrario suggereert dit dat de
voorlopig bewindvoerder het bevoegde orgaan, en dus orgaan, was van de rechtsper-
soon. Ook enkel deze visie wordt, soms expliciet(52), vaker minder duidelijk uitgespro-
ken(53), verdedigd in de rechtsleer en rechtspraak.

Ronse, die spreekt van een voorlopig bewindvoerder “ter vervanging van de wettelijke
of statutaire organen, of van leden van collegiale organen(54),” ziet de voorlopig
bewindvoerder in de vennootschapswetgeving - bij implicatie als orgaan - bevestigd door
art. 74 al. 1, c W.Venn. (oud art. 12 § 1, 3°, d Venn.W.)(55). Ook de meeste andere auteurs
erkennen deze publicatieverplichting als een impliciete wettelijke basis voor de
vennootschapsrechtelijke voorlopig bewindvoerder, wat meteen zijn status van orgaan
bevestigt. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de wetgever hiermee meer bedoelde
dan de voorlopig bewindvoerder die hij expliciet regelt voor de Comm. V (art. 208
W.Venn.) en de Comm. VA (art. 660 W.Venn.). Over deze voorlopig bewindvoerder kan
geen twijfel bestaan dat hij een orgaan in de klassieke zin is.

Het organiek karakter van de voorlopig bewindvoerder kan ook blijken uit de beperking
dat de voorlopig bewindvoerder ook in het meest verregaande geval enkel in de plaats
komt van de organen van bestuur en vertegenwoordiging, met uitsluiting van de
algemene vergadering. De bewindvoerder komt in de plaats van die organen, zodat hij
ook in ieder geval onderworpen is aan de beperkingen die op grond van de vennootschaps-
wetgeving aan hun bevoegdheden worden gesteld. Een dwangvertegenwoordiger die
een onbekwame of beschikkingsonbevoegde rechtspersoon vertegenwoordigt
(b.v. curator), is niet aan deze beperkingen onderworpen.

Ook vanuit een analyse van de bevoegdheden van de kortgedingrechter ligt de eerste visie
meer voor de hand. Het is immers niet evident dat een rechter in kort geding op grond
van zijn algemene bevoegdheid een handelingsonbekwaamheid kan uitspreken. Het kan
makkelijker worden aangenomen dat die kortgedingrechter de wettelijke en statutaire
regels inzake bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid kan wijzigen(56).

12. Het besproken geval getoetst aan de twee visies op het voorlopig bewind – In
de eerste visie was in het besproken geval het hoger beroep ontvankelijk. De advocaat
was immers bevoegd om namens de rechtspersoon proceshandelingen te stellen. Dat het
orgaan dat hem opdracht had gegeven intussen onbevoegd is geworden, doet niets af aan
zijn bevoegdheid. Bovendien was de rechtspersoon geldig geïdentificeerd, zonder dat het
nodig was de identiteit of zelfs maar het bestaan van een voorlopig bewindvoerder te
vermelden. Met een beroep op art. 440 al. 2 Ger.W. had een vraag naar een legitimatie
van zijn bevoegdheid overigens makkelijk kunnen worden geneutraliseerd.

52. J.-P. BUYLE, “De voorlopig bewindvoerder : enkele opmerkingen uit de praktijk”, T.R.V. 1996, p. 4, nr. 5 en p. 13, nr. 26; E. POTTIER
en M. DE ROECK, “L’administration provisoire : bilan et perspectives”, T.B.H. 1997, p. 223, nr. 100; M. COIPEL, “Dispositions
communes”, in Rep.Not., XII-II, 1982, p. 192, nr. 295; B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 501,
nr. 871. Hetzelfde geldt voor Frankrijk waar de “administrateur provisoire” evenzeer een jurisprudentiële constructie is (M. COZIAN,
A. VIANDIER en F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Parijs, Litec, 2001, p. 172, nr. 458).

53. Zie ook het vonnis dat in de besproken zaak de voorlopig bewindvoerder aanstelde “avec pour mission d’assurer l’administration et
la gestion de la société en lieu et au place des actuels administrateurs” (Kh. Bergen 26 januari 2000, R.P.S. 2000, (91) 105).

