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A.R. 00/00721 -< NV
Brussel onder nummer

inzake:

en inzake :

Rep. 40:1""
De rechtbank van koophandel te Hasselt, vierde kamer, heeft het volgende vonnis
uitgesproken:

25/06/2002~ -blz.1- A.R.00/00721

< 1. NV
ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder het nummer
maatschappelijke zetel te
aanleggende partij in tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door meester

en meester _ advocaten te
besluitende en pleitende in het Nederlands.

tegen:

aanleggende partij, vertegenwoordigd
_, advocaat te
pleitende in het Nederlands;

< 3. NV
zetel gevestigd te
handelsregister te Brussel onder het numme
derde verwerende partij, verschijnende door meester en meester
_ advocaten te besluitende en pleitende in het
Nederlands;

tegen:
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eerste verwerende partij in tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door meester
_, advocaat te besluitende en pleitende
in het Nederlands.

> bedrijfsrevisor,

verschijnende door
besluitende en

tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door
besluitende en

> Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van
het register der burgerlijke vennootschappen te

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd

tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door
besluitende en

< 2.
een BVBA, ingeschreven in

onder het numme
is te
tweede aanleggende partij in
meester_, advocaat te
pleitende in het Nederlands;

En inzake :

< 1.
wonende te
eerste aanleggende partij in tussenkomst en
meester_, advocaat te
pleitende in het Nederlands;

vierde verwerende partij in
meester _ advokaat te
pleitende in het Nederlands.

< 4. BEDRIJFSREVISOREN> Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een BVBA, ingeschreven in het register der
Burg. Venn. te met maatschappelijke zetel te

• > Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van
een BVBA, ingeschreven in het register der Burgerlijke Vennootschappen te
Antwerpen onder het nummer met maatschappelijke zetel te •

tweede verwerende partij in tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door
meester _ advocaat te besluitende en
pleitende in het Nederlands.

< 3.
BEDRIJFSREVISOREN >, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een
e.v., ingeschreven in het register der BurgerlijkeVenno~
onder het nummer met maatschappelijke zetel te _-,
derde verwerende partij in tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door meester
~, advocaat te besluitende en pleitende
in het Nederlands.
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< 3.
BEDRIJFSREVISOREN >, Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
CV, ingeschreven in het register der burgerlijke vennootschappen~nder
het numme waarvan de maatschappelijke zetel gevestig~

derde aanleggende partij in
meester_, advocaat te
pleitende in het Nederlands.

tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door
besluitende en

< BEDRIJFSREVISOREN> Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een BVBA, ingeschreven in het register der
burgerlijke vennootschappen te onder het nummer , waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te
vierde aanleggende partij in tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door
meester_, advocaat te besluitende en
pleitende in het Nederlands.

Tegen:

> ingeschreven in het handelsregister te
, waarvan de maatschappelîjke zetel gevestigd
, doch met regionale zetel te

eerste verwerende partij in tussenkomst en vrijwaring, verschijnende door meester
_ meester_, advocaat te
~uitende en pleitende in het Nederlands.

verschijnende door

> ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder
, met maatschappelijke zetel te

< 2. NV
het nummer-tweede verwerende partij in tussenkomst en vrijwaring,
meester meester_, advocaat te
_ besluitende en pleitende in het Nederlands.

volgt het vonnis.
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Gelet de inleidende dagvaarding dd 3 maart 2000 waarbij
aanlegster de solidaire betaling vordert van
verweerders van een bedrag van 412 586,20 euro
provisioneel meer de gerechtelijke interesten vanaf de
dag der inleidende dagvaarding tot de dag der algehele
betaling en de kosten;

Gelet het vonnis dd 28 juni 2000 waarbij de rechtbank
zich zowel materieel als territoriaal bevoegd
verklaarde om kennis te nemen van de vordering;

en vrijwaring

Gelet het exploot dd 12 maart 2001
verweerster

, de CV
Bedrijfsrevisoren en
Bedrijfsrevisoren in
dagvaardt;

derde

Gelet dd 22 mei 2001 waarbi~
,deCV__

Bedrijfsrevisoren en de BVBA
Bedrijfsrevisoren de NV

in tussenkomst en vrijwaring

Gelet op de door partijen genomen besluiten en
neergelegde stukken;

Gehoord de raadslieden van partijen in hun mondelinge
pleidooien ter zitting van 11 en 18 juni 2002;

1. IIIIIIII en zlJn echtgenote IIIIIIII waren de
meerderheidsaandeelhouders alsook de bestuurders van de
NV

bezat 72% van de aandelen van de NV
overi e 28% waren eigendom van de

De NV was de holdingmaatschappij van de
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- NV
- NV
- NV
- NV
- NV

Vanaf 11 september 1992 maakte 1IIIIIIII deel uit van de
raden van bestuur van de voornoemde vennootschappen.
Hetzelfde gold voor~ die hetzij~m
hetzij als vertegenwoordiger van de NV .............
aan het bestuur deelnam.

