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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.19.0644.N 

Jef SCHEEPERS en Elke NATENS, advocaten, met kantoor te 3700 Tongeren, 

Wijngaardstraat 6, in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van 

BOUWBEDRIJF LOIX nv, met zetel te 3700 Tongeren, Prinsenweg 3, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0400.958.408, 

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eisers woonplaats kie-

zen, 

tegen 

1. D’EGG CONSULT bv, met zetel te 6061 Charleroi, Avenue du Centenaire 

56, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0419.234.988, 

2. Didier EGGERMONT, wonende te 6280 Gerpinnes, Allée des Bouleaux 34, 

bus 5, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 63.11.23-133-92, 

verweerders, 
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vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de verweerders 

woonplaats kiezen. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 28 oktober 2019. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft op 21 september 2021 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Eerste onderdeel  

1. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat oordelen de appelrechters niet dat 

de toepassing van deze nietigheid vereist dat de vennootschap die de nietigheids-

vordering instelt, schade aantoont. 

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag. 

2. Artikel 523, § 1, Wetboek van Vennootschappen regelt de procedure die 

moet worden gevolgd wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 

belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of 

een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur. 
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3. Krachtens artikel 523, § 2, Wetboek van Vennootschappen kan de vennoot-

schap de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaats-

gevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de weder-

partij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of 

had moeten zijn. 

Een beslissing of verrichting kan worden nietig verklaard indien de schending van 

de belangenconflictregeling de totstandkoming ervan heeft kunnen beïnvloeden. 

Dit is het geval wanneer de naleving van het voorschrift kon hebben geleid tot het 

afwijzen van de voorgenomen beslissing of verrichting of tot de aanvaarding er-

van onder sterk verschillende voorwaarden. 

4. De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- het formeel meedelen van het belangenconflict aan de raad van bestuur geen 

enkele zin had aangezien dit toch geen invloed zou hebben gehad op de be-

sluitvorming; 

- duidelijk blijkt dat de vennootschap Loix niet alleen op de hoogte was van de 

verkoop aan de verweerders, maar daar tevens mee instemde; 

- het niet meer ter discussie stond dat de vennootschap Loix op het ogenblik van 

het verlijden van de notariële akte geldig vertegenwoordigd was door de twee-

de verweerder. 

5. Door aldus te oordelen dat de vordering tot nietigverklaring niet kon worden 

toegewezen omdat een formele mededeling van het belangenconflict in de gege-

ven omstandigheden geen wezenlijke invloed zou hebben gehad op de besluit-

vorming van de raad van bestuur, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 

naar recht. 

Het onderdeel kan voor het overige niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel 

6.  Het recht op bewijs is het recht van elke procespartij om de bewijselemen-

ten over te leggen waarover zij zelf beschikt en om aan de rechter te vragen dat de 

bewijselementen waarover zij niet beschikt, zouden worden verzameld door de 

uitvoering van bepaalde onderzoeksmaatregelen, waarover de rechter oordeelt. 
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Het recht op bewijs is geen onbeperkt recht, en schakelt bijgevolg de beoorde-

lingsvrijheid van de rechter niet uit. 

7.  Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter 

oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en 

dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een 

technisch advies te geven. 

Krachtens die bepaling kan de rechter weigeren om een deskundigenonderzoek te 

bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen enkel 

gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten aanneme-

lijk kan maken of wanneer er geen dienstige reden is om die maatregel te bevelen. 

