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velt het Hof volgend arrest
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Gelet op het artikel 24 van de Wet van 15 juni
1935 op het taafgebruik in gerechtszaken.

Zowel in de zaak A.R. 47.204 als in de zaak A.R.
50.735 is het hoger beroep gericht tegen het
vonnis van 19 mei 1992 van de rechtbank van
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eerste aanleg te Kortrijk, hetwelk uitspraak doet
over het geschil op vordering van de
J , wa.arin de • vri jwi 11 ig is
tusseI2gek!>men, tegen f en ..
Beiden zaken 'zijn samenhangend en werden in
eerste aanleg ook samen behandeld. Zij dienen met
het oog op een goede rechtsbedel ing te worden
samengevoegd.

-

.i/.,.

Beiden appellanten hebben in 19855.,.d~e~.::::::::~~
~ i n me i en jun i 1985, de .. 3 i. 1 in
junI, a~gustus, september en oktober; 1985,
respeC1tievelijk voor 12.142.840 frank en voor
14.429.055 frank, goederen geleverd aan de_.
1 t, waarvan afgevaar-
digde beheerder was en commissaris.
DeEk IJ op 13 december
1985 failliet verklaa~
Tegen werden strafrechtelijke vervol-

1 gingen in~esteld wegens bedrieglijke bankbreuk,
eenvoudige bankbreuk, uitgifte van cheq~es zonder
dekking en oplichting. Appellanten hebben zich
burgerlijke partij gestelp. ~

weid veroord~eld wegens eenvoudige
bankbreuk en wegens uitgifte van cheques zonder
dekking. Hun vorderingen werden ongegrond ver
klaard vermits niet werd aangetoond dat zij ten
gevolge van de weerhouden misdrijven enige
materiële schade hebben geleden.
De kracht van gewijsde verbonden aan deze straf
rechtelijke beslissing beïnvloedt uiteraard de
burg~rlijke vor~ering door de appellante~ tegen
_~.,,_tn 22 1 aangespannen. Zij strekt zich niet
verder uit dan tot datgene waarover de strafrech
ter heeft beslist.
Hun vordering gesteund op de chequewet, op. ..

~ artikel 440 van de faillissementswet e~ op
ártikel 1382 B.W. werd door de eerste rechter
'ange~rond verk 1aard.'

Het hoger beroep, zowel
als in de zaak 50.735,
regelmatig naar de vorm.

in de zaak A.R. 47.204
is telkens tijdig en

.,. .,>
.:

Waar appellanten thans ook hun aanspraken steunen
op de artikelen 62, 1 en 62, 2 en 103 van de
vennootschapswet, zijn geïntimeerden van oordeel
dat deze andere rechtsgronden onontvankelijk
zijn.
Appellanten verwi jzen evenwel terecht naar
artikel 807 Ger.W ..
De wi jziging van de rechtsgrond berust op de
feiten in het inleidend exploot aangevoerd. Er is
bijgevolg geen sprake van een nieuwe eis.
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Overwegende dat de strafrechter bepaalde dat de
datum van de staking der betalingen moet vastge
:;;teld worden op 1~ juni 1985;. Ten overvloede
neemt het Hof aan da~ het du,l~elijk is dat de
failliete vennootschap op di~' datum haar voor
naamste leverancier verliet, nl. de 1 7 J! ')
'( . • om vanaf dan haar meeste leveringen te doen
bij de 1 73ft F. Tenslotte besliste de
strafrechter dat het contact met Spaanse leveran
ciers niet als enige drijfveer een gewone econo
mische real i tei t had, maar tevens de noodza
kelijkheid geschapen door het feit dat Belgische
leveranciers ingevolge wanbetal ingen weigerden
nog verder te leveren, dit op enkele uitzonderin
gen na (kleinere hoeveelheden en betere beta-
lingsvoorwaarden). '
Overwégende datOde strafrec~ter tevens aanneemt
dat in hoofde. van '. _. '" ç1e laatti jdige
aangifte van de staking der betalingen bewezen
blijft en dat. hij "op de hoogte was van de
financiële toes"tand van de vennootschap" .

