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I. Inleiding

1. ‘Tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen” bevindt
zich vaak een proces, en bij het voeren van dat proces
is de correcte nakoming van een stevige portie vorm-
voorschriften onontbeerlijk.’ Zo ving Kris Wagner op
zeer treffende wijze zijn doctoraal proefschrift aan
over de sancties in het burgerlijk procesrecht2 en wijst
daarbij op het feit dat ter verwezenlijking van eenie-
ders juridische aanspraken, het voeren van procedu-
res van primair belang is, maar dat de spelregels van
deze procedures met de nodige omzichtigheid moeten
worden nageleefd.

De KBO-wet, die het voorbije jaar haar tiende verjaar-
dag vierde en dit jaar ten grave werd gedragen, voor-

zag in haar artikel 14 enkele van de door Wagner be-
handelde sancties dewelke opvallen door een aantal
bijzondere kenmerken die in deze bijdrage worden
onderzocht.

Het op 9 mei 2014 in werking getreden artikel III.26
van het Wetboek van Economisch Recht (WER)3 is ar-
tikel 14 KBO-wet komen te vervangen.

De eerste paragraaf van het nieuwe artikel is evenwel
een quasi ongewijzigde overname van art. 14, lid 1, 2
en 3 KBO-wet.

De tweede paragraaf voegt enkel toe dat de sanctie ook
geldt ten aanzien van iedere hoofdvordering, tegen-
vordering of vordering tot tussenkomst, ingediend bij
verzoekschrift, bij conclusie of deurwaardersexploot,
waarbij een (beperkte) controverse wordt beslecht en
waaruit dient te worden afgeleid dat de oorspronke-
lijke sanctie, zoals vervat in art. 14 KBO-wet, zich ook
beperkte tot het vermelden van het ondernemings-
nummer in deurwaardersexploten4.

Verder werd enkel nog aandacht besteed aan een dis-
crepantie tussen de Nederlandstalige en de Fransta-
lige versie van art. 14 KBO-wet, waarbij sommigen ten
onrechte opperden dat uit de Franse tekst zou blijken
dat de exceptie op grond van art. 14, lid 4 KBO-wet
slechts doel kon treffen als dit werd opgeworpen sa-
men met een andere exceptie of middel van onontvan-
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1. Deze bijdrage is de actualisatie en herwerking van een masterproef in het kader van de Master na Master-opleiding in het Ondernemingsrecht aan de Universiteit
Antwerpen. Dank is verschuldigd aan professoren B. PONET en A. DE BOECK, alsmede aan de heer R. MATTON en aan de referendarissen bij de Belgische hoven
van beroep.

2. K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu 2007, 5.
3. Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het

Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in
boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14 augustus 2013; Art. 1 Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding
van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het
Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in
boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 28 april 2014.

4. Zoals ook blijkt uit de memorie van toelichting: ‘Het artikel III.26 herneemt het artikel 14 van de KBO-Wet. De structuur van dit artikel werd echter gewijzigd om conform
te zijn aan het arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest 46/2007). Inderdaad, zoals het was opgesteld kon het artikel geïnterpreteerd worden als enkel van toepassing
zijnde op ondernemingen waarvan de vordering werd ingediend bij deurwaardersexploot. Hoewel echter de leden 1 tot 3 enkel betrekking hebben op dat laatste geval,
is lid 4 van toepassing onafhankelijk van het feit of de vordering al dan niet bij deurwaardersexploot is ingediend. Het artikel werd dan ook verdeeld in twee paragrafen.
Paragraaf 1 betreft de ontvankelijkheid van de bij deurwaardersexploot ingediende vorderingen, en paragraaf 2 is een algemene regel van ontvankelijkheid van vorde-
ringen naar gelang van het maatschappelijke doel van de onderneming die de vordering indient of de activiteiten waarvoor de onderneming is ingeschreven.’; Parl.St.
Kamer, 8 april 2013, nr. 53K2741001, 11, www.dekamer.be.
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kelijkheid5. Het Hof van Cassatie had deze kwestie wel
reeds ondubbelzinnig beslecht6.

Het wetgevend optreden is aldus zeer beperkt (en wei-
nig nuttig) gebleken. De problematiek blijft derhalve
bestaan en wordt niet minder interessant. De aange-
haalde rechtspraak en rechtsleer blijft evenzeer rele-
vant.

In deze bijdrage wordt in een theoretische analyse
vooreerst nagegaan wat de draagwijdte is van de te be-
spreken sancties, die vervolgens worden gekaderd
binnen de systematiek van het burgerlijk procesrecht.
Aan de hand van een bespreking van recente en niet
elders aangehaalde rechtspraak7, worden deze bevin-
dingen getoetst. Vervolgens wordt kort ingegaan op de
verbintenisrechtelijke mogelijkheden voor het om-
gaan met deze sancties, om te eindigen met een alge-
meen besluit.

II. Situering en theoretische analyse

II.1. Ratio legis en toepassingsgebied van art.
III.26 WER

2. Artikel III.26 WER en haar voorganger, artikel 14
van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernise-
ring van het handelsregister, tot oprichting van er-
kende ondernemingsloketten en houdende diverse be-
palingen8 (KBO-wet), kennen hun prille begin in de
wet van 9 maart 1929 tot wijziging van de wet van
30 mei 1924 tot instelling van het handelsregister9. De
wetgeving op het handelsregister is in essentie be-
doeld om het zwartwerk te beteugelen van diegenen
die een handelswerkzaamheid uitoefenen zonder er
de juridische, sociale en fiscale gevolgen van te dra-
gen10. In den beginne werd een effectieve sanctie on-
nodig geacht, in de veronderstelling dat ‘een koopman
of firma, die weigeren zou zich in alle oprechtheid te

doen kennen door inschrijving in het handelsregister
in de ogen van de ernstige handelslieden alle aanzien
zou verliezen’11. Na de vaststelling dat dit uitgangs-
punt zich niet in de praktijk kon vertalen, werd met
de wet van 9 maart 1929 voor een eerste maal een
onontvankelijkheidssanctie ingevoerd, die vervolgens
eerst verwerd tot de artikelen 41 en 42 van het Ko-
ninklijk besluit van 20 juli 1964 houdende coördina-
tie van de wetten betreffende het handelsregister12,
nadien ‘geherformuleerd’ in artikel 14 KBO-wet, om
thans haar huidige vorm te vinden in artikel III.26
WER.

Artikel III.26 WER luidt als volgt:

‘§ 1

Elk op verzoek van een handels- of ambachtsonderne-
ming betekend deurwaardersexploot vermeldt steeds
het ondernemingsnummer.

Bij gebreke aan vermelding van het ondernemings-
nummer op het deurwaardersexploot, verleent de
rechtbank uitstel aan de handels- of ambachtsonder-
neming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen op de datum van het inleiden van de
vordering te bewijzen.

Indien de handels- of ambachtsonderneming haar in-
schrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank
van Ondernemingen op de datum van het inleiden van
haar vordering niet bewijst binnen de door de recht-
bank gestelde termijn of indien blijkt dat de onderne-
ming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, verklaart de rechtbank van ambts-
wege de vordering van de handels- of ambachtsonder-
neming onontvankelijk.

§ 2

Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in
deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispunt-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ‘Bovendien werd de laatste alinea van het artikel gewijzigd in de Franse versie om rekening te houden met het arrest van het Hof van Cassatie van 28 mei 2010
(C.09 0528.F/1) die wees op de divergentie in de formulering tussen de Franse en Nederlandse versie en bevestigde dat er geïnterpreteerd moest worden overeenkomstig
de Nederlandse versie. Ter herinnering, de Franse versie bepaalde dat de onontvankelijkheid gedekt werd “si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense
n’est opposé comme fin de non-recevoir”. De Nederlandse versie voorzag op haar beurt dat de onontvankelijkheid gedekt was “indien de onontvankelijkheid niet voor
elke andere exceptie of verweermiddelen wordt ingeroepen”, Parl.St. Kamer, 8 april 2013, nr. 53K2741001, 11, www.dekamer.be.

