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HET GESCHREVEN STATUTAIR DOEL, DE FEITELIJKE
ACTIVITEIT EN HET HANDELAARSCHAP VAN EEN

VENNOOTSCHAP

Het arrest van het Hof van Cassatie van 4 oktober 2001: een

doorbraak in de rechtspraak

1. Kan een NV ontsnappen aan het faillissement door in

haar statuten een zuiver burgerlijk doel op te nemen, ook al

bestaat haar feitelijke activiteit in het stellen van handels-

daden? De vraag stellen lijkt ze te beantwoorden. Het is

moeilijk verdedigbaar dat een vennootschap met een feite-

lijke handelsactiviteit, louter door een fictief doel in de sta-

tuten te schrijven, zich kan onttrekken aan de dwingende

bepalingen van het bijzonder en afwijkend handelsrecht. Of

zo lijkt het maar, want de traditionele opvatting luidt dat het

doel van de vennootschap, zoals dat in haar statuten is be-

paald, aan de vennootschap haar burgerlijk of commercieel

karakter verleent, zonder dat de feitelijke activiteit van de

vennootschap relevant is.1 De feitelijke activiteit wordt

louter een interpretatieve betekenis toegekend bij onduide-

lijkheid over het statutair doel. Wel is opgemerkt dat onder

het mom van interpretatie vaak een duidelijk statutair doel

aan de kant wordt geschoven om toch zoveel mogelijk

vennootschappen aan het handelsrecht te onderwerpen.2

Het Hof van Cassatie schuift met een arrest van 4 oktober

2001 de traditionele stelling duidelijker ter zijde, doordat het

de voorziening verwerpt tegen een arrest dat, met toepassing

van de regelen inzake simulatie, het faillissement bevestigde

van een NV met een zuiver burgerlijk geschreven statutair

doel en een feitelijke commercieÈ le activiteit.3 We willen deze

oplossing verdedigen aan de hand van het klassieke crite-

rium van art. 1 W.Kh. (I) dat, met een kleine bijzonderheid

(II), ook het handelaarschap van vennootschappen bepaalt.

De toepasselijkheid van art. 1 W.Kh. op vennootschappen

werd ook, en zelfs vooral, door de negentiende-eeuwse au-

teurs aanvaard. Op zichzelf verklaart dit daarom nog niet

waarom ook naar de feitelijke activiteit gekeken moet

worden voor de toepassing van het bijzonder handelsrecht

op vennootschappen. Gelezen in samenhang met de in de

twintigste eeuw sterk geeÈ volueerde regelen van het ven-

nootschapsrecht m.b.t. doeloverschrijdende handelingen

(III) en de verandering van het statutair doel (IV), verklaart

het criterium van art. 1 W.Kh. echter wel de oplossing van

het Hof van Cassatie voor de meeste vennootschapsvormen.

We willen verder verdedigen dat deze oplossing ook stand

houdt indien geen simulatie door de oprichters kan worden

aangetoond (V).

I. HET CRITERIUM VAN ONDERSCHEID TUSSEN

HANDELAARS EN NIET-HANDELAARS: ART. 1

W.KH.

2. Natuurlijke personen gelden als handelaars indien de

objectieve daden van koophandel opgesomd in art. 2-3

W.Kh. hen kunnen worden toegerekend (art. 1 W.Kh.).

Daarvoor is wel vereist dat deze handelsdaden als gewoon

beroep worden gesteld; hieraan is reeds voldaan indien ze

kaderen in een aanvullend beroep. Enkel handelsdaden die

louter bijkomstig zijn aan een burgerlijke activiteit, vallen

buiten art. 1 W.Kh. Voorts maken handelsdaden op grond

van een jurisprudentieÈ le regel iemand enkel handelaar indien

ze worden gesteld met winstoogmerk,4 maar in een ven-

nootschapscontext voegt deze voorwaarde weinig toe.5

Doorslaggevend is niet wie de handelsdaden stelt, wel aan

wie ze worden toegerekend.6 De handelsdaden die een ver-

tegenwoordiger in hoedanigheid stelt, maken niet hem, maar

de opdrachtgever handelaar. Zo zijn de maten in een

openbare maatschap die als gewoonlijk beroep handels-

daden stelt allen handelaars, aangezien alle rechten en ver-

plichtingen van een maatschap rechtstreeks worden toe-

gerekend aan de maten, ongeacht de omvang van hun

aandeel of hun fysieke betrokkenheid bij de activiteit van de

maatschap. Dezelfde redenering gaat op voor de vennoten

in een V.O.F. en de werkende vennoten in een Comm. V. De

rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn in deze

onvolkomen rechtspersonen, net zoals in de maatschap,

meteen ook die van de (werkende) vennoten.7 Indien de

vennootschap handelaar is, zijn de (werkende) vennoten

daarom zelf ook allen handelaar, omdat de handelsdaden

van de vennootschap hen rechtstreeks worden toegerekend.8

3. Voor vennootschappen wordt het handelaarschap, net

zoals voor natuurlijke personen, bepaald door art. 1 W.Kh.9

Een vennootschap is handelaar indien haar als gewoon of

aanvullend beroep handelsdaden worden toegerekend. De

983

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD 2001-2002 - nr. 28 - 9 maart 2002

1 Zie recent Luik 7 april 2000, T.B.H. 2001, 735; P. VAN

OMMESLAGHE en X. DIEUX, «Les socieÂ teÂ s commerciales. Examen

de jurisprudence (1979-1990)», R.C.J.B. 1992, p. 589, nr. 4; T.

