
VONNIS OP VERZOEKSCHRIFT.

Gelet op de stukken der rechtspleging en meer bepaald op

1) het verzoekschrift dd. 23 december 1986 op 24 december 1986 ter
griffie neergelegd door de raadsman van de N.V.

" _ (H •R. , nr ) ,

2) de 15 aan dit verzoekschrift gehechte stukken,

3) de door Ons op 31 december 1986 aan de leden zowel van de Raad
van Bestuur als van de drie ondernemingsraden (Brussel, Oost
kamp en Lanklaar) alsmede aan de heer bedrijfsrevisor

gerichte brief, hen uitnodigend om, samen met de raadsman
van eiseres, Ons, op onze buitengewone zitting dd. 8 januari
1987 hun gebeurlijke nadere of bijkomende toelichtingen en(of)
opmerkingen te komen verstrekken,

4) de door de raadsman van de werknemersdelegatie der drie hoger
vernoemde ondernemingsraden op onze zitting dd. 8 januari 1987
neergelegde besluiten en dossier,

5) de brief .dd. 5 januari 1987, Ons op 8 januari 1987 Dverhandigd
waarbij de heer , Voorzitter van de Raad van
Bestuur en van het Direktiekomité der N.V. , Ons laat we
ten dat hij onmogelijk onze zitting kan bijwonen nu hij weerhou
den is door een belangrijke verplichting in het buitenland,

6) de twee bijkomende stukken op onze zitting dd. 8 januari 1987 neer
gelegd door de raadsman van eiseres,

7) het stuk; betitteld" _" op hoger vernoemde
zitting neergelegd door bedrijfsrevisor



2.-

boekjaar 1984-1985 BF. 2.500.000.000 overtroffen ( zie toelich
ting C7 en C8 der gepubliceerde jaarrekeningen ).

2.- De heer
revisor der

is sedert maart 1984 commissaris-

Hij keurde, zonder voorbehoud of reserve, de jaarrekenin
gen 1984-1985 ( periode 1.10.1984 tot 30.9.1985 ) goed (zie zijn ge
publiceerd kommissaris verslag dd. 18.2.1986, blz. 28 en 29 der ge
deponeerde jaarrekeningen ).

3.- De J die zoals ~oger aangestipt ook ak-
tief is in het Groot Hertogdom Luxemburg, telt drie ondernemings
raden respektievelijk te en gevestigd.

4.- Tijdens zijn vergadering dd. 13.6.1986 besliste de
Raad van Bestuur van , conform enerzijds artikel l5ter
§ 2, alinea 1 van de wet van 20.9.48 en anderzijds de bepalingen
van het K.B. dd. 17.3.1986 betreffende de voordracht door de onder
nemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris revi
sor of van bedrijfsrevisor ( B.S. dd. 27.3.1986, p. 4019 tot 4021 )
de heer voor te dragen als commissaris revisor voor
de boekjaren 1986-1987 tot 1989-1990 (stuk 1 dossier eiseres).

5.- In september 1986 hebben de drie betrokken onderne
mingsraden dit voorstel besproken in het bijzijn van de heer

doch gingen niet tot een stemming over.

Wat in de notulen van deze vergaderin~(stukken 2 tot 4
dossier eiseres) opvalt, is, wat de ondernemingsr~ad Brussel betreft,
enerzijds de zorg met dewelke de heer: de nieuwe taken en
opdrachten van de bedrijfsrevisor omschrijft en anderzijds de nadruk
~ie hij legt op de burgerlijke cooperatieve vennootschap van bedrijfs-
revisoren 11 uW'aarvan hij vennoot is.

Wat de ondernemingsraad te betreft, dient aange-
stipt dat de heer aldaar ook de cooperatieve vennootschap
als bedrijfsrevisor heeft voorgesteld.

Steeds te ( zie notulen vergadering dd. 29.9.86,
punt 11 ) - en dit staat centraal in de huidigE procedure - heeft
de . fraktie de wens uitgedrukt o.m. 11 indien de
werknemersafvaardiging het nodig acht, een rechtstreeks kontakt mo
gelijk te maken met de bedrijfsrevisor ".

