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Mr. , advocaat te
advocaat te
curatoren over het faillissement van

, met zetel gevestigd te

INZAKE

, verder ook genoemd

, met zetel gevestigd te

en Mr. ,

, handelend in hun hoedanigheid van

met ondernemingsnummer

en Mr.

FlU\l\

Eisende partij, alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr

, met kantoor te

TEGEN

met

ondernemingsnummer

Verwerende partij, alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr'

, met kantoor te

en Mr.

De inleidende dagvaarding werd betekend op L7.11..2014'

Gelet op de beschikking dd. 26.t1,2074 en 07.03.2016 in toepassing van artikel 747 5 2 Ger'

W.

Gelet op de besluiten en stukken van partijen neergelegd ter griffie dezer Rechtbank.

Gezien de overige stukken van het dossier van de rechtspleging'

Ter zitting van tl/L0/201"6 werden de raadslieden van partijen gehoord, waarna de

debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen,

1. De Vorderins:

ln synthesebesluiten neergelegd ter griffie van deze Rechtbank op 02.05.2016 verzoeken

eisende part'rjen:

- zich bevoegd te verklaren
- de vordering van de curatoren q.q. ontvankelijk en gegrond te verklaren

- te veroordelen tot betaling aan 
'de curatoren q'q. van een

schadevergoeding begroot op € ?-5.032.73L,59 provisioneel, te vermeerderen met

de verwijlintresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 29.04,2010 tot de dag der

definitieve betaling
- te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding
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de voorlopige tenu¡tvoerlegging te horen bevelen van het tussen te komen
niettegenstaande alle verhaalmiddelen, zonder borgstelling en met uitsluiting
het recht tot kantonnement

ln synthesebesluiten neergelegd ter griffie van deze Rechtbank op 2L.06.2016 verzoekt

de vorderingen van de curatoren q.q, voor zover toelaatbaar en ontvankelijk,
ongegrond te verklaren en de curatoren q.q. te veroordelen tot de gerechtskosten

2. De Feiten

1.

werd opgericht op 07.OL.àOilO met een volstort maatschappelijk

kapitaal van € 62.000,00. Zij is de moedervennootschap van
( ). Deze vennootschap was gericht op de

ontwikkeling van medische apparatuur voor behandelingen.

Bij vonnis d.d. L2.O6.201.2 van deze Rechtbank, later bevestigd bij arrest d.d. 28.03.2013 van

het Hof van Beroep te Antwerpen, werd in staat van faillissement
verklaard. De schuldenlast, exclusief de schuldvordering van , wordt
door de curatoren q.q. geraamd op € L5.18L.337,87 provisioneel.

werd door deze Rechtbank uiteindelijk in staat van faillissement
verklaard op 16.04.2013.

2.

Op het ogenblik van het faillissement bedraagt het maatschappelijk kapitaal van

€ 18.500.000,00.

Dit was het gevolg van, zoals beslist door de algemene vergadering op 29.04.20L0:

- een inbreng in geld van € 960.000,00 op 26.tO.2O10, waardoor het kapitaal werd

verhoogd naar € L.O22.OO0,O0, gedeeltelijk volstort ten belope van € 910.000,00

- een verhoging van € 1.O22.000,00 tot € 18.500.000,00 door:
!. een inbreng in geld van € 149.547,00 (vefhoging tot €L.L7L.547,OOl

2. ínbreng in natura van 155 aandelen van met een

inbrengwaarde van € 7.333.000,00 (verhoging tot € 8.504.547,00)

3. ínbreng in natura voor een bedrag van € 6.829.000,00 aan schuldvorderingen

van twee bestuurders op de vennootschap, waarvan € 4.000.000,00 nog te
verstrekken (verhoging tot € 15.333 .547,O0l'

4. inbreng in natura van eên schuldvordering van € 500.000,00 van

op de vennootschap door uitgifte van 500.000,00 aandelen

(verhoging tot € 15.833 .547,OOll

5. inbreng in natura van diverse schuldvorderingen van diverse partijen voor een

bedrag van € 2.306.362,00 door uitgifte van 2.306.362 aandelen (verhoging tot €
r.s.139.909)

\¡\N (
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6. inbreng in natura van een schuldvordering van € 360.091,00 van '

door uitgifte van 360.091 aandelen (verhoging tot €
18.s00.000)

3.

Het conform artikel 602 5 L W.Venn. vere¡ste verslag over de inbreng in natura door een

bedrijfsrevisor werd door uitgebracht op29.04.20L0.

De curatoren q.q. verwijten een ontoereikende controle van de waardering van de

inbrengen in natura te hebben uitgevoerd, waardoor de boedel schade heeft geleden ingevolge

de toename van het passief dan wel de afname van het actief.

