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2015/ AR/2139 

met maatschappelijke zetel te 
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I. 
DE FEITEN, DE VORDERING EN VOORGAANDEN 

1. 
De feitèn kunnen als volgt samengevat worden: 

·~e .\ 

-appellante is een firma die bedrijven in moeilijkheden begeleidt, o.a. in het kader van een 
gerechtelijke reorganisatie. 

-geïntimeerde is een boekhoudkantoor en was de externe boekhouder van de NV 
Haar taken beperkten zich tot het opstellen van de jaarrekening en de aangifte in 

de vennootschapsbelasting na afsluiting van het boekjaar. 

-op 8 januari 2014 sloot appellante met NV · een opdrachtovereenkomst 
met het oog op de voorbereiding en aanvraag van een WCO-procedure voor de NV 

-de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd echter niet opgestart en op 27 mei 2014 
werd de NV op bekentenis failliet verklaard door de rechtbank van 
koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout. 

-appellante schreef vier facturen uit voor de periode januari 2014 t.e.m. mei 2014 gericht 
aan de NV waarin zij een maandelijks forfait aanrekende. In totaal 
factureerde appellante voor een bedrag van € aan de NV . 

-de NV , heeft deze facturen niet betaald. 

-appellante deed aangiftf' van schuldvordering in het faillissement van de NV 
ten bedrage van €• 

-bij aangetekend schrijven verzonden op 25 juni 2014 stelde appellante geïntimeerde in 
gebreke voor de betaling van de door haar geleden schade begroot op € 
Appellante verweet aan geïntimeerde om haar meldingsplicht conform art.10 WCO-wet niet 
nageleefd te hebben. 

-de raadsman van geïntimeerde protesteerde de ingebrekestelling bij brief d.d.30 juni 2014. 
Hij wees er o.m. op dat zijn cliënte enkel gelast was met een beperkte opdracht, de NV 

Jver een interne boekhoudster beschikte die de BTW aangiftes en de 
ustm6~ u•t.A•ende bij de administratie, appèllante perfect en beter dan geïntimeerde zeifop 
de hoogte was van de liquiditeitspositie van de NV " en zij de gegevens 
voor het opmaken van een tussentijdse balans die appellante vroeg, niet kon meedelen, nu 
geïntimeerde deze gegevens zelf niet ontving van NV 

r 
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-appellante herhaalde haar standpunt per brief van 1 juli 2014 (foutief gedateerd op 24 juni 
2014). De raadsman van geïntimeerde reageerde wederom bij brief van 4 juli 2014. 

2. 
Bij exploot d.d.1 september 2014 liet appellante geïntimeerde dagvaarden. De vordering 
strekte ertoe geïntimeerde te veroordelen tot betaling van de som van € te 
vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 24 juni 2014, meer de gerechtelijke 
intresten en de kosten van het geding. 

Appellante houdt voor dat geïntimeerde haar meldingsplicht conform artikel 10, 5° WCO
wet niet heeft nageleefd zodat zij een fout begaan heeft in de zin van artikel1382 B. W. 
Ingevolge deze fout maakte appellante aanspraak op de door haar geleden schade, zijnde de 
openstaande facturen aan de NV ten bedrage van €f 

3. 
Bij vonnis d.d. 23 juni 2015 verklaarde de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling 
Antwerpen, de vordering ontvankelijk doch ongegrond. 
De eerste rechter verwees appellante tot de kosten van het geding, aan de zijde van 
geïntimeerde begroot op een rechtsplegingsvergoeding van { 

4. 
Tegen dit vonnis stelde appellante hoger beroep in door middel van een verzoekschrift 
neergelegd op 15 september 2015. 

5. 
Appellante verzoekt het Hof het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, het 
vonnis a quo te hervormen en haar oorspronkelijke vordering integraal toe te kennen, met 
veroordeling van geïntimeerde tot de kosten van het geding, aan de zijde van appellante 
begroot op { dagvaardingskosten, € rechtsplegingsvergoeding per aanleg en 
het rolrecht hoger beroep van € , 

6. 
Geïntimeerde concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep en verzoekt het Hof 
appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, bijkomend begroot op een 
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van f : 

11. 
BEOORDELING 

1. 
Appellante meent dat geïntimeerde de meldingsplicht conform artikel 10, 5° WCO-wet niet 
heeft nageleefd. 

_j 
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Artikel10, so WCO-wet luidt als volgt: 
"De externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de 
externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun 
opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continui'teit van de 
onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, lichten deze laatste 
hiervan op een omstandige wijze in, in voorkomend geval via zijn bestuursorgaan. Indien de 
schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die kennisgeving niet de nodige 
maatregelen treft om de continuïteit van de onderneming voor een minimumduur van twaalf 
maanden te waarborgen, kan de externe accountant, de externe belastingconsulent of de 
bedrijfsrevisor de voorzitter van de rechtbank van koophandel daarvan schriftelijk inlichten. 
In dat geval is artikel458 van het strafwetboek niet toepasselijk". 

Appellante verwijt geïntimeerde om nagelaten te hebben: 

-enerzijds het bestuursorgaan van de NV · in te lichten over feiten die de 
continuïteit van de onderneming in het gedrang orengen; 

-anderzijds de rechtbank van koophandel in te lichten dat de schuldenaar binnen een 
termijn van een maand vanaf haar kennisgeving niet de nodige maatregelen heeft genomen 
om de continuïteit van de onderneming voor een minimumduur van 12 maanden te 
waarborgen. 