De NV ... was huisbankier van de betrokken
vennootschappen.

Op 2 maart 1998 verhoogde de NV ... het reeds aan de NV
IIIIP. verleende krediet van 60 361 956 fr
tot 68 388 693 fr.

Op 14 april 1998 werd voornoemd krediet verhoogd tot
125 576 593 fr.

Voor de terugbetaling van de bedoelde kredieten werd er
een solidariteit bedongen tussen de NV I11III
en de NV

Op 4 maart 1999 werd het krediet teruggebracht tot
114 932 396 fr en werd voor de teru betalin een
solidariteit bedon en tussen de NV
de NV , de NV de
NV

De NV ... werd bereid gevonden om op het verzoek, tot
het verkrijgen van bijkomende kredieten, in te gaan op
voorwaarde dat een audit zou worden uitgevoerd en een
financieel directeur zou worden aangeworven.

Ingaande op het verzoek van de bankier, zocht 1IIIIIIII
l1li aan om de gevraagde audit uit te voeren.

In haar verslag kwam l1li tot de bevindin
werken in uitvoering voor de NV

met 21 400 000 fr en voor de NV
met 44 664 000 fr waren overgewaardeerd.
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Op grond van deze gegevens besloot de NV ... op 16 juli
1999 de toegestane kredieten met onmiddellijke ingang
op te zeggen.

Als gevolg hiervan raakte de "groep"
financiële moeili'kheden en-en de NV
aangevraagd.

Bij arresten van 31 augustus 1999 van het Hof van
Beroep te Antwerpen werd de voorlopige opschorting van
betaling toegekend.

1999 dagvaardden de
(minderheidsaandeelhouders

) alle vennootschappen van de
aanstelling van een voorlopig

Bij exploot dd 13 september
echtelieden
in de NV
"groep"
bewindvoerder.

Bij bevel van 15 september 1999 kende de voorzitter van
deze rechtbank de ingestelde eis toe en stelde Mr P.
11IIII aan als voorlopig bewindvoerder over alle
vennootschappen van de "groep"

Naderhand werden de NV~n de NV
failliet verklaard.

Bij vonnissen dd 13 januari 2000 werd de
schuldvordering van de NV ... toegelaten tot het
bevoorrecht passief tbv 74 056 735 fr (voor alle
vennootschappen die de voorlopige opsc~
betaling hadden verkregen). Mbt de NV ..............
werd de schuldvordering van de NV ... nog verhoogd met
een provisioneel bedrag van 9 161 693 fr.

In het kader van het herstelplan was de NV ... bereid
om haar vordering met 20,7% te verminderen.

Bij vonnissen van 14 maart 2000 werd definitieve
opschorting van betaling toegekend aan de
vennootschappen van de "groep"
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De door NV ... gedane toegeving leidde ertoe dat zij
een deel van haar schuldvordering, voorlopig begroot op
18 396 431 fr, niet meer kon recupereren.

De NV ... is van oordeel dat , in de
uitoefening van hun beheersmandaten, fouten hebben
begaan die tot het aanvragen van een gerechtelijk
akkoord hebben geleid, wat op haar beurt de niet
recuperatie van een deel van de vordering van de NV ...
heeft veroorzaakt.

van
heidsverzekeraar (
gerecupereerde deel

heeft tot doel betaling te bekomen
, alsook van hun aansprakelijk-

, van het niet
van de vordering.

heeft op haar beurt de commissaris-revisoren
in tussenkomst en vrijwaring gedagvaard daar deze op
gebrekkige wijze hun controle- en rapporteringsplicht
zouden hebben uitgevoerd.

Op hun beurt hebben de commissaris-revisoren hun
~ijkheidsverzekeraars, en
.......... in tussenkomst en vrijwaring gedagvaard.

2. Partij 1IIIIIIII en
obscuri libelli op.

werpen de exceptio

Op straffe van nietigheid bevat de dagvaarding het
onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van
de vordering (art 702,3e Ger W).

Dwz dat de dagvaarding de feitelijke gegevens dient te
bevatten waarop de vordering is gegrond.

Dit is in casu het geval, hetgeen overigens ook blijkt
uit het feit dat verweerders (waarbij dient opgemerkt
te worden dat partij~ de exceptio obscuri
libelli niet inroept hoewel zij zich in dezelfde
positie bevindt als de overige verweerders) zich op
uitgebreide wijze in besluiten hebben kunnen verweren
op de eis van de NV l1li
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De dagvaarding is dan ook niet nietig.

3. In besluiten, ter griffie neergelegd op 7 november
2000, roept IIIIIIII de exceptie van vrijwaring in.

Indien IIIIIIII van oordeel is dat nog andere partijen
in het geding hadden moeten betrokken worden, had hij
dienaangaande de nodige initiatieven, waartoe hij
ruimschoots de tijd heeft gehad, moeten nemen.