Volgens heeft de controle, die door het lnstituut voor Bedrijfsrevisoren (lBR) naar

aanleiding van het faillissement van werd uitgevoerd, bevestigd dat

het desbetreffende verslag i.v.m. de inbrengen in natura werd afgeleverd conform de regels

van hetvennootschapsrecht en de normen van het lBR.

4.

Op 29.04.2010 werd aangesteld als commissaris.

De curatoren q.q. verwijten om niet te hebben

gewaarschuwd voor de mogelijke toepassing van artikel 646 S 1 W.Venn. en de gevolgen

voor de vennootschap, gelet op het feit dat gedurende meer dan

één jaar alle aandelen in in haar handen had.

Door de curatoren van werd op grond hiervan een schuldvordering

ingediend ten belope van € L,00 provisioneel.

3. Beoordelins

A. Ontvankeliikheid

L.

laat gelden dat de vordering van de curatoren q.q. niet toelaatbaar is in zoverre

deze de aansprakelijkheid van als bedrijfsrevisor betreft en is gesteund op haar

beweerde extra-contractuele aa nsprakelijkheid.

Tevens werpt op dat, in zoverre de vordering is gericht tegen haar als commissaris,

deze evenzeer ontoelaatbaar is omdat zij op 05.07,201.L op grond van artikel 554 W'Venn

kwíjting heeft bekomen voor de uitvoering van dit mandaat.

Deze beide opmerkingen betreffen echter de grond van de zaak en raken de ontvankelijkheid

of toelaatbaarheid van de gestelde vordering niet.

Pagina 4 van 17



[\{ (
Rechtbank van Koophandel ANTWERPEN

Afdeling TURNHOUT - A/L4/O3347

2.

De curator van een faillissement, kan namens de gezamenlijke schuldeisers in rechte

optreden, wanneer het passief van het faillissement ten gevolge van enige fout is

vermeerderd of het actief ervan verminderd.

Uit de middelen van de curatoren blijkt dat zij een rechtmatig belang en de vereiste

hoedanigheid hebben om de vordering te stellen, die bestaat in het vorderen van een

schadevergoeding lastens wegens beweerde fouten waardoor het passief van het

faillissement is toegenomen dan wel het actief is verminderd.

De vraag of deze vordering gesteund kan worden op contractuele dan wel extra-contractuele
grondslag en of er al dan niet kwijting werd verleend en deze tegenstelbaar is, raakt de grond

van de zaak.

3.

De vordering werd ingeleid bij naar vorm en termijn regelmatige dagvaarding.

De Rechtbank acht de vordering ontvankelijk.

B. Ten Gronde

L. De aansprakeliikheid als bedriifsrevisor:

L.L. Aleemeen:

1..

Art. 602 S 1W.Venn. luidt: " lngeval een kopitaolverhoging een inbreng in natura omvat, maakt
de commissoris of, voor vennootschappen waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aqngewezen

door de road van bestuur, voorof een verslog op.

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in noturo en op

de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aongeven of de waordebepalingen

wqartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale

waarde of, bij gebreke van een nominale woarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval,

met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het versløg vermeldt welke

werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. (...1".

Artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een lnstituut der

bedrijfsrevisoren bepaalt dat de raad van het lnstítuut de gebruikel'rjke controlenormen kan

bepalen voor het vervullen van de in artikel 3 bedoelde opdrachten. Laatstgenoemde bepaling

doelt voornamelijk op alle taken die bij of krachtens de wet worden opgedragen aan de

bedrijfsrevisoren en, in het algemeen, op alle ter uitvoering van of krachtens de wet vervulde

opdrachten die een controle op financiële overzichten van ondernemingen inhouden.

Artikel 2 van het koninklük besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de

bedrijfsrevisoren bepaalt dat de bedrijfsrevisor de wettelijke en reglementaire bepalingen
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moet naleven, evenals de gebruikel'rjke controlenormen van het lnstituut en dat, naargelang

omstandigheden, h'rj ook rekening zal houden met de aanbevelingen, uitgevaardigd door de

Raad van het lnstituut.

De algemene controlenormen van het lnstituut der bedr'rjfsrevisoren zijn van verordenende

aard. (cfr. Cass., 24.05.2007, inz. Nr. D.06.0007'F,

http://j u re.j u ridat.j ust,fgov. be/pdfa pp/down load-blob?id pdf= N-20070524-1)'

2.

Het IBR heeft "NORMEN INZAKE CONTROLE VAN INBRENG lN NATURA EN QUASI-INBRENG"

uitgevaardigd, die door de bedrijfsrevisoren dienen toegepast vanaf uiterlijk 0L.04.2002.

Deze normen zijn verplichtend en o.m. van toepassing op de inbreng in natura, waarvan sprake

in artikel 60L-602 W.Venn..

