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I. PARTIJEN

Eisende par�j:

de CVBA IMMOSCOOP,

- (...)

Met als raadsman:

- Meester Katrien PACQUÉE, advocaat

(...)

- Ter zi�ng zelf aanwezig

Verwerende par�j:

de BVBA BELLEVILLE

(...)

Met als raadsman:

- Meester Gracy SAERENS, advocaat,

- (...)

- Ter zi�ng zelf aanwezig

II. PROCEDUREVERLOOP

De rechtbank houdt rekening met de volgende procedurestukken:

- De dagvaarding die op verzoek van eisende par�j betekend werd op 30 augustus 2018.

- De beschikking overeenkoms�g ar�kel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek van 19 november 2018. De zaak werd hiermee
vastgesteld op de openbare zi�ng van deze kamer van 12 april 2019.

- Voor CVBA IMMOSCOOP:

o de conclusie van 8 januari 2019

o de stukken neergelegd op 8 januari 2019,

- Voor BVBA BELLEVILLE:

o de tweede en synthesebesluiten van 14 januari 2019

o de stukken neergelegd op 14 januari 2019,

De raadslieden van par�jen hebben de zaak op de openbare zi�ng toegelicht.

Alle procedurestukken zijn opgesteld in het Nederlands. De gehele rechtspleging is in het Nederlands gevoerd. De Wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

III. SITUERING VAN HET GESCHIL

1. CVBA IMMOSCOOP is een coöpera�eve vennootschap bestaande uit verschillende vast-goedmakelaars.

Op 22 februari 2017 schreef BVBA BELLEVILLE zich in op een aandeel van deze CVBA IMMOSCOOP. Zij betaalde hiervoor de prijs
van 900,00 EUR middels stor�ng van diezelfde dag.

Aansluitend nam BVBA BELLEVILLE publiciteit af van CVBA IMMOSCOOP. CVBA IMMOSCOOP factu-reerde hiervoor - en BVBA
BELLEVILLE betaalde - maandelijkse vergoedingen van telkens 151,25 EUR.



2. Na een "bijzondere algemene vergadering" van 29 januari 2018 en middels publica�e in het Belgisch Staatsblad van 22 februari
2018, liet CVBA IMMOSCOOP haar maatschappelijke ze-tel wijzigen van het adres te Kapellen, Sta�onsstraat 35 naar haar huidige
adres te 9800 Bach-te-Maria-Leerne, Leernesesteenweg 234. De facturen van CVBA IMMOSCOOP (minstens) vanaf 10 februari
2018 vermeldden eveneens dit laatste adres.

Noot: deze publica�e verwijst tevens naar een zetelverplaatsing "bij beslissing raad van bestuur". Klaarblijkelijk werd er
hieromtrent naderhand op 7 juni 2018 een (bij-komende?) algemene vergadering gehouden teneinde (opnieuw?) over deze zetel-
verplaatsing te beslissen.

3. Op 19 maart 2018 verzond BVBA BELLEVILLE een opzegbrief aan CVBA IMMOSCOOP, Sta�ons-straat 35, 2950 Kapellen (het oude
adres). CVBA IMMOSCOOP stelt dat zij dit schrijven niet ont-ving.

Dit schrijven meldt, naast de opzeg, tevens: "Wij zorgen voor de betaling van de nog open-staande facturen en vragen u onze inleg
terug te storten."

Op 19 april 2018 volgde een nieuwe opzegbrief, ditmaal gericht aan het nieuwe adres van CVBA IMMOSCOOP. Deze betwis�e een
en ander voor het eerst op 1 juni 2018.

4. CVBA IMMOSCOOP verwees in haar betwis�ng onder meer naar ar�kel 16 van de statuten - "Ui�reding door een vennoot" - van
CVBA IMMOSCOOP:

"1. Een vennoot kan slechts uit de vennootschap treden gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar, en dit ten
vroegste nadat hij twee (2) volledige jaren ven-noot is geweest. (...)

3. De vennoot die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden zijn verzoek mee te delen bij middel van
een aangetekende brief aan de raad van be-stuur.

4. De raad van bestuur onderzoekt of de vennoot die wenst uit te treden voldoet aan alle voorwaarden gesteld door de wet en
onderhavige statuten (...)

5. Binnen een termijn van der�g (30) kalenderdagen na de verzending van voormelde aangetekende brief dient de raad van
bestuur zijn besluit (...) aan de betrokken vennoot te betekenen (...)

Indien de raad van bestuur verzuimt te antwoorden binnen voormelde periode van der-�g (30) dagen, wordt het verzoek tot
ui�reding beschouwd als zijnde toegestaan."