De exceptie van vrijwaring kan dan ook niet worden
weerhouden.

4. Verweerders houden voor dat ingevolge de toekenning
van een voorlopige opschorting van betaling, bij arrest
van 31 augustus 1999, een aansprakelijkheidsvordering
niet meer kan worden ingesteld.

Verweerders wijzen erop dat een gerechtelijk akkoord
slechts kan worden toegekend zo er geen sprake is van
kennelijke kwade trouw (behoudens een gewaarborgde
verwijdering van de verantwoordelijke uit het bestuur,
hetgeen echter te dezen niet toepasselijk is - art 15
WGA) •

De toekenning van een voorlopige opschorting van
betaling impliceert, volgens verweerders, dan ook dat
er geen kwade trouw in'hoofde van de bestuurders van de
"groep" aanwezig is.

Onder kennelijke kwade trouw dient, volgens verweerders
te worden verstaan: nalatigheden, (zware)
bestuursfouten, afwending van vermogen, persoonlijke
verrijking en fraude.

Verweerders menen dan ook dat het vaststaat en het niet
meer kan worden aangevochten dat de bestuurders van de
"groep" geen bestuursfouten hebben begaan.

Het toekennen van een voorlopige opschorting van
betaling wordt afhankelijk gesteld van de afwezigheid
van kennelijke kwade trouw.
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Kwade trouw is kennelijk wanneer ZlJ, zonder een
diepgaand onderzoek, kan worden vastgesteld
(Verougstraete I, Manuel de la faillite et du
concordat, Kluwer, 1998, p 48).

Hieruit volgt dat kwade trouw, die niet kan worden
ontdekt zonder diepgaand onderzoek, het toestaan van
een voorlopige opschorting van betaling niet kan
beletten.

De kwade trouw die aanlegster de bestuurders van de
"groep" verwijt is de onjuiste voorstelling
van de financiële toestand van de bedrijven.

Of de financiële toestand door de bestuurders van de
"groep" onjuist werd voorgesteld vereiste een
diepgaand onderzoek.

Aldus bestond er in hoofde van de bestuurders van de
"groep" geen kennelijke kwade trouw.

De afwezigheid van kennelijke kwade trouw sluit echter
de aanwezigheid van kwade trouw, die slechts na
diepgaand onderzoek kan worden vastgesteld, bij de
toekenning van een voorlopige opschorting van betaling
niet uit.

Hieruit volgt dat de toekenning van een voorlopige
opschorting van betaling er niet aan in de weg staat
dat naderhand de bestuurders in hun aansprakelijkheid
zouden worden aangesproken.

5. Verweerders zijn de meni~aan dat de
bestuurders van de "groep"~, op grond van de
leer van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent,
niet kunnen worden aansprakelijk gesteld voor eventuele
bestuursfouten.

In een arrest van 7 november 1997 (TRV, 1998, 284)
verklaarde het Hof van Cassatie de leer van de quasi
immuniteit van de uitvoeringsagent van toepassing op de
bestuurders van vennootschappen.
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Zulks houdt in dat de bestuurder van een vennootschap,
wanneer deze een fout begaat in de uitvoering van een
contractuele verbintenis van de vennootschap, niet
buitencontractueel kan worden aangesproken, tenzij hem
een schending kan worden aangewreven van een algemene
zorgvuldigheidsplicht en deze fout andere schade heeft
veroorzaakt dan deze die aan de slechte uitvoering van
het contract te wijten is.

De NV ... stelt dat zij de bestuurders niet aanspreekt
omdat zij een fout zouden hebben begaan in uitvoering
van een contract, doch wel omdat zij voorafgaandelijk
het totstandkomen van een contract (het verlenen van
verhoogde kredieten) fouten hebben begaan. M.a.w. de NV
... roept de precontractuele aansprakelijkheid van de
bestuurders in.

Bij arrest dd 16 februari 2001 besliste het Hof van
Cassatie (rolnr C99Ü4477) dat wanneer een orgaan van
een vennootschap in de uitvoering van zijn mandaat bij
besprekingen die tot een overeenkomst hebben geleid een
fout begaat, die geen misdrijf uitmaakt, die fout niet
de bestuurder tot vergoeding verplicht, maar wel de
vennootschap.

Hieruit volgt dat het verschaffen van foutieve
informatie omtrent de financiële toestand van de
"groep" door de bestuurders, die aanleiding
heeft gegeven tot het afsluiten van een overeenkomst
tot verhoging van het krediet, niet aan de bestuurders
kan worden aangewreven, voor zover het geven van deze
onjuiste informatie geen misdrijf uitmaakt.