Deze normen bepalen o.m.:

- 1.4.: "De tussenkomst van de beroepsbeoefenaar heeft tot doel een commentoor te

verstrekken bij de identificatie en beschr'tjving van het bestanddeel dot wordt ingebracht of
overgedragen, alsook bij de waarderingsmethoden die het bestuur heeft toegepast om de

vergoeding vost te stellen. De bedrijfsrevisor zal zich evenwel niet uitspreken over de

rechtmatigheid en bill'tjkheid von de verrichting ("no fairness opinion"22).

De bedrijfsrevisor zal bijzonder aandachtig zijn voor het feit dqt de inbreng in naturo of het over

te drøgen bestanddeel niet overgewaardeerd is."

- 2.3.: "Om de beschrijving van de activa- en passivobestanddelen die het voorwerp uitmaken

van de inbreng in naturo of quasi-inbreng te beoordelen, vraagt de bedriifsrevisor aan de

oprichters of het bestuursorgqon om hem alle bescheiden en economische gegevens te

overhandigen die hij voor zijn controle onontbeerliik acht. (...1"

- 2.4.: "De bedrijfsrevisor controleert de door de pørtiien weerhouden methoden van

waardering van elke inbreng in naturo of van het over te dragen bestanddeel en hun motivotie'

Hij beoordeelt de gepastheid von de door de portijen gedane keuze. De bedriifsrevisor zal

bijzonder aondachtig zijn voor het feit dat de inbreng in natura of het over te dragen

bestanddeel niet overgewaardeerd is. De bedrijfsrevisor kan geenszins zelf overgaon tot de

waardering von elke inbreng in naturo of van het over te dragen bestanddeel'

2.4.7. De controle van de waarderingen van elke inbreng in natura of van het over te drogen

bestanddeel is erop gericht vast te stellen in welke mate de methodes, zools weerhouden door

de partijen, leiden tot waarden die niet kennelijk afwijken van de wodrden, die zouden volgen

uit een overeenkomst tussen niet- verbonden partijen in normale mqrktomstondigheden. De

bedrijfsrevisor zol bijzondere aandøcht besteden qon het feit dat de inbreng in natura of het
over te dragen bestanddeel niet overgewaardeerd is.

2.4.2. Rekening houdend met het relatieve belang vqn de over te dragen bestanddelen, vroagt

de bedrijfsrevisor aon de oprichters of het bestuursorgaan om hem olle bewiismiddelen en

verantwoordingsstukken die hij noodzokelijk acht te overhandígen, en verricht hii de nodige

controles, onder meer:

\
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- de inventarissen von de over te dragen bestanddelen, qlsook de stukken die voor de controle
ervan vereist zijn;
- alle mogelijke inlichtingen in verband met de aanwendingsvoorwaorden van de te verkrijgen
goederen, met name in het rdam von een gereglementeerde activiteit of wanneer een

u itbotingsve rg u n ni ng is vereist;
- de historische gegevens, het noor behoren geformuleerde oordeel van de verantwoordelijken
over het bestaan van en de toekomstperspectieven die verbonden zijn aan de immateriële
bestanddelen (in verband hiermee weze eraon herinnerd dat de forfaitoire criteria - fiscale of
andere - niet noodzakelijk geschikte waarderingsuiteria zijn);
- de onderliggende elementen die de waordering van de financiële voste actîva verantwoorden
(j a a rreke n i n g, to e ko m stv oo r u itzi chte n, e n z. ) ;
- de specificatie von alle vorderingen en schulden tegenover derden, evenqls de synthetische en

anolytische documentotie, die de controle mogelijk moeten maken; hij zal ondermeer de

elementen verzømelen die noodzakelijk zijn voor de berekeníng van het disconto, in het gevol de

vorderingen of schulden geen intrest of een abnormaal lage intrest opbrengen;
- de beschrijving van de elementen die, bij incorporatie van vorderingen in het kapitaal, aon de

oorsprong liggen van die vorderingen van de inbrenger op de vennootschap;
- de mogelijke invloed op de waarderíng van de rechten en verplichtingen, verbonden aon
activa- en passivabestonddelen, zoals hierboven vermeld in 2.3.1.;
- in voorkomend geval, een kopie van het in de hierboven vermelde parogroof L.2.7. bedoeld
deskundigenverslog.