Overwegende dat minstens ten aanzien van de~
j .. hrwt alsdan volstrekt contradictorisch
overkomt voor te houden dat zij geen materiële
schade heeft geleden ingevolge de bewezen geble
ven tenlasteleggingen, nu toch het tijdig aange
ven van de staking der betalingen (datum van het
verzuim volgens het Hof te situeren op 22.6.1985)
zou belet hebben dat de de leverin
gen van augustus, september en oktober 1985 zou
hebben uitgevoerd.
Dat deze bedenking niet verhindert dat het arrest
van 28 junl 1989 kracht van gewijsde heeft.

A.R. 50.735

Overwegende dat de eerste rechter korrekt beslist
heeft dat di RL geen chequeschuldenaar is.
Dit ware alleen het geval wanneer voornoemde zijn
handtekening op de cheques zou hebben geplaatst
van een persoon voor wie hij niet de bevoegdheid
had te handelen, of nog wanneer hij als vertegen
woordiger zi jn bevoegdheid heeft overschreden.
Het ene noch het andere is alhier het geval."

was afgevaardigde-beheerdet'" en had de
bevoegdheid afzonderlijk op te treden in zake de
kredietopening (cfr. brief dd.
30.9.1936).
Door zijn handtekening te plaatsen als vertegen
woordi gel' van de vennootschap wordt • . 2
niet de trekker. Hi j is niet persoonl i jk ui t
hoofde van de cheque verbonden (cfr. art. 11 wet
1 maart 1961).
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Overwegende dat overtredingen van de vennoot
schapswet of van de statuten in casu niet bewezen
voorkomen.
Zo artikel 103 van de vennootschapswet wordt
ingeroepen, behoort het appellante aan te tonep
dat die wetsbepaling door geïntimeerden had
moeten toepast worden,vóór bij haar bestellingen
zijn geschied. Niets laat alhier toe aan te nemen
dat door verlies het netto-actief gedaald was tot
minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal. Volgens het verslag van de curatoren
bedroeg het maatschappelijk kapitaal 91.522.000
frank. E-èTi duidel i jk en concreet overzi cht van de
toestand in maart of april 1985 is niet voorhan
den. Stavingsstukken daaromtrent ontbreken.

Overwegende dat voor het overige de strafrechter
defini tief heeft besl ist dat het niet ti jdig
aangifte doen van de staking van betalingen,
hetgeen uiterlijk op 22 juni 1985 had moeten
gebeuren r zonder oorzakelijk verband is met de
schade door appellante geleden.

Appellante dient in hoofde van geïntimeerden een
foüt aan te tonen om te kunnen slagen in haar
aanspraken.
De fei ten die zich achteraf hebben voorgedaan
zijn niet bepalend. Zo • cheques zonder
dekking uitschreef of vruchteloos poogde een
weefgetouw in pand te geven, of nog een verkoop
simuleerde, zijn al deze handelingen niet dienend
voor het beoordelen van een eventuele fout door
het plaatsen van bestellingen bij appellante.
Het is immers op dat ogenblik dat zijn eventuele
aansprakelijkheid moet beoordeeld worden.
Erga omnes is bepaald dat de datum van staking
der betalingen 19 j-uni 1985 is (strafrechter,
volgens de rechtbank van koophandel 13 juni
1985) .
Alle leveringen van appellante zijn voordien
geschied.
Overwegende dat het behoort tot de primaire
verantwoorde I i jkheid van een bestuurder om de
nodige maatregelen te treffen om de continuïteit
van de onderneming te verzekeren.
Vraag is of deze continuïteit ten allen prijze
moet worden beoogd. De deficitaire voortzetting
kan i nderdaad schade toebrengen aan het vermogen.
Was zulks alhier het geval ?