Het verschaffen van foutieve informatie wordt in deze
echter strafrechtelijk gesanctioneerd (zie infra).

6. Conform (oud) art 77 Venn W., moeten de bestuurders
elk jaar een jaarrekening opstellen die moet worden
opgemaakt overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en
de besluiten ter uitvoering ervan.
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Art 3 van het KB mbt de jaarrekening van de
ondernemingen voorziet dat de jaarrekening een getrouw
beeld moet geven van het vermogen, de financiële
positie en het resultaat van de onderneming.

De niet naleving ervan wordt strafbaar gesteld in art
17 van de wet van 17 juli 1975 wanneer zulks wetens
gebeurt.

Uit de verslagen van de commissaris inzake opschorting,
aangesteld n.a.v. van het toekennen van de voorlopige
opschorting van betaling, blijkt dat er ,teneinde te
beschikken over een getrouw beeld van het vermogen van
de "groep" , bestaande uit de 4 vennoot-

iiPi
chap en nl de , de NV..

de NV en de NV
, aan wie in codebiteurschap een verhoogd krediet

werd toegestaan, belangrijke correcties dienden
doorgevoerd te worden.

Er dienden correcties in min te worden toegepast, als
gevolg van overwaarderingen van d~sten, hetgeen
als resultaat gaf dat de "groep"~ een negatief
eigen vermogen vertoonde van 193 180 000 fr ipv van een
positief vermogen zoals destijds voorgesteld.

Hoewel verweerders voornoemde bevindingen aanvechten
dient te worden vastgesteld dat uit niets blijkt dat
deze onjuist zouden zijn of enig gebrek aan
objectiviteit zouden vertonen zodat er geen redenen
voorhanden zijn om de bevindingen van de commissaris
inzake opschorting naast zich neer te leggen.

De bestuurders voeren aan dat zij niet kunnen
verantwoordelijk worden gesteld voor een onjuiste
weergave der cijfers in de jaarrekening.

De bestuurders stellen dat de jaarrekening werd
opgesteld door de accountant van het bedrijf en door de
revisor werd gecontroleerd en goedgekeurd.

De plicht tot het opstellen van een jaarrekening is een
plicht die op de bestuurders rust. Zij kunnen hun
verantwoordelijkheid voor het opstellen van een
onjuiste jaarrekening niet afwentelen door te stellen
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dat zij niet actief aan het opstellen van de
jaarrekening hebben medegewerkt en deze door de revisor
werd nagekeken en goedgekeurd.

Verweerders houden voor dat niet is aangetoond dat de
bestuurders foutief hebben gehandeld nu zij bij het
hanteren van waarderingsregels over een ruime
beoordelingsmarge beschikken.

Bij het hanteren van waarderingsregels beschikken de
bestuurders over een zekere beoordelingsmarge. Zulks
neemt echter niet weg dat het hanteren van
waarderingsregels dient te gebeuren met de nodige
voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Het verschil tussen de realiteit en de cijfers, zoals
opgenomen in de jaarrekening, was dermate groot dat
zeker niet de nodige omzichtigheid bij het hanteren van
de waarderingsregels werd in acht genomen.

De rechtbank is zelfs van oordeel dat, juist omwille
van het flagrante verschil tussen de werkelijkheid en
de gegevens, opgenomen in de jaarrekening, de
bestuurders niet te goeder trouw hebben gehandeld,
minstens dat zij moesten weten dat de jaarrekening geen
getrouw beeld weergaf van het vermogen van de "groep"
Champagne.

De bestuurders hebben dan ook de bepalingen van (oud)
art 77 Venn W. overtreden op die wijze dat het in
hunnen hoofde een misdrijf uitmaakt en zij derhalve
buitencontractueel aansprakelijk zijn voor de door hen
begane precontractuele fout.

De bestuurders zijn dan ook gehouden tot vergoeding van
de schade die veroorzaakt werd door deze
precontractuele fout.

7. De NV'" roept nog andere fouten in die de
bestuurders hebben begaan.

Afgezien het feit dat het niet meer relevant is na te
gaan of de bestuurders nog andere fouten hebben begaan,
nu het bestaan van een fout werd vastgesteld op basis
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van een overtreding van art 77 Venn W., stelt zich de
vraag of in het licht van het cassatie-arrest van 16
februari 2001 nog andere fouten, die geen misdrijf
uitmaken, kunnen worden ingeroepen teneinde de
bestuurders precontractueel aansprakelijk te stellen.

Immers, uit voornoemd cassatie-arrest kan worden
afgeleid dat organen in het algemeen niet langer quasi
delictueel aansprakelijk zijn voor handelingen in
uitvoering van hun mandaat (L. Cornelis en I Claeys,
"De burgerlijke aansprakelijkheid van de bedrijfsjurist
en van zijn onderneming" in Instituut voor
Bedrijfsjuristen (ed), Tendensen in het bedrijfsleven.
Het "Legal Management" van de ondernemingsrisico's,
Bruylant, Brussel, Antwerpen, Kluwer, 2001, 48, nr 44).