2.4.3. Om de door de partijen toegepãste waarderingsmethoden van de inbreng in natura of
quasi-inbreng te beoordelen, goot de bedrijfsrevisor aver tot:
- het onderzoek van de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden;
- de analyse van de motivatie voor de keuze von deze waarderingsmethoden;
- de beoordeling vøn de geschiktheid von de toegepaste woarderingsmethoden vanuit een

bedrijfseconomisch standpunt, d.w.z. in functie van hun nut voor de vennootschap die de

inbrengen ontvangt en rekening houdend met de morktomstondigheden; de waarderingen
zullen in principe gebeuren in een perspectief von going-concern,

Hij gaot na of de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan of woarvan hij kennis kreeg na het
ofsluiten vsn de rekeningen of no de dotum vqn vaststelling von de waqrde van de inbrengen,
van aord zijn om de weerhouden waarderingsmethoden te bei'nvloeden. Zo ja, dient de

bedrijfsrevisor ermee rekening te houden in de conclusie van zijn verslog (paragraaf 3.6.).
(...)"

- 3.4.: "ln het verslog ontleedt de bedrijfsrevisor de door de portijen weerhouden waardering
van de in te brengen of over te dragen bestqnddelen. Uit die ontleding moet blijken dat de door
de partijen toegepøste waarderingsmethoden vanuit bedrijfseconomisch standpunt
verantwoord zijn en dat de in te brengen of over te dragen bestanddelen niet overgewaqrdeerd
zijn. (...1"

- 4.L: "Het besluit van het verslag vøn de bedrijfsrevisor moet de mening bevatten van de

bedrijfsrevisor over het geheel van de bestanddelen von de inbreng in natura in het raam van de

voorg eno me n ve rrichti ng.

4.L.7. De bedrijfsrevisor ziet erop toe dat zijn besluit de verrichting identificeert. Het is

aangewezen om in algemene bewoordingen de asrd van de ingebrachte goederen, alsook het
oantal uitgegeven oondelen, in herinnering te brengen.
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4.7.2. Een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud moet minstens vermelden
q) dqt de verrichting werd nagezien overeenkomstig deze controlenormen von het lnstituut der

Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgdon von de vennootschap verøntwoordeliik is voor de

woordering van de ingebrochte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de

vennootschap uit te geven oqndelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dqt de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

na uwkeu ri g heid en d u i del ij khei d;

c) dat de voor de inbreng in naturo door de partijen weerhouden methoden van waordering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen woortoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominole waarde of, indien

er geen nominole waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de

inbreng uit te geven oøndelen, zodot de inbreng in naturo niet overgewaardeerd is.

(...)"

- 4.2.: " lndien de bedrijfsrevisor zich niet kan verenigen met de voorstellen van de oprichters of
het bestuursorgoon met betrekking tot de beschrijving of de waordering van de inbreng in

noturo in hun geheel gezien, zal hij een voorbehoud maken, waorbij h$ de redenen vqn het

voorbehoud duidel ijk somenvst.
4.2.7. De goedkeurende verklaring met voorbehoud bevat het oordeel van de bedrijfsrevisor

over elk von de punten vermeld onder 4.1.2.

ln het geval de bedrijfsrevisor de mening is toegedaan dot de waardering van de inbreng in

naturo niet redelijk is, neemt h'tj dit voorbehoud op in het besluit van ziin verslag.

De goedkeurende verklqring, zelfs mét voorbehoud, veronderstelt dot de bedrijfsrevisor in ziin

besluit kan vermelden dot er geen overwaardering von de inbreng in natura is. ln de verklaring

wordt de reden van het voorbehoud duidelijk weergegeven.

4.2.2. Wanneer de bedrijfsrevisor de mening is toegedaan dat er een overwoardering van de

inbreng in natura is, dan moet hij een ofkeurende verklaring afgeven, d.w.z. dat de verrichting,

zoals voorgesteld door de partijen, niet aan de wettelijke bepalingen en/of bedrijfseconomische
principes voldoet.
Het besluit moet met redenen omkleed zijn. Toch behoort het niet tot de opdrøcht van de

bedrijfsrevisor om in zijn verslag alternatieven inzake waardering van de inbreng in naturo oon

te bevelen.

4.2.3. ln het geval het voor de bedrijfsrevisor niet mogelijk is geweest om de informotie die

noodzokelijk is voor zijn controle, bijeen te brengen, hetzij omdat de door de partijen verstrekte
gegevens onvoldoende zijn, hetzij omdat de bedrijfsrevisor te kampen heeft met een

onzekerheid die doorsloggevend is voor de waardering vøn de inbreng in naturo, dan heeft hii
het recht zich te onthouden een oordeel uit te brengen over de waardering van de inbreng in
natura. Deze principes zijn von toepassing onverminderd de bepalingen opgenomen in
paragrøof 2.2.4. in fine."

3.

De curatoren q.q. verwijten in essentie een ontoereikende controle van de

waardering van de diverse inbrengen in natura te hebben gedaan.

Daartegenover stelt in essentie dat deze waardering dient te gebeuren door het
bestuursorgaan, dat zich desgevallend laat bijstaan door een onafhankelijke expert, de
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bedr'rjfsrevisor zelf geen waardering mag uitvoeren maar wel de toegepa

waarderingsmethoden beoordeelt en nagaat of de inbreng niet overgewaardeerd wordt.