~

Overwegende dat alle gegevens die verstrekt
worden of die ui t het strafdossier kunnen achter
haald worden er op wi jzen dat de vennootschap
sedert einde december 1984 in "een benarde
financi~le toestand" verkeerder geconcretiseerd
door de vaststelling dat de schuldenlast ten
overstaan van de leveranciers steeg, door een

--
)L
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schrijnend tekort aan likwiditeiten en door de
noodzaak voor vervallen wisselbrieven uitstel te
bedingen.
Zo het vast staat dat op dat ogenblik de banken
de toegestane kredietlijnen behielden, is het
tevens bewezen da t de kredi eten opgebrui kt waren.
De strafrechter nam aan dat de vennootschap het
vertrouwen van het merendeel der Belgische
leveranciers verloren had.
Het is om die reden dat de vennootschap in 1985
in hoofdzaak nog enkel beroep deed (kon doen) op
Spaanse leveranciers.
De fei ten bewi jze-n tens lot te dat geen enkel e
betaling aan deze Spaanse leveranciers geschied
de, niet eens een deelbetaling.
Door het bedingen van betalingsvoorwaarden, die
bij de leverancier geen argwaan konden wekken,
daar niet ongebruikel i jk, kon de vennootschap
bovendien belangri jke leveringen bekomen, vooral
eer de leverancier kon vaststellingen dat zijn
leveringen niet betaald zouden worden.
De curatoren bevestigen in hun verslag dat door
het verlaten van de produktie van hoge kwali
tei tstapi jten de vennootschap de vaste kosten
niet meer kon dekken. De bankleningen waren
dermate hoog dat het onmogelijk was verder af te
betalén_~~. Op investeringen (die de curatoren te
Wevelgem "zeer zwaar" bestempelen) werden de
wettelijk verplichte afschrijvingen niet toege
past om het resultaat van de onderneming in een
beter daglicht te plaatsen.

Overwegende dat op grond van zi jn
bekwaamheden, ervaring en feitelijke positie en
kennis van de toestand zich bewust diende te zijn
van het fei t dat hi j door beroep te doen op
appellante voor aanzienlijke leveringen in mei en
juni 1986 inbreuk pleegde op de gedragsnormen die
een bestuurder normaal in acht dient te nemen.
Hij wist en diende te weten dat de vennootschap
op dat ogenblik, mede in acht genomen de vooruit
zichten en gelet op de bestaande schuldenlast,
onmogelijk haar verplichtingen tegen appellante
zou kunnen naleven. De voortzetting van deze
deficitaire toestand werd in geen enkel opzicht
verrechtvaardigd door nabi je aanvaardbare ver
wachtingen van herstel van de benarde financiäle
toestand. Hij wist datri~ij volkomen afhankelijk
was van de bereidheid ~van de buitenlandse leve
rancier om te leveren, zoals bewezen wordt door
zi jn handelen nadien ten overstaan van de~• • •

Appellante bewijst derhalve de fout die de
inwilliging van haar aanspraken tegen. I tttss
toelaat.

--

Haar aanspraken tegenover
ongegrónd voor.

komen
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Niets laat toe aan te nemen dat zij de halfjaar
lijkse controle, welke zij verplicht is uit te
voeren, uitvoerde kort ~66r de vennootschap
besliste tot de' handelsrelatie met appellante en
deze handelsbetrekkingen had kunnen vermijden.

A.R. 47.204

In deze zaak gelden praktisch dezelfde overwegin
gen die g~maakt werden in de zaak A.R. 50.735.
Wat de fout van betreft is deze ten
aanzien van de flagranter.
De aankopen gebeurden na de staking der betalin
gen, minstens is dit het geval voor alle aankopen
na 13 juni 1985.
De strafrechter besl iste dat de vennootschap door
haar aankopen bij deze appellante zich een kunst
matig krediet verschafte.

wist en diende te weten dat hij deze
aankopen niet kon betalEn.
Hi j wendde zich tot deze appellante daar de".
, ' weigerde nog verder te leveren, Hij
wist dat de vennootschap gebukt ging onder een
bijkomende schuld van meer dan 12 miljoen.
Het feit dat geoordeeld werd dat de constitutieve
bestanddelen van oplichting niet aanwezig zijn,
doet geen afbreuk aan het bestaan van de fout in
hoofde van , zij weze strafrechtelijk
niet beteugelbaar.
Na het_ staken der betalingen is het voortzetten
van de bedrijvigheid hoe dan ook foutief, dit des
te meer nu kennis had van de toestand
en wist, minstens diende te weten dat de aankopen
bij deze appellante niet toelieten de benarde
financiële situatie recht te zetten, maar alleen
de fatale afloop konden vertragen.
De vordering tegen hem gericht komt gegrond voor.