8. De NV ... houdt voor dat haar schade gelijk is aan
het bedrag dat zij niet heeft kunnen recupereren tgv
het tussengekomen gerechtelijk akkoord.

Dit bedrag wordt voorlopig begroot op 456 035,61 euro
(18 396 431 fr).

De bestuurders kunnen enkel aansprakelijk worden
gesteld voor de schade die door hun fout werd
veroorzaakt.

Hierbij is de bepaling van het tijdstip waarop de fout
werd gepleegd van belang.

Uit het verslag IIIIIIII, waarbij slechts enkel de post
"handelsvorderingen" van de jaarrekening werd
onderzocht, blijkt dat er reeds per 31 december 1997
een overwaardering was van 35 874 214 fr alleen al voor
de NV_

Verweerders stellen dat dit verslag éénzijdig en hen
niet tegenstelbaar is zodat dit niet als bewijs kan
worden weerhouden.

Daar waar bedoeld verslag inderdaad éénzijdig is, dient
te worden vastgesteld dat geen der partijen op
enigerlei wijze inhoudelijke kritiek op het verslag
levert, hoewel zij daartoe de mogelijkheid hebben
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gehad. Verweerders brengen geen enkel gegeven bij
waaruit zou moeten blijken dat het bewuste verslag
onjuist zou zijn en niet met de realiteit strookt.

In deze omstandigheden en meer bepaald het feit dat
verweerders geen gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om het verslag inhoudelijk te bekritiseren
(en dus niet kunnen aanvoeren dat de rechten van
verdediging werden geschonden) meent de rechtbank
rekening te kunnen houden met de bevindingen van
bedrijfsrevisor liliiii.
Uitgaande van het gegeven dat de jaarrekening per 31
december 1997 een onjuist beeld gaf van de
vermogenstoestand kan worden gesteld dat op dat
ogenblik de bestuurders reeds foutief hadden gehandeld.

Of de bedoelde foutieve handeling reeds bestond op het
ogenblik dat een krediet van 60 361 956 fr werd
toegekend nl op 28 april 1997, staat niet vast zodat de
bestuurders niet voor de niet recuperatie van dit deel
dienen in te staan.

Wanneer alle bankgaranties zouden opgevraagd worden zou
de vordering van de NV ... 96 489 716 fr bedragen.
Hiervan zou 20,7% of maximaal 20 000 000 fr in
aanmerking komen voor kwijtschelding.

Rekening houdend met de reeds uitbetaalde bankgaranties
bedraagt de vordering van de NV ... 88 758 546 fr.

De bestuurders kunnen dan ook enkel gehouden zijn tot
vergoeding van 88 758 546 fr - 60 361 956 fr =
28 396 590 fr x 20,7% = 5 878 094 fr of 145 714,14 euro
provisioneel (of dit bedrag al dan niet definitief is
hangt af van het feit of er al dan niet nog
bankgaranties zullen worden opgevraagd) .

9. De bestuurders kunnen enkel tot betaling van
voornoemd bedrag worden veroordeeld wanneer hun fouten
in oorzakelijk verband staan met de schade.

Vanaf het ogenblik dat de NV ... op de hoogte was van
de overwaardering van de balanspost "werken in
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uitvoering" heeft zij onmiddellijk de kredieten
opgezegd.

Hieruit valt af te leiden dat indien de NV ... op 2
maart en 14 april 1998 op de hoogte zou zijn geweest
van deze overwaardering (alsook van de overwaardering
van de andere posten) zij nooit tot een kredietver
hoging zou zijn overgegaan.

Er bestaat derhalve een oorzakelijk verband tussen de
fout van de bestuurders en de door de NV ... geleden
schade.

10. Volgens verweerders is de NV ... zelf verantwoorde
lijk voor haar schade.

Volgens verweerders ligt de bruuske en plotse opzegging
van de kredieten aan de grond~de financiële
moeilijkheden van de "groep"~.

Voortgaande op de gegevens die haar in juli 1999 werden
ter kennis gebracht was de NV ... gerechtigd het
verleende krediet op te zeggen, zulks op gevaar af
verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor het
onterecht blijven verlenen van krediet.

De bewering van verweerders dat, ind~zegminder
bruusk zou zijn gebeurd, de "groep"~ een
andere oplossing voor het probleem zou gevonden hebben
(bvb een andere financier), waarbij de NV'" volledig
zou zijn terugbetaald, blijkt uit niets en was, gelet
op de weinig rooskleurige financiële toestand,
praktisch niet haalbaar.

11. Verweerders menen ook dat de NV ... uit vrije wil
een deel van haar vordering heeft laten vallen en dus
zelf haar schade heeft veroorzaakt.

