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VONNIS gewezen en uitgesproken inH...,. o'-'L"'"'htsgebouw te Antwerpen 
op maandag, twintig mei negentienhonderdzesennegentig. 

in de openbare terechtzitting van de zeventiende kamer van de Rechtbank 
van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waar 
zitting hadden : 

Voorzitter van de Kamer, 

Rechter in Handelszaken, 

Rechter in Handelszaken, 

Griffier. 

INDEZAAKVAN: A.R. 16.584195 

de heer , , bedrijfsrevisor, wonend te 

EISER : hebbend als raadslieden meesters 
advokaten te Antwerpen, kantoor houdend 

en 
. te 

voornoemd , waarvoor ter zitting meester 
verschijnt en pleit. 

TEGEN: 

naamloze vennootschap _ 
' in 't kort n 

onder het nummer 
gevestigd te 

"' , ingeschreven in het handelsregister te 
, met maatschappelijke zetel 

VERWEERSTER: hebbend als raadsman meester ., advokaat te 
. , kantoor houdend 
dewelke ter zitting verschijnt en pleit. 
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Gelet op de stukken van de rechtspleging, vermeld op de inventa7 

rissen van de dossiers van de rechtspleging; 

Gehoord partijen in hun middelen op de openbare terechtzitting 

van 22.04.1996, en gelet op de door hen neergelegde dossiers. 

L Eiser voert aan dat hij bij beslissing van de algemene verga

dering dd. 01.06.1992 van verweerster werd aangesteld tot com

missaris-revisor vanaf het boekjaar 1992, en dat de jaarlijkse 

bezoldiging was bepaald o,:- _ BEF. Hij zet uiteen dat hij, 

bij beslissing van de algemene vergadering van verweerster dd. 

16.03.1993 ( deze datum is onjuist : de algemene vergadering 

ging door op 01.06.1993, wat in conclusie wordt rechtgezet ) 

werd ontslagen. 

Eiser vordert, bij toepassing van art. 64 quater Venn. W. schade

vergoeding, en hij begroot deze op BEF, vermeerderd 

met 19,5 % B.T.W. 

2. De rechtbank beoordeelt de geschilpunten, waartoe deze 

vordering aanleiding geeft, als volgt. 

2.1. HET STATUUT VAN DE COMMISSARIS-REVISOR 

2.1. 1. Er bestaat geen betwisting over dat verweerster een 

vennootschap is die voldoet aan de criteria van art. 12 § 2 van de 

wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van 

de ondernemingen, zodat zij, krachtens art. 64 § 2 Venn. W. niet 

verplicht was tot de aanstelling van een commissaris-revisor over 

te gaan. 

Hieruit leidt verweerster af dat art. 64 V erin. W. te haren opzichte 

niet dwingend is. 

2.1.2. Art. 64 Venn. W. werd vervangen door zijn huidige 

tekst ingevolge de wet van 21.02.1985 tot hervorming van het 

bedrijfsrevisoraaL Art. 64 houdt, in haar eerste paragraaf, de 

algemene verplichting in tot het aanstellen van een commissaris-
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revisor, wiens benoemingsvoorwaarden en statuut in de artikels 

64 bis tot en met 64 octies werden vastgelegd. 

Art. 64 § 2 voorziet op de algemene verplichting tot aanstelling 

van een commissaris-revisor een afwijking ten aanzien van de 

vennootschappen, die aan de criteria van art. 1 2 § 2 van de wet 

van 17.07.1975 voldoen. Deze vennootschappen zijn niet ver

plicht een commissaris-revisor aan te stellen. Doen zij dat niet, 

dan kan ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe

voegdheid van een commissaris uitoefenen. 

Dat dergelijke vennootschappen niet de verplichting hebben een 

commissaris-revisor aan te stellen belet echter niet dat, indien zij 

eenmaal hebben beslist toch hiertoe over te gaan - en zij dus 

kiezen voor de controle door een commissaris-revisor in plaats van 

het controlerecht van de individuele aandeelhouder dat alsdan 

wegvalt -, op deze aanstelling alle bepalingen van art. 64 - 64 

octies gelden. Er bestaat, m.a.w., slechts één statuut voor de 

commissaris-revisor, en dit geldt voor alle vennootschappen die 

een commissaris-revisor aanstellen. (VEROUGSTRAETE 1., Le 

controle financier des sociétés anonymes, in Les sociétés com

merciales, 1985, blz. 293, nr. 41; VAN HULLE K. & MAES J.P., 

De hervorming van het bedrijfsrevisoraal en de organisatie van het 

accountantsberoep, blz. 54; GEENS K. & LAGA H., Overzicht van 

Rechtspraak, T.P.R. 1993, nr. 185, blz. 1 092) Het is in dit 

verband ook indicatief dat de omstandigheid, dat een vennoot

schap ophield een "grote" vennootschap te zijn, in haren hoofde 

geen wettige reden tot ontslag van de commissaris-revisor vormt. 