2. 
Met de eerste rechter is het Hof van oordeel dat appellante geen fout in hoofde van 
geïntimeerde bewijst aangaande de informatieplicht van geïntimeerde ten aanzien van de 
schuldenaar/de NV 

Vooreerst blijkt niet uit de wet dat de kennisgeving per aangetekende brief diende te 
geschieden, zoals appellante voorhoudt. De kennisgeving kon ook schriftelijk of mondeling 
gebeuren. 

Verder blijkt uit artikel 10,5° WCO-wet dat de cijferberoepen de schuldenaar moeten 
inlichten als ze "in de uitoefening van een opdracht" gewichtige en overeenstemmende 
feiten vaststellen die de continuïteit van de schuldenaar kunnen bedreigen. 
Geïntimeerde had als externe boekhouder slechts e~n beperkte opdracht en werd enkel 
gelast met de afsluiting van het boekjaar, het opstellen van de jaarrekening en de aangifte in 
de vennootschapsbelasting. 

Appellante toont voorts niet aan dat geïntimeerde over "gewichtige en overeenstemmende 
feiten" kennis kreeg waardoor zij een meldingsplicht had. 

r -
L _j 



Hof van beroep Antwerpen- 2015/AR/2139- p. 6 

De wet draagt de economische beroepsbeoefenaar niet op een systematisch en /of 
georganiseerd onderzoek te doen. Een economische beroepsbeoefenaar moet niet 
voortdurend de continuïteit van de onderneming bewaken. Het Hof onderschrijft ter zake 
het oordeel van de eerste rechter. 

Terecht merkte de eerste rechter op dat het netto-actief niet minder dan de helft van het 
maatschappelijk kapitaal was, volgens de cijfers waarover geïntimeerde beschikte. 
Geïntimeerde beschikte ook niet over gegevens inzake vertragingen met betrekking tot 
betalingen aan RSZ en BTW. 
De NV · had overigens een interne boekhoudster in dienst die de btw-
aangiften en -listings indiende, alsmede de loonadministratie voerde. 
Geïntimeerde had derhalve geen kennis van achterstallen hieromtrent. 

Tenslotte wendde de gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
NV zich in januari 2014 rechtstreeks tot appellante, zonder medeweten 
van geintlmeeràe. DoK de aangifte van ~t faillissement geschiedde door de gedelegeerd 
bestuurder, zonder dat geïntimeerde hierbij betrokken was. 

3. 
Terecht stelt geïntimeerde bovendien dat de externe accountant de schuldenaar slechts 
dient in te lichten voor zover de gegevens een nieuwswaarde hebben. De informatieplicht is 
niet bedoeld voor de schuldenaar die perfect op de hoogte is van zijn dreigende 
discontinuïteit. 

Uit de feiten blijkt dat de NV perfect op de hoogte was van haar 
financiële situatie. Zelfs indien zou aangenomen worden dat geïntimeerde op de hool!te zou 
geweest zijn van h€t gegeven dat 'de continuïteit van de NV · _n het 
gedrang was, dan nog beging geïntimeerde geen fout door de NV niet in 
te lichten. 

Elk normaal voorzichtig en redelijk persoon zou zich niet verplicht achten de 
schuldenaar/zijn cliënt in te lichten over zijn ongezonde financiële situatie indien hij weet 
dat deze cliënt/schuldenaar op de hoogte is van deze situatie en reeds gepaste maatregelen 
heeft genomen. 

4. 
Ten onrechte verwijt appellante geïntimeerde om de rechtbank van koophandel niet 
ingelicht te hebben. ArtikellO, so WCO-Wet bepaalt dat dit geen verplichting doch enkel een 
facultatieve mogelijkheid is. Bovendien geldt deze bepaling niet voor de externe 
boekhouder. Het niet inlichten van de rechtbank van koophandel vormt derhalve geen fout 
in hoofde van geïntimeerde. 
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5. 
Louter volledigheidshalve merkt het Hof tenslotte op dat appellante evenmin een oorzakelijk 
verband tussen enige vermeende fout in hoofde van geïntimeerde en de vermeende schade 
die appellante geleden heeft, bewijst. 

Appellante bewijst niet dat zij niet met de NV , zou gecontracteerd hebben 
indien geïntimeerde de had ingelicht over gewichtige en 
overeenstemmende feiten die de continuïteit van de firma in het gedrang brengen. 

6. 
Eveneens louter volledigheidshalve toont appellante evenmin de door haar vermeend 
geleden schade aan. 

Appellante had overigens haar vermeende schade kunnen voorkomen door 
in gebreke te stellen of haar prestaties op te schorten gelet op de wanDetaling 

van haar opdrachtgever. 
Tenslotte maakt appellante geen aanspraak op een vergoeding voor het verlies van een 
kans. 

111. 

BESLISSING 

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak. 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

van de taal in gerechtszaken. 

Het Hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het vonnis a quo. · ... 

Het Hof verwijst appellante bijkomend In de gerechtskosten in hoger beroep, aan de zijde 

van geïntimeerde begroot op rechtsplegingsvergoeding (geïndexeerd). 

Dit arrest werd uîtgesproken in de openbare zitting van 8 september 2016 door 

Raadsheer 

Griffier 
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