De NV ... had de keuze van ofwel het faillissement uit
te lokken ofwel mee te werken aan de totstandkoming van
een concordaat.
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Dat de NV l1li ingeval van faillissement haar volledige
vordering zou hebben geïnd, zoals verweerders
voorhouden, wordt niet aangetoond.

Trouwens verweerders kunnen de NV ... niet verwijten
hun medewerking aan het bekomen van een concordaat te
hebben verleend. Zij hebben zelf al het mogelijke
gedaan om een concordaat te bekomen waarbij de afstand
van een deel van de vordering van de ... noodzakelijk
was om het akkoord en het hieraan gekoppelde
herstelplan te doen slagen.

In die optiek kan de kwijtschelding van haar vordering
ten aanzien van de "groep" tot beloop van
20,7%, de NV'" niet ten kwade worden geduid.

12. De door de bestuurders gemaakte fout vormt een
overtreding op de bepalingen der vennootschaps
wetgeving

Art 528 W Venn. bepaalt dat in een dergelijk geval de
bestuurders jegens derden hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor alle schade, behoudens wanneer zij geen deel
hebben gehad aan die overtredingen en hen geen schuld
kan worden verweten en zij die overtredingen hebben
aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij
er kennis van hebben gekregen.

De overwaarderingen ~roo.tste impact
gehad opd~ ......... zijn deze die
NV I11III ......... hebben voorgedaan.

hebben
zich in de

In deze vennootschap waren zowel IIIIIIII als~
bestuurders. Geen van beiden toont aan dat zij geen
deel hebben gehad aan de overtredingen.

Derhalve zijn zij hoofdelijk gehouden tot betaling van
het bedrag van 145 714,14 euro provisioneel.

Interesten op dit bedrag kunnen worden toegekend aan de
wettelijke rentevoet en dit vanaf de het ogenblik van
de toekenning van de definitieve opschorting van
betaling hetzij 14 maart 2000.
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13. houdt voor dat zij niet tot tussenkomst
is gehouden nu de polis met de bestuurders slechts op 1
juli 1998 een aanvang nam en de fouten voordien werden
gepleegd.

Art 5.2 van de algemene voorwaarden voorziet dat van
dekking zijn uitgesloten alle schade-eisen die zijn
ingesteld vóór de datum van retro-aktiviteit (d.i. 1
juli 1998).

Dwz dat schade-eisen ingesteld na 1 juli 1998 niet van
dekking zijn uitgesloten.

Art 3.1 bepaalt dat zijn gedekt alle schade-eisen
ingesteld tot 60 maanden na de ontbinding van de
overeenkomst en voortvloeien uit fouten begaan vóór de
ontbinding.

De eis van de NV ... werd ingesteld na 1 juli 1998 en
is gebaseerd op een fout die werd begaan vóór de
ontbinding van de overeenkomst.

Derhalve is gehouden tot tussenkomst en is
zij tot vergoeding van de NV lIIIrehouden.

14. De gehoudenheid van
bestuurders IIIIIIII en

houdt in dat zij de
ient te vrijwaren.

De tussenvordering in vrijwaring is dan ook gegrond.

15. Zowel aanlegster als verweerders ZlJn van oordeel
dat de commissaris-revisor fouten heeft begaan in zijn
controle- en rapporteringstaak.

Er werd eerder reeds vastgesteld dat:

- Het verschil tussen de cijfers opgenomen in de balans
en de werkelijkheid dermate groot was zodat hieruit het
besluit diende te worden getrokken dat de
waarderingssregels niet met de nodige omzichtigheid
werden gehanteerd.
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- De jaarrekening, afgesloten per 31 december 1997,
re$ds een onjuist beeld weer~n de
vermogens toestand van de NV ......

Na controle van de jaarrekening, afgesloten per 31
december 1997 stelt de commissaris revisor in zijn
verslag dat hij op basis van steekproeven de
verantwoording van de bedragen, opgenomen in de
jaarrekening, heeft onderzocht en de waarderingsregels,
de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de
onderneming maakte en de voorstelling van de
jaarrekening in haar geheel beoordeeld heeft.
De commissaris-revisor komt tot het besluit dat de
jaarrekening, afgesloten per 31 december 1997, een
getrouw beeld weergeeft van het vermogen, de financiële
toestand en de resultaten van de VZW(??) .

De inhoud van het verslag van de commissaris-revisor
stemt geenszins overeen met de werkelijkheid.

Gelet op het flagrante verschil tussen de realiteit en
de cijfers opgenomen in de jaarrekening als gevolg van
overwaarderingen allerlei kan het niet anders dan dat
de commissaris-revisor zijn controletaak niet naar
behoren heeft uitgevoerd.

