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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. S.15.0112.F
A. R.,
toegelaten tot het voordeel van de rechtsbijstand bij beschikking van 24 september
2015 (G.15.0167.F),
Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Luik van 29
juni 2015.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 13 april 2016 een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
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CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1675/2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, mag enkel een natuurlijk persoon, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling indienen.
De koopman, in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, is hij die
voor eigen rekening, hetzij in eigen naam, hetzij bij mandataris of aangestelde,
gewoonlijk zogeheten daden van koophandel stelt.
Enerzijds vormt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid krachtens artikel 2, Wetboek van Vennootschappen, een juridische persoonlijkheid die
zich onderscheidt van die van de vennoten.
Luidens artikel 210, eerste lid, van dat wetboek verbinden de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts hun inbreng en kunnen hun rechten alleen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden.
Bijgevolg verleent de omstandigheid dat een natuurlijk persoon een vennoot van
een dergelijke vennootschap is, hem niet de hoedanigheid van koopman.
Anderzijds bepaalt artikel 61, § 1, van datzelfde wetboek dat de vennootschappen
handelen door hun organen waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld door
dat wetboek, het maatschappelijk doel en de statuten en dat de leden van deze organen niet persoonlijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
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Luidens artikel 255, eerste lid, van dat wetboek worden de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bestuurd door een of meer personen, al
dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.
Aangezien de zaakvoerder van een dergelijke vennootschap handelt in naam en
voor rekening van die laatste, verleent de omstandigheid dat hij daden van koophandel stelt hem niet de hoedanigheid van koopman.
Het arrest, dat erop wijst dat de eiser de enige vennoot en zaakvoerder van de
bvba Auras Europ is, oordeelt vervolgens dat hij “de activiteit van koopman uitoefent onder de dekmantel van zijn vennootschap Auras Europ”, dat “hij alleen
beslist over de aandelen van de vennootschap en een statuut van zelfstandige
heeft”, dat “er geen gezagsverhouding is” en dat “de belangen van de vennootschap en die [van de eiser] kennelijk vermengd zijn”.
Het arrest verantwoordt op grond van die overwegingen, waaruit niet volgt dat de
eiser voor eigen rekening gewoonlijk zogeheten daden van koophandel uitoefent,
zijn beslissing om het verzoek van de eiser tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling niet-gegrond te verklaren wegens zijn hoedanigheid van koopman, niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietigde
arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik, anders samengesteld.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Mireille Delange,
Michel Lemal en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 2 mei 2016
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uitgesproken door afdelingsvoorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.
Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Antoine Lievens en overgeschreven met assistentie van griffier Vanessa Van de Sijpe.
De griffier,

De raadsheer,