(VAN BRUYSTEGEM 8., De Vennootschappenwet '86, blz. 109) 

2.1.3. Hieruit vloeit voort dat art. 64 quater Venn. W. geldt, 

volgens hetwelk eiser werd aangesteld voor een hernieuwbare 

termijn van drie jaar. 

2.2. BEËINDIGING OM WETTIGE REDEN ? 

In conclusie voert verweerster aan dat aan de aanstelling van 

eiser een einde werd gesteld «omdat het voor de vennootschap 
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niet mogelijk was de eenzijdig en zonder akkoord van de algemene 

vergadering bepaalde bezoldigingen van de commissaris revisor te 

betalen». 

2.2. 1. Partijen zijn het oneens over de vraag of de algemene 

vergadering, bij de aanvang van de opdracht van eiser, zijn jaarlijk

se bezoldiging heeft vastgelegd, zoals voorgeschreven door art. 

64 ter Venn. W. 

Verweerster besluit tot de afwezigheid van een door de algemene 

vergadering vastgelegde bezoldiging, omdat de notulen van de 

algemene vergadering dd. 01.06.1992 hiervan geen melding 

maken. Dit is juist, maar het feit dat de notulen de bezoldiging 

niet vermelden houdt niet noodzakelijk in dat er geen bezoldiging 

werd vastgelegd. Dit houdt enkel in dat de notulen er het bewijs 

niet van leveren. Overigens kan het gebrek aan notulering niet 

aan eiser worden toegerekend, en beschikt hij tegenover verweer

ster, die een handelsvennootschap is, over de vrije bewijsvoering. 

De rechtbank acht het bewezen dat de algemene vergadering de 

bezoldiging op BEF per jaar had vastgelegd op volgende 

gronden : 

a. In zijn brief dd. 15.07.1992 schreef eiser dat hij zijn bezol-

diging raamde op een vast bedrag van BEF per jaar. 

Deze melding houdt, naar het oordeel van de rechtbank, geen 

nieuwe mededeling in, maar enkel de bevestiging van hetgeen op 

de algemene vergadering was besproken. Niet alleen heft eiser 

zijn brief aan met een verwijzing naar de algemene vergadering, 

maar hij schrjjft ook in de laatste zin « Andermaal wens ik nog op 

te merken dat alle andere bijzondere opdrachten afzonderlijk zullen 

gehonoreerd worden». Het gebruik van het woord andermaal 

wijst erop dat reeds voordien was gewezen op de bijkomende 

aanrekening van bijkomende prestaties. Welnu, wanneer bespro

ken werd welke prestaties niet in de vaste bezoldiging begrepen 

zouden zijn, dan moet er noodzakelijk ook zijn besproken welke 

prestaties wél in de vaste bezoldiging begrepen waren, en welke 

deze vaste bezoldiging zou zijn. Bovendien verwijst eiser expliciet 
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naar art. 64 ter Venn. W ., en bevestigt hij het consensualisme 

m.b.t. de bepaling van de bezoldiging. 

b. Deze brief lokte geen enkele reactie van verweerster uit, 

wat aangeeft dat hij de bevestiging vormde van hetgeen was 

overeengekomen. 

c. Eiser rekende driemaandelijks een voorschot aan van 

BEF, zijnde precies 25 % van BEF. De nota's 

dd. 09.10.1992 en 29.01.1993 werden aanvaard en voldaan, 

hetg~en nogmaals aangeeft dat er werd aangerekend wat was 

overeengekomen. 

2.2.2. Dat de aanstelling van eiser werd beëindigd om 

financiële redenen blijkt overigens niet uit de brief van verweer

ster dd. 08.03.1993, waarbij zij ter kennis bracht eiser te willen 

ontlasten van zijn taak. Verweerster geeft immers aan dat haar 

beslissing voortvloeit uit de wijziging in de aandeelhoudersstruc

tuur. In haar toelichtend schrijven zet verweerster uiteen dat de 

nieuwe aandeelhouders beslist hebben zelf de onderzoeks- en 

controlebevoegdheid waar te nemen. Zich steunende op de 

Memorie van Toelichting, omschrijft de rechtsleer als wettige 

redenen de lichamelijke ongeschiktheid van de commissaris, de 

nalatigheid bij het vervullen van het mandaat, omstandigheden te 

wijten aan de commissaris die het onmogelijk maken het vertrou

wen van de vennootschap verder te genieten. (VAN BRUYSTE

GEM B., De Vennootschappenwet '86, blz. 1 08; VEROUGSTRAE

TE 1., Le controle financier des sociétés anonymes, in Les sociétés 

commerciales, 1985, blz. 287, nr. 33; VAN HULLE K. & MAES 

J.P., De hervorming van het bedrijfsrevisoraal en de organisatie 

van het accountantsberoep, blz. 77). 