IV. DE EISEN

CVBA IMMOSCOOP vraagt de rechtbank om BVBA BELLEVILLE te veroordelen tot betaling van 3.055,25 EUR, te vermeerderen met
interesten en gerechtskosten.

BVBA BELLEVILE stelt een tegenvordering in. Zij vraagt de rechtbank om CVBA IMMOSCOOP te veroordelen tot betaling van 900,00
EUR, meer kosten.

V. BEOORDELING

A. TERRITORIALE BEVOEGDHEID

5. BVBA BELLEVILLE werpt in haar laatste conclusie (doch niet in haar eerste) een excep�e van territoriale onbevoegdheid op.

Art. 854 Ger. W. bepaalt evenwel:

"De onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voor-gedragen voor alle excep�e of verweer
behalve wanneer zij van openbare orde is."

De territoriale bevoegdheid is niet van openbare orde. De excep�e werd niet voorgedragen voor alle "excep�e of verweer". De
excep�e is niet gegrond.

B. TEN GRONDE

6. Het is duidelijk dat BVBA BELLEVILLE op 22 februari 2017 willens en wetens aandeelhouder is geworden van CVBA IMMOSCOOP.
Dat blijkt uit de ondertekening van het "cer�ficaat van aandeel" en de gelijk�jdige betaling hiervan door BVBA BELLEVILLE.

7. Bij schrijven van 19 maart 2018 wenste BVBA BELLEVILLE aan CVBA IMMOSCOOP mee te de-len dat zij de samenwerking wenste
te stoppen en dat zij zorg zou dragen voor betaling "van de nog openstaande facturen" - op dat ogenblik: de facturen voor februari
en maart 2018 ten bedrage van elk 151,25 EUR. BVBA BELLEVILLE kan bijgevolg thans niet redelijk de gehou-denheid tot betaling
van deze facturen in rechte betwisten, ook al wordt hieromtrent geen enkele onderliggende presta�e aangetoond (cf. infra).



Dit schrijven van 19 maart 2018 werd evenwel verzonden aan het oude adres van CVBA IM-MOSCOOP. BVBA BELLEVILLE diende
echter op de hoogte te zijn van het nieuwe adres:

- Dit nieuwe adres stond vermeld op de facturen voor februari en maart 2018;

- Dit nieuwe adres was gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

- De adreswijziging volgt uit een verslag van een algemene vergadering waarvan BVBA BELLEVILLE, als vennoot, geacht wordt
kennis te hebben (of minstens kon zij hier rede-lijkerwijze kennis van hebben);

- Hoewel er geen reac�e volgde van CVBA IMMOSCOOP op het schrijven van 19 maart 2018 schrij� BVBA BELLEVILLE haar per 19
april 2018 alsnog aan op het juiste, nieuwe adres. BVBA BELLEVILLE had derhalve kennis van het nieuwe adres.

Het kan CVBA IMMOSCOOP niet verweten worden dat zij het schrijven van 19 maart 2018, ge-richt aan het oude en dus verkeerde
adres, niet ontving. Hoewel het commercieel nu�g kan zijn voor een vennootschap om post gericht aan het oude adres
automa�sch te laten door-sturen voor een bepaalde periode, is er geen we�elijke verplich�ng in die zin.

BVBA BELLEVILLE toont niet aan dat CVBA IMMOSCOOP dit schrijven van 19 maart 2018 ontving. Bijgevolg hee� BVBA BELLEVILLE
haar "lidmaatschap" niet stopgezet per 19 maart 2018. Het schrijven van 19 maart 2018 geldt niet als verzoek tot ui�reding in de
zin van art. 16 van de statuten van CVBA IMMOSCOOP.

8. Bij schrijven van 19 april 2018, verzonden op 20 april 2018, verzond BVBA BELLEVILLE een nieuw bericht van stopze�ng,
aangetekend en met ontvangstbeves�ging:

- Gesteld wordt dat de nieuwe factuur voor april 2018 geprotesteerd wordt "omdat wij ons lidmaatschap opgezegd hebben" - de
rechtbank beoordeelt dit protest als ongegrond, nu hierboven reeds geoordeeld werd dat het "lidmaatschap" op 19 maart 2018
niet stopgezet werd;

- Uit dit schrijven - en de verwijzing naar het schrijven van 19 maart 2018 - blijkt evenwel ontegensprekelijk een verzoek van BVBA
BELLEVILLE om de samenwerking en het aandeelhouderschap te beëindigen. Zulk verzoek vraagt immers geen sacrale of formele
bewoordingen. Het volstaat dat de inten�e duidelijk is, zoals in casu. Dit verzoek is gericht aan het correcte adres en werd
aangetekend verzonden "met ont-vangstbeves�ging".