54. J. RONSE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1964-67)”, T.P.R. 1967, p. 685, nr. 104. Ook : J. RONSE, “Vennootschappen.
Overzicht van rechtspraak (1961-1963)”, T.P.R. 1964, p. 107, nr. 79: “… de bevoegdheid van een bestaand orgaan, voorlopig dient
toevertrouwd te worden aan een voorlopig bewindvoerder”.

55. J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Gent, Story, 1973, p. 44, nr. 88.
56. Waarmee niet gezegd is dat dit evident is. Een visie die meer aansluit bij de gewone maatregelen die een kortgedingrechter kan nemen,

is dat hij een verbod kan opleggen om bepaalde (feitelijke of rechts-)handelingen te stellen, zonder afbreuk te doen aan de
bekwaamheid van de rechtspersoon of de bevoegdheid van zijn organen (in die zin .M. MEIJERS, Het kort geding, 41-42). De uitspraken
m.b.t. de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder lijken echter zo niet te worden opgevat.
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In de tweede visie was het hoger beroep onontvankelijk. De advocaat had immers geen
volmacht gekregen van de voorlopig bewindvoerder, de enige die op het ogenblik van
het instellen van het beroep de onbekwame vennootschap nog kon vertegenwoordigen.
Bovendien moest de voorlopig bewindvoerder worden vermeld als formele procespartij.
Hieronder was het hoger beroep ingesteld door een vorderingsonbevoegde partij. Dit
gebrek valt niet onder het toepassingsgebied van art. 440 al. 2 Ger.W.

De overwegingen van het Hof van Cassatie mogen dan wel in de richting gaan van de
visie van de voorlopig bewindvoerder als orgaan, de oplossing doet het zeker niet. Hierna
willen we analyseren hoe de oplossing van het Hof wel verklaard kan worden.

13. Volledigheidshalve – Er zijn feitelijke elementen die niet duidelijk zijn in de
besproken casus die ook in de eerste visie wèl tot de onontvankelijkheid van het hoger
beroep hadden kunnen leiden. Het is niet helemaal klaar wat de raad van bestuur precies
doet op 31 januari 2000 : besluiten tot het gelasten van een advocaat tot het instellen van
een beroep dan wel het effectief gelasten van een advocaat tot het instellen van dit beroep.
De advocaat van de NV is uiteraard slechts bevoegd om namens de NV hoger beroep in
te stellen, op het ogenblik dat hij effectief door een bevoegd orgaan van de NV opdracht
krijgt(57). Kreeg de advocaat slechts opdracht op een ogenblik dat de raad van bestuur zijn
bevoegdheid reeds verloren had, dan zou uiteraard de advocaat niet bevoegd zijn geweest
en het beroep onontvankelijk.

Niets in het besproken arrest wijst echter in die richting. Evenmin wordt dit door de
beroeps- en de cassatierechter als een relevante datum weerhouden. Bovendien zou dit
een gebrek in de interne besluitvorming zijn geweest waarbij de advocaat zich kan
beroepen op art. 440 al. 2 Ger.W.; de tegenpartij zou het bewijs moeten leveren dat de
raad van bestuur niet bevoegd was en dat de voorlopig bewindvoerder niet tijdig heeft
bekrachtigd.

3. BIJZONDERE REGELS VAN ORGANIEKE VERTEGENWOORDIGING IN
RECHTE CORRECT TOEGEPAST ?

14. Tegenstrijdigheid in het arrest van het Hof van Beroep – Bepaalde passages in
de motivering van het beroepsarrest zoals geciteerd in het cassatiearrest verwijzen vrij
duidelijk naar de tweede visie, met name waar het stelt dat enkel de voorlopig
bewindvoerder de hoedanigheid (qualité) heeft om het rechtsmiddel in te stellen. Of nog :
“l’appel n’a pas été valablement formé par le titulaire du droit qui avait, au moment où
il fut interjeté, qualité pour agir”.