Bij de beoordeling van de aan verweten fouten dient de Rechtbank zich te plaatsen

op het ogenblik van het opmaken van het verslag en dient zij na te gaan of heeft
gehandeld zoals van een normaal zorgvuldig en voorzichtig bedrijfsrevisor in dezelfde

omstandigheden moet verwacht worden.

L.2. De inbrens van L55 aandelen van

L
De 155 aandelen in
7.333.000,00.

werden ingebracht voor een waarde van €

De curatoren q.q. verwijten
- geen controle te hebben gedaan van de jaarrekening, noch van enige tussentijdse

proef- en saldibalans van

- geen controle te hebben gedaan van het subjectieve verslag van

geen beoordeling vanuit bedrijfseconomisch standpunt te hebben gegeven

2.

ln het verslag vermeldt onder "L. Waardering van de aandelen

dat het eigen vermogen van volgens de laatste
jaarrekening negatief is ten belope van € 25.840,00 en de waarderingsmethode op basis van

het boekhoudkundig eigen vermogen door de raad van bestuur van

niet werd weerhouden.

Het verslag vermeldt dat de raad van bestuur de aandelen heeft gewaardeerd op basis van

de bereidheid van derden, investeerders en schuldeisers, om deel te nemen in het kapitaal

van de vennootschap bij een waardering van de totaliteit aandelen van

op €7.334.O00,00. Er wordt verwezen naar een schriftelijk akkoord met de schuldeisers.

maakt in het verslag verder melding van een rapport van een externe deskundige

, waarb'lj een waardering werd gedaan op basis van een Discounted Cash Flow-methode,
dat het bedrag van € 7.334.000,00 bevestigt en waarbij opmerkt: "De woorde is

bijgevolg øfhankelük van de toekomstige reolisatie van het bedrijfsplsn van de groep en de

specifieke positie von hierin. De groep bevindt zich

momenteel i n een opstartfose."

3.

Er bestaat geen betwisting over dat de waardering van een niet ter beurze genoteerde

onderneming in continuiteit kan gebeuren op basis van in hoofdzaak twee gangbare

waarderingsmethoden: de methode gebaseerd op de substantiële of intrinsieke waarde en de

methode gebaseerd op de rendementswaarde.
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De methode gebaseerd op de substantiële of intrinsieke waarde berekent het netto-actief van

de onderneming op een gegeven ogenblik.

De methode gebaseerd op de rendementswaarde verbindt de waarde van de onderneming

met de actualisatie op heden van de toekomstverwachtingen inzake de resultaten, de

dividendstromen of de kasstromen.

De methode gebaseerd op de substantiële waarde heeft geen oog voor het rendement van de

zaak, terwijl de methode gebaseerd op de rendementswaarde geen rekening houdt met de

ba lansstructuu r.

De Discounted Cash Flow methode (DCF methode) kan gezien worden als een combinatie

van deze twee methoden en ís een waarderingstechniek die de waarde bepaalt van

investeringen, activa, projecten en het meest getrouwe beeld van de materiële waarde van

een onderneming zou weergeven,

Deze laatste methode werd, samen met de bereidheid van derden, investeerders en

schuldeisers, om deel te nemen in het kapitaal van de vennootschap, door de raad van

bestuur van gehanteerd om de aandelen van te

waarderen en werd tevens aangewend in het verslag van de externe expert.

4.

Aangezien deze methode uitgaat van de toekomstige verwachte kasstromen en de

waardering niet louter gebaseerd is op de "historische" boekhoudkundige cijfers, diende

niet over te gaan tot een doorgedreven controle van de jaarrekening of tussentijdse

balansen.

diende immers niet de waarde van de aandelen te bepalen maar wel de door de raad

van bestuur gehanteerde waarderingsmethode te beoordelen. Zij diende niet over te gaan tot
een audit of onderzoek in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen,

zoals dit door de commissaris dient te gebeuren bij controle van de jaarrekening van de

vennootschap.

ln het verslag maakt overigens melding van het negatief eigen vermogen van

ln toepassing van de norm 2.4.3. diende over te gaan tot:
- het onderzoek van de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden;
- de analyse van de motivatie voor de keuze van deze waarderingsmethoden;
- de beoordeling van de geschiktheid van de toegepaste waarderingsmethoden vanuit een

bedrijfseconomisch sta ndpunt.

De curatoren q.q. hebben geen kritiek voor wat de toegepaste waarderingsmethode als

zodanig betreft.