Noch het aantreden van nieuwe aandeelhouders, noch de be

weerde impact van het ereloon op de financiële toestand van de 

onderneming konden het ontslag wettigen (voor wat het laatste 

betreft: GEENS K. & LAGA H., Overzicht van Rechtspraak, T.P.R. 

1993, nr. 185, blz. 1 092) 
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2.3. DE GEVOLGEN VAN HET ONTSLAG 

2.3.1.1. In de eerste plaats heeft erser recht op vergoeding 

voor de prestaties die hij heeft geleverd. Uit de voorgelegde 

stukken blijkt genoegzaam dat hij, binnen zijn mogelijkheden, zijn 

taken heeft vervuld met betrekking tot het boekjaar 1992 en zijn 

verslag opgesteld. Dat hij enkel een verklaring van niet-bevinding 

kon opstellen vloeit voort uit het feit dat verweerster hem alle 

medewerking heeft geweigerd, nog vooraleer de algemene verga

dering op 01 .06.1993 tot het ontslag had beslist. 

Eiser heeft dus recht op betaling van zijn ereloonnota dd. 

18.05.1993 ten belope van BEF (B.T.W. incl.), verm'eer

derd met ,het niet gefactureerde saldo voor het boekjaar 1992 van 

· BEF, ten titel van vergoeding voor geleverde prestaties. 

2.3.1.2. Een tweede onderdeel, dat betrekking heeft op gele-

verde prestaties, bestaat uit de deurwaarderskosten die eiser 

heeft gemaakt, om het bewijs te leveren dat hem de deugdelijke 

vervulling van zijn taak onmogelijk was gemaakt. 

In principe blijven kosten, die een partij voor eigen bewijsvoering 

maakt, te haren laste. Eiser heeft zich echter door een gerechts

deurwaarder laten vergezellen, om ook tegenover derden te 

kunnen bewijzen dat hij zijn wettelijk vastgelegde opdracht heeft 

vervuld binnen de perken van de hem door verweerster geboden 

mogelijkheden. Daar deze gerechtsdeurwaardersvaststellingen 

dus nodig waren binnen het kader van de wettelijke opdracht van 

eiser, dienen deze kosten hem door verweerster vergoed. 

Eiser vordert een bedrag van BEF. De rechtvaardigings

stukken werden door eiser niet voorgelegd, doch het bedrag op 

zich wordt door verweerster niet betwist. 

2.3.2. Eiser streeft na dat hij de vatledige bezoldiging over 

drie jaar zou ontvangen, als had hij zijn opdracht verder uitge

voerd. Hij steunt zich hiervoor op art. 64 quater Venn. W., 

volgens hetwelk een commissaris-revisor voor de duur van drie 
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jaar wordt benoemd. De rechtbank volgt eiser niet, waar hij in 

conclusie (in de aanhef van rubriek 2.5., blz. 7) uit deze bepaling 

afleidt dat de commissaris-revisor niet kan worden ontslagen, 

behoudens om wettige reden. Art. 64 quater Venn. W. heeft de 

beëindiging van de opdracht zonder wettige reden immers niet 

onmogelijk gemaakt, maar heeft enkel in de tweede alinea aan de 

ten onrechte (hetzij zonder wettige reden) ontslagen commissaris

revisor het recht op schadevergoeding toegekend. Zo kan de 

commissaris-revisor geen rechtsvordering stellen teneinde het 

ontslag ongedaan te horen maken en hem in zijn functie hersteld 

te zien. (VAN HULLE K. & MAES J.P., De hervorming van het 

bedrijfsrevisoraal en de organisatie van het accountantsberoep, 

blz. 77-78) 

2.3.3.1. Art. 1149 8. W. bepaalt dat het recht op schadever-

goeding dat aan een schuldeiser - in geval van wanprestatie van 

zijn medecontractant - verschuldigd is, bestaat in het verlies dat 

hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven. Deze 

regel, die tot het algemeen verbintenissenrecht behoort, is ook 

toepasselijk op het statuut van de commissaris-revisor. (VEROUG

STRAETE I., Le controle financier des sociétés anonymes, in Les 

sociétés commerciales, 1985, blz. 288, nr. 34) Zo het statuut 

van de commissaris-revisor wettelijk vastligt (inbegrepen dus 

diens recht op schadevergoeding bij ontslag zonder wettige 

reden), belet zulks niet dat hij door de vennootschap wordt aange

steld en dat hij in een contractuele relatie tot de vennootschap 

staat. (VAN OEVELEN A., De rol en de civielrechtelijke aansprake

lijkheid van de commissaris-revisor, Handelsrecht, Economisch en 

Financiëe/ Recht, Cyclus De/va 1994/1995, blz. 270, nr. 42) 