Uit dit laatste zou kunnen worden afgeleid dat het Hof van Beroep het probleem niet als
een geval van onbevoegde vertegenwoordiging ziet, maar situeert op het niveau van de
rechtspersoon die geen hoedanigheid meer heeft om voor zijn eigen rechten op te treden.
Het begrip «titularis van het recht zonder hoedanigheid’ verwijst niet naar een vertegen-
woordigingsprobleem, maar naar de vorderingsbevoegdheid van de rechtspersoon zelf.
Het Hof stelt immers dat enkel de voorlopig bewindvoerder de hoedanigheid heeft om
in rechte te treden. Indien het zou gaan om een probleem van vertegenwoordigings-
bevoegdheid van een orgaan, zou het Hof eerder gesteld hebben dat het beroep werd
ingesteld namens de titularis van het recht, die zelf de nodige hoedanigheid had om op
te treden voor zijn rechten, maar door een onbevoegd vertegenwoordiger.

Anderzijds lijkt ook het Hof van Beroep de voorlopig bewindvoerder te kwalificeren als
orgaan, o.a. door zijn bevoegdheid te omschrijven met een verwijzing naar art. 522
W.Venn. en te stellen dat hij de gewone organen vervangt. Er is dus meer aan de hand
dan een keuze tussen twee visies op het voorlopig bewind.

57. Daarbij gaan we ervan uit dat de advocaat niet automatisch bevoegd was tot het instellen van het hoger beroep op grond van zijn
mandaat om de zaak in eerste aanleg te behandelen.
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15. Tegenstrijdigheid in het arrest van het Hof van Cassatie – Hoger bleek dat het
Hof van Cassatie de voorlopig bewindvoerder lijkt te kwalificeren als orgaan, wat
overigens ook nagenoeg de unanieme opinie is in de rechtsleer (nr. 11). Hoger bleek ook
dat hieruit normaal zou volgen dat het hoger beroep ontvankelijk was verklaard, wat
echter niet de oplossing is van het Hof.

Het Hof van Cassatie stelt dat vanaf de datum dat het voorlopig bewind uitwerking krijgt,
enkel de voorlopig bewindvoerder bevoegd was om de vennootschap in rechte te
vertegenwoordigen. Het beroep op last van de raad van bestuur ingesteld nà het ingaan
van het voorlopig bewind was onontvankelijk, omdat de NV niet vertegenwoordigd was
door haar op dat ogenblik bevoegd orgaan. Dit gaat eraan voorbij dat 1. de betwiste
proceshandeling werd gesteld door een advocaat namens de NV en 2. deze advocaat
bevoegd was omdat op het ogenblik dat hij zijn opdracht kreeg de raad van bestuur nog
bevoegd was. Het Hof van Cassatie lijkt in het bovenstaande arrest uit te gaan van de fictie
dat een rechtspersoon altijd d.m.v. organen in rechte optreedt - en dan nog de organen
die de opdracht hebben gegeven - ook al stelt een advocaat de concrete rechtshandeling.
De organen worden als de werkelijk optredende procespartij beschouwd.

De overweging van het Hof van Cassatie lijkt eerder te passen bij de visie op de voorlopig
bewindvoerder als formele gedingpartij. Daarbij moet de voorlopig bewindvoerder op het
ogenblik dat de proceshandeling effectief gesteld wordt, opdracht hebben gegeven,
waarbij zijn identiteit als procespartij moet worden vermeld (hoger nr. 10). Betekent dit
dat het Hof lippendienst bewijst aan de eerste visie, maar uiteindelijk de tweede visie
toepast ? We denken dat hier iets anders aan de orde is : het Hof ziet de voorlopig
bewindvoerder als orgaan, maar past de principes van organieke vertegenwoordiging in
rechte verkeerd toe.

16. Wat organieke vertegenwoordiging in rechte is – Hiervoor bleek reeds de eigen
aard van organieke vertegenwoordiging. In wezen gaat het hier enkel om een afwijking
van de regels i.v.m. de identificatie bij vertegenwoordigingshandelingen. Omdat de
bevoegdheid van organieke vertegenwoordigers kan worden achterhaald in het met
waarborgen omgeven vennootschapsrechtelijk publiciteitssysteem, dienen bepaalde
vormvoorschriften die gelden voor gemeenrechtelijke vertegenwoordigers niet te worden
nageleefd.