8.  De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- “de prijs voor het modelappartement 290.000 EUR [bedroeg] (onder aftrek 

van 20.000 EUR voor de grondwaarde), hetgeen betaald werd”; 

- “de prijs nadien in de door LOIX opgemaakte afrekening op 12.09.2016 

[werd] bepaald en verhoogd naar 396.141,21 EUR voor [de eerste verweer-

ster] en [de tweede verweerder], waarvan LOIX uitdrukkelijk bevestigde dat 

328.956,80 EUR effectief betaald werd en 67.184,41 EUR via inhoudingen van 

de door LOIX aan [de eerste verweerster] en [de tweede verweerder] ver-

schuldigde commissies, te weten de bedragen 13.365,00 EUR, 649,85 EUR en 

53.169,56 EUR […]”; 

- “op 31.12.2016 door LOIX een factuur op naam van [de eerste verweerster] 

voor een bedrag van 319.132,32 EUR en een factuur op naam van [de tweede 

verweerder]voor een bedrag van 3.900,51 EUR [werd] uitgesteld”; 

- “deze facturen uitdrukkelijk en binnen korte termijn (…) geprotesteerd werden 

door zowel [de tweede verweerder] als [de eerste verweerster]; 

- de bewijslast van het feit dat deze facturen verschuldigd zouden zijn, aldus 

komt te liggen op LOIX/[de eisers]; 

- de kwestieuze facturen zelf geen enkele melding maken van werken en/of dien-

sten waarop ze betrekking zouden hebben; 

- uit de bijgevoegde ‘résumé analytique’ van de hand van LOIX zelf evenmin 

enige rechtvaardiging voor de gefactureerde bedragen blijkt; 
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- LOIX/[de eisers] niet ten genoegen van recht aantonen dat m.b.t. het kwestieu-

ze appartement er sprake zou zijn van een aanzienlijke meerwaarde, nu de 

door hen onder stukken 9 t.e.m. 12 slechts éénzijdige ramingen betreffen, die 

dan nog betrekking hebben op het volledige bouwproject en een loutere verre-

kening à rato van het aantal vierkante meters niet zomaar kan worden toege-

past; 

- de eerste rechter voorbarig en ten onrechte een deskundige heeft aangesteld 

met het oog op het bepalen van de waarde van het appartement”. 

9. Door aldus te oordelen dat de door de eisers aangevoerde gegevens niet van 

aard zijn de ter staving van de door hen gevorderde onderzoeksmaatregel aange-

voerde elementen aannemelijk te maken, miskennen de appelrechters niet het 

recht op bewijs van de eisers en schenden zij evenmin de als geschonden aange-

voerde wetsbepalingen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 830,83 euro en op de som van 650 euro rol-

recht verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Koen    

Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman, Ilse Couwenberg en Sven           

Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 9 december 2021 uitgesproken door 

sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els             

Herregodts, met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 
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M. Van Beneden S. Mosselmans I. Couwenberg 

B. Wylleman K. Mestdagh E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: meester SCHEEPERS Jef en meester NATENS Elke, advocaten 5 

te 3700 Tongeren, Wijngaardstraat 6, in hun hoedanigheid van cu-

ratoren over het faillissement van BOUWBEDRIJF LOIX NV, 

met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Prinsenweg 3, met 

ondernemingsnummer 0400.958.408; 

 10 

  eisers tot cassatie, 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 

ANTWERPEN, Amerikalei 187/302, alwaar keuze van woonst 15 

wordt gedaan. 

 

 

 

TEGEN: 1. D’EGG CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 20 

6000 Charleroi, Avenue du Centenaire 56, met ondernemingsnum-

mer 0419.234.988; 

 

 2. de heer EGGERMONT Didier, wonende te 6280 Gerpinnes, 

Allée des Bouleaux 34/5, met rijksregisternummer 63.11.23-25 

133.92; 

 

 

  verweerders in cassatie, 

 30 

 

* 

* * 
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 35 

Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 

 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

 40 

Hooggeachte Heren en Dames, 

 

 

Eisers hebben de eer een arrest aan uw beoordeling voor te leggen dat op 

28 oktober 2019 op tegenspraak tussen de partijen werd gewezen door de B3M 45 

kamer van het hof van beroep te Antwerpen (2018/AR/1876). 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 50 

Tweede verweerder was bestuurder van de nv Bouwbedrijf Loix en is te-

vens zaakvoerder van eerste verweerster.  