2.3.3.2. De goede uitvoering van de overeenkomst tussen 

partijen had erin bestaan dat eiser zijn opdracht gedurende drie 

jaren zou hebben uitgevoerd. De schade die eiser lijdt, en die 

moet worden vergoed, bestaat uit de kosten die hij met het oog 

op de uitoefening van zijn functie voor die periode heeft gemaakt, 

in de mate waarin deze uitgaven voor hem zonder nut zijn gewor

den, evenals uit de winst die hij gedurende de overblijvende twee 

jaar zou hebben behaald. 
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De stelling van verweerster, als zou enkel een vergoeding op basis 

een forfaitair te bepalen "redelijke" termijn kunnen verschuldigd 

zijn, kan niet worden bijgetreden. Het is precies omdat hij, inge

volge art. 64 quater Venn. W., was aangesteld voor een vaste 

termijn van drie jaar, dat zijn nadeel en zijn winstderving zich over 

deze periode uitstrekt. Een vergoeding die berekend wordt over 

de ganse periode waarin hij ten onrechte zijn prestaties niet kon 

vervullen is de enige berekening die de schade en de winstderving 

op een correcte wijze weergeeft. 

Dat de schade op die wijze moet worden berekend vloeit overi

gens voort uit art. 1794 B.W. Deze bepaling is immers een 

algemene regel die van toepassing is op iedere overeenkomst die 

betrekking heeft op het leveren van materieel en/of intellectueel 

werk, van zodra zij van vaste duur is (Cass. 4 september 1980, 

R.C.J.B. 1981, 523), en houdt enkel een bevestiging in van het 

algemeen verbintenissenrecht (zie het verhelderend commentaar 

van DE PAGE H., Traité, IV, nrs. 859 en 914). De rechtbank acht 

de regels van art. 1149 B.W. en 1794 B.W. toepasselijk, precies 

omdat het recht tot ontslag ad nuturn door de wet van 

21.02.1985 ongedaan werd gemaakt.(vgl.: VAN OEVELEN A., De 

rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris

revisor, Handelsrecht, Economisch en Financiëel Recht, Cyclus 

De/va 1994/1995, blz. 272-273, nr. 44) 

2.3.3.3. Evenmin kan verweerster worden gevolgd, waar zij 

een vergoeding wil bepaald zien op grond van een lagere jaarlijkse 

vergoeding, en hiervoor inroept dat de door eiser bedongen 

vergoeding beduidend hoger ligt dan deze die andere revisoren 

voorzagen. Vermits hoger werd aangenomen dat er tussen 

partijen een overeenkomst bestond omtrent de jaarlijkse vergoe

ding van BEF, is het op basis van dit bedrag dat de 

schade dient berekend. 

2.3.4. Op eiser rust de bewijslast dat de door hem gevorder-

de som overeenkomt met zijn schade. Zulks vloeit zonder meer 

voort uit art. 1315 B.W. en art. 870 Ger. W. Wellicht omdat hij 

uitging van een verderlopende bezoldiging tot aan het einde van 
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de termijn van drie jaar, verschaft hij over de begroting van zijn 

schade helemaal geen toelichting, noch in conclusie, noch in zijn 

bundel. 

Verweerster suggereert de aanstelling van een deskundige. 

Alvorens te beoordelen of dergelijke onderzoeksmaatregel onaf

wendbaar is, verkiest de rechtbank aan eiser zelf de · gelegenheid 

te bieden zijn eis alsnog_ te staven. 

3. De vordering komt daarom op dit ogenblik gegrond voor ten 

belope van BEF, vermeerderd met de interesten, z.oals 

hierna bepaald, en dit te provisionelen titel. Alvorens over het 

meergevorderde over te gaan, heropent de rechtbank de debatten, 

teneinde eiser toe te laten zijn vordering overeenkomstig de 

hierboven gestelde principes te staven en toe te Hchten, en 

teneinde verweerster toe te laten hierop te repliceren. 

OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op de wet van 1 5 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken gewijzigd door de wet van 10 oktober 1967 

houdende het Gerechtelijk Wetboek; 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Alle andere en strijdige besluiten verwerpend; 

Verklaart de vordering ontvankelijk en in de hiernabepaalde mate 

gegrond; 
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Veroordeelt verweerster om aan eiser te betalen de som van 

BEF, vermeerderd met de verwijlsinterasten vanaf 

02.07.1993 en met de gerechtelijke interesten vanaf 

05.11.1993; 

En alvorens te oordelen over het meergevorderde, heropent de 

debatten met het hierboven aangegeven doel, en stelt de zaak 

vast op de zitting van maandag, 21 oktober 1996 te 11.15 uur. 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar. 

Getekend : 

\lbc,t eensluidend afschrift 
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