In latere corresponden�e gee� CVBA IMMOSCOOP aan dat zij dit schrijven mogelijk niet ont-vangen zou hebben wegens interne
administra�eve problemen: er zouden "mee(r)dere be-stuurders hun handtekening op de Bpost documenten" moeten plaatsen.
Een en ander kan evenwel bezwaarlijk aan BVBA BELLEVILLE verweten worden. CVBA IMMOSCOOP hee� er statu-tair voor
gekozen om haar maatschappelijke zetel naar het betreffend adres te verplaatsen. Zij staat er aldus zelf voor in dat de post die op
dat adres wordt toegezonden, daadwerkelijk ontvangen en behandeld wordt.

Het argument doet verder weinig terzake nu CVBA IMMOSCOOP in diezelfde latere corresponden�e "de datum van 19/04/2018 als
datum van aanvraag tot uitstap" erkent.

9. Volgens ar�kel 16.5 de statuten van CVBA IMMOSCOOP dient haar raad van bestuur binnen de der�g dagen na verzending van
een aangetekende brief met verzoek tot ui�reding, dit verzoek te aanvaarden of te weigeren - bijvoorbeeld met toepassing van
ar�kel 16.1 van diezelfde statuten. Bij gebreke hieraan wordt "het verzoek tot ui�reding beschouwd als zijnde toegestaan."

Een beslissing van de raad van bestuur van CVBA IMMOSCOOP in die zin, daterend van uiterlijk 21 mei 2018 ligt niet voor, zodat op
die datum het verzoek tot ui�reding beschouwd wordt "als zijnde toegestaan". Nu CVBA IMMOSCOOP het verzoek hee�
toegestaan, is de eventuele verwijzing naar het voor�jdig �jds�p van ui�reding - ar�kel 16.1 van de statuten - niet lan-ger
relevant.

Overigens ligt er in het geheel geen beslissing van de raad van bestuur van CVBA IMMOSCOOP over de vraag tot ui�reding van
BVBA BELLEVILLE voor, ook niet van latere datum. Weliswaar verwijst CVBA IMMOSCOOP in een schrijven van 8 juni 2018 in
algemene termen naar een der-gelijke voorgehouden beslissing. De beslissing van de raad van bestuur wordt tot op heden niet
bijgebracht, zodat de rechtbank hieromtrent in het duister tast.

Par�jen zijn het eens over de waarde van het aandeel en verzoeken de rechtbank dit aandeel zonder meer op 900,00 EUR te
begroten, waarbij zij afstand doen van de statutaire be-palingen terzake en waarbij zij verzoeken om geen deskundige-accountant
aan te stellen om de reële waarde te begroten. Het past dat de rechtbank dit akkoord tussen par�jen bekrach�gt.

CVBA IMMOSCOOP diende bijgevolg dit bedrag van 900,00 EUR op 21 mei 2018 terug te storten aan BVBA BELLEVILLE. BVBA
BELLEVILLE vordert geen interesten.

10. Wat betre� de vordering van CVBA IMMOSCOOP tot betaling van facturen, merkt de recht-bank het volgende op:

- BVBA BELLEVILLE hee� de verschuldigdheid van de facturen voor februari en maart 2018 in rechte erkend;

- Het protest van BVBA BELLEVILLE aangaande de factuur voor april 2018 is, zoals hierbo-ven reeds gemeld, ongegrond. Bijgevolg is
ook deze factuur verschuldigd;



- CVBA IMMOSCOOP toont op geen enkele wijze een contractuele grondslag aan die de factura�e vanaf mei 2018 zou
verantwoorden. Zij toont evenmin aan dat zij presta-�es verricht hee� of dat BVBA BELLEVILLE daarom verzocht hee�.

De rechtbank merkt hierbij volledigheidshalve op dat de verwijzing door CVBA IM-MOSCOOP naar haar "charter" en haar
"algemene voorwaarden" weinig terzake die-nend is. CVBA IMMOSCOOP toont niet aan dat BVBA BELLEVILLE kennis had van deze
do-cumenten. CVBA IMMOSCOOP toont evenmin aan dat BVBA BELLEVILLE, behoudens de aankoop van het ene aandeel, ooit
akkoord is gegaan met een afzonderlijke over-eenkomst van dienstverlening/publica�e. Bijgevolg zijn de aanhorigheden, de latere
facturen (na mei 2018) en de verbrekingsvergoeding evenmin verschuldigd.