 

Op 2 april 2014 werd tussen de nv Bouwbedrijf Loix enerzijds en ver-

weerders anderzijds een verkoopovereenkomst opgesteld betreffende een nog op 55 

te richten onroerend goed voor een totaalbedrag van 290.000,00 euro. 

 

Op 8 juli 2014 werd een notariële akte verleden. De nv Bouwbedrijf Loix 

trad op als bouwpromotor, vertegenwoordigd door haar bestuurder, tweede ver-

weerder. De nv Compagnie Européenne d’Investissements et de Gestion en de nv 60 

Bouwbedrijf Loix traden op als verkopers van het terrein. Deze twee vennoot-

schappen waren onverdeeld eigenaar van het perceel. Verweerders traden op als 

kopers. 

 

De oorspronkelijke verkoopovereenkomst betrof een appartement in stan-65 

daarduitvoering. Uiteindelijk werd een luxueuzere versie uitgevoerd, met een aan-

tal meerprijzen tot gevolg. De nv Bouwbedrijf Loix kon zich niet akkoord verkla-

ren met deze aanpassingen. 

 

Op 30 mei 2017 heeft de nv Bouwbedrijf Loix verweerders gedagvaard 70 

voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren. De vorde-

ring strekte tot nietigverklaring van de overeenkomst d.d. 2 april 2014 en de nota-

riële akte d.d. 8 juli 2014. 

 

Bij tussenvonnis van 26 juni 2017 verklaarde de rechtbank zich territoriaal 75 

bevoegd. 

 

Op 16 januari 2018 werd de nv Bouwbedrijf Loix failliet verklaard. Eisers 

werden daarbij aangesteld als curatoren. 

 80 

Bij vonnis van 27 april 2018 werd de vordering van de nv Bouwbedrijf 

Loix ontvankelijk en reeds deels gegrond verklaard, in die zin dat sprake is van 
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een schending van de belangenconflictenregeling in hoofde van verweerders. Er 

werd een gerechtsdeskundige aangesteld teneinde het appartement te schatten. 

 85 

Op 5 oktober 2018 hebben verweerders hoger beroep ingesteld tegen dit 

vonnis bij het hof van beroep te Antwerpen. 

 

In het bestreden arrest wordt het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk 

gegrond verklaard. Opnieuw rechtdoend, wordt de nietigheidsvordering onge-90 

grond verklaard bij gebrek aan voorwerp in zoverre gericht tegen de overeen-

komst d.d. 2 april 2014, en ongegrond in zoverre gericht tegen de notariële akte 

d.d. 8 juli 2014. De kosten van beide aanleggen worden omgeslagen. 

 

 95 

Tegen dit arrest wensen eisers op te komen met het volgende middel tot 

cassatie. 

 

 

 100 

 

 

* 

* * 

 105 
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 110 

Geschonden wetsbepalingen 

 

 De artikelen 523 § 1 en § 2 van het Wetboek van Vennootschappen; 

 De artikelen 875bis, eerste lid en 962, eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek; 115 

 Het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging, zo-

als onder meer vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag van de 

Rechten van de Mens. 

 

 120 

Aangevochten beslissing 

 

 Na te hebben vastgesteld dat de belangenconflictenregeling niet werd nage-

leefd, derwijze dat sprake is van een schending van artikel 523 § 1 van het Wet-

boek van Vennootschappen, verklaren de appelrechters de aansprakelijkheidsvor-125 

dering en de nietigheidsvordering van eisers ongegrond, evenals de vorderingen 

gebaseerd op de miskenning van de statuten, op artikel 522 van het Wetboek van 

Vennootschappen, op bedrog en op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, op 

grond van volgende motieven: 

 130 

 “17. 