6. Cass. 28 mei 2010, TRV 2011, 195-198: ‘Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken,
bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, worden eventuele verschillen tussen de Nederlandse en Franse tekst van de wetten, die overeenkomstig
artikel 1, eerste lid, van die wet, in het Nederlands en in het Frans worden gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt, opgelost naar de wil van de wetgever,
die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere. Bijgevolg moet worden nagegaan welke
bedoeling de wetgever had, veeleer dan te blijven vasthouden aan de letterlijke betekenis van de gebruikte bewoordingen. Blijkens de parlementaire voorbereiding wilde
de wetgever dat de in artikel 14, vierde lid, van de wet van 16 januari 2003 bedoelde grond van niet-ontvankelijkheid slechts vóór elke andere exceptie of elke ander
verweer mocht worden aangevoerd. Indien die grond van niet-ontvankelijkheid enkel zou worden aangenomen als er andere gronden van onontvankelijkheid zouden
worden aangevoerd, zou trouwens de bepaling waarin zulks is vastgelegd elke betekenis verliezen. Het arrest dat de grond van niet-ontvankelijkheid, aangevoerd tegen
de rechtsvordering verwerpt, op grond dat “de eiseres geen andere grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt”, schendt artikel 14, vierde lid, van de wet van 16 janu-
ari 2003.’

7. De wel eerder aangehaalde en gepubliceerde (relevante) rechtspraak werd telkenmale al dan niet uitbereid besproken en geannoteerd, zodat wordt volstaan
met verwijzing naar de desbetreffende bijdragen.

8. BS 5 februari 2003.
9. BS 25 maart 1929.
10. M. DAMBRE, ‘Commentaar bij art. 41-43 K.B. 20 juli 1964’, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen,

Kluwer, losbl., afl. 18, 67.
11. H. MINJAUW, ‘De onontvankelijkheid van de vordering als sanctie op de niet-inschrijving in het handelsregister’, P&B 1993, 7, met verwijzing naar A.J. MOMBAERTS,

‘Over het handels- en ambachtsregister’, RW 1957-58, 1787.
12. BS 8 augustus 1964.
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bank van Ondernemingen, maar haar hoofdvordering,
tegenvordering of vordering tot tussenkomst, inge-
diend bij verzoekschrift, bij conclusie of deurwaar-
dersexploot, gebaseerd is op een activiteit waarvoor
de onderneming op de datum van de inleiding van die
vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder
het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming
op deze datum is ingeschreven, is de vordering van
die onderneming onontvankelijk. De onontvankelijk-
heid is evenwel gedekt, indien ze niet voor elke an-
dere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.’

De redactie van deze bepaling is enigszins onduide-
lijk. De indeling in twee paragrafen verhult drie ver-
schillende hypotheses. De drie beoogde hypotheses,
waarin de sancties van ontvankelijkheid toepassing
vinden, zijn als volgt uiteen te rafelen:
1) Een ten verzoeke van een handels- of ambachtson-

derneming betekend deurwaardersexploot – dat
strekt tot het inleiden van een vordering in rechte
– vermeldt niet het ondernemingsnummer van de
verzoekende partij, waarna de gevatte rechter, des-
noods ambtshalve, uitstel verleent om de verzoe-
kende partij toe te laten bewijs bij te brengen van
haar inschrijving in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen ten tijde van het inleiden van de vorde-
ring, maar de verzoekende partij laat na dit bewijs
te leveren binnen de door de rechter daartoe be-
paalde termijn.

2) Een handels- of ambachtsonderneming leidt een
vordering in rechte in, maar lopende het geding
blijkt dat deze onderneming niet over een inschrij-
ving in de Kruispuntbank van Ondernemingen be-
schikt.

3) Een handels- of ambachtsonderneming die in haar
hoedanigheid van handels- of ambachtsonderne-
ming is ingeschreven in de Kruispuntbank van on-
dernemingen, leidt een vordering in rechte in,
maar deze vordering vloeit voort uit een activiteit

waarvoor de onderneming geen inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen heeft.

Artikel III.26 WER is bijgevolg enkel van toepassing
op handels- en ambachtsondernemingen13, die op het
moment van het instellen van de vordering nog deze
hoedanigheid bezitten14. Verder blijkt het toepassings-
gebied van de eerste hypothese beperkt tot de geval-
len waar dergelijke onderneming een vordering in
rechte inleidt middels deurwaardersexploot15.

In elk van de beschreven hypotheses geldt in eerste
instantie dat de handels- of ambachtsonderneming in
haar hoedanigheid van dergelijke onderneming een
inschrijving dient te nemen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen16.

Voor wat betreft de eerste hypothese, voorziet art.
III.26, §1 WER ogenschijnlijk in een onnodig complex
en van weinig doorzicht getuigend herformuleren van
de gelijkluidende vormvereiste van art. 43, 2° Ger.W.,
evenwel zonder matigende werking van de nietig-
heidsleer.

De tweede hypothese is, na loskoppelen in de wettekst
van de eerste, duidelijk en viseert een onderneming
die geen inschrijving in de Kruispuntbank van onder-
nemingen heeft genomen.

In de derde hypothese heeft de verzoekende partij
weldegelijk een inschrijving als handels- of ambachts-
onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen, maar maakt de activiteit, naar aanleiding waar-
van een vordering in rechte wordt gesteld, op het
moment van het instellen van de vordering geen voor-
werp uit van deze inschrijving, die ‘de door de onder-
neming uitgeoefende economische activiteiten’ dient
te vermelden17. Het aanvullen van de inschrijving tij-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Art. I.2, 9° en 10° WER: ambachtsonderneming: de onderneming opgericht door een private persoon die over een vestigingseenheid beschikt in België en er
gewoonlijk, krachtens een overeenkomst tot verstrekking van diensten, hoofdzakelijk materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen leveringen van waren
dan wel slechts toevallige leveringen van waren gepaard gaan en aldus vermoed wordt de hoedanigheid van “ambachtsman” te hebben; handelsonderneming:
elke persoon, die over een vestigingseenheid beschikt in België en er daden van koophandel uitoefent, zoals beschreven in het Wetboek van Koophandel en die
aldus wordt vermoed de hoedanigheid van “handelaar” te hebben. Dit is overigens eveneens een getrouwe overname van art. 2, 4° en 5° KBO-wet. Ook autonome
overheidsbedrijven vallen onder de toepassing van de KBO-wet, in zoverre dit niet onverenigbaar is met hun verplichtingen als openbare dienstverlener: Kh.
Brussel 18 mei 2012, J.L.M.B. 2012, 1585; Luik 12 mei 2005, Rev.prat.soc. 2004, 402; Cass. 18 juni 2007, TBH 2007, 869.

14. M. DE MAREZ en P. VAN CAENEGEM, ‘De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen’, in B. TILLEMAN, en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch
Privaatrecht XIII. Handels- en economisch recht. Deel 1. Ondernemingsrecht. Volume A, Mechelen, Kluwer, 2011, 492, voetnoot 48, met verwijzing naar Arbitragehof
28 mei 2003, BS 21 oktober 2003 en Luik 10 juni 2010, JT 2010, 702; H. DE WULF, B. KEIRSBILCK en E. TERRYN, ‘Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht en
handelspraktijken 2003-2010’, T.P.R. 2011, 948.

15. Deze beperking gold en geldt m.i. inderdaad enkel in de eerste hypothese. Het Grondwettelijk Hof heeft zo bij wijze van voorbeeld geoordeeld dat een wets- en
grondwetsconforme interpretatie van art. 14, lid 4 KBO-wet (derde hypothese, en niet de eerste hypothese) dient te leiden tot de toepassing van de aldaar
bepaalde onontvankelijkheidssanctie op een tegenvordering in rechte, geformuleerd in een conclusie; zie Arbitragehof 21 maart 2007, www.const-court.be. DE
MAREZ en VAN CAENEGEM leidden hieruit m.i. ten onrechte af dat de verplichte vermelding van het ondernemingsnummer o.g.v. art. 14, lid 1 KBO-wet ook gold
ten aanzien van conclusies (en impliciet ten aanzien van verzoekschriften en alle andere akten van rechtspleging), hetgeen evenwel de draagwijdte van de tekst
overschrijdt, derhalve geen wettelijke basis kent en alleszins niet kan worden afgeleid uit het aangehaalde arrest van het Grondwettelijk Hof, dat niet handelt
over de niet-vermelding van het ondernemingsnummer, maar wel over een onvolledige inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen; zie M. DE MAREZ
en P. VAN CAENEGEM, ‘De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen’, in B. TILLEMAN, en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII.
Handels- en economisch recht. Deel 1. Ondernemingsrecht. Volume A, Mechelen, Kluwer, 2011, 491; In art. III.26 van het Wetboek van Economisch Recht wordt aan
deze dubbelzinnigheid verholpen door de vermelding van het ondernemingsnummer (eerste hypothese) enkel verplicht te stellen in een deurwaardersexploot,
waar voor de derde hypothese uitdrukkelijk wordt verwezen naar elke hoofdvordering, tegenvordering of vordering tot tussenkomst, ingediend bij verzoek-
schrift, bij conclusie of deurwaardersexploot. Verder is nog vermeldenswaardig dat DE WULF, KEIRSBILCK en TERRYN menen dat art. 14, lid 2 KBO-wet enkel gold
ten aanzien van vorderingen in rechte, ingesteld door een handels- of ambachtsonderneming, die betrekking hebben op een handelsactiviteit van deze onder-
neming. Wanneer een dergelijke onderneming een vordering zou instellen die vreemd is aan haar handel, zou zij haar ondernemingsnummer niet dienen te
vermelden. Dit m.i. ten onrechte; zie H. DE WULF, B. KEIRSBILCK en E. TERRYN, ‘Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht en handelspraktijken 2003-2010’, T.P.R.
2011, 946.