TILQUIN en V. SIMONART, TraiteÂ des socieÂteÂs, I, Diegem, Kluwer,

1996, 240, nr. 291; K. BYTTEBIER, «Onderzoek naar de criteria ter

afbakening van de vennootschappen», in Liber amicorum Y.

Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, 413.

2 A. BENOIT-MOURY, «RepreÂ sentation des socieÂ teÂ s de capitaux et

limitations relatives aÁ l'objet social», R.C.J.B. 1989, p. 415, nr. 14.

3 Het arrest en de conclusies van advocaat-generaal Bresseleers

zijn elders in dit nummer opgenomen. Zie voor het arrest a quo

Antwerpen 26 oktober 1998, T.R.V. 1999, 110, met noot M. DENEF.

4 Cass. 19 januari 1973, Pas. 1973, I, R.C.J.B. 1974, 321, met

noot J. VAN RYN en J. HEENEN.

5 K. GEENS, «De fundamenten van het vennootschapsrecht

dooreengeschud voor de eeuwwende», in De nieuwe Vennootschaps-

wetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblio, 1995, 50, nr. 53;

M. DENEF, «De VZW: aan winstoogmerk en koopman voorbij», in

Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblio,

1999, p. 444, nr. 9.

6 H. COUSY, Ondernemingsrecht, A, in Beginselen van Belgisch

Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1992, p. 123, nr. 96.

7 J. VAN RYN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant,

1954, I, 289, nr. 407; K. GEENS en J. VANANROYE, «De gradaties in

de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijke vermogen», in

Rechtspersonenrecht, Gent, Mys en Breesch, 1999, 442, nr. 21.

8 Cass. 15 december 1938, B.J. 1939, 85, met noot L.S.

this jurisquare copy is licenced to KU Leuven - Faculteit Leuven - Bibliotheek



d0c101a5244b71ea01244d3101c30692

toepasselijkheid van art. 1 W.Kh. doet dan wel de vraag

rijzen naar de betekenis van art. 3, § 2, W.Venn.: «De bur-

gerlijke of handelsaard van een vennootschap wordt be-

paald door haar doel.» Is dit geen van art. 1 W.Kh. afwij-

kend criterium voor het bepalen van het handelaarschap van

vennootschappen? We denken van niet. Het criterium van

het W.Venn. biedt een aanknopingsfactor voor vennoot-

schapsrechtelijk gebruik, terwijl het criterium van art. 1

W.Kh. van belang is voor de toepassing van de ver-

plichtingen van het bijzonder handelsrecht. Het vennoot-

schapsrechtelijke criterium was vooral vroeger van groot

belang. Op vennootschappen met een burgerlijk doel waren

de regelen van het B.W. van toepassing, op vennoot-

schappen met een commercieel doel die van het W.Kh. De

burgerlijke of commercieÈ le aard van een vennootschap be-

hoorde daarmee tot de wettelijke specialiteit van een ven-

nootschap. Geleidelijk aan heeft de aard van het doel echter

zijn belang verloren voor de toepassing van het vennoot-

schapsrecht: sinds de wet van 14 juni 1926 kunnen ven-

nootschappen met een burgerlijke doel een handelsvorm

aannemen en sinds de wet van 13 april 1995 staat de

maatschap van het B.W. ook open voor vennootschappen

met een handelsdoel. Ten gevolge hiervan is de burgerlijke

aard of de handelsaard binnen het vennootschapsrecht niet

meer relevant, tenzij voor het bewijs en de aansprakelijkheid

bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (art. 49,

52, 53 W.Venn.). De codificatie van 1999 bracht burgerlijke

en handelsvormen in eÂ eÂ n tekst samen, al blijft het W.Venn.

uit respect voor de traditie de term «handelsvorm» hanteren

(art. 2, § 2).