Wanneer de in artikel 523 51 W.Venn. opgenomen belangenconflictproce-

dure niet werd nageleefd zijn er twee sanctiemogelijkheden, met name de 

aansprakelijkheidssanctie voorzien in art. 528 W.Venn. en de nietigheids-

sanctie voorzien in art. 523, §2 W.Venn. 135 

 

18. 

Het hof is van oordeel voor wat betreft de op artikel 528 W. Venn. geba-

seerde vordering [eisers] niet aantonen enige schade te hebben geleden. 

Het hof baseert zich hiervoor op volgende elementen. 140 
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De prijs voor het modelappartement bedroeg 290.000 EUR (onder aftrek 

van 20.000 EUR voor de grondwaarde), hetgeen betaald werd. 

 

De prijs werd nadien in de door LOIX opgemaakte afrekening op 145 

12.09.2016 bepaald en verhoogd naar 396.141,21 EUR voor [verweer-

ders], waarvan LOIX uitdrukkelijk bevestigde dat 328.956,80 EUR effec-

tief betaald werd en 67.184,41 EUR via inhoudingen van de door LOIX 

aan [verweerders] verschuldigde commissies, te weten de bedragen 

13.365,00 EUR, 649,85 EUR en 53.169,56 EUR (stuk 12B [verweerders]). 150 

 

Op 31.12.2016 werd door LOIX een factuur op naam van [eerste verweer-

ster] uitgesteld voor een bedrag van 319.132,32 EUR en een factuur op 

naam van [tweede verweerder] voor een bedrag van 3.900,51 EUR, ter-

wijl: 155 

- deze facturen uitdrukkelijk en binnen korte termijn (met name op 

23.01.2017 terwijl door [verweerders] voorgehouden wordt dat de fac-

turen ontvangen werden op 20.01.2017) geprotesteerd werden door 

[verweerders]; 

- de bewijslast van het feit dat deze facturen verschuldigd zouden zijn, 160 

aldus komt te liggen op [eisers]; 

- de kwestieuze facturen zelf geen enkele melding maken van werken 

en/of diensten waarop ze betrekking zouden hebben; 

- uit de bijgevoegde ‘résumé analytique’ van de hand van LOIX zelf 

evenmin enige rechtvaardiging voor de gefactureerde bedragen blijkt; 165 

- [eisers] niet ten genoegen van rechte aantonen dat m.b.t. het kwestieu-

ze appartement er sprake zou zijn van een aanzienlijke meerwaarde, 

nu de door hen onder stukken 9 t.e.m. 12 slechts éénzijdige ramingen 

betreffen, die dan nog betrekking hebben op het volledige bouwproject 

en een loutere verrekening à rato van het aantal vierkante meters niet 170 

zomaar kan worden toegepast; 

- de eerste rechter voorbarig en ten onrechte een deskundige heeft aan-

gesteld met het oog op het bepalen van de waarde van het apparte-

ment. 

 175 

19. 

Het hof is van oordeel dat in casu de vordering tot nietigverklaring van de 

akte en de notariële akte op grond van artikel 523 52 W. evenmin kan 

worden toegekend. 

 180 
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Ofschoon de schending op grond van artikel 523 § 1 W. Venn. vaststaat 

doordat het belangenconflict niet op formele wijze aan de bestuur-

ders/raad van bestuur werd meegedeeld, is het hof van oordeel dat een 

formele mededeling ervan in de gegeven omstandigheden geen wezenlijke 

invloed zou hebben gehad op de besluitvorming van de raad van bestuur, 185 

nu uit de voorliggende stukken, waaronder verslagen, facturen en ontvan-

gen betalingen duidelijk blijkt dat de vennootschap LOIX niet alleen op de 

hoogte was van de kwestieuze aankoop van het appartement door [ver-

weerders] maar tevens hiermee ook instemde. 

 190 

In die omstandigheden: 

- had het formeel meedelen van het belangenconflict aan de raad van 

bestuur geen enkele zin gehad aangezien dit toch geen invloed zou 

hebben gehad op de besluitvorming; 

stond het niet meer ter discussie dat de vennootschap LOIX op het 195 

ogenblik van het verlijden van de notariële akte geldig vertegenwoor-

digd was door [tweede verweerder]. 