Art. 703 al. 1 Ger.W. dat stelt dat rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van
hun bevoegde organen dient voor alles gelezen te worden als een inleiding op de
identificatieregel van art. 703 al. 2 Ger.W. : rechtspersonen zijn voldoende geïdentifi-
ceerd door de opgave van hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke
zetel. Met andere woorden : de identiteit van de vertegenwoordigers die namens de
rechtspersoon hebben beslist in rechte te treden moet niet worden vermeld, anders dan
bij andere gevallen van vertegenwoordiging in rechte.

Verder wordt uit art. 703 al. 1 Ger.W. afgeleid dat als de rechtspersoon zelf (d.w.z. zonder
een advocaat als procesvertegenwoordiging) procesakten ondertekent of verschijnt, hij
dit d.m.v. een orgaan met vertegenwoordigingsmacht moet doen(58). Dit is minder evident
dan het voor de Belgische jurist lijkt(59). In theorie verzet niets zich ertegen dat ook voor
proceshandelingen namens een rechtspersoon de kring van personen binnen de
rechtspersoon die mogen tekenen of verschijnen ruimer is dan de organen. Dit zou wel
legitimatieproblemen opleveren voor deze vertegenwoordigers, die niet bestaan bij
organen omwille van het vennootschapsrechtelijk publiciteitssysteem. Meer nog lijkt het
verbod voor niet-organieke vertegenwoordigers om proceshandelingen namens een
rechtspersoon te stellen, ingegeven door de bekommernis het pleitmonopolie van de
advocaten niet te laten eroderen.

58. J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 411 en 415.
59. Voor het verhoor van rechtspersoon “in persoon” als partij (art. 994 Ger.W.) gebruikt de wetgever alvast een ruimere kring van personen

die namens de rechtspersoon kunnen verschijnen. Zie J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 415-417; B. ALLEMEERSCH,
“Art. 994 Ger.W.” in Artikelsgewijze commentaar gerechtelijk recht, losladig, Mechelen, Kluwer, 2004.
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17. Wat organieke vertegenwoordiging in rechte niet is – Soms wordt de rol van
organieke vertegenwoordiging overdreven door het wettelijk voorschrift dat organen
noodzakelijk zijn voor het optreden in rechte ruimer te zien dan voor het vraagstuk van
het verschijnen in persoon(60). Niets in het rechtspersonenrecht maakt dat organen
wezenlijk zijn voor het optreden in rechte van rechtspersonen. Proceshandelingen
kunnen bekeken vanuit het materieel recht evenzeer als andere vertegenwoordigings-
handelingen door niet-organieke vertegenwoordigers worden gesteld. De uitzondering
hierop is het fysiek verschijnen en het ondertekenen, dat het procesrecht voorhoudt aan
organieke vertegenwoordigers.

Art. 703 al. 1 Ger.W. is daarom geen regel met betrekking tot de besluitvorming binnen
de rechtspersoon. Het nemen van de beslissing tot het in rechte treden, kan door het
bevoegde orgaan aan een ander orgaan of vertegenwoordiger worden gedelegeerd(61). De
rechtspersoon kan perfect d.m.v. een advocaat in rechte vertegenwoordigd zijn, zonder
dat een orgaan daarin is tussengekomen (b.v. kaderlid van een kredietverlener die de
bevoegdheid heeft om een advocaat te gelasten procedures in te stellen).

Hetzelfde gaat op voor art. 522 § 2 W.Venn. : “De raad van bestuur vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder”. Gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen worden in één adem genoemd. Evenmin als voor
buitengerechtelijke vertegenwoordigingshandelingen, kan dit artikel daarom worden
gelezen als een algemeen verbod om beslissingen omtrent het optreden in rechte te
delegeren. Voor alle vertegenwoordigingshandelingen ligt de principiële bevoegdheid bij
de raad van bestuur, maar niets belet dat deze bevoegdheden onder haar toezicht worden
gedelegeerd(62).