Het verschil tussen beide criteria maakt dat er vennoot-

schappen kunnen zijn met een handelsaard in de zin van

art. 3, § 2, W.Venn. die toch geen aanleiding geven tot

toepassing van het bijzondere handelsrecht. Een vennoot-

schap is immers een handelsvennootschap in de zin van het

W.Venn. zodra haar doel bestaat uit een van de objectieve

daden van koophandel, opgesomd in art. 2-3 W.Kh.,10 ter-

wijl voor de toepassing van het bijzondere handelsrecht is

vereist dat deze daden gewoonlijk worden gesteld. Een tij-

delijke of stille vennootschap tussen niet-handelaars die is

aangegaan voor eÂ eÂ n handelsdaad (b.v. koop en verkoop van

eÂ eÂ n goed) zal een vennootschap met handelsaard zijn, zon-

der dat de vennoten wegens hun participatie hierdoor

noodzakelijk handelaar worden. De handelsdaden van de

vennootschap worden weliswaar aan de werkende vennoten

toegerekend (zie supra, randnr. 2), maar maken hen slechts

handelaar indien ze gewoonlijk worden gesteld. Van toe-

rekening aan stille vennoten t.a.v. derden is sowieso geen

sprake, omdat er niet in hun naam wordt opgetreden.11

Wat niemand betwist ± maar velen terecht betreuren ± is

dat de vorm van een vennootschap niet relevant is voor haar

kwalificatie als handelaar (art. 3, § 4, W.Venn.). Een NV met

een burgerlijk doel wordt dus niet handelaar omdat ze een

handelsvorm heeft aangenomen.

II. BEPERKT BELANG VAN DE SPECIALITEIT VAN

DE VENNOOTSCHAP

4. Het handelaarschap van een vennootschap wordt dus

net zoals dat van natuurlijke personen, bepaald door art. 1

W.Kh. Toch is er bij de toepassing van art. 1 W.Kh. een

verschil tussen natuurlijke personen en vennootschappen

met rechtspersoonlijkheid, voortvloeiend uit het afge-

bakende karakter van het gepubliceerde doel (specialiteit

van een vennootschap). Anders dan een natuurlijke persoon,

heeft een vennootschap geen andere doelstellingen dan die in

haar statuten staat, zodat deze doelstellingen bij haar kwa-

lificatie mogen worden in rekening gebracht, ook al zijn ze

nog niet gerealiseerd. Indien de vennootschap een com-

mercieÈ le activiteit mag uitoefenen, volstaat dit daarom reeds

voor haar kwalificatie als handelaar, ook al zijn er nog niet

effectief handelsdaden gesteld.12 Dit was volgens ons ook de

betekenis van het oude art. 1, tweede en derde lid, Venn.W.

(ingevoerd in 1995 en van toepassing op het geschil dat

aanleiding gaf tot het besproken cassatie-arrest) dat be-

paalde dat handelsvennootschappen de hoedanigheid van

koopman verkrijgen.

Om dezelfde redenen blijft een vennootschap met een

handelsactiviteit in het statutair doel handelaar in de zin van

art. 1 W.Kh., zolang ze de rechtspersoonlijkheid behoudt,

ook al heeft ze elke handelsactiviteit gestaakt.13

Doordat ook potentieÈ le handelsdaden in rekening worden

gebracht, impliceert de voorwaarde van «het gewoon be-

roep» van art. 1 W.Kh. voor de vennootschap dat het niet

nodig is dat zij in de werkelijkheid gewoonlijk handelsdaden

stelt, zolang de handelsactiviteit in het statutair doel maar

niet louter bijkomstig is.

5. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat be-

paalde, vooral oudere, rechtsleer art. 1 W.Kh. voor ven-

nootschappen soms anders toepaste dan voor natuurlijke

personen. Bij een gemengd burgerlijk en commercieel doel

zou volgens deze auteurs gekeken moeten worden naar de

belangrijkste activiteit of zou er zelfs sprake zijn van een

dubbel regime naargelang de activiteit.14 Volgens de gewone

regelen daarentegen is het handelskarakter echter duidelijk

een «sterker» element dan het burgerlijk karakter, zodat

zelfs aanvullende daden van koophandel de vennootschap

commercieel maken.15 De kwalificatie als handelaar is im-

mers het aanknopingspunt voor een reeks bepalingen van

dwingend handelsrecht die voornamelijk een derdenbe-

schermende functie hebben. Dat bepaalde auteurs voor

vennootschappen van art. 1 W.Kh. afweken, kan enkel

worden verklaard doordat voÂ oÂ r 1926 enkel vennoot-

schappen met een handelsdoel de vorm van een vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid konden aannemen.