De heer
voorzien is in de wet 11

stelde 11 dat dit niet uitdrukkelijk

Hij voegde eraan toe dat hij n zich alleen moet verhou
den t.O.V. de ondernemingsraad ". Hij preciseerde voorts: 11 Als
de voorzitter van de ondernemingsraad dit toestaat is dat geen en
kel probleem ".

De heer , Voorzitter van de ondernemingsraad
- niet aanwezig op onze zitting dd.8.l.l987 - preciseer-

de, steeds op 29.9.1986, ten behoeve van de ' fraktie, dat
hij 11 in bepaalde gevallen rechtstreekse kontakten van de werk
nemersafvaardiging met de revisor niet uitsluit 11
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werknemersdelegatie van de ondernemingsraad te , op onze
zitting dd. 8 januari 1987 gehoord werden in de toelichting van
hun argumenten, rechtsmiddelen en besluiten ;

Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Overwegende dat het verzoekschrift ertoe strekt conform
enerzijds artikel l5ter van de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, zoals het ingevoerd werd door
artikel 2 van de wet van 21.2.1985, en anderzijds artikel 64 § 1
vijfde lid van de vennootschapswet, de heer , lid van
het revisorenkantoor , te benoemen, diens
bezoldiging vast te stellen op SF. 2.865.000 per jaar en hem te
belasten met de taak van commissaris-revisor en met de opdrachten
bedoeld in artikel 15bis van de wet van 20.9.48 zoals het ingevoerd
werd door artikel 1 van de wet van 21.2.1985 '

A. - DE FEITEN.

1. - De N. V. naar
ter van het westduits concern ,

, sluit haar jaarrekeningen af per 30 september.

Deze worden statutair in de tweede helft van
elk jaar goedgekeurd.

Tijdens het boekjaar 1983-1984 ( periode gaande van
1.10.1983 tot 30.9.1984 ) verwezenlijkte zij een zakencijfer van:
SF. 18.189.033.000, cijfer dat tijdens het boekjaar 1984-1985 '
SF. 19.824.742.000 bedroeg.

Gedurende het boekjaar 1983-1984 spendeerde de .
SF. 3.493.823.000 aan wedden en lonen, betaalde zij SF.

1.016.322.000 aan patronale bijdragen en SF. 232.071.000 aan di
se andere sociale voordelen voor haar personeel ( zie toelichti
bij deze jaarrekeningen ).

Tijdens het jaar 1984-1985 bedroegen hoger vermelde
ten respektievelijk SF. 3.753.503.000, SF. 1.297.485.000 en SF.
389.740.000 ( zie bijlage C14 der op 25.2.1986 goedgekeurde j
rekeningen 1984-1985 ).

Gedurende het boekjaar 1984-1985 stelde de
gemiddeld 4.504 personen te werk, onder wie 1.938 arbeiders
2.371 bedienden.

Zij betaalde gedurende dit boekjaar SF. 934.446.000
drijfsvoorheffing aan de Staat.

Steeds aan de hand der zeer volledig gepubliceerde j
rekeningen 1984-1985, dient ten slotte te worden benadrukt dat

a) de gerealiseerde omzet SF. 19.824.742.000 groot, ten belope~

SF. 5.418.000.000, verwezenlijkt werd in de industriêle seK
meer dan 90 % van de industriêle produktie ( SF. 4.887.000:
uitgevoerd wordend, terwijl de rest, ten belope van BF.
12.960.000.000 in de commerciële sektor werd verwezenlijkt
waaronder LF. 1.447.000.000 in het Groot Hertogdom Luxembu

b) de investeringen, zowel in vastgoed en roerende aktiva als
research en development zeer belangrijk zijn en gedurende



Zegt dat elke partij zijn eigen kosten zal dragen;

Verleent akte aan pa~tijen van de afstand van de eis door
eiseres en van de aanvaarding van die afstand door verweerders;
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Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting
20ste Kamer-Zaal C Van de Rechtbank van Koophandel zetelend

op 13. iJl 87 waar aanwezig waren en zetelden
Rechter-Voorzitter Van de Kamer; en

Rechters in handelszaken; Mevr.-i:': Griffier.
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