Uit een eventuele kennisname of een eventueel akkoord van een aandeelhouder met de principes uit of de tekst van het charter
en/of de algemene voorwaarden van CVBA IMMOSCOOP, kan niet afgeleid worden dat deze aandeelhouder hieromtrent een
overeenkomst in de zin van art. 1134 B.W. met CVBA IMMOSCOOP gesloten hee�. Dergelijke kennisname of dergelijk akkoord
namens de vennoot impliceren hoog-stens dat de aandeelhouder in kwes�e - louter in de hoedanigheid van aandeelhou-
der/vennoot - akkoord gaat dat CVBA IMMOSCOOP onder de betreffende voorwaar-den de markt betreedt, waarbij CVBA
IMMOSCOOP klaarblijkelijk enkel overeenkom-sten in de zin van het charter en/of de algemene voorwaarden zal afsluiten met
haar vennoten. Hieruit blijkt niet dat de aandeelhouder in kwes�e ook een overeenkomst met CVBA IMMOSCOOP wenst af te
sluiten in een andere hoedanigheid, zijnde deze van klant, cliënt of opdrachtgever.

De rechtbank kan zich in het algemeen niet van de indruk ontdoen dat CVBA IM-MOSCOOP het aandeelhouderschap van de CVBA
enerzijds en de beginselen van con-tractuele samenwerking anderzijds verwart.

Ten overvloede: de rechtbank begrijpt niet waarom CVBA IMMOSCOOP - die in wezen doch ten onrechte voorhoudt dat de plicht
tot afname van bepaalde diensten door een vennoot voortvloeit uit het aandeelhouderschap - meent gerech�gd te kunnen zijn op
een verbrekingsvergoeding en/of aanrekening van administra�eve kosten in geval van laa�jdige betaling. Indien de plicht tot
afname van bepaalde diensten voortvloeit uit het aandeelhouderschap, dient de vennootschap deze diensten te blijven leveren
aan haar aandeelhouder(s) behoudens in geval van ui�reding. Zij kan zich in die hypothese niet beroepen op de (contractuele)
niet-uitvoeringsexcep�e of een voorgehouden contractuele wanpresta�e.

De eis van CVBA IMMOSCOOP is slechts gegrond t.b.v. 453,75 EUR.

11. Na compensa�e van hoofd- en tegeneis is CVBA IMMOSCOOP het bedrag van (900,00 - 453,75 = ) 446,25 EUR verschuldigd aan
BVBA BELLEVILLE.

C. DE PROCESKOSTEN

12. In ieder eindvonnis wordt de "in het ongelijk gestelde par�j" veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten. Dit zijn onder
meer de kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsver-goeding, de rolrechten en een bijdrage in het Begro�ngsfonds voor de
juridische tweedelijns-bijstand.

1. De rechtsplegingsvergoeding

13. Om de rechtsplegingsvergoeding te bepalen, dient de rechtbank eerst het bedrag van de (hoofd)vordering vast te stellen.

14. De vorderingen zijn in geld waardeerbaar. De rechtbank bepaalt de toepasselijke schijf op basis van de optelsom van de
wederzijdse vorderingen, zijnde 3.055,25 EUR in hoofdsom enerzijds en 900,00 EUR anderzijds.

Bijgevolg is de toepasselijke schijf deze van 2.500,01 EUR tot 5.000,00 EUR. Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding
bedraagt bijgevolg 780,00 EUR. Par�jen zijn het hierover bij conclusie eens.

Er zijn geen redenen om af te wijken van het basisbedrag.

2. De dagvaardingskosten

15. De dagvaardingskosten blijven ten laste van CVBA IMMOSCOOP.

VI. BESLISSING

Na beraad en gelet op de argumenten hierboven, beslist de rechtbank het volgende. Deze beslissing gebeurt op tegenspraak.

De vordering van CVBA IMMOSCOOP is toelaatbaar en is ten dele gegrond.

De tegenvordering van BVBA BELLEVILLE is toelaatbaar en is als volgt gegrond.

Na compensa�e van hoofd- en tegeneis wordt CVBA IMMOSCOOP veroordeeld om aan BVBA BELLEVILLE te betalen:

- De hoofdsom van 446,25 EUR.

- De gerechtskosten die als volgt begroot worden:



o De rechtsplegingsvergoeding: 780,00 EUR.

Alle andere en strijdige middelen worden afgewezen.

Dit vonnis is gewezen door Kamer 9 van de <ondernemingsrechtbank> Antwerpen, afdeling Antwerpen, samengesteld uit:

T. LAURENS, rechter, voorzi�er van de kamer,

S. D'HULST, rechter in ondernemingszaken,

H. MARIEN, plaatsvervangend rechter in ondernemingsza-ken,

S. VAN DEN HEUVEL, Wnd. griffier,