16. Art. III.49, §1 WER.
17. Art. III.18, 7° WER.
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dens de procedure kan niet verhelpen aan deze pro-
blematiek.

II.2. Sancties

3. In de drie hierboven beschreven gevallen, bestaat
de sanctie erin, volgens de letter van de wet, dat de
ingeleide vordering in rechte door de rechtbank onont-
vankelijk wordt verklaard.

De wetgever heeft zodoende een eigensoortig, hybride
systeem opgezet, dat niet inpasbaar is in het Gerechte-
lijk Wetboek.

II.2.1. Eerste hypothese: niet-vermelding van het
ondernemingsnummer in het gedinginleidend
deurwaardersexploot

4. ‘Elk op verzoek van een handels- of ambachtson-
derneming betekend deurwaardersexploot vermeldt
steeds het ondernemingsnummer.

Bij gebreke aan vermelding van het ondernemings-
nummer op het deurwaardersexploot, verleent de
rechtbank uitstel aan de handels- of ambachtsonder-
neming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen op de datum van het inleiden van de
vordering te bewijzen.

Indien de handels- of ambachtsonderneming haar in-
schrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank
van Ondernemingen op de datum van het inleiden van
haar vordering niet bewijst binnen de door de recht-
bank gestelde termijn of indien blijkt dat de onderne-
ming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, verklaart de rechtbank van ambts-
wege de vordering van de handels- of ambachtsonder-
neming onontvankelijk.’

De wetgever wilde in een bijzondere sanctie voorzien
voor de handels- of ambachtsonderneming die bij het
inleiden van haar vordering in rechte geen melding
maakt van haar ondernemingsnummer in het inlei-

dend dagvaardingsexploot. In de eerste hypothese
blijkt aldus sprake van een vormgebrek, principieel te
sanctioneren met een nietigheidssanctie, minstens
dient prima facie dergelijke sanctie te worden toege-
past18.

Het komt bevreemdend voor dat de rechtbank de vor-
dering zelfs ‘van ambtswege’ onontvankelijk verklaart
(moet verklaren), zo de verzoekende partij binnen een
door de rechtbank gestelde termijn niet aan de oor-
spronkelijke, vormelijke omissie verhelpt door zijn
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
aan te tonen.

De sanctie van onontvankelijkheid die een vordering
in rechte kan treffen, kan enkel volgen uit de afwezig-
heid van een onderliggende rechtsvordering (recht om
over een aanspraak een rechterlijke beslissing te beko-
men)19, i.e. onder meer bij afwezigheid van de daartoe
vereiste hoedanigheid. Het al dan niet beschikken over
een (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van On-
dernemingen raakt de hoedanigheid van de aanleg-
gende partij20. Een gebrek aan inschrijving betekent
een gebrek aan hoedanigheid die wordt gesanctio-
neerd met een onontvankelijkheid van de vordering
in rechte21.

De eerste hypothese betreft evenwel enkel de wijze
waarop deze rechtsvordering wordt uitgeoefend, met
name de verplichte vermelding van het (juiste) onder-
nemingsnummer van en door de aanleggende partij in
het deurwaardersexploot dat strekt tot inleiding van
de vordering in rechte.

De nietigheidssanctie is de sanctie bij uitstek in geval
van een verzuimde of onregelmatig verrichte vorm en
bij een eerste beschouwing de enige die hier op zijn
plaats is, dit mede gelet op het feit dat het toepassen
van deze sanctie de grond van de vordering niet ver-
mag te raken, zodat een nieuwe vordering in rechte
kan worden gesteld, met naleving van de formele ver-
eisten22, zoals i.c. volgens de meerderheidsopvatting
het geval is.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 239; A. FETWEISS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de
Liège, 1987, 51; P. VAN ORSHOVEN, ‘Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht’ in P. VAN
ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk Privaatrecht, Themis 2000-2001, Brugge, Die Keure, 29; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007,
125. WAGNER laat weliswaar na een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende hypotheses en sancties in art. 14 KBO-wet. Zo stoelt hij zijn kwalifi-
catie als sanctie van nietigheid ook op de vermeende dekking van de nietigheid bij gebreke aan het opwerpen ervan in limine litis. Deze dekking is evenwel slechts
uitdrukkelijk voorzien in de derde hypothese (doch vindt m.i. wel steeds toepassing ingevolge art. 864, lid 1 Ger.W.). De kwalificatie als nietigheid volgt m.i.
overtuigender uit het feit dat het te sanctioneren gegeven een vormgebrek uitmaakt en niet de kwaliteit van de juridische actor raakt. FETWEISS is formeler in
zijn stelling en betoogt in enigszins verdoken termen dat de vereiste van vermelding van het ondernemingsnummer in het inleidend deurwaardersexploot een
hernemen is van art. 43, 2° Ger.W. en a fortiori dat hierop onbetwistbaar de nietigheidsleer van toepassing is. VAN ORSHOVEN klasseert de onontvankelijkheids-
sanctie i.c. als “oneigenlijk” en formuleert een duidelijker criterium: ‘indien de vordering [zoals in casu het geval blijkt] wel degelijk (opnieuw) mag worden ingesteld,
zij het (ditmaal) uiteraard zónder schending van het betrokken vormvoorschrift en op voorwaarde dat dat inmiddels niet op àndere ontvankelijkheidsgronden onmoge-
lijk is geworden, is er geen sprake van niet-ontvankelijkheid, maar van ongeldigheid – afwezigheid van rechtsgevolgen – van een rechtshandeling, dus van nietigheid.
Niet-ontvankelijkheid impliceert immers afwezigheid van rechtsvordering, en dat valt niet te rijmen met (hernieuwde) toegang tot de rechter’. Zie a contrario H.
MINJAUW, ‘De onontvankelijkheid van de vordering als sanctie op de niet-inschrijving in het handelsregister’, P&B 1993, 9.

19. P. VAN ORSHOVEN, ‘Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht’ in P. VAN ORSHOVEN (ed.),
Gerechtelijk Privaatrecht, Themis 2000-2001, Brugge, Die Keure, 30; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 90-93; H. BOULAR-
BAH, ‘La double dimension de la qualité, condition de l'action et condition de la demande en justice’, T.B.B.R. 1997, 78-79. BOULARBAH stelt m.i. op overtuigende
wijze dat een nauwkeurigere terminologie zou zijn het vaststellen van het niet bestaan van de rechtsvordering (absence du droit d’agir).

20. K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 123.
21. A. FETWEISS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, 48; H. BOULARBAH, ‘La double dimension de la qualité, condition de l'action et

condition de la demande en justice’, T.B.B.R. 1997, 78-79; G. DE LEVAL, Élements de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 30.
22. S. AUDOORE, ‘Bestaat er een volgorde bij het opwerpen van excepties?’, P&B 2008, 189. AUDOORE deelt de sancties in art. 14 KBO-wet m.i. ten onrechte en zonder

onderscheid in als ‘exceptie van ontoelaatbaarheid van de eis’. Zoals reeds aangehaald dient eerst een duidelijke aflijning te worden gemaakt tussen de verschil-
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De wetgever hecht evenwel een dermate zwaar ge-
wicht aan deze beweerdelijk louter formele vereiste
dat het aan de rechter toekomt de sanctie ‘van ambts-
wege’ toe te passen en één en ander in elke stand van
het geding kan worden opgeworpen. Zoals reeds aan-
getoond, zou de nietigheidsleer ex artt. 860-867
Ger.W. evenwel dienen te worden toegepast23, die kort
gesteld inhoudt dat de verwerende partij deze nietig-
heid middels een exceptie moet opwerpen, dit voor
alle verweer en mits het aantonen van belangen-
schade, waarna de nietigheid slechts kan worden uit-
gesproken, in zoverre het normdoel van de geviseerde
proceshandeling niet is bereikt.

Aldus lijkt de eerste hypothese niet in de pasvorm van
de nietigheidsleer te vallen24.