 

20. 

Om dezelfde reden is het hof van oordeel dat ook de vordering op grond 200 

van artikel 17 van de statuten en artikel 522 Venn.W. dient te worden af-

gewezen, te meer geen enkele schade aangetoond wordt. 

 

21. 

Uit hetgeen hoger gesteld wordt, is het hof van oordeel dat door LOIX/de 205 

curatoren niet bewezen wordt dat er sprake zou zijn van enig bedrog. 

 

22. 

Voor wat betreft de door de curatoren gestelde vordering ex artikel 1382 

BW oordeelt het hof ook hier dat geen enkele schade bewezen wordt” (be-210 

streden arrest p. 12-14) 

 

 

Grieven 

 215 

Eerste onderdeel 
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 Artikel 523 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen bevat de belangen-

conflictenprocedure die moet worden gevolgd indien een bestuurder, rechtstreeks 

of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is 220 

met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad 

van bestuur. 

  

Krachtens artikel 523 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen kan de 

vennootschap de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben 225 

plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel en de in artikel 524ter be-

paalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die 

overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. 

 

 Noch deze bepaling noch enige andere bepaling vereist dat de vennootschap 230 

die de nietigheidsvordering instelt, schade moet aantonen door de inbreuk op de 

belangenconflictenprocedure, of dat zij moet aantonen dat het beslissingsproces 

werd beïnvloed door de inbreuk. Een inbreuk op de belangenconflictenprocedure 

is een voldoende voorwaarde opdat de vennootschap de nietigheid kan vorderen 

van beslissingen of verrichtingen die uit die inbreuk voortvloeien. 235 

 

 De appelrechters hebben vastgesteld dat sprake is van een miskenning van 

de belangenconflictenprocedure. Niettemin verwerpen zij de door eisers ingestel-

de nietigheidsvordering. Zij overwegen dat, “ofschoon de schending op grond van 

artikel 523 § 1 W. Venn. vaststaat doordat het belangenconflict niet op formele 240 

wijze aan de bestuurders/raad van bestuur werd meegedeeld, […] een formele 

mededeling ervan in de gegeven omstandigheden geen wezenlijke invloed zou 

hebben gehad op de besluitvorming van de raad van bestuur”. 

 

 Door aldus te oordelen, voegen de appelrechters een voorwaarde toe aan ar-245 

tikel 523 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen die er niet in staat, met name 

de voorwaarde dat de vennootschap aantoont dat het beslissingsproces werd beïn-

vloed door de inbreuk. Aldus schenden zij de artikelen 523 § 1 en § 2 van het 

Wetboek van Vennootschappen. 

 250 

 

 Tweede onderdeel 
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 Krachtens artikel 962, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan de rech-

ter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werke-255 

lijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of 

een technisch advies te geven. 

 

Krachtens artikel 875bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, beperkt 

de rechter de keuze van de onderzoeksmaatregel en de inhoud van die maatregel 260 

tot wat volstaat om het geschil op te lossen, mede in het licht van de verhouding 

van de verwachte kosten van de maatregel tot de inzet van het geschil en waarbij 

de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel de voorkeur geniet. 

 

Hoewel de rechter, krachtens deze bepalingen, mag weigeren om een des-265 

kundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigen-

onderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering 

aangevoerde feiten aannemelijk kan maken, kan hij evenwel niet alle deskundi-

genonderzoeken of onderzoeksmaatregelen weigeren als een dergelijk gegeven 

voorhanden is, daar hij in dat geval het recht van de eiser miskent om het bewijs 270 

te leveren van de feiten die hij aanvoert, recht dat een aspect is van het algemeen 

rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, zoals onder meer vervat in artikel 

6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 

 

Eisers hebben het bestaan aangetoond van een inbreuk op de belangencon-275 

flictenregeling. Om hun schade daaruit te kunnen begroten, hebben zij de aanstel-

ling van een deskundige gevraagd. Zij hebben diverse – weze het noodzakelijker-

wijze eenzijdige – stukken voorgebracht ter staving van dit verzoek. 