\i.\{
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diende zich, in het kader van de verslaggev¡ng inzake de inbreng in natura, niet

spreken over de solvabilite¡t noch de liquiditeitspositie van

Krachtens artikel 602 5 1 tweede lid W.Venn. heeft het verslag in hoofdzaak betrekking op

de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering.
Het verslag moet verder aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden,

ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een

nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de

inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als

tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De taak van de bedrijfsrevisor is hierbij dus totaal verschillend van en minder verstrekkend
dan deze van de commissaris van een vennootschap.

5.

Terecht stelt dat de waardebepaling geschiedt door de raad van bestuur. Deze kan

daarvoor beroep doen op een externe deskundige (in casu ). De bedrijfsrevisor dient dan

de waarderingsmethode, die door de raad van bestuur werd gebruikt, als zodanig te
beschrijven en de geschiktheid van deze methode bedrijfseconomisch te beoordelen.

De DCF methode, die algemeen aanvaard is, gaat voor wat de toekomstverwachtingen betreft
steeds uit van "subjectieve" vooruitzichten en veronderstellingen. ln haar verslag spreekt

trouwens van een "waarderingsoefening" op basis van deze methode in het verslag

van

ln dat kader heeft tot tweemaal toe in het verslag gemeld dat de waarde van de

aandelen van afhankelijk is van de realisatie van het door de raad van

bestuur opgestelde bedrijfsplan op basis waarvan de waardering volgens de DCF methode

werd gedaan.

Het bezigen van deze methode lijkt in de prakti;k bedrijfseconomisch meer verantwoord dan

de methode die zich beperkt tot een boekhoudkundige waardering van het netto-actief van de

onderneming op een gegeven ogenblik.

Over de haalbaarheid van dit bedrijfsplan, het verkrijgen van de nodige patenten en het

commercieel welslagen in het algemeen van , diende zich in het

kader van haar verslaggeving in toepassing van artikel 602 5 1 W.Venn. niet uit te spreken. Het

bedrijfsplan en de uitvoering ervan is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Artikel 602 S 1 W.Venn. legt de bedrijfsrevisor niet op om in alle gevallen een audit te doen van

de gegevens en bescheiden, die hem door de raad van bestuur worden ter beschikking gesteld.

lndien de bedrijfsrevisor zou vaststellen dat er sprake is van kennelijke onjuiste of misleidende
gegevens, zal hij zich dienen te gedragen naar de norm 4.2.3..

Pas in dit laatste geval diende de controle aan te passen en eventueel de werkelijke
waarde van de aandelen in aanmerking te nemen in z'ljn verslaggeving.

..i,

\ Ll'ì l,
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ln casu betrof de inbreng van de aandelen AOYovan de inbreng in natura

Uit het verslag blijkt echter dat er onzekerheid bestaat over de uitgangspunten, die leiden

tot de waardering, zoals deze door de raad van bestuur werd gemaakt.

De normen IBR inzake de inbreng in natura en quasi inbreng vermelden onder punt 4 inzake de

besluiten bü de inbreng in natura dat een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud

minstens moet vermelden : punt 4.1.2 .c .....zodat de inbreng niet is overgewaardeerd. Dit is

niet terug te vínden in het verslag van

ln deze omstandigheden diende zich te onthouden een oordeel uit te brengen over

de waardering van deze inbreng in natura. De inbreng van de aandelen betreft

immers 40%van de totale inbreng in natura.

diende zich dus niet te beperken tot het nagaan of de voor de inbreng toegekende

aandelen in waarde niet werden overgewaardeerd ten aanzien van de waarde van de inbreng,

die door de raad van bestuur werd vastgesteld.

heeft bijgevolg in de verslaggeving in toepassing van artikel 602 51 W.Venn. een fout

begaan voor wat betreft de inbreng van de aandelen in door niet

uitdrukkelijk tot het besluit te komen dat de inbreng niet overgewaardeerd was en zich,

gezien de onzekerheid over de waarde van inbreng blijkens het verslag , niet te hebben

onthouden een oordeel uit te brengen over de waardering van deze inbreng.

1".3. De inbreng van schuldvorderinsen:

L.

De volgende schuldvorderingen op werden ingebracht voor een totale

waarde van € 5.995.453,00:
- door voor een bedrag van € 3.309.000,00, waarvan € 1.309.000,00

als effectief verstrekt en € 2.000.000,00 nog te verstrekken

- door voor een bedrag van € 3'520.000,00, waarvan €

1.520.000,00 als effectief verstrekt en € 2.000.000,00 nog te verstrekken

- door voor een bedrag van € 500.000,00

- door L7 vennootschappen en privé personen voor een bedrag van € 2.306.362,00

- door I voor een bedrag van € 360.091.,00

De curatoren q.q. verwijten ::

- ontoereikende controle op de oorsprong van de schuldvorderingen

- geen rekening te hebben gehouden met de inbreng van 2 vorderingen, die slechts

gedee ltelijk waren volstort

2
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3.

ln het verslag van staat vermeld dat de schuldvorderingen van

ten bedrage van telkens € 2.000.000,00 niet zijn "volstort".