Wat betreft kan zij ten opzichtè van
deze appellante niet opwerpen dat haar verplichte
halfjaarlijkse controles als commissaris-revisor
niet konden verhinderen dat de transacties met
deze appellante plaats hadden, daar zulks zou
betekenen dat zij na 1 januari 1985 en vó6r de
leveringen sinds augustus 1985 geen controle meer
verrichtte.
In haar verklaringen in het strafdossier geeft
zi j .implièiet maar zeker toe dat zi j in fei te
geen controle uitoefende, daar zij zich niet meer
ter plaatse begaf en niet eens kon opgeven
wanneer de vennootschap failliet werd verklaard.
Zij zou de boekhouding hebben gecontroleerd, maar
bekent dat zulks in werkelijkheid gebeurde door
een accountantskantoor dat op het einde van elk
boekjaar de boekhouding nazag. Zij geeft dus toe
geen halfjaarlijkse controles te hebben verricht.

--
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Een co~nissaris die ZIJn taak naar behoren
uitoefent, zegge op onafhankelijke wijze overeen
komstig de regels geldend voor het beroep van
bedrijfsrevisoren, kent de werkelijke toestand
van de-onderneming en is actief betrokken bij de
continuïteitsbeslissing .
..........D is grovelijks hieraan tekort gekomen.
Zij is tegenover appellante aansprakelijk. Zij
heeft in 1985 geen wettelijke controle uitgeoe
fend op de financiële toestand van de vennoot
schap.
Ontheffing van haar aanspra~elijkheid zoals
voorzien bij artikel 64 acties van de vennoot
schapswet bewijst zij niet of roept zij niet in.,

Op die gronden,

,Het Hof,
Voegt samen de zaken A.R. 47.204 en A.R. 50.- 73'5.
'Verklaart'het hoger beroep in iedere zaak ontvan
kelijk.

A.R. 47.204

Verklaart het hoger beroep gegrond.
~

Doet het bestreden vonnis teniet en opnieuw
wijzende:
Veroordeelt ] en in solidum
om aan de VEERTIEN MILJOEN VIERHON-
DERD NEGENENTWINTIG DUIZEND EN VIJFENVIJFTIG
FRANK (14.429.055, -fr.) te betal en vermeerderd
met rente sedert 16 maart 1987 en met kosten van
het geding in iedere aanleg.
Vereffent deze kosten voor appellante volgens
opgave in conclusies van 27 januari 1994 op
26.000 frank, niet inbegrepen het rolrecht hoger
beroep. ~

A.R. 50.735

Verklaart het hoger beroep gegrond ......... "'"

Doet het bestreden vonnis teniet ten opzichte van

Bevestigt het vonnis a quo ten aanzien va_n •.
i •.
Opnieuw wijzende:
Veroordeelt om aan de
TWAALF MILJOEN VIERHONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND
HONDERD ZEVENENZEVENTIG FRANK (12.495.177,-fr.)
te betÉtlen + gerechtelijke rente op 12.142.840

-



frank en de kosten van het geding in iedere
aanleg r zi jnde voor appellante volgens" opgave
6.870 frank + 11.400 frank +6.200 frank + 1.900
frank + 15.200 frank.
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Aldus gewezen en ui tgesproken in openbare te
rech tz i t ti'TIg van het Hof van beroep te Gen t ,
ZESTIENDE burgerlijke KAMER van DERTIEN JANUARI
1900 VIJFENNEGENTIG.
Aanwezig de heren :

, Kamervoorzitter, alleenrechtsprekend,
Gr" . A.d."~,j•.. J

-:P/X)'} /; ÛA J"~ )