 

De appelrechters oordelen dat geen schade wordt bewezen en zij verwer-280 

pen het verzoek tot aanstelling van een deskundige. Zij overwegen daarbij dat ei-

sers “niet ten genoegen van rechte aantonen dat m.b.t. het kwestieuze appartement 

er sprake zou zijn van een aanzienlijke meerwaarde, nu de door hen onder stuk-

ken 9 t.e.m. 12 slechts éénzijdige ramingen betreffen, die dan nog betrekking heb-

ben op het volledige bouwproject en een loutere verrekening à rato van het aantal 285 

vierkante meters niet zomaar kan worden toegepast”. 

 

Aldus blijkt uit de motieven van de appelrechters dat eisers wel degelijk 

gegevens hebben aangevoerd ter staving van hun vordering. Dat deze gegevens 

noodzakelijkerwijze eenzijdig zijn en slechts een raming van de geleden schade 290 

vormen, kan er niet toe leiden dat het verzoek tot aanstelling van een deskundige 
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wordt afgewezen, nu het deskundigenonderzoek net tot doel heeft tot een nauw-

keurige en tegensprekelijke vaststelling van de schade te komen. Er kan van een 

eiser niet worden verwacht dat hij reeds tegensprekelijke en exacte gegevens aan-

voert vooraleer zijn vordering tot aanstelling van een deskundige kan worden in-295 

gewilligd, nu een deskundigenonderzoek dan in grote mate overbodig zou zijn. 

 

Door op grond van voormelde overwegingen het verzoek van eisers tot 

aanstelling van een gerechtsdeskundige te verwerpen, terwijl eisers wel degelijk 

hebben verwezen naar concrete gegevens die de tot staving van zijn vordering 300 

aangevoerde feiten aannemelijk kunnen maken, miskennen de appelrechters het 

recht van eisers om het bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoeren tot sta-

ving van hun vordering, aspect van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht 

van verdediging, zoals onder meer vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag 

van de Rechten van de Mens, en schenden zij de artikelen 875bis, eerste lid en 305 

962, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 

TOELICHTING 

 310 

 

 Bij het eerste onderdeel 

 

 In de rechtsleer bestaat discussie over de vraag of de vennootschap schade 

moet aantonen ten gevolge van de miskenning van de belangenconflictenregeling, 315 

opdat haar nietigheidsvordering kan worden toegewezen. Een meerderheid beant-

woordt deze vraag negatief: de schending van de belangenconflictenregeling is 

voldoende om tot de nietigheid te leiden, ongeacht of de vennootschap daardoor 

schade heeft geleden (C. VAN DER ELST en K. SNEYERS, “Belangenconflicten 

in beursgenoteerde vennootschappen: hoe effectief zijn de wettelijke transparan-320 

tieverplichtingen?”, TRV 2018, 483; P. HAMER en C. DE POTTER, “Les conflits 

d’intérêts”, in Évolution et perspectives du droit des sociétés – anno 2006, Brus-

sel, Bruylant, 2006, 243; J. MALHERBE e.a., Droit des sociétés – Précis, Brus-

sel, Bruylant, 2011, 640; A. FRANCOIS, “De nieuwe regeling van belangencon-

flicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?”, in De gewijzigde ven-325 

nootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, 245, nr. 78). 
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Een minderheid meent dat de nietigheid enkel kan worden uitgesproken 

wanneer wordt aangetoond dat het beslissingsproces werd beïnvloed door de mis-

kenning (D. WILLERMAIN, “Le fonctionnement des organes et la représentation 330 

des sociétés – Questions choisies”, in Droit des affaires et sociétés – Actualités et 

nouveaux enjeux, Limal, Anthémis, 2013, 141 ; W. DAVID, “La procédure de 

conflit d’intérêts – Rappel de quelques principes”, JDSC 2015, 113; P. ERNST, 

Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 1997, 

564). 335 

 

De lagere rechtspraak is ter zake even verdeeld (vgl. Brussel 15 mei 2007, 

TRV 2007, 560 met Antwerpen 1 maart 1999, DAOR 2000, 54). 