Het handelslabel gaf dus ook een belangrijk voordeel aan

een vennootschap, zodat het niet opportuun werd geacht dat

een vennootschap door een louter aanvullende handels-
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activiteit reeds van de voordelen van de handelsaard kon

genieten. Onder het huidige recht biedt de handelsaard

echter geen voordelen meer in het vennootschapsrecht,

zodat een afwijking van de gewone toepassing van art. 1

W.Kh. geen bestaansreden heeft. Overigens was dit reeds de

opvatting van de belangrijkste auteur van de Vennoot-

schapswet van 1873.16

6. De voorlopige conclusie is dat vennootschappen net als

natuurlijke personen handelaar zijn indien hen objectieve

handelsdaden worden toegerekend als gewoon of aan-

vullend beroep. Uit het specialiteitsbeginsel volgt wel dat

een vennootschap reeds commercieel is, zodra haar statuten

bepalen dat ze gewoonlijk handelsdaden kan stellen, ook al

heeft ze die in werkelijkheid nog niet gesteld. Dit maakt dat

er zich alvast geen probleem stelt voor een vennootschap

met een commercieel statutair doel die enkel een activiteit

met een burgerlijk karakter zou uitoefenen. Zo'n vennoot-

schap is een handelaar aangezien haar doel handelsdaden

omvat, ook al worden deze nog niet effectief gesteld. De

hoedanigheid van handelaar komt verder uiteraard niet in

het gedrang door het stellen van burgerlijke daden.17 Alvast

in deze zin heeft het statutair doel voorrang op de werke-

lijkheid. Gezien de derdenbeschermende functie van het

koopmanslabel, is het echter niet vanzelfsprekend dat dit

ook in de omgekeerde richting werkt bij een vennootschap

met een geschreven burgerlijk doel en een commercieÈ le fei-

telijke activiteit.18 Dit willen we nu aantonen.

II. TOEREKENING VAN DOELOVERSCHRIJDENDE

HANDELINGEN IN DE NV, BVBA EN CVBA

7. Hierboven bleek reeds dat in de negentiende eeuw de

burgerlijke of commercieÈ le aard tot de wettelijke specialiteit

van de verschillende vennootschapsvormen behoorde. Voor

elke vennootschapsvorm schreef de wet oÂ f een commercieel

oÂ f een burgerlijk doel voor, zodat toerekening van een ac-

tiviteit van een andere aard op grond hiervan alleen reeds

uitgesloten was.19 Enkel door de openstelling van de han-

delsvormen voor burgerlijke vennootschappen in 1926

kwam hierin een eerste verandering.

Dat het statutaire doel lang het exclusieve criterium bleef

voor het bepalen van de aard, vindt zijn verklaring in de

toenmalige volstrekte onmogelijkheid om doel-

overschrijdende handelingen aan de vennootschap toe te

rekenen (statutaire specialiteit). Het statutaire doel bepaalde

de grens van de rechtsbekwaamheid van de vennootschap.

Aangezien een doeloverschrijdende handelsactiviteit nooit

kon worden toegerekend aan een vennootschap met een

zuiver burgerlijk doel, voldeden deze vennootschappen

nooit aan de criteria van art. 1 W.Kh., ongeacht hun feite-

lijke activiteit. Doeloverschrijdende handelsdaden konden

hoogstens worden toegerekend aan een feitelijke vennoot-

schap (toen een onregelmatige V.O.F.), die schuilde achter

de formeel opgerichte vennootschap.20

8. Het Hof van Cassatie gaf een eerste aanzet tot een

ander regime voor doeloverschrijdende handelingen in een

arrest van 31 mei 1957.21 De doeloverschrijdende handeling

kreeg niet langer de sanctie van de nietigheid wegens on-

bekwaamheid, maar wel de ontoerekenbaarheid wegens

bevoegdheidsoverschrijding door het orgaan dat de hande-

ling stelde. In de praktijk veranderde er hiermee weinig,

aangezien de bevoegdheidsbeperkingen gesteld door het

statutair doel tegenwerpelijk waren aan derden en er geen

orgaan was dat deze handelingen zonder een doelwijziging

kon bekrachtigen. Wel werd hiermee, in afwijking van de

principieÈ le tegenwerpelijkheid van het doel aan derden, de

toerekening van doeloverschrijdende handelingen op grond

van de schijnleer mogelijk.22 Dit was echter nog te uitzon-

derlijk om invloed te hebben op de kwalificatie van de

vennootschap.

Voor de grote ommekeer zorgde de wetgever in 1973 met

de implementatie voor de NV van de Eerste Richtlijn in oud

art. 63bis Venn.W., nu art. 526 W.Venn. De regel van de

tegenwerpelijkheid van de bevoegdheidsbeperkingen vol-

gend uit het vennootschapsdoel is sindsdien omgedraaid tot

een principieÈ le niet-tegenwerpelijkheid aan derden. Doel-

overschrijdende handelingen worden enkel in uitzonderlijke

gevallen niet aan de vennootschap toegerekend. Niet-toe-

rekening vereist het bewijs door de vennootschap dat de

betrokken derde op de hoogte was van het doel-

overschrijdende karakter of dat hij, gezien de omstandig-

heden, daarvan niet onkundig kon zijn. Derden kunnen ook

niet langer zelf de doeloverschrijding in hun eigen voordeel

inroepen.23 Dezelfde regelen gelden voor de BVBA (art. 258

W.Venn.), de Comm. VA (art. 657 W.Venn.), het ESV

(art. 859 W.Venn.) en, sinds de codificatie van 1999, de

CVBA (art. 407 W.Venn.).