Dat dit niet altijd duidelijk werd gezien, blijkt uit de regels die golden vóór de invoering
van het Ger.W. Toen diende op straffe van onontvankelijkheid van de vordering de
gedinginleidende akte de identiteit te vermelden van de personen die deel uitmaakten
van de organen(63). De vermelding van het correcte orgaan werd noodzakelijk geacht om
de materieelrechtelijke link tussen de proceshandeling en de rechtspersoon te maken. De
regels inzake organieke vertegenwoordiging sloten meer aan bij de gemeenrechtelijke
regels voor vertegenwoordiging met een verplichte vermelding van de formele proces-
partij. Dit leidde echter tot formalisme dat terecht als onnodig werd ervaren; het
vennootschapsrechtelijk publiciteitssysteem biedt immers waarborgen die toelaten enkel
de identiteit van de rechtspersoon te vermelden(64). Daarom werd bij de gerechtelijke
hervorming bepaald dat de rechtspersoon voldoende wordt geïdentificeerd door de
identificatie van de rechtspersoon alleen (art. 703 al. 2 Ger.W.). De vormvoorschriften
sluiten hierdoor ook beter aan bij de materieelrechtelijke regel dat de concrete
proceshandeling niet rechtstreeks moet uitgaan van een orgaan. Het heeft daarom geen
zin te verplichten dit orgaan te vermelden(65).

Het besproken arrest daarentegen baadt nog in het preconciliaire idee dat een optreden
in rechte van een rechtspersoon au fond altijd een optreden in rechte van de organen is.
De organen moeten weliswaar niet meer worden vermeld als een formele procespartij,

60. Zie b.v. P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor
de judiciële rechtscolleges”, in Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, p. 63, nr. 27; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van
en tegen vennootschappen, p. 255, nr. 515.

61. J. RONSE, K. VAN HULLE, J.M. NELISSEN GRADE en B. VAN BRUYSTEGEM, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1968-
1977)”, T.P.R. 1978, p. 757, nr. 94; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht
van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R. 2000, p. 215, nr. 136; T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les
juridictions de l’ordre judiciaire”, Act. Dr. 2002, p. 489, nr. 57.

62. Zie ten onrechte anders b.v. A. DECROES, “L’action en justice des personnes morales : de la décision d’agir à la comparution”, T.B.B.R.
2003, p. 295, nr. 3.

63. R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen”, R. Cass. 1999, p. 51, nr. 3.
64. Meteen is verklaard waarom voor organisaties zonder rechtspersoonlijkheid de identiteit van de formele procespartij moet worden

vermeld, ten minste in het geval dat niet alle leden individueel worden geïdentificeerd. De loutere naam van de organisatie vormt
immers wegens de afwezigheid van een publiciteit voor dit soort organisaties een te los aanknopingspunt binnen de rechtsorde.

65. Een schijnbaar restant van de oude regel is wel nog terug te vinden in art. 703 al. 3 Ger.W.: de tegenpartij kan wel eisen dat de
rechtspersoon de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn organen zijn. Het betreft hier overigens de samenstelling
van de organen op het ogenblik van de mededeling, niet op het ogenblik van het instellen van de eis, zodat deze informatie zelden
nuttig zal zijn (R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen”, R. Cass. 1999, p. 56, nr. 14; K. GEENS,
M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R. 2000,
p. 217, nr. 140.).
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maar net als bij een formele procespartij moet de dubbele sprong worden gemaakt van
advocaat naar formele procespartij en vandaar naar de rechtspersoon als materiële
procespartij. In deze opvatting konden er tussen het verlies van de gewone organen van
hun bevoegdheid (31 januari 2000) en het aantreden van de voorlopig bewindvoerder
(11 februari 2001) géén proceshandelingen namens de vennootschap worden gesteld. Er
was immers in die periode geen orgaan in functie dat kon dienen als tussenschakel tussen
proceshandeling en rechtspersoon.

Enkel de voorgaande redenering kan ons inziens de oplossing van het Hof van Cassatie
verklaren binnen de visie op de voorlopig bewindvoerders als orgaan. En deze redenering
kan niet worden gevolgd. Anders dan een formele procespartij, is een organieke
vertegenwoordiger geen noodzakelijke stapsteen tussen proceshandeling en rechtsper-
soon(66). Niets in ons recht ondersteunt de fictie dat het orgaan dat de concrete
proceshandeling heeft gelast, geacht wordt deze handeling ook zelf te stellen, waardoor
het bevoegd moet blijven tot op dit ogenblik. Ook op een ogenblik dat er geen bevoegde
organen in functie zijn, kan een advocaat namens de rechtspersoon concrete proces-
handelingen stellen op grond van een volmachtverlening door een ex-orgaan of een
ander bevoegd persoon in de schoot van de rechtspersoon.