M.a.w. indien de commissaris-revisor zijn taak op
zorgvuldige wijze had uitgevoerd had hij de
overwaarderingen dienen vast te stellen en hieraan de
gepaste gevolgen dienen te geven.

Dat de commissaris-revisor geen zorgvuldige controle
heeft uitgevoerd moge blijken uit het feit dat l1li in
tempore non suspecto weloverwaarderingen heeft kunnen
detecteren.

Krachtens art 140 W Venn. zijn de commissarissen jegens
derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade uie
het gevolg is van de overtredingen op de bepalingen van
de vennootschapswet.

Daar de jaarrekening niet voldoet aan de voorschriften
van (oud) art 77 Venn W. en zodoende de bepalingen van
de vennootschapswet werden overtreden, hetgeen mede
mogelijk werd gemaakt door de gebrekkige controle van
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de commissaris-revisor, is deze laatste op grond van
art 140 W Venn. aansprakelijk voor de schade die de NV
... heeft geleden.

16. Zoals reeds gesteld zlJn de overwaarderingen die
~s~:2impact hebben gehad op de "groep"lIiIIIIIIIIÏiIe die zich hebben voorgedaan in de NV ...

11 heeft de jaarrekening van laatst
genoemde vennootschap gecontroleerd zodat~
aansprakelijk is voor de schade die de NV lil heeft
geleden ten gevolge van het onjuist voorstellen van de
financiäle toestand van de "groep"

11 is samen met de burgerlijke
vennootschap die hij vertegenwoordigt hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade (art 132 W Venn.).

11 van
zijn werkzaamheden de BVBA (thans
de BVBA Bedrijfsrevisoren) zodat
deze laatste vennootschap samen met 11
hoofde~k gehouden is tot vergoeding van de schade van
de NV __

De tussenvordering van de NV ... ten aanzien
voornoemde partijen is dan ook gegrond,
ongegrond is ten overstaan van de BVBA
en de CV
Bedrijfsrevisoren.

17. De fouten van de commissaris-revisor en deze van de
bestuurders hebben in gelijke mate bijgedragen tot de
door de NV ... geleden schade zodat deze partijen in
solidum gehouden zijn de aan aanlegster toekomende
vergoeding te betalen.
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18. De vordering in vrijwaring van verweerders ten
aanzien van de commissaris-revisor kan niet worden
toegekend.

De bestuurders kunnen de door hen gemaakte fouten niet
afwentelen op de commissaris-revisor, temeer daar hun
fouten en deze van de commissaris-revisor in gelijke
mate de schade, geleden door aanlegster, hebben
veroorzaakt.

19. De NV is de mening toegedaan dat zij niet
gehouden is tot enige tussenkomst.

In eerste instantie wijst de NV~dat zij
een polis heeft afgesloten met de-BVBAlllllllll en dat
zij enkel de aansprakelijkheid dekt van de in de polis
aan eduide verzekerden (waaronder

) voor zover deze in naam en voor rekening van de
de taak van commissaris-revisor hebben

waargenomen.

De door de verzekeraar te verlenen dekking is beperkt
tot het voorwerp van de verzekering.

De bij de NV afgesloten verzekering heeft tot
voorwerp het verzekeren van de beroepsaansprakelijk van
de BVBA hetgeen impliceert dat de
activiteiten van de in de polis aangeduide verzekerden,
wanneer deze niet gebeuren in naam en vooi rekening van
de BVBA IIIIIIII niet door deze polis zijn gedekt.

Derhalve zijn alle vorderingen en tussenvorderingen ten
aanzien van de NV ingesteld, ongegrond.

20. De NV dekt onder polisnr
de aansprakelijkheid van de BVBA
alsook deze van de personen (waaronder W.

die in naam en voor rekening van de
taak van commissaris-

revisor uitoefenen.

Deze polis nam een aanvang op 17 januari 1997 om te
eindeigen op 17 juni 1999.
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Krachtens art 9.1 der algemene polisvoorwaarden geldt
er dekking voor de geschreven eisen tijdens de
geldigheidsduur van de waarborg, voor de schade
overkomen gedurende deze periode.

Art 9.2 der algemene polisvoorwaarden bepaalt dat de
dekking geldt voor geschreven eisen die worden
ingediend binnen een periode van 36 maanden na de datum
van de beëindiging van de overeenkomst en voor zover de
eisen berusten op een schade die gebeurd is tijdens de
geldigheidsduur van het contract.

Art 9.3 der algemene polisvoorwaarden stelt dat de
schade wordt geacht te zijn gebeurd op het ogenblik van
het aansprakelijkheid verwekkende feit.

Uit voorgaande bepalingen blijkt dat de NVlIIIe tot tussenkomst is gehouden wanneer er een
schriftelijke eis tegen de verzekerden wordt ingesteld
tussen de periode van 17 januari 1997 en 17 juni 2002
en de verzekerden een fout hebben begaan die zich
situeert tussen 17 januari 1997 en 17 juni 1999.