9. In deze vennootschappen worden commercieÈ le hande-

lingen in strijd met een zuiver burgerlijk statutair doel dus in

principe toegerekend aan de vennootschap. Er is bijgevolg

ook niet langer sprake van een achterliggende commercieÈ le

feitelijke vennootschap. Dat de toerekening van deze doel-

overschrijdende handelingen ook betekent dat de vennoot-

schap een handelaar wordt in de zin van art. 1 W.Kh., werd

voor het eerst in het licht gesteld door Del Marmol24 en

Ronse.25 In hun spoor vindt een belangrijk deel van de re-

cente rechtsleer terecht dat, in afwijking van de traditionele

regel, de aard van de genoemde vennootschappen niet lan-

ger enkel kan afhangen van het geschreven doel.26 Ook de
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conclusies van de advocaat-generaal verwijzen naar de ver-

anderde regelen inzake doeloverschrijdende handelingen om

de oplossing van het besproken arrest van 4 oktober 2001 te

verklaren.

IV. MOGELIJKHEID VAN (IMPLICIETE)

DOELWIJZIGING IN ANDERE

VENNOOTSCHAPPEN

10. In de maatschap (en haar variant de tijdelijke ven-

nootschap) is op grond van het gemene vertegenwoordi-

gingsrecht het statutair doel in beginsel wel tegenwerpelijk

aan derden. De regel voor de NV, BVBA en CVBA (zie

supra, III) biedt hier dus alvast geen uitweg om de feitelijke

activiteit bij de kwalificatie in rekening te brengen. Indien de

maten echter meewerken met, of zonder protest op de

hoogte zijn van, handelsdaden strijdig met het burgerlijk

vennootschapsdoel, kunnen deze handelsdaden op grond

van bekrachtiging of een (impliciete) wijziging van het doel

worden toegerekend aan de maatschap. Een doelwijziging

vereist de instemming van alle vennoten, maar een derde kan

dit met alle middelen rechtens bewijzen. Indien de doel-

overschrijdende handelsdaden het werk zijn van een verte-

genwoordiger van de maatschap, zonder instemming van

alle maten, kunnen de handelsdaden eventueel toch nog op

grond van schijnvertegenwoordiging of indien «de zaak tot

voordeel van de vennootschap gestrekt heeft» (art. 50

W.Venn.) aan de maten worden toegerekend. Van toe-

rekening op grond van schijnvertegenwoordiging zal overi-

gens snel sprake zijn, aangezien het per hypothese gaat om

handelsdaden die het «gewoon beroep» (art. 1 W. Kh.) van

de maatschap vormen. Een patroon van onbevoegde han-

delingen leidt immers sneller dan een geõÈ soleerde bevoegd-

heidsoverschrijding tot het vereiste rechtmatig vertrouwen

van derden.27 Bovendien zijn de statuten, zo er al geschreven

statuten zijn, niet gepubliceerd bij vennootschappen zonder

rechtspersoonlijkheid, zodat derden mogen vertrouwen op

de aard van de vennootschap zoals ze zich in het rechts-

verkeer feitelijk aandient.28

11. In de V.O.F. en Comm. V. is het statutair doel in

beginsel enkel tegenwerpelijk aan derden na openbaarma-

king ervan (art. 76 W.Venn.), wat overigens niet verplicht is

(art. 69, voorlaatste lid, W.Venn.). Indien dit niet gebeurt,

kunnen doeloverschrijdende handelingen dus net zoals in de

NV aan de vennootschap worden toegerekend en zo de

kwalificatie beõÈ nvloeden. Indien het doel wel wordt ge-

publiceerd, is de bevoegdheidsbeperking die hieruit voort-

vloeit weÂ l tegenwerpelijk aan derden. Doeloverschrijdende

handelingen worden in dat geval, net zoals in het gemene

recht van de maatschap, niet aan de vennootschap toe-

gerekend. Dit neemt niet weg dat, net als in de maatschap,

een patroon van doeloverschrijdende handelingen kan dui-

den op een impliciete doelwijziging door alle vennoten.

Anders dan in een volkomen rechtspersoon, vereist een

wijziging van de statuten door de vennoten immers geen

formeel besluit van een algemene vergadering.29 Dat een

eventuele wijziging van het doel niet wordt openbaar ge-

maakt, verhindert niet dat derden er zich op kunnen be-

roepen (art. 76, tweede lid, W.Venn.).