18. Anders bij vrijwillige vermelding van orgaan – De oplossing zou verschillend zijn
indien het orgaan van de rechtspersoon vrijwillig zou zijn vermeld in de akte van beroep
(“NV vertegenwoordigd door raad van bestuur”). Dan wordt er blijkens vaststaande
cassatierechtspraak wel van uitgegaan dat het orgaan dat wordt vermeld, de proces-
handeling heeft gelast(67). Het meest sprekend voorbeeld is hier het cassatiearrest van
11 juni 1998, waar een cassatieberoep ingesteld door een rechtspersoon “vertegenwoor-
digd door vereffenaar X”, onontvankelijk werd verklaard omdat op het ogenblik van het
instellen van dit rechtsmiddel deze vereffenaar was vervangen(68). Het werd daarbij
blijkbaar zelfs niet mogelijk geacht het tegenbewijs te leveren dat het hier een materiële
vergissing betrof en dat een bevoegde vereffenaar deze proceshandeling had gelast(69).

Bij de vrijwillige vermelding van het orgaan dat de opdracht gaf tot de vertegenwoordiging
werkt het vermoeden van art. 440 al. 2 Ger.W. niet door naar de achterliggende
verhouding.

In de lijn van het arrest van 11 juni 1998 zou het bovenstaande arrest kunnen betekenen
dat de vermelding niet enkel inhoudt dat het vermelde orgaan de opdracht heeft gegeven,
maar dat er bovendien van uit wordt gegaan dat dit werd gegeven op het ogenblik dat
de handeling werd gesteld(70). In het bovenstaande arrest is er echter nergens sprake van
een vrijwillige vermelding van het orgaan. Het arrest van 4 november 2004 kan ons inziens
dan ook niet worden gekaderd binnen de bestaande cassatierechtspraak omtrent het
optreden in rechte van rechtspersonen.

CONCLUSIE

19. De voorlopig bewindvoerder is een orgaan, maar de regels inzake organieke
vertegenwoordiging in rechte zijn verkeerd toegepast door het Hof van Cassatie –
De voorlopig bewindvoerder is een orgaan binnen de rechtspersoon, geen dwang-
vertegenwoordiger over de rechtspersoon (nr. 11). De aanstelling van een voorlopig
bewindvoerder maakt de rechtspersoon niet onbekwaam, enkel de gewone organen
onbevoegd (tenminste indien het vonnis die onbevoegdheid expliciet of impliciet oplegt).

66. Zie ook verder voetnoot 70.
67. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R.

2000, p. 215-217, nr. 137-139.
68. Zie Cass. 11 juni 1998, A.C. 1998, 668, R. Cass. 1999, 59, noot R. TAS, T.R.V. 1999, 36.
69. Zie R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen”, R. Cass. 1999, p. 57, nr. 20.
70. Zie over zo’n regel, die al impliciet zat in het arrest van 11 juni 1998, terecht kritisch R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon

bij proceshandelingen”, R. Cass. 1999, p. 57, nr. 19; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennoot-
schappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R. 2000, 216, nr. 138.
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Indien de gewone organen eerder volmacht hebben verleend om namens de vennoot-
schap op te treden, b.v. aan een advocaat om beroep in te stellen, dan doet de nakomende
onbevoegdheid van de gewone organen hier in de regel niets aan af (nr. 7).

De onbevoegdheid van de gewone organen gaat normaal pas in indien het vonnis in
kracht van gewijsde gaat, tenzij de rechter of de wet het vonnis uitvoervaar bij voorraad
verklaart of de rechter in zijn vonnis een vroeger moment bepaalt (nr. 5). De rechter regelt
bij voorkeur precies de bevoegdheden in de periode vóór de voorlopig bewindvoerder
zijn taak aanvaardt (nr. 6).

Aangezien de voorlopig bewindvoerder een organiek vertegenwoordiger is, dient er geen
gedinghervatting te gebeuren bij lopende gedingen, dient zijn identiteit niet te worden
vermeld en wordt de eventuele onbevoegdheid van de gewone organen “gedekt” door
art. 440 al. 2 Ger.W. (nr. 8 en nr. 10).