De commissaris-revisor werd gedagvaard bij exploot dd
22 mei 2001 zodat aan de eerste vereiste werd voldaan.

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de
commissaris-revisor werd vastgesteld dat deze bij de
controle van de jaarrekening over het jaar 1997 is
tekort gekomen en dus alleszins in de loop van 1998
een fout heeft begaan zodat ook de tweede voorwaarde,
om van dekking te kunnen genieten, werd vervuld.

~isdanook
~ndeBVBA

Bedrijfsrevisoren.

van w.

De vordering in
laatstgenoemden
tussenvordering

tussenkomst en vrijwaring van
is dan ook~rond evenals de
van de NV __

De door de overige partijen ten aanzien van de NV~
ingestelde vorderingen zijn ongegrond.
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21. De bestuurders ZlJn van oordeel dat de door
aanlegster ingestelde tegeneis tergend en roekeloos is.

Zij vorderen elk een vergoeding van 123 949,52 euro.

De eis van de NV ... is, ZlJ het deels, gegrond zodat
niet kan worden voorgehouden dat de eis tergend en
roekeloos is.

De tegenvordering van de bestuurders wordt dan ook
afgewezen.

De voorschriften van art. 2-30 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken
werden nageleefd.

OM DEZE REDENEN:

de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak:

Verklaart de eis van de NV~lijk en
deels gegrond ten aanzienv~~
111 en de NV

Verklaart de tusseneis
van
Bedrijfrevisoren en
en deels gegrond;
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Verklaart de tusseneis van de NV
~ de CV
lIIIIIIIIIIIIBedrijfsrevisoren en de
ontvankelijk, doch ongegrond;

de vordering in tussenkomst en van
ten aanzien van11, de CV

Bedrijfsrevisoren en de BVBA
Bedrijfsrevisoren ontvankelijk, doch

ongegrond;

Verklaart de tusseneis in vri~an de NV ..
~anzien van de NV ......... en de NV
IIIIIIIIIIII ontvankelijk, doch ongegrond;

Verklaart de

Verklaart de eis in s
~ en de BVBA Bedrijfsre-
visoren ontvankelijk en gegrond ten aanzien van de NV

Verklaart de eis in vrijwaring van
BVBA ., de CV

Bedrijfsrevisoren en de BVBA
Bedrijfsrevisoren ontvankelijk doch

ongegrond ten aanzien van de NV

Verklaart de tegeneis van IIIIIIIIIIIII en IIIIIIII
II1II ten aanzien van de NVlIIIIIIIIrOiltvankelijk, doch
ongegrond;

Veroordeelt n,

~~BA Bedrijfsrevisoren
hoofdelijk en in solidum om aan de NV
bedrag te betalen van 145 714,14 euro
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meer de gerechtelijke interesten aan de wettelijke
rentevoet vanaf 14 maart 2000 tot de dag der volledige
~ en de kosten, deze laatste in hoofde van de NV
........ begroot op 764,28 euro;

Veroordeelt de NV om en
te vrlJwaren tot beloop van 145 714,14

euro, meer de interesten aan de wettelijke rentevoet
van 14 maart 2000 tot de dag der betaling en de kosten
ten bedrage van 764,28 euro;

Bedrijfs
revisoren te vrijwaren tot beloop van 145 714,14 euro,
meer interesten aan de wettelijke rentevoet van 14
maart 2000 tot de dag der betaling en de kosten ten
bedrage van 764,28 euro

Veroordeelt de NV tot de kosten van de
rocedure in vri'waring deze in hoofde van

, de BVBA , de CV
Bedrijfsrevisoren en de

Bedrijfsrevisoren samen
begroot op 327,22 euro;

Veroordeelt BVBA
11, De CV Bedrijfs-
revisoren en de BVBA Bedrijfs-
revisoren tot de kosten van de procedure in tussen-
komst en vrijwaring ten aanzien van de NV in
hoofde van laatst genoemde begroot op 327,22 euro;

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zonder
borgtocht en niettegenstaande alle verhaal;

Aldus gevonnist in de openbare zitting van de vierde
kamer van de rechtbank van koophandel te Hasselt op

z~ JUNI ZOOl ..
.1

alwaar zitting hielden:

Rechtbank van koophandel te Hasselt - vierde kamer



A.R. 721/00

Dhr , rechter, voorzitter van de kamer;
De heren en , rechters in
handelszaken;
Mevr , afg. adj.- griffier.

n

(
l;;~:~~~~;"~~------'- )
/ ". '-'

:,. niet te registreren ,
" Do G;:) irS:jc>c~eur \'. .. ....~.._ .' ..~.. . ~, _M_~__~_ ,/
~. ~~<lI

Jm~i 2002
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