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Gelet het geboekt exploot van dagvaarding d.d. 4 september 2002;

Gelet op de conclusies neergelegd door partijen en gehoord de
mondelinge uiteenzettingen van eiser en de raadslieden van de partijen
ter zitting van 20 oktober 2003;

Gelet op de bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik
in gerechtszaken.



1. FEITEN EN RETROACTA.

1.1. Verweerster maakt onderdeel uit van een Japanse groep,
gespecialiseerd in de productie van kabelschoenen en connectoren.

1.2. Eiser werd op de algemene vergadering d.d. 18 december 1989 van
verweerster benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar.
Volgens het benoemingsbesluit ging de benoeming in vanaf 1 juli 1989
en nam zij een einde op de algemene vergadering die beraadslaagde over
het boekjaar afgesloten op 30 juni 1992.

1.3. Eiser werd op de buitengewone algemene vergadering d.d. 1
september 1992 van verweerster herbenoemd tot commissaris. Zijn
mandaat zou eindigen na de algemene vergadering van.1995.

1.4. Op 28 september 1994 besloot de buitengewone algemene
vergadering van verweerster om haar boekjaren, dewelke voordien
werden afgesloten op 30 juni, voortaan af te sluiten op 31 december.
Dienvolgens werd het boekjaar dat een aanvang had genomen op 1 juli
1993 verlengd tot 31 december 1994.

1.5. Op de algemene vergadering van 16 juni 1995 van verweerster werd
een derde benoemd als commissaris.

2. BETREFFENDE DE VORDERING.

2.1. De vordering, zoals deze werd aangepast aan de hand van conclusies,
strekt ertoe om verweerster te horen veroordelen tot betaling van een
schadevergoeding ten bedrage van 20.575,15 euro wegens de
vroegtijdige beëindiging van het mandaat als commissaris van eiser,
meer de compensatoire rente vanaf 17 juni 1995 tot aan de effectieve
betaling en de kosten.

3. BESPREKING.

3.1. Nopens de verjaring.

3.1.1. Verweerster werpt de exceptie van verjaring van de vordering op.
Zij beroept zich ter zake op het artikel 193 van de Vennootschappenwet,
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thans het artikel 197 van het Wetboek van vennootschappen en het artikel
2277, in fine van het Burgerlijk Wetboek.

3.1.2. Het artikel 193 van de Vennootschappenwet schreef voor dat
rechtsvorderingen tegen vennootschappen verjaarden door verloop van
de dezelfde tennijn als de rechtsvorderingen tegen bijzondere personen.
De tenn "bijzondere personen" verwees zonder meer naar de
verjaringstennijnen voor rechtsvorderingen tegen natuurlijke personen
(VAN OEVELEN, "Artikel 193", in Vennootschapsrecht.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Kluwer, p. 1). In het artikel 197 van het Wetboek van vennootschappen
werd de tenn "bijzondere personen" trouwens vervangen door de term
"natuurlijke personen".

3.1.3. Het artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek vindt geen toepassing
in zake schadevergoeding, welke ook de wijze van berekening ervan
moge zijn (Cass., 23 maart 1961, Pas., 1961, I, 803).

De vordering strekt ertoe om verweerster te horen veroordelen tot
betaling van een schadevergoeding bij toepassing van het artikel 64quater
van de Vennootschappenwet, thans het artikel 135 van het Wetboek van
vennootschappen. Dienvolgens is het artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek ter zake niet van toepassing, zelfs nu de gevorderde
schadevergoeding wordt berekend op basis van de gederfde honoraria.

3.2. Nopens de grond van de zaak.

3.2.1. Volgens het artikel 135, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen, worden commissarissen benoemd voor een
hernieuwbare tennijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de
algemene vergadering worden ontslagen. Het eerste lid van het artikel
135 van het Wetboek van vennootschappen is een herformulering van het
vroegere artikel 64quater van de Vennootschappenwet, zoals dit werd
vervangen door de Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat (B.S., 28 februari 1985).

3.2.2. Volgens eiser stemt de tennijn van drie jaar overeen met drie
boekjaren. Volgens verweerster daarentegen betreft het hier drie
kalenderjaren.
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De term '~aar" in het artikel 135, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen dient begrepen te worden in de gebruikelijke zin van
het woord, dit is als kalenderjaar.