Het verslag vermeldt dat de schuldvorderingen worden gewaardeerd op basis van hun

nominale waarde, verhoogd met verlopen intresten voor een aantal schuldvorderingen, en dat

de raad van bestuur van oordeel is dat deze waardering adequaat is en te weerhouden voor

deze inbrengen in natura.

De curatoren q.q. verwijzen naar 2.4.2.van de hiervoor reeds weergegeven norm.

Uit het advies 2OLL/O! van de raad van IBR kan a fortiori worden afgeleid dat de inbreng van

een schuldvordering in principe gewaardeerd dient te worden aan haar nominale waarde.

heeft zich door de raad van bestuur de aan deze schuldvorderingen onderliggende

stukken laten overleggen. De waarachtigheid van deze stukken is de verantwoordel'tjkheid van

de raad van bestuur.

Het komt bedrijfseconomisch aanvaardbaar voor dat schuldvorderingen worden ingebracht in

het kapitaal en worden omgezet in aandelen, waardoor de betreffende bedragen niet meer

opvorderbaar zijn, en kan kaderen in het herstel van de financiële positie en solvabiliteit van

een vennootschap.

Het staat niet ter betwisting dat, gelet op de nominale waarde van de schuldvorderingen als

dusdanig, er geen overwaardering is ten aanzien van de waarde van de in ruil verkregen

aandelen.

Terecht stellen de curatoren q.q. evenwel dat de oorsprong en opbouw van de schuldvordering

door de bedrijfsrevisor dient te worden beoordeeld.

De bedrijfsrevisor dient erover te waken en na te gaan of de opbouw van de schulden niet kan

gebeurd zijn door het toekennen van buitensporige niet uitbetaalde vergoedingen ten laste van

de inbreng ontvangende vennootschap, zodat de bedrijfsrevisor het normale karakter van deze

schuldvorderingen dient te beoordelen en zich hierover moet laten inlichten.

en

ln dit verband dient te worden verwezen naar artikel 448 W. Venn.: "Vanaf de oprichting van

de vennootschap moet het kapitaal volgestort z'ljn ten belope van het minimum bepaald in

artikel439.
Bovendien:
L' moet op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld en op ieder aandeel dat

geheel of ten dele overeenstemt met inbreng in natura, een vierde worden gestor!
2' moeten de aandelen die geheel of ten dele inbrengen in natura vertegenwoordigen,

volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting van de vennootschap."

Hieruit volgt dat de beoogde wijze van (niet-volstorte) inbreng als zodanig niet abnormaal is.
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Dit belet echter niet dat nog de nodige aandacht diende te besteden aan

waardering van de totale ingebrachte vorder¡ngen op de vennootschap, zodat

ten onrechte alleen heeft uitgesproken over het effectief overgemaakte bedrag.

zich

diende zich uit te spreken over zowel het volstort gedeelte als over de solvabiliteit
en kredietwaardigheid betreffende de inbrengers van het niet volstort gedeelte.

Door dit niet te doen heeft een fout begaan bij zijn verslaggeving.

1.4. Schade en oorzakeliik verband:

De curatoren q.q. dienen het bew'rjs te leveren dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen

de weerhouden fouten enerz'rjds, een vermeerdering van het passief van de boedel dan wel

een vermindering van het actief anderzijds.

De curatoren q.q. geven niet aan op welke specifieke w'rjze het passief zou zijn vermeerderd of
het actief zou zijn verminderd door de fout van om zich alleen uit te spreken over het

effectief overgemaakte bedrag van de door en

ingebrachte sch uldvorderingen.

Er wordt niet aangetoond dat zonder deze fout het passief kleiner zou zijn geweest of het actief
groter.

Het wordt niet bewezen dat derden, leveranciers of investeerders, indien de gezegde fout niet

zou zijn begaan, een andere beslissing (tot levering of investeren) zouden hebben genomen.

Loutere verklaringen van investeerders/schuldeisers voldoen niet, des te meer wanneer blijkt

dat deze investeerders zich kennelijk vergissen over de rol van het verslag van de

bedrijfsrevisor met toepassing van artikel 602 W.Venn..

Bovendien betekent het feit dat z'rj kennis hebben genomen van het verslag nog niet dat de

beslissing tot investering louter of gedeeltelijk op dit verslag van werd gebaseerd,

De Rechtbank neemt aan dat geen enkel zorgzaam en voorzichtig investeerder grote bedragen

zal investeren, zonder gedegen kennis van de onderneming waarin men wenst te investeren.

Het is dan vanzelfsprekend dat dergelijke beslissing niet wordt genomen op basís van een

verslag van een bedrijfsrevisor, waarvan men wist of diende te weten dat dit verslag niet
gebaseerd is op een doorgedreven controle van de financiële positie van die ondernerning,
zoals het verslag trouwens vermeldt.

De curatoren q.q. bewüzen geen fout in voldoende oorzakelijk verband met beweerde schade

2. De aansprakeliikheid als commissaris:

t

\Llì l¿l
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De curatoren q.q. verw¡jten om, in het licht van artikel 646 W.Venn., als commissaris

van er niet te hebben op gewezen dat de vennootschap gedurende

meer dan l jaar alle aandelen van - ' in haar handen heeft verenigd.

Dit artikel bepaalt: "5 7. Het in één hand verenigd zijn van olle aandelen heeft niet tot gevolg

dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbon.den.

tndien binnen een ja'ør geen nieuwe oandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of
deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
ontbonden, wordt de enige oandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle

verbintenissen van de vennootschap, ontstoan na de vereniging van alle oøndelen in zijn

hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de

bekendmoking van haor omzetting in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid oÍ von hoar ontbinding.
(...)"

2.

merkt terecht op dat de vereniging in één hand van de aandelen van een naamloze

vennootschap geen inbreuk is op het Wetboek van Vennootschappen, aangezien artikel 646

W.Venn. nu juist een regeling voorziet in geval zich dit zou voordoen.

Deze vereniging in één hand dient vermeld in het vennootschapsdossier van de eenhoofdige

vennootschap,

De commissaris van een naamloze vennootschap heeft een controlerende functie en is niet de

adviseur van deze vennootschap. Er mag van uitgegaan worden dat de raad van bestuur van

, en geïnteresseerde derden, de Belgische wetgeving en dus de

bepalíng van artikel 646 W.Venn. kennen, alleszins dienden zij deze laatste bepaling te

kennen,

De jaarrekening per 3L.I2.20LO (neerlegging op 03.08.2011) vermeldt de 100% deelname

van t in . op dat ogenblik was er nog geen jaar

verlopen sinds de vereniging van de aandelen in één hand op 23.O4.20LO'

Deze jaarrekening gaat over¡gens vergezeld van een uitgebreide toelichting vanwege

als commissaris.

De Rechtbank besluit dat er in hoofde van als commissaris van

geen fout kan weerhouden worden bij de controle van de jaarrekening per 3L.t2.2OtO

3. De rechtsplesinssversoeding:

Artikel 1022, derde lid Ger.W. bepaalt: "Op verzoek van een van de partiien, dat in voorkomend

geval wordt gedaan na ondervroging door de rechter, kon deze bii een met biizondere redenen

omklede beslissing ofwet de vergoeding verminderen, ofwet die verhogen, zonder de door de
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Koning bepoalde max¡mum- en minimumbedragen te overschriiden. Bii ziin beoordeling

de rechter rekening met:

- de financiële draogkracht van de verliezende partij, om het bedrog van de vergoeding te

verminderen;
- de complexiteitvan de zaak;

- de contractueel bepøalde vergoedingen voor de in het geliik gestelde partÜ;

- het kenneliik onredeliik karakter von de situstie.

tndien de in het ongetijk gestelde partij van de tweedetijns iuridische biistond geniel wordt de

rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, tenzii in

gevat vai een kennelijk onredelijke situatie. De rechter mot¡veert in het biizonder ziin beslissing

op dat punt."

partijen begroten de rechtsplegingsvergoeding op het basisbedrag voor vorderingen van meer

dan € 1.000.000,00, z'rjnde € L8.000,00.

Artikel 1022, derde lid Ger.W. sluit niet uit dat de ondervraging door de rechter kan gebeuren

middels heropening van de debatten.

De Rechtbank heropent de debatten ten einde partijen te horen over de te begroten

rechtsplegingsvergoeding in toepassing van artikel 1.022, derde lid Ger'w..

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van L5 juni 1935 op het gebruik van

de taal in gerechtszaken.

BESLISSING :

De rechtbank, beslist bij vonnis op tegenspraak:

Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond'

Alvorens uitspraak te doen over de gerechtskosten, heropent de debatten teneinde partijen

in het licht van artikel L022, derde lid Ger.W. toe te laten standpunt in te nemen aangaande

de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding.

Stelt de zaak daartoe op de zitting van MAANDAG 29 ME¡ 2017 om 09u45 voor 30m'

Aldus gewezen door de Eerste Kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, Afdeling

Turnhout, samengesteld uit:
l, Rechter-Voorzitter van de Kamer;

Plaatsverva ngend magistraat;

Plaatsvervangend magistraat ;

, Zittingsgriffier;
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en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op maandag 07ltLl20t6 door de heer

, Rechter, Voorzitter van de Kamer, bijgestaan door mevrouw ,
Zittingsgriffier.
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