5. Misschien is het beter te spreken van een module-
ren van de wijze waarop en de termijn waarbinnen de
aanleggende partij bewijs moet leveren van haar hoe-
danigheid.

Vanuit die optiek is de regeling in art. III.26, §1 WER
(eerste hypothese) te aanzien als een bijzondere op-
schortende exceptie25 met een unieke regeling om deze
te berechten. Een opschortende exceptie dient in be-
ginsel door een partij en in limine litis26 te worden
opgeworpen, hetgeen de tekst van art. III.26 WER niet
uitsluit. Gezien de verplichting opgelegd aan de rech-
ter om de vordering ‘van ambtswege’ onontvankelijk
te verklaren, kan evenwel worden beargumenteerd dat
de aldus beschouwde opschortende exceptie de open-
bare orde raakt en derhalve in elke stand van het ge-
ding kan worden opgeworpen, zelfs ambtshalve door
de rechter27.

Zo wordt de discussie omtrent het al dan niet voor-
handen zijn van een verdoken nietigheidssanctie uit
de weg gegaan en blijkt de sanctie van onontvankelijk-
heid beter op zijn plaats in de betrokken bepaling.
Evenmin is er op die manier dubbel gebruik met het-
geen bepaald in art. 43, 2° Ger.W.

In casu wordt de opschortende werking van de excep-
tie in de tijd beperkt, m.n. tot het einde van het door
de rechtbank verleende uitstel om bewijs van een in-
schrijving bij te brengen.

Vervolgens dient te worden begrepen dat bij het aflo-
pen van deze termijn wordt vermoed dat de aanleg-
gende partij niet over de vereiste inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt en haar
vordering dient te worden afgewezen bij gebreke aan
de vereiste hoedanigheid, waarbij de rechtbank aldus
ambtshalve een middel van onontvankelijkheid op-
werpt en toepast.

Zodoende wordt een betere inpassing gevonden in de
systematiek van het burgerlijk procesrecht en geeft
deze sanctie zelfs blijk van een gezonde procesecono-
mische insteek, nu de rechtspleging niet onbepaald
geschorst blijft en snel tot de toepassing van een mid-
del van onontvankelijkheid kan worden overgegaan,
die het geschil definitief beslecht.

II.2.2. Tweede hypothese: geheel ontbreken van
een inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen

6. ‘Indien blijkt dat de onderneming niet ingeschre-
ven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ver-
klaart de rechtbank van ambtswege de vordering van
de handels- of ambachtsonderneming onontvanke-
lijk.’

In de tweede hypothese is de onontvankelijkheids-
sanctie beter op zijn plaats, nu de vraag naar de effec-
tieve inschrijving volmaakter aansluit bij de vereiste
van hoedanigheid als bestaansvoorwaarde van een
vorderingsrecht28.

De gehanteerde sanctie van onontvankelijkheid is, zo-
als reeds aangehaald en beargumenteerd, de resultante
van het opwerpen van een middel van onontvankelijk-
heid, geput uit de afwezigheid van hoedanigheid en
dat in elke stand van het geding kan worden opgewor-
pen.

Een gebeurlijk gebrek aan hoedanigheid is niet van
openbare orde, aldus wordt algemeen aangenomen29.
Opvallend is dan ook dat de wetgever in de tweede
hypothese aan de rechter oplegt ‘van ambtswege’ de
vordering onontvankelijk te verklaren. Uit de letter
van de wet blijkt evenwel niet dat de rechter dit mid-
del van onontvankelijkheid ook ‘van ambtswege’ of

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

lende door de wetgever geviseerde hypotheses en de onderscheiden sancties die daaraan dienen te worden verbonden. Volgens een strikte lezing van de
wettekst dient vervolgens in eerste instantie een middel van onontvankelijkheid(/ontoelaatbaarheid) te worden ontwaard. Bij een nadere analyse kan voor de
eerste hypothese m.i. in principe evenwel enkel enerzijds worden gesproken van een (beslissende) exceptie van nietigheid van de proceshandeling, dan wel van
een opschortende exceptie tot het aantonen van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (infra).

23. Dit niettegenstaande het feit dat de wettekst niet uitdrukkelijk in een nietigheid in strikte zin voorziet. Zie: P. VAN ORSHOVEN, ‘Niet-ontvankelijkheid, nietigheid,
verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht’ in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk Privaatrecht, Themis 2000-2001, Brugge, Die
Keure, 39.

24. Niet in het minst omdat de nietigheidssanctie niet uitdrukkelijk wordt voorzien in de wet: ‘pas de nullité sans texte’; art. 860 Ger.W.
25. H. BOULARBAH, ‘La double dimension de la qualité, condition de l'action et condition de la demande en justice’, T.B.B.R. 1997, 79.
26. Art. 868 Ger.W.
27. S. AUDOORE, ‘Bestaat er een volgorde bij het opwerpen van excepties?’, P&B 2008, 184-185; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen,

Antwerpen, Maklu, 1997, 236-237.
28. K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 124.
29. K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 93; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht,

Antwerpen, Intersentia, 2008, 88; Cass. 17 februari 1995, RW 1995-96, 237; a contrario B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, ‘Régime des fins de non-recevoir tirées
du défaut d’intérêt ou de qualité’ in H. BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 176.
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ambtshalve moet opwerpen, doch enkel dat aan de
rechter geen beoordelingsvrijheid wordt gelaten, wan-
neer het gebrek aan inschrijving ‘blijkt’, cq. de verwe-
rende partij het middel met grond kan inroepen. Nu
kan worden gesteld dat de verplichting tot inschrij-
ving de openbare orde raakt, is desalniettemin te ver-
antwoorden dat de rechtbank dit middel van onont-
vankelijkheid ook ambtshalve zou opwerpen30.

Zulks lijkt in overeenstemming met een kwalificatie
als middel van onontvankelijkheid en kadert in de
geest van de besproken bepaling. Handel drijven zon-
der inschrijving en dienvolgens vorderingen in rechte
stellen is maatschappelijk onwenselijk (i.k.v. de be-
strijding van zwartwerk), zodat de beslechting van het
geschil aan de hand van dit middel van onontvanke-
lijkheid gepast voorkomt. Daarbij dient te worden
vastgesteld dat in de tweede hypothese de situatie
wordt beteugeld waarbij de aanleggende partij voor
het instellen van haar vordering niet was ingeschre-
ven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan
wel deze inschrijving nadien nog steeds niet heeft. De
sanctie strekt dan (m.i. terecht) verder dan het voldoen
aan de inschrijvingsformaliteit, doch treft het deelne-
men aan het handelsverkeer zonder inschrijving. Van-
uit die optiek is het gevolg dat het geschil definitief
wordt beëindigd31 meer dan verantwoord.

II.2.3. Derde hypothese: onvolledige inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen

7. ‘Indien de handels- of ambachtsonderneming wel
in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen, maar haar hoofdvordering,
tegenvordering of vordering tot tussenkomst, inge-
diend bij verzoekschrift, bij conclusie of deurwaar-
dersexploot, gebaseerd is op een activiteit waarvoor
de onderneming op de datum van de inleiding van die
vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder
het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming
op deze datum is ingeschreven, is de vordering van
die onderneming onontvankelijk. De onontvankelijk-
heid is evenwel gedekt, indien ze niet voor elke an-
dere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.’

In de derde hypothese liggen de kaarten opnieuw an-
ders. De voorziene sanctie heeft eigenschappen van
een exceptie en van een middel van onontvankelijk-
heid.

Net zoals in de tweede hypothese dient er in eerste
instantie sprake te zijn van een middel van onontvan-
kelijkheid, nu de inschrijving zelf de hoedanigheid
van de procespartij raakt. Opmerkelijk is evenwel de
vaststelling dat deze onontvankelijkheid ‘gedekt’ is,
indien zij niet voor ‘elke andere exceptie of verweer-
middel’ wordt opgeworpen, aldus als een exceptie.

Volgens de letter van art. III.26 WER, is de hoedanig-
heid van de procespartij gekoppeld aan de inschrij-
ving an sich in de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen als handels- of ambachtsonderneming. De al dan
niet correcte of volledige inschrijving ontneemt haar
deze hoedanigheid niet, zo dient te worden besloten.