12. Ook in de CVOA zijn, anders dan in de CVBA (zie

supra, III), de bevoegdheidsbeperkingen volgend uit het ge-

publiceerde doel wel tegenwerpelijk aan derden. Doel-

overschrijdende handelingen worden bijgevolg niet toegere-

kend aan de vennootschap en beõÈ nvloeden dus niet haar

kwalificatie. Anders dan in de V.O.F., heeft de wetgever voor

de CVOA een algemene vergadering ingesteld, zodat zou

kunnen worden geargumenteerd dat de vennoten over een

doelwijziging enkel kunnen besluiten in de algemene ver-

gadering. Anderzijds is de algemene vergadering in de CVOA

minimalistisch en leunt deze vorm eerder aan bij de V.O.F.30

Wegens dit contractuele karakter kan worden verdedigd dat

de vennoten, net als in de maatschap of V.O.F., buiten een

algemene vergadering om het doel kunnen wijzigen. Uiter-

aard is opnieuw de unanieme goedkeuring door alle ven-

noten vereist, al kan dit ook hier impliciet blijken door de

instemming met een patroon van doeloverschrijdende han-

delingen. Net als bij de V.O.F. kan het verzuim de doel-

wijziging te publiceren niet door de vennootschap tegen

derden worden ingeroepen (art. 76, tweede lid, W.Venn.).

13. De mogelijkheid van een (impliciete) doelwijziging in

bovenstaande vennootschappen is het gevolg van twee

evoluties. Allereerst behoort, zoals gezegd, sinds de wets-

wijzigingen van 1926 en 1995 de commercieÈ le of burgerlijke

aard niet langer tot de wettelijke specialiteit van een ven-

nootschapsvorm. Dit maakt het mogelijk van aard te ver-

anderen, zonder een andere vorm te moeten aannemen. Een

tweede evolutie is dat het doel van de vennootschap nu voor

wijziging vatbaar is, ook als dit leidt tot een verandering van

aard.31 VoÂ oÂ r de wet van 6 januari 1958 werd de aard als een

essentieel element beschouwd, dat niet gewijzigd kon wor-

den zonder dat dit als een ontbinding van de vennootschap

en de oprichting van een nieuwe vennootschap werd ge-

kwalificeerd.32

De cruciale rol van het wegvallen van de burgerlijke aard

of handelsaard uit de wettelijke specialiteit van een ven-

nootschapsvorm, wordt a contrario bewezen door de land-

bouwvennootschap (hierna: LV). Dit is nl. een vorm waar-

van de activiteiten nog steeds beperkt zijn door een

wettelijke specialiteit (art. 789 W.Venn.), die haar nood-

zakelijk tot niet-handelaar maakt.33 Het W.Venn. kwalifi-

ceert de LV overigens expliciet als burgerlijk (art. 2, § 3). Er

kan dan ook nooit sprake zijn van een doelwijziging die een

commercieÈ le activiteit als gewoon beroep zou mogelijk

maken. Daarenboven zijn in de LV, bij gebreke aan een
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bepaling zoals art. 526 W.Venn. voor de NV, de bevoegd-

heidsbeperkingen voortvloeiend uit het statutaire doel te-

genwerpelijk aan derden. In de LV blijft daarom de tradi-

tionele regel van kracht. Een feitelijke handelsactiviteit kan

nooit aan de LV zelf worden toegerekend, noch op grond

van een impliciete doelwijziging, noch op grond van toe-

rekening van doeloverschrijdende handelingen, zodat enkel

haar geschreven doel de kwalificatie bepaalt. Dit geschreven

doel kan niet anders dan burgerlijk zijn.

V. SIMULATIE DOOR DE OPRICHTERS

NOODZAKELIJK VOOR EEN HERKWALIFICATIE?

14. In het arrest dat aanleiding gaf tot het cassatiearrest

van 4 oktober 2001 oordeelde het Hof van Beroep van

Antwerpen, volgens het Hof van Cassatie terecht, dat de

vennootschap met veinzing als een burgerlijke NV werd

ingeschreven en dat aan die veinzing geen rechtsgevolg kon

worden gegeven, omdat ze de faillissementswet van open-

bare orde schendt. Veinzing of simulatie onderstelt een

werkelijke overeenkomst die schuilgaat onder een veruit-

wendigde rechtsverhouding waarvan de partijen zijn over-

eengekomen dat ze slechts fictief is.34 Derden moeten zich de

fictieve veruitwendigde toestand niet laten tegenwerpen en

kunnen zich d.m.v. de vordering tot geveinsdverklaring be-

roepen op de werkelijke toestand. Ze hebben in principe de

keuze zich te beroepen op de werkelijke of de fictieve

rechtsverhouding (art. 1321 B.W.). Om deze figuur te ge-

bruiken om een vennootschap met een fictief burgerlijk doel

failliet te verklaren, moet simulatie uiteraard voldoen aan

deze gemeenrechtelijke kenmerken.

15. Allereerst lijkt het Hof van Cassatie er in zijn for-

mulering zorg voor te willen dragen niet af te wijken van de

traditionele stelling dat simulatie een werkelijke overeen-

komst en een simulatieovereenkomst vereist. Simulatie bij

vennootschappen is algemeen aanvaard,35 aangezien ze ±

ook meerhoofdige vennootschappen met volkomen rechts-

persoonlijkheid ± traditioneel als overeenkomsten worden

beschouwd (zie art. 2 W.Venn.). De fictieve veruitwendigde

toestand is uiteraard de NV waarvan het statutair doel is

beperkt tot burgerlijke daden. De werkelijke overeenkomst

tussen de partijen is een vennootschap die handelsdaden

stelt in weerwil van dit statutair doel. Derden kunnen op

grond van de geschetste regelen zich beroepen op de com-

mercieÈ le vennootschap tussen de partijen en hiervan het

faillissement uitlokken.

In de besproken casus werd op basis van simulatie het

faillissement van de NV met het geveinsde burgerlijk doel

uitgesproken. De regelen inzake simulatie volstaan op

zichzelf echter niet om tot dit resultaat te komen. Derden die

zich op de werkelijke rechtsverhouding beroepen, dienen

deze te nemen, inclusief haar gebreken. Indien ze zich willen

beroepen op een NV met een commercieel statutair doel,

kan hen worden tegengeworpen dat deze NV nooit de

rechtspersoonlijkheid heeft verkregen bij gebreke aan neer-

legging van een notarieÈ le akte. Om de NV met het ge-

schreven burgerlijk doel failliet te verklaren, zal daarom

moeten worden aangetoond dat deze rechtspersoon hande-

laar is. Dit kan allereerst door aan te tonen dat de oprichters

of de vennoten d.m.v. een tegenbrief de geschreven statuten

hebben gewijzigd (zie supra, IV). Dit is echter niet vanzelf-

sprekend in een NV, waar de wetgever voor de wijziging van

het geschreven doel een bijzondere procedure heeft voor-

geschreven (art. 559 Venn.W.), al lijkt het ons mogelijk dat

een unaniem besluit van alle betrokken effectenhouders in

de plaats kan komen van een besluit van de buitengewone

algemene vergadering. Het zal in een NV echter niet nodig

zijn om een geldige wijziging van het doel te bewijzen,

aangezien zelfs een activiteit in strijd met het doel toe-

rekenbaar is aan de NV (zie supra, III). Het geschreven

burgerlijk doel belet daarom niet dat derden aantonen dat

op grond van de werkelijke activiteit de NV handelaar is en

failliet verklaard kan worden.

16. In een vennootschapsvorm zoals de LV daarentegen,

die het niet mogelijk maakt dat haar burgerlijke aard wordt

gewijzigd en waarin een doeloverschrijdende handels-

activiteit niet toerekenbaar is, kan de vordering tot ge-

veinsdverklaring nooit tot gevolg hebben dat de rechts-

persoon zelf handelaar wordt. Indien derden bewijzen dat

tussen vennoten een geheime afspraak is om onder de mom

van een burgerlijke LV een handelsactiviteit te voeren, kan

deze tegenbrief enkel worden gekwalificeerd als de oprichting

van een commercieÈ le maatschap tussen de vennoten. De

betrokken vennoten worden hierdoor hoofdelijk aan-

sprakelijk en worden zelf handelaar (zie supra, randnr. 2),

zodat ze eventueel zelf failliet kunnen worden verklaard. De

wettelijke specialiteit van deze burgerlijke vorm verzet er zich

echter tegen dat een tegenbrief de LV zelf handelaar maakt.36

CONCLUSIE

17. Met het arrest van 4 oktober 2001 lanceert het Hof

van Cassatie de voorrang van de reeÈ le vennootschaps-

activiteit op het papieren vennootschapsdoel als aankno-

pingspunt voor de dwingende bepalingen van het handels-

recht. Deze evolutie kan door de bona fide-rechtspraktijk

enkel worden toegejuicht.

Deze uitspraak is het logische gevolg van de erosie van

twee basiskenmerken van het negentiende-eeuwse vennoot-

schapsrecht: 1) het radicaal verschillend juridisch kader voor

vennootschappen met een burgerlijk en die met een com-

mercieel doel (wettelijke specialiteit van de vorm), en 2) het

statutaire doel als onwrikbare grens aan de bekwaamheid

van vennootschappen (statutaire specialiteit van de ven-

nootschap). De eerste evolutie haalde de burgerlijke of

commercieÈ le aard uit de wettelijke specialiteit van de meeste

vennootschapsvormen, zodat een verandering van aard

denkbaar werd. De tweede evolutie maakt dit ook effectief

mogelijk door toe te laten het doel te wijzigen, ook als dit

een verandering van aard meebrengt. Dit is vooral relevant
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in personenvennootschappen, waarin een doel-

overschrijdende activiteit makkelijk het bewijs vormt van

een (impliciete) doelwijziging met instemming van alle ven-

noten. Dit is moeilijker aan te tonen in meer institutionele

vennootschappen, zoals de NV, BVBA en CVBA met vaak

een groot aantal vennoten en een wettelijk voorgeschreven

procedure voor doelwijziging. In deze vormen is een doel-

overschrijdende handelsactiviteit dan weer toerekenbaar aan

de vennootschap. Ook dit is een gevolg van het verdwijnen

van de aard uit de wettelijke specialiteit en het sterk ver-

minderde belang van de statutaire specialiteit.

Zowel een doelwijziging als een toerekening van doel-

overschrijdende handelingen kunnen een vennootschap met

een geschreven burgerlijk doel handelaar in de zin van art. 1

W.Kh. maken. De ironie van de geschiedenis wil dat een van

de meest recente vennootschapsvormen, de LV, nog het

meest de sporen van het negentiende-eeuwse recht blijft

dragen en nooit kan worden gekwalificeerd als een hande-

laar, ongeacht de feitelijke activiteit.

De feitenrechter kon door de specifieke feiten van het

besproken geschil het faillissement van een vennootschap

met een burgerlijk geschreven statutair doel uitspreken met

toepassing van de regelen inzake simulatie. Dit mag niet uit

het oog doen verliezen dat simulatie van de oprichters geen

noodzakelijke voorwaarde vormt voor de toepassing van het

handelsrecht. Evenmin moet de oplossing van het Hof van

Cassatie worden beperkt tot de toepassing van wetten van

openbare orde of dwingend recht. De toerekening van

handelsdaden als gewoon of aanvullend beroep maakt de

vennootschap met een geschreven burgerlijk doel immers

volwaardig handelaar in de zin van art. 1 W.Kh., net zoals

de vennootschap met een geschreven handelsdoel onder-

worpen aan alle regelen van het bijzonder en afwijkend

handelsrecht.

Joeri VANANROYE

Assistent, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht

K.U.Leuven
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Grondwet ± Gelijkheid en niet-discriminatie ± Bestaans-

minimum ± Gerechtigde ± Samenwonenden ± Meerderjarig

kind

De artikelen 2, § 1, eerste lid, 2o en 4o, en 7 § 1, van de wet

van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een

bestaansminimum, in die zin geõÈnterpreteerd dat zij aan een

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de verplichting

opleggen om, zelfs ambtshalve, het recht op het bestaans-

minimum dat tegen het verhoogde tarief voor alleenstaanden is

toegekend aan een ouder die uitsluitend samenwoont met een

meerderjarig kind ten laste te schrappen en die ouder alleen nog

het bestaansminimum tegen het tarief voor samenwonenden toe

te kennen, schenden niet art. 10 en 11 van de Grondwet, gelezen

in samenhang met art. 8, eerste en tweede lid, E.V.R.M.

Arrest nr. 29/2001

...

In rechte

...

B.1.1. Art. 2, § 1, eerste lid, van de wet van 7 augustus

1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum

bepaalt:

«Het bestaansminimum bedraagt jaarlijks:

«1o 114.864 frank voor samenwonende echtgenoten;

«2o 114.864 frank voor een persoon die enkel samenwoont

met, hetzij een minderjarig ongehuwd kind te zijnen laste,

hetzij meerdere kinderen, onder wie minstens een ongehuwd

minderjarig kind te zijnen laste;

«3o 86.148 frank voor een alleenstaand persoon;

«4o 57.432 frank voor elke andere persoon die met een of

meerdere personen samenwoont, onverschillig of zij al dan

niet bloed- of aanverwant zijn.»

B.1.2. Art. 7, § 1, van dezelfde wet bepaalt: «Het be-

staansminimum wordt, hetzij op aanvraag van de be-

trokkene, hetzij ambtshalve, toegekend, herzien of in-

getrokken door het openbaar centrum voor maatschappelijk

welzijn dat overeenkomstig de wetgeving op de openbare

onderstand bevoegd is om aan die persoon hulp te verlenen.»

B.2. De prejudicieÈ le vraag van het Arbeidshof te Luik

strekt ertoe van het Hof te vernemen of de voormelde be-

palingen art. 10 en 11 van de Grondwet schenden, gelezen in

samenhang met art. 8 E.V.R.M., doordat zij het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn verplichten om, zelfs

ambtshalve, het bedrag van het bestaansminimum van een

rechthebbende te verminderen wanneer het ongehuwde kind

met wie hij samenwoont en dat te zijnen laste is, meer-

derjarig wordt.

B.3. De wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het

recht op een bestaansminimum strekt ertoe de begunstigden

in staat te stellen een bestaan te leiden dat strookt met de

menselijke waardigheid (Parl. St., Senaat, 1974, nr. 247-1,

p. 2).

Begunstigde van het recht op een bestaansminimum is

iedere Belg die zijn burgerlijke meerderjarigheid heeft be-

reikt, die zijn werkelijke verblijfplaats in BelgieÈ heeft en die


