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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.06.0606.N 

 naamloze vennootschap, met zetel te  

  

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. , advocaat bij het Hof van 

Cassatie, kantoor houdende te , alwaar keuze van 

woonplaats wordt gedaan, 

tegen 

P.J.,  

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. , advocaat bij het Hof van Cassatie, 

kantoor houdende te  alwaar keuze van 

woonplaats wordt gedaan. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op  3 mei 2006 gewezen door het  

het Hof van Beroep te Brussel. 

Voorzitter  heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal  heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 

Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 64quater van de Vennootschappenwet worden 

commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt de bedoeling van de wetgever om de 

commissaris toe te laten zijn voornaamste taak, met name de controle op en de 

verslaggeving over de jaarrekening, met een zekere continuïteit uit te oefenen 

over ten minste 3 boekjaren. 

3. Hieruit volgt dat de term ‘jaar’ in artikel 64quater van de 

Vennootschappenwet dient begrepen te worden als ‘boekjaar’, zijnde de periode 

waarop de jaarrekening die de commissaris controleert en waarover hij verslag 

uitbrengt, betrekking heeft. 

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 64quater van de 

Vennootschappenwet, omdat de appelrechters de vordering van de verweerder 

gegrond op de voortijdige beëindiging van diens ambt inwilligen, hierbij steunend 
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op de betekenis van de term ‘jaar’ als ‘boekjaar’ of ‘controlejaar’, in plaats van de 

gebruikelijke betekenis van ‘kalenderjaar’. 

Het onderdeel faalt naar recht.  

Tweede onderdeel 

5. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de ambtstermijn van de 

commissaris verplicht drie boekjaren bedraagt. 

6. Waar de wet geen eisen stelt omtrent de duur van elk van die boekjaren, 

zijnde de opeenvolgende controleperiodes, kan de verkorting of verlenging van 

één of meerdere van die boekjaren geen wijziging van het wettelijk omschreven 

aantal boekjaren dat de ambtstermijn van de commissaris dient te omvatten, met 

zich meebrengen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

De kosten zijn begroot op de som van 532,31 euro jegens de eisende partij en op 

de som van 172,02 euro jegens de verwerende partij. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit voorzitter  , als voorzitter, de 

afdelingsvoorzitters  en , en de raadsheren  

en , en in openbare terechtzitting van 5 juni 2008 uitgesproken 

door voorzitter , in aanwezigheid van advocaat-generaal 

, met bijstand van adjunct-griffier . 
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