Aldus wordt deze sanctie terecht (lees: bij gebrek aan
beter) geklasseerd onder de noemer ‘exceptie van on-
ontvankelijkheid’32 die enkel de vordering in rechte
treft en de onderliggende rechtsvordering onverlet
laat33. Inderdaad, zelfs bij een onvolledige inschrij-
ving, beschikt de aanleggende partij over de vereiste
hoedanigheid om te kunnen vorderen in rechte. Het
gebrek ter zake raakt op geen enkele wijze de open-
bare orde, zodat het gepast voorkomt dat de sanctie
verbonden aan dit gebrek aan juiste inschrijving als
‘ontvankelijkheidsvoorwaarde’ wordt beperkt in die
zin dat de rechtsvordering niet teloor gaat.

II.2.4. Quid na ‘onontvankelijkverklaring’?

8. Art. III.27 WER, dat art. 15 KBO-wet enkel gramma-
ticaal herformuleert, luidt: ‘De akten van rechtsple-
ging, die krachtens artikel III.26 onontvankelijk wor-
den verklaard, stuiten de verjaring, alsmede de op
straffe van nietigheid bepaalde rechtsplegingtermij-
nen.’

Algemeen wordt uit het voorhanden zijn van deze be-
paling afgeleid dat het de aanleggende partij vrij staat,
na het ‘onontvankelijk’ verklaren van haar vordering
in rechte, deze vordering opnieuw in te leiden, doch
ditmaal met naleving van de formele vereiste van ver-
melding van het ondernemingsnummer in het dag-
vaardingsexploot en/of met het naleven van de (volle-
dige) inschrijvingsverplichting34.

Ook hier dient evenwel een onderscheid te worden
gemaakt tussen de verschillende sancties.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30. B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 236-237; Zie ook B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, ‘Régime des fins de
non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité’ in H. BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier,
2010, 176, alwaar de m.i. navolgbare stelling wordt geformuleerd dat de voorwaarde van hoedanigheid weldegelijk de openbare orde raakt en derhalve ambts-
halve door de rechter kan worden opgeworpen, zodat dit openbare ordekarakter zelfs niet uit de ratio legis achter art.III.26 WER moet worden geput.

31. B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, ‘Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité’ in H. BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK
(eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 161.

32. BOULARBAH en TATON spreken van een ‘fin de non-recevoir d’ordre procédural’ of procedureel middel van onontvankelijkheid. M.i. kunnen deze auteurs evenwel
niet ten volle worden gevolgd, waar zij ook in de tweede hypothese gewag maken van een dergelijke exceptie van onontvankelijkheid; zie H. BOULARBAH en X.
TATON, ‘Les vices de forme et les délais de procédure. Régime général et irrégularités spécifiques’ in H. BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les
défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 105.

33. S. AUDOORE, ‘Bestaat er een volgorde bij het opwerpen van excepties?’, P&B 2008, 189-190; W. CLOET, ‘De exceptie van onontvankelijkheid in geval van onvol-
ledige inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen’, TBH 2012, 692.

34. W. CLOET, ‘De exceptie van onontvankelijkheid in geval van onvolledige inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen’, TBH 2012, 691-692; L. DEMETS,
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Zo in de eerste en tweede hypotheses de vordering
onontvankelijk wordt verklaard, volgt dit uit de (al dan
niet ambtshalve) toepassing van een middel van on-
ontvankelijkheid, dat het definitief onmogelijk maakt
de onderliggende rechtsvordering alsnog (opnieuw)
uit te oefenen middels een vordering in rechte35.

In de derde hypothese strekt de als exceptie opgewor-
pen onontvankelijkheid zich enkel uit tot de vorde-
ring in rechte, zodat de onderliggende rechtsvordering
onverlet wordt gelaten en deze opnieuw kan worden
ingesteld36, mits regularisering van de inschrijving.

Aldus is enkel in de derde hypothese aangewezen dat
de aanleggende partij wordt toegelaten haar vordering,
na ‘onontvankelijkverklaring’ opnieuw en met succes
in te leiden.

III. Analyse van enkele recente arresten
en een vonnis

9. De theoretische beschouwingen hoger zijn uiter-
aard los van enige relevantie in zoverre zich in de
praktijk geen toepassingsgevallen voordoen. M.i. is
het dan ook aangewezen in recente, niet elders aange-
haalde en ongepubliceerde rechtspraak37 na te gaan of
de behandelde materie ook effectief de kop opsteekt.
De hogere (recente) rechtspraak ter zake is relatief
schaars en het Hof van Cassatie diende zich sedert de
invoering van de Kruispuntbank van Ondernemingen
in 2003 zelfs nog maar tweemaal uit te spreken over
deze materie38.

III.1. Toepassingsgebied

III.1.1. Antwerpen 14 maart 2006

10. Relevante passage39:

‘De wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de
kruispuntbank voor ondernemingen heeft het Konink-
lijk Besluit van 20 juli 1964 houdende coördinatie van
de wetten betreffende het handelsregister opgeheven.

Alle handels- en ambachtsondernemingen zijn ver-
plicht om zich voor de aanvang van hun activiteit in

deze hoedanigheid te laten inschrijven in de kruis-
puntbank van ondernemingen bij een ondernemings-
loket naar keuze (artikel 33, §1, KBO-wet). Het ontbre-
ken van die inschrijving of het ontbreken van het
inschrijvingsnummer op het dagvaardingsexploot
kunnen tot onontvankelijkheid van de vordering lei-
den (artikel 14 KBO-wet; zie P. DE VROEDE EN H. DE
WULF, “Algemeen handelsrecht en handelspraktij-
ken. Overzicht van rechtspraak 1998-2002”, T.P.R.,
2005, nr. 37-40, p. 135-137).

De op 1 april 2003 op verzoek van de heer E.V.B. bete-
kende dagvaarding in tussenkomst vermeldt “decora-
teur” als beroep van de verzoekende partij, doch geen
inschrijving in het handelsregister.

Volgens de heer W.D., mevrouw D.T. en de BVBA D.-T.
is de heer E.V.B. handelaar en diende het dagvaar-
dingsexploot zijn inschrijving in het handelsregister
te vermelden.

[…]

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt evenwel dat door de heer E.V.B. daden
worden of werden verricht, die door de wet als daden
van koophandel worden aangemerkt en dat die daden
worden of werden verricht als een gewoon beroep,
hoofdzakelijk of aanvullend.

[…]

Zij blijven derhalve nog steeds in gebreke te bewijzen
dat de heer E.V.B. de hoedanigheid van handelaar
heeft en dat hij bijgevolg in de dagvaarding een in-
schrijving in het handelsregister diende te vermelden.
De door de heer E.V.B. ingestelde vordering is dan ook
ontvankelijk.’

Bespreking:

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelt i.c. op hel-
dere wijze dat door de oorspronkelijke eisende partij
in het inleidend dagvaardingsexploot geen onderne-
mingsnummer diende te worden vermeld, nu deze
geen handelaar is en de verplichting dienaangaande

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

‘De Kruispuntbank van Ondernemingen – KBO’, TBH 2004, 247; M. DE MAREZ en P. VAN CAENEGEM, ‘De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen’,
in B. TILLEMAN, en E. TERRYN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII. Handels- en economisch recht. Deel 1. Ondernemingsrecht. Volume A, Mechelen, Kluwer,
2011, 492.

35. A. FETWEISS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, 110; G. DE LEVAL, Élements de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 51-52; P. VAN
ORSHOVEN, ‘Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht’ in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechte-
lijk Privaatrecht, Themis 2000-2001, Brugge, Die Keure, 29-30; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 47; S. AUDOORE, ‘Bestaat
er een volgorde bij het opwerpen van excepties?’, P&B 2008, 191.

36. A. FETWEISS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, 107; S. AUDOORE, ‘Bestaat er een volgorde bij het opwerpen van excepties?’, P&B
2008, 182; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 46; vgl. i.k.v. exceptie van nietigheid P. VAN ORSHOVEN, ‘Niet-ontvankelijk-
heid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht’ in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk Privaatrecht, Themis 2000-
2001, Brugge, Die Keure, 42.

37. Van de hoven van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent en van de rechtbank van koophandel te Antwerpen. De Hoven te Bergen en Luik konden geen relevante
rechtspraak meedelen.

38. Cass. 28 mei 2010, TRV 2011, 195; Cass. 8 februari 2013 (C.11.0615.N), www.cass.be.
39. Antwerpen 14 maart 2006 (A.R.: 2004/AR/2453 + 2005/AR/873), onuitgegeven.
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enkel geldt ten aanzien van handelaars40 (handels- en
ambachtsondernemingen).

De oorspronkelijk verwerende partijen wierpen onbe-
grijpelijkerwijze evenwel niet het gehele gemis aan
een inschrijving in de Kruispuntbank van onderne-
mingen op om tot de onontvankelijkheid van de vor-
dering in rechte te besluiten, noch onderzocht het Hof
dit ambtshalve.