 

Eisers sluiten zich aan bij de eerste strekking. Eisen dat de vennootschap 340 

aantoont dat het beslissingsproces werd beïnvloed door de miskenning, is een 

voorwaarde toevoegen aan de wet die er niet instaan. Daarmee zou bovendien de 

belangenconflictenregeling aan slagkracht verliezen. 

 

 345 

 Bij het tweede onderdeel 

 

 Het recht op bewijs is het recht van elke procespartij om, enerzijds, de be-

wijzen waarover zij beschikt, voor te leggen en, anderzijds, te verzoeken dat de 

bewijzen waarover men (nog) niet beschikt, vergaard worden aan de hand van de 350 

nodige onderzoeksmaatregelen. Het recht op bewijs vloeit voort uit het algemeen 

rechtsbeginsel van het recht van verdediging en uit art. 6 EVRM (B. ALLE-

MEERSCH e.a., “Overzicht van rechtspraak - Het burgerlijk bewijsrecht”, TPR 

2015, 617, nr. 17 met verwijzing naar Cass. 25 september 2000, Arr.Cass. 2000, 

1424). 355 

 

 Uw Hof houdt toezicht op de eerbiediging van het recht op bewijs, en gaat 

na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig het verzoek tot opleg-

ging van een onderzoeksmaatregel kon weigeren (zie o.m. Cass. 20 januari 2003, 

Arr.Cass. 2003, afl. 1, 169; Cass. 20 november 2008, Arr.Cass. 2008, afl. 11, 360 

2572; Cass. 11 mei 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 5, 1246). 

 

Zo oordeelde Uw Hof dat, hoewel de rechter mag weigeren om een des-

kundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigen-
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onderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering 365 

aangevoerde feiten aannemelijk kan maken, hij evenwel niet alle deskundigenon-

derzoeken of onderzoeksmaatregelen kan weigeren als een dergelijk gegeven 

voorhanden is, daar hij in dat geval het recht van de eiser miskent om het bewijs 

te leveren van de feiten die hij aanvoert (Cass. 15 juni 2012, Arr.Cass. 2012, afl. 

6-7-8, 1659). 370 

 

 Zie voorts B. WEYTS, “Bewijsproblemen bij de begroting van economische 

schade”, TBBR 2014, afl. 6, 269, nr. 11: 

 

“Ter zake moet een onderscheid worden gemaakt tussen de aanvoerings-375 

last van de feiten waarop de vordering steunt enerzijds en de bewijslast 

van de betwiste feiten anderzijds.  De aanvoeringslast omvat de verplich-

ting om de feiten aan te voeren die de aansprakelijkheidsvordering kunnen 

gronden alsook de toepasselijke rechtsregels. Wanneer de benadeelde deze 

plicht vervult, moet hij ook de mogelijkheid krijgen om het bewijs te leve-380 

ren van de door hem geleden schade. Anders oordelen zou afbreuk doen 

aan het recht van de benadeelde om zijn schade te bewijzen” (met goed-

keurende verwijzing naar voormelde rechtspraak van Uw Hof) 

 

 385 

 

* 

* * 

 

 390 

 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie voor eisers dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge 

behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen 

naar een ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 395 

 

 

Antwerpen, 9 december 2019 
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 415 

 

Bij de indiening ter griffie wordt bij deze voorziening het exploot van betekening 

van deze voorziening aan de verwerende partijen gevoegd.  

 

 420 