In bovenstaand arrest maakt het Hof van Cassatie toerekening van een proceshandeling
afhankelijk van het welslagen van een dubbele bevoegdheidsprong van advocaat naar
opdrachtgevend orgaan en van orgaan naar rechtspersoon, waarbij het opdrachtgevend
orgaan bevoegd moet blijven tot de advocaat de concrete rechtshandeling heeft gesteld.
Het achterliggende idee lijkt hierbij dat rechtspersonen altijd geacht worden door hun
organen op te treden. Dit is gebaseerd op een overspannen idee van organieke
vertegenwoordiging; zo hoeft een concrete rechtshandeling niet altijd door een orgaan
te worden gelast om toerekenbaar te zijn aan de rechtspersoon (nr. 17). Indien een
geldige proceshandeling ab initio geen optreden van een orgaan vereist, valt a fortiori
niet in te zien waarom een opdrachtgevend orgaan bevoegd moet blijven totdat de
advocaat de gelaste proceshandeling stelt. Het bovenstaande arrest, dat geen anteceden-
ten heeft in de bestaande cassatierechtspraak omtrent het optreden in rechte van
rechtspersonen (nr. 18), kan dan ook niet worden gevolgd.

Voor het besproken geval betekent dit dat het hoger beroep nog wel ontvankelijk was,
indien we aannemen dat de raad van bestuur van NV Souris nog bevoegd was op het
ogenblik dat de advocaat belast werd met het instellen van het hoger beroep. Hierdoor
werd de advocaat bevoegd om namens de NV Souris de gevraagde proceshandelingen
te stellen. De advocaat bleef bevoegd, ook al verloor de ‘tussenschakel’ die hem namens
de NV volmacht had verleend naderhand de bevoegdheid op te treden.

20. Tot slot : wetgever en praktijk te laconiek ? – Het voorgaande illustreert naar onze
mening dat de wetgever werk moet maken van het integreren van de voorlopig
bewindvoerder binnen de vennootschapswetgeving. De wat dubieuze wettelijke grond-
slag van deze pretoriaanse constructie - de vennootschapswetgever van 1873 zou met
gruwel naar de meest verstrekkende toepassingen van deze figuur aankijken - is hierbij
nog de minste zorg. Belangrijker is het regelen van de praktische modaliteiten van deze
figuur. De genoemde problemen rond het statuut van de bewindvoerder (orgaan dan wel
formele procespartij), de uitwerking van het vonnis en de bevoegdheid van de gewone
bestuursorganen vóór aanvaarding zijn slechts enkele voorbeelden van vele.

Daarbij kan dan meteen werk worden gemaakt van het op mekaar afstemmen van de
verschillende aandeelhoudersvorderingen, die nu niet altijd een logisch geheel lijken te
vormen. Typerend hierbij is hoe een kwantitatieve drempel wordt gesteld voor het
vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek (art. 168 W.Venn.), terwijl de potentieel
veel verregaandere vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder door elke
aandeelhouder of zelfs elke belanghebbende kan worden gevorderd(71).

De praktijk kan intussen het legistiek stilzwijgen zo veel mogelijk remediëren door in de
beschikking tot aanstelling van de voorlopig bewindvoerder zijn bevoegdheden en
statuut zo duidelijk mogelijk te omschrijven. De belangrijkste verantwoordelijkheid

71. Zie J. VANANROYE, “De vordering van een aandeelhouder tot aanstelling van een deskundige”, T.R.V. 2001, 51-52.
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hiervoor ligt uiteraard bij de eiser die zijn petitum nauwkeurig dient te redigeren. Tegen
een achtergrond van steeds meer uitdeinende wetgeving, contracten en statuten verbaast
de beknoptheid van de meeste akten m.b.t. de aanstelling van een voorlopig bewindvoer-
der. Dit geldt des te meer gezien het vèrstrekkende karakter van deze maatregel en de
omstandigheid dat bijna per definitie de betrokkenen weinig coöperatief zullen zijn bij
de uitvoering van de maatregel.

Indien in het besproken geschil het vonnis dat de voorlopig bewindvoerder aanstelde
duidelijk had gepreciseerd wanneer het vonnis uitwerking kreeg en wie wat kon doen
vóór de aanvaarding door de bewindvoerder, was het bovenstaande arrest waarschijnlijk
overbodig geweest.
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