Desalniettemin kan de motivering van het arrest zon-
der meer worden getransponeerd naar de tweede hy-
pothese en zelfs naar de derde hypothese. Dit laatste
kan bijvoorbeeld relevant zijn zo een niet-handelaar
per vergissing toch een (onvolledige) inschrijving
heeft genomen als handels- of ambachtsonderneming
en een vordering inleidt voor een activiteit die buiten
zijn inschrijving valt. In zulks geval kan deze niet-
handelaar opwerpen dat hij buiten het toepassingsge-
bied valt van art. III.26 WER door het vermoeden van
handelaarschap ex. art. III.49, §2 WER te weerleggen41.

Flagranter is evenwel het feit dat de oorspronkelijke
verwerende partijen en het Hof nalaten op te werpen
dat de oorspronkelijk eisende partij, hoewel geen han-
delsonderneming, wél een ambachtsonderneming is.
Het Hof motiveert ondermeer: ‘Uit een schrijven van
de dienst van het handelsregister te Antwerpen aan
de toenmalige raadsman van de heer W.D., mevrouw
D.T. en de BVBA D.-T. van 15 april 2003 blijkt dat de
heer E.V.B. niet ingeschreven is in het handelsregis-
ter’ en vervolgens: ‘Inderdaad, blijkt de heer E.V.B. in
zijn hoedanigheid van decorateur uitsluitend materi-
eel werk te doen en zelfs niet op bijkomstige wijze
koopwaar te leveren’, hetgeen naadloos past binnen
de definitie van het vroegere artikel 2, 5° KBO-wet, nu
art. I.2, 9° WER (cf. hoger sub randnummer 2). Een
ambachtsonderneming dient evenzeer als een han-
delsonderneming ingeschreven te zijn in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, meer specifiek in het
handelsregister, en dient derhalve ook in een inlei-
dend deurwaardersexploot haar ondernemingsnum-
mer te vermelden.

Het Hof heeft zich in dit arrest beperkt tot het onder-
zoeken van door de oorspronkelijk verwerende par-
tijen opgeworpen (opschortende) exceptie (beweerde
hoedanigheid van handelaar, gebrek aan vermelding
van het ondernemingsnummer in de dagvaarding) en
is niet overgegaan tot het ambtshalve opwerpen van
een middel van onontvankelijkheid, geput uit de ge-
hele afwezigheid van de vereiste inschrijving, daarbij
onrechtstreeks te kennen gevend dat zulks de open-
bare orde niet zou raken en derhalve niet ambtshalve
dient te worden opgeworpen.

III.1.2. Antwerpen 22 juni 2009

11. Relevante passage42:

‘Niet ter betwisting staat dat geïntimeerde de onont-
vankelijkheid in limine litis (voor elk verweer) in con-
clusies in eerste aanleg neergelegd op 5 oktober 2007
opwierp.

Na hernieuwd onderzoek van de stukken en anders
dan de eerste rechter is het Hof van oordeel dat de
vordering van appellante wel ontvankelijk is en de
vordering ten onrechte door de eerste rechter onont-
vankelijk werd verklaard op grond van artikel 14 van
de wet van 16 januari 2003.

Los van de vraag of appellante al dan niet na de ver-
koop van de handelszaak op 1 september 2006 ver-
plicht was op grond van artikel 35 en 36 van de wet
van 16 januari 2003 binnen de maand haar inschrij-
ving in de Kruispuntbank aan te passen, is het Hof
van oordeel dat de vordering, voorwerp van huidig ge-
schil, te weten de verkoop van een handelsfonds ei-
gendom van appellante, als zodanig geen uitstaans
heeft met de uitbating van de broodjesbar. Terecht
stelt appellante dat voor de verkoop van een handels-
fonds geen specifieke inschrijving van het maatschap-
pelijk doel en de Kruispuntbank vereist is.

Terwijl de aankoop van een handelszaak om die te
exploiteren een objectieve daad van koophandel is (op
grond van artikel 2 lid 3 W. Kh.) is dit niet het geval
voor een daad van verkoop van een handelszaak. Een
verkoop van een handelszaak door een handelaar
(zoals in casu appellante) vormt wel een subjectieve
daad van koophandel in de zin van artikel 2 in fine W.
Kh.

Op het ogenblik van de dagvaarding betekend op
21 juni 2007 was appellante nog ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen voor: a) verzeke-
ringsmakelaar b) kredietmakelaar c) overige zakelijke
dienstverlening (zie de publicatie in de bijlage van het
BS van 12 december 2006 ).

Gelet op deze inschrijving per 21 juni 2007 was appel-
lante gerechtigd om een vordering in te stellen met
betrekking tot de verkoop van de handelszaak d.d.
1 september 2006 en is haar vordering ontvankelijk.

Het hoger beroep is gegrond wat de ontvankelijkheid
van de vordering van appellante betreft. Het vonnis
wordt alvast deels hervormd.’

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

40. De bespreking van deze kwalificatie gaat het bestek van de huidige bijdrage te buiten. Voor een bespreking zie B. TILLEMAN, en E. TERRYN (eds.), Beginselen van
Belgisch Privaatrecht XIII. Handels- en economisch recht. Deel 1. Ondernemingsrecht. Volume A, Mechelen, Kluwer, 2011, 125-204.

41. H.COUSY, A. DE GRAEVE, en M. DE GRAEVE, ‘'Que reste-t-il de nos amours?' Of wat blijft er nog over van het handelsrecht?’, in H. COUSY, en J. STUYCK (eds.),
Handels- en Economisch recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2006, 24-25.

42. Antwerpen 22 juni 2009 (A.R.: 2008/AR/1229), onuitgegeven.
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Bespreking:

Op enigszins verwarrende wijze komt het Hof (m.i. te-
recht43) tot het oordeel dat de verkoop van een han-
delszaak weldegelijk een subjectieve daad van koop-
handel uitmaakt, doch dat voor deze daad geen
bijzondere inschrijving in de Kruispuntbank van On-
dernemingen vereist is.

Vervolgens stelt het Hof dat op het moment van het
inleiden van de vordering middels dagvaarding d.d.
21 juni 2007, de oorspronkelijke eisende partij nog
over een inschrijving beschikte, zodat haar vordering
ontvankelijk is.

Deze uitspraak is wat het eerste aspect betreft conform
de in doctrine verdedigde stelling dat een al te strikte
interpretatie van het toenmalige artikel 14 KBO-wet
tot onbillijke situaties zou leiden44. Aldus kan worden
aangenomen dat voor toevallige of occasionele activi-
teiten geen afzonderlijke inschrijving dient te worden
genomen om te ontsnappen aan de onontvankelijk-
heidssanctie ex artikel III.26, §2 WER.

Wat het tweede aspect betreft, is niet duidelijk of het
Hof ambtshalve onderzocht of de oorspronkelijk ei-
sende partij over een inschrijving beschikte in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, dan wel of dit
door de oorspronkelijk verwerende partij werd opge-
worpen. Uit de in het arrest opgenomen feitelijke en
procedurele voorgaanden, blijkt dat de eerste rechter
in het bestreden vonnis de vordering onontvankelijk
verklaarde op grond van artikel 14, lid 4 KBO-wet,
omdat de betrokken activiteit niet onder het maat-
schappelijk doel valt van de aanleggende partij. De
irrelevantie van het maatschappelijk doel ter zake niet
te na gesproken – het is immers de inschrijving die
telt45 – blijkt hieruit dat de verwerende partij het gemis
aan enige inschrijving niet opwierp en dat het Hof één
en ander ambtshalve onderzocht.

III.1.3. Brussel 16 april 2012

12. Relevante passage46:

‘Eerste appellante laat terecht gelden dat zij als ven-
nootschap naar buitenlands recht, die geen handel
drijft in België, niet ingeschreven dient te zijn in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, zodat geïnti-
meerde ten overstaan van eerste appellante geen nut-
tig middel kan putten uit artikel 14, lid 4 KBO-wet.

Of er al dan niet omstandigheden bestaan die objec-
tief een herhalingsgevaar uitsluiten wat de reclameslo-
gan betreft “Verslindt wat andere laten liggen”, ge-
volgd door een asterisk met bijhorende tekst, en of de
vordering van appellanten met betrekking tot deze
reclameslogan al dan niet (nog) een voorwerp heeft,
kadert in het onderzoek naar de grond van de zaak en
brengt niet de onontvankelijkheid van de betrokken
vordering van appellanten met zich mee.

Het hof besluit dat de exceptie van onontvankelijkheid
van de vordering van appellanten, ongegrond is.’