Een wetshistorische interpretatie van de Wet van 21 februari 1985 tot
hervorming van het bedrijfsrevisoraat leidt trouwens niet tot een ander
resultaat, nu het verslag VERHAEGEN hieromtrent het volgende
vermeldt: "Op de vraag van een lid of met de term jaar boekjaar dan wel
kalenderjaar wordt bedoeld wordt door de Minister- (van Economische
Zaken) vermeld dat de gebruikelijke betekenis hier van toepassing is,
namelijk een termijn van een jaar. De memorie van toelichting is hier
derhalve misleidend" (Verslag VERHAEGEN, Gedr. St., Kamer, 552
(1982-83), nr. 35,47)..

Dienvolgens verstreek het eerste mandaat als commissaris van eiser op 1
juli 1992, terwijl zijn tweede mandaat verstreek op 1 juli 1995. Op de
algemene vergadering van 16 juni 1995 werd het mandaat van
commissaris van eiser dan ook te vroeg beëindigd.

Verweerster bewijst bovendien niet dat er wettige redenen aanwezig
waren, dewelke het vroegtijdig ontslag van eiser als revisor zouden
kunnen rechtvaardigen.

3.2.3. Dat de commissaris in geval van ontslag zonder wettige redenen
gerechtigd is op een schadevergoeding. Nu het hier een contractuele
verantwoordelijkheid betreft (Verslag VERHAEGEN, Gedr. St., Kamer,
552 (1982-83), nr. 35, 48), dient volgens de rechtbank, naar analogie van
het verbintenissenrecht, een schadevergoeding te worden toegekend,
dewelke het verlies dat de commissaris heeft geleden en de winst die hij
heeft moeten derven dient te vergoeden.

De vordering van eiser wordt cijfermatig betwist.

Door verweerster wordt in dit verband de stelling verdedigd dat eiser zijn
prestaties gedurende de eerste, tweede en derde kwartalen 1995 reeds
factureerde en dat deze reeds werden betaald. Zij verwijst in dit verband
naar de facturen nummers 8/1071, 86/1071 en 280/1071, dewelke
telkenmale de omschrijving "trimestrieel forfait 1995" meekregen.

Eiser antwoordt hierop dat de factuur 8/1 071, niettegenstaande haar
libellering, betrekking heeft op het laatste kwartaal van 1994. Volgens
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hem werden er dienvolgens slechts twee kwartalen van het boekjaar 1995
betaald.

Dat, onder meer gelet het wel zeer technische karakter van het geschil, de
rechtbank van oordeel is dat het verantwoord en noodzakelijk is om,
alvorens ten gronde te beslissen, het voorafgaand advies van een
gerechtsdeskundige in te winnen.

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK;

Rechtsprekend op tegenspraak;

Alle meeromvattende of strijdige conclusies verwerpend als niet ter zake
dienend;

Bij toepassing van het artikel 19, tweede lid Ger.W.;

Alvorens verder recht te doen, stelt aan als deskundige:

-, bedrijfsrevisor,

met als opdracht:

na partijen voorafgaandelijk te hebben opgeroepen, een bijeenkomst
te beleggen;
na zich door partijen alle nuttige stukken te hebben doen
overhandigen;
alle nuttige inlichtingen in te winnen en alle nuttige onderzoekingen
te doen;
te trachten partijen te verzoenen;
en, voor zover geen verzoening kan bereikt worden;
de schade te ramen die eiser heeft geleden tengevolge van het
beëindigen van zijn mandaat als commissaris van verweerster voor 1
juli 1995, omvattende zowel het geleden verlies als de gederfde
winst;
alle dienstige vragen van partijen te beantwoorden;
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na afloop van die verrichtingen, aan partijen kennis te geven van zijn
bevindingen en in zijn verslag de opmerkingen van partijen, die zij
hem binnen de twee weken mogen doen toekomen, op te tekenen en
te beantwoorden;
de minuut van zijn met redenen omkleed en schriftelijk onder ede
bevestigd verslag met de nota's van partijen ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel alhier in te leveren binnen de vier
maanden na het aanvaarden van zijn opdracht;

Bij het uitvoeren van zijn taak dient de deskundige zich te houden aan de
bepalingen van artikel 962 tot 990 Ger.W. betreffende het
deskundigenonderzoek;

Partijen en de gerechtsdeskundige kunnen op ieder ogenblik bij gewone
brief aan de rechtbank vragen het in artikel 973 Ger.W. georganiseerde
toezicht uit te oefenen;

Verzendtde zaak voor het overige naar de rol;

Houdt de beslissing over de kosten aan.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de 25ste

Kamer buitengewoon - Zaal van de Rechtbank van Koophandel
zetelend te

~ .Iop ,
waar aanwezig waren en zetelden:
De Heer - -', Rechter, Voorzitter van de Kamer;

(, Rechters in Handelszaken;
De Heer J, Griffier.
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