Bespreking:

Zeer terecht sluit het hof van beroep te Brussel een
buitenlandse vennootschap die geen handel drijft in
België uit van het toepassingsgebied van artikel 14
KBO-wet.

Als (rechtspersoon-)handelsonderneming in het kader
van de KBO-wet werd immers aanzien elke rechtsper-
soon, die over een vestigingseenheid beschikt in Bel-
gië en er daden van koophandel uitoefent47. Enkel voor
dergelijke handelsonderneming geldt een verplichting
tot inschrijving48. De in casu opgeworpen exceptie van
onontvankelijkheid o.g.v. artikel 14, lid 4 KBO-wet,
thans art. III.26, §2 WER, kan enkel een aldus omschre-
ven handelaar treffen.

Ook hier is opmerkelijk dat, waar de onvolledige in-
schrijving wel wordt opgeworpen en onderzocht, het

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

43. W. CLOET, ‘De exceptie van onontvankelijkheid in geval van onvolledige inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen’, TBH 2012, 689.
44. W. CLOET, ‘De exceptie van onontvankelijkheid in geval van onvolledige inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen’, TBH 2012, 690 met verwijzing

naar A. CLARBOTS, ‘Over de noodzaak en interpretatie van een wel en volledig omschreven activiteit in het handelsregister, met transponering naar het
handelsloket’, Limb. Rechtsl., 2003, 256.

45. Artikel 14 KBO-wet luidde ter zake immers: ‘Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderne-
mingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschrevenof die niet valt
onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven’; Ook in art. III.26 WER blijft dit zo; W. CLOET, ‘De exceptie van onontvan-
kelijkheid in geval van onvolledige inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen’, TBH 2012, 689; M.i. dient hieruit te worden besloten dat niet de
omschrijving in de statuten van de betrokken vennootschap van tel is, maar wel hoe deze doelomschrijving zich heeft vertaald in de inschrijving middels
NACEBEL-codes in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Art. III.18 WER vermeldt onder de verplicht te vermelden gegevens immers niet het maatschappelijk
doel, hetgeen ook niet consulteerbaar is via een opzoeking in de KBO (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub). Zie evenwel schijnbaar a contrario Cass. 8 fe-
bruari 2013 (C.11.0615.N), www.cass.be, waar een vonnis van de Vrederechter te Boom werd vernietigd, dat een vordering ontvankelijk verklaarde, omdat het
maatschappelijk doel de betrokken, niet in de KBO ingeschreven activiteit toch omvatte. Het Hof van Cassatie motiveert als volgt: ‘Deze sanctie is van toepassing
op de ondernemingen die weliswaar in de Kruispuntbank zijn ingeschreven, maar waarvan de inschrijving ofwel niet de activiteit betreft waarop de vordering gesteund
is ofwel niet beantwoordt aan het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op die datum is ingeschreven. Na te hebben geoordeeld dat de wetgever met het
woord "of" in voormeld artikel 14, vierde lid, duidelijk gesteld heeft dat het niet-beantwoorden aan één van de voorwaarden de niet-ontvankelijkheid van de vordering
met zich brengt, verklaart het bestreden vonnis de vordering ontvankelijk op grond dat aan de voorwaarde van het beantwoorden aan het maatschappelijk doel is
voldaan. Door aldus niet beide ontvankelijkheidsvoorwaarden na te gaan, verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht. Het middel is gegrond’. Zie
ook recent en identiek: Cass. 8 februari 2013 (C.11.0615.N), www.cass.be.

46. Brussel 16 april 2012 (A.R.: 2011/AR/444), onuitgegeven.
47. Art. 2, 4° KBO-wet; art. 4, §1, 3° KBO-wet; thans art. I.2, 10° WER en art. III.16, §1, 3° WER.
48. Art. 5 KBO-wet; Art. 33, §1 KBO-wet.; thans art. III.17 WER en art. III.49, §1 WER.
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gemis aan inschrijving noch wordt opgeworpen, noch
door het Hof ambtshalve wordt onderzocht.

III.2. Niet-vermelding ondernemingsnummer

III.2.1. Antwerpen 3 mei 2010 en
20 december 2010

13. Relevante passage49:

‘Het Hof stelt vast dat appellant bij exploot van 11/10/
2007, in zijn hoedanigheid van beweerd handelsagent
van geïntimeerde, deze laatste dagvaardt in o.m. de
ontbinding van een handelsagentuurovereenkomst
van 11/10/2006 ten laste van geïntimeerde, alsmede
in betaling van een opzegvergoeding; dat het deur-
waardersexploot zijn ondernemingsnummer niet ver-
meld[t].

De handelsagent is een handelaar. Een natuurlijke
persoon die wil starten met een handelsactiviteit moet
zich laten inschrijven in de Kruispuntbank van On-
dernemingen (KBO). De KBO kent aan deze persoon
een ondernemingsnummer toe.

Op elk op verzoek van een handels- of ambachtson-
derneming betekend deurwaardersexploot moet het
ondernemingsnummer vermeld zijn, op straffe van
niet-ontvankelijkheid van de vordering (die de rechter
van ambtswege dient uit te spreken), die evenwel kan
gedekt worden door het bewijs bij te brengen van een
vroegere inschrijving in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen.

Bij gebreke aan vermelding van het ondernemings-
nummer van W.V.B. (huidig appellant) op het inlei-
dend deurwaardersexploot van 11/10/2007, verleent
het Hof uitstel aan W.V.B. om zijn inschrijving in de
Kruispuntbank van ondernemingen op de datum van
het inleiden van zijn vordering te bewijzen.

De debatten dienen derhalve te worden heropend,
zoals hierna gezegd.’

‘[…]

Uit dit alles blijkt dat op datum van inleiding van de
vordering, nl. op 11/10/2007:
– appellant geen inschrijving meer had in de Kruis-

puntbank van ondernemingen;
– dat appellant evenwel ook op dat ogenblik geen

hoedanigheid van handelaar meer had;
– dat appellant op het ogenblik van de beëindiging

van de samenwerkingsovereenkomst eind okto-
ber 2006, naar aanleiding waarvan hij opzeggings-
vergoeding vordert, was ingeschreven in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen onder het nr. […],

met als activiteiten “Activiteiten van vervoermake-
laars” van 01/01/2004 tot en met 06/12/2006;

Bijgevolg dient te vordering voormeld van appellant –
die alleszins gedurende een periode van de samen-
werking met geïntimeerde, nl. van 01/01/2004 tot en
met 06/12/2006, een inschrijving had in de Kruispunt-
bank der Ondernemingen als “vervoermakelaar” –
toelaatbaar te worden verklaard.’

Bespreking:

In deze arresten past het Hof artikel 14, lid 2 KBO-wet
toe, door de aanleggende partij respijt te verlenen voor
het aantonen van haar inschrijving in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen. Uit de feitelijke en proce-
durele voorgaanden blijkt dat de oorspronkelijk ver-
werende partij het ontbreken van het ondernemings-
nummer reeds voor de eerste rechter opwierp, die deze
opschortende exceptie evenwel niet ontmoette (maar
de vordering wel ongegrond verklaarde) en de oor-
spronkelijk verwerende partij dienaangaande inciden-
teel beroep instelde. Niettegenstaande het feit dat het
Hof aanhaalt dat de sanctie zelfs van ambtswege dient
te worden uitgesproken, kan niet worden afgeleid of
het ontbreken van de vermelding van het onderne-
mingsnummer ook ambtshalve door de rechter moet
worden onderzocht en opgeworpen.

Na heropening van de debatten komt het Hof tot de
vaststelling dat de aanleggende partij op het moment
van het inleiden van de vordering in rechte niet meer
de hoedanigheid had van handelaar en geen inschrij-
ving meer had in de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen. Vervolgens verklaart het Hof de vordering ont-
vankelijk, nu de aanleggende partij gedurende de
periode van samenwerking van partijen wél inge-
schreven was.

Dit verdient een randbemerking, gezien de eerste hy-
pothese zich enkel uitstrekt tot de gevallen waar een
handels- of ambachtsonderneming een vordering in-
stelt, maar hierbij nalaat in het inleidend deurwaar-
dersexploot haar ondernemingsnummer te vermel-
den. Nu de aanleggende partij geen handelaar (meer)
was, viel zij buiten het bereik van (artikel 14 van) de
KBO-wet (cf. hoger sub randnummer 2).

Waar het Hof zich derhalve kon beperken tot hetgeen
voorgaat om dit punt te berechten, gaat zij verder door
aan te halen dat de aanleggende partij op het moment
van de samenwerking door partijen wél over een (cor-
recte) inschrijving in de Kruispuntbank van Onderne-
mingen beschikte. Dit lijkt niet relevant voor de be-
oordeling in het kader van de toe te passen sancties
o.g.v. art. 14 KBO-wet, maar getuigt wel van een rui-
mere visie, nu het handeldrijven zonder inschrijving

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

49. Antwerpen 3 mei 2010 en 20 december 2010 (A.R.: 2009/AR/403), onuitgegeven.
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wederrechtelijk is en dit op zich zowel strafrechtelijk
als burgerrechtelijk sanctioneerbaar is50.

III.3. Onvolledige inschrijving

III.3.1. Antwerpen 20 juni 2011

14. Relevante passage51:

‘Terecht stelt appellante aan de voorwaarden van
art. 17 Ger.W. te voldoen gezien zij voorhoudt een be-
lang te hebben (zij maakt aanspraak op betaling van
facturen in uitvoering van een overeenkomst ) en ook
een hoedanigheid (zij beroept zich op het bestaan van
een rechtsgeldige publiciteitsovereenkomst) in ver-
band met de vordering.

De vraag of appellante voor deze activiteit (het voeren
van publiciteit) ingeschreven is in het KBO en of deze
activiteit onder haar maatschappelijk doel valt, heeft
geen uitstaans met art. 17 Ger.W.

Appellante heeft wel degelijk een (rechtmatig) belang
in de zin van art.17 Ger.W.
Geïntimeerde voert verder aan dat de vordering van
appellante minstens onontvankelijk is in toepassing
van art. 14 van de wet van 16 januari 2003, en dit in
navolging van het vonnis a quo.

Los van de discussie omrent het al dan niet gedekt
zijn van de betreffende onontvankelijkheid is de vor-
dering van appellante volgens geïntimeerde onmis-
kenbaar in strijd met dit artikel en om die reden
onontvankelijk bij gebreke aan rechtmatig of legitiem
belang.

Artikel 14 alinea 4 van de KBO-wet van 16 janu-
ari 2003 luidt als volgt:

“[…]”

Niet betwist kan worden dat appellante op datum van
inleiding van de vordering geen inschrijving had in
het KBO voor het voeren van publiciteit noch was deze
activiteit opgenomen onder het maatschappelijk doel
van appellante. Het voeren van publiciteit valt immers
niet onder de laatste paragraaf van het doel zoals om-
schreven uit de notariële akte d.d. 1 maart 2000 (deze
paragraaf voorzag: “De vennootschap mag alle roe-
rende en onroerende, industriële, commerciële of fi-
nanciële verrichtingen doorvoeren die in verband
staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen

die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.”).

Bovendien heeft appellante inmiddels een statuten-
wijziging doorgevoerd waarbij haar maatschappelijk
doel werd aangepast bij notariële akte van 11 decem-
ber 2009, waardoor thans “de aan- en verkoop van
advertenties en publiciteit in alle mogelijke vormen”
tot haar maatschappelijk doel behoort en zij hiervoor
een inschrijving in de KBO nam.

Geïntimeerde heeft echter in conclusies in eerste aan-
leg niet in limine litis de exceptie van onontvankelijk-
heid op grond van art. 14 KBO-wet ingeroepen zodat
de eerste rechter deze exceptie evenmin vermocht in
te roepen, a fortiori vermocht de eerste rechter deze
onontvankelijkheid niet inroepen na een tussenvon-
nis.

Naar het oordeel van het Hof heeft de eerste rechter
ten onrechte ambtshalve de exceptie van onontvanke-
lijkheid van de vordering op grond van art. 14 KBO-
wet ingeroepen terwijl de onontvankelijkheid gedekt
is, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere
exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.

Het enkele feit dat appellante niet ingeschreven was
in het KBO voor de activiteit van het voeren van publi-
citeit, heeft niet voor gevolg dat haar belang niet legi-
tiem is, zoals geïntimeerde ten onrechte verdedigt.
Hierdoor zou een ontvankelijkheidsvoorwaarde aan
de wet toegevoegd worden, die niet wettelijk voorzien
is.

Besluit:

Het hoger beroep is alvast deels gegrond. Het vonnis a
quo wordt in huidige stand van wijzen hervormd en
de vordering van appellante wordt ontvankelijk ver-
klaard.

Bespreking:

In dit arrest neemt het Hof zeer duidelijk de stelling in
dat artikel 14, lid 4 KBO-wet (derde hypothese, hui-
dige art. III.26, §2 WER) niet ziet op de hoedanigheid
(of het belang) van de aanleggende partij als bestand-
deel van de rechtsvordering.

Vervolgens wordt correct geoordeeld dat de sanctie
niet meer kan worden toegepast, bij gebreke aan het
opwerpen van de exceptie in limine litis en dat de eer-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

50. Vgl. Kh. Veurne 9 maart 1994, TRV 1995, 203-206, alwaar het handeldrijven zonder inschrijving in het handelsregister als strijdig met de openbare orde werd
bevonden, waarna de hoofd- en tegenvorderingen als ontoelaatbaar werden afgewezen. De overwegingen in dit vonnis zijn m.i. navolgbaar, maar niet de
gevolgtrekking. De rechtbank oordeelde immers dat de in het geschil betrokken overeenkomst streed met de openbare orde. M.i. diende de rechtbank aan de
hand van haar motivering de overeenkomst derhalve (ambtshalve) nietig te verklaren en de daaruit geputte vorderingen ongegrond te verklaren. De vordering
kon m.i. evenwel aan de hand van de weerhouden motieven ook ontoelaatbaar (=onontvankelijk) worden verklaard, doch dit wegens het ontbreken van een
rechtmatig belang; zie J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 86-87.

51. Antwerpen 20 juni 2011 (A.R.: 2010/AR/690), onuitgegeven.
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ste rechter er bovendien geen ambtshalve toepassing
van mocht maken.

Belangrijk is verder op te merken dat het Hof zich niet
gebonden acht door de door de wetgever gebrekkig ge-
hanteerde terminologie. Het Hof stelt immers: ‘Het en-
kele feit dat appellante niet ingeschreven was in het
KBO voor de activiteit van het voeren van publiciteit,
heeft niet voor gevolg dat haar belang niet legitiem is,
zoals geïntimeerde ten onrechte verdedigt. Hierdoor
zou een ontvankelijkheidsvoorwaarde [bestanddeel
van de rechtsvordering] aan de wet toegevoegd wor-
den, die niet wettelijk voorzien is’. Dit niettegen-
staande het feit dat de wet wel spreekt van een sanctie
van onontvankelijkheid.

III.3.2. Brussel 28 juni 2011

15. Relevante passage52:

‘Het wordt niet betwist door geïntimeerde dat zij op de
datum van de dagvaarding niet was ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de activi-
teit die het voorwerp uitmaakte van het contract met
appellante d.d. 1 maart 2007 en waarop haar vorde-
ring tot betaling was gesteund.

Geïntimeerde suggereert wel dat dit niet verplicht zou
zijn geweest, omdat het slechts een nevenactiviteit be-
trof. De verplichting tot inschrijving zou enkel gelden
voor de hoofdactiviteit van de onderneming.

Deze stelling kan niet worden beaamd. De inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet de
door de onderneming uitgeoefende economische acti-
viteiten bevatten (artikel 7, §1, 7° KBO Wet). De in-
schrijving wordt niet beperkt tot de hoofdactiviteit.

Indien een onderneming is ingeschreven in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, maar haar vordering
gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderne-
ming op de datum van de inleiding van de vordering
niet is ingeschreven, is de vordering van die onderne-
ming onontvankelijk. De onontvankelijkheid is even-
wel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor
elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroe-
pen (artikel 14, vierde lid KBO Wet).

Appellante heeft voor de eerste rechter de exceptie in
limine litis opgeworpen zodat de vordering van geïn-
timeerde terecht onontvankelijk werd verklaard.

Appellante vordert de nietigverklaring van de over-
eenkomst van 1 maart 2007. Volgens appellante heeft
deze overeenkomst een ongeoorloofd voorwerp.

Het uitoefenen van een activiteit waarvoor een onder-

neming niet is ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen wordt gestraft met een geldboete van
26 tot 10.000 euro (artikel 62, §1, 2° KBO Wet).

Appellante stelt dat het uitoefenen van dergelijke ac-
tiviteit strijdig is met de openbare orde en de goede
zeden, aangezien het gaat om strafbare feiten. De over-
eenkomst die dergelijke activiteit tot voorwerp heeft,
dient naar de mening van appellante dan ook te wor-
den nietig verklaard, gelet op haar met de openbare
orde strijdige voorwerp.

Deze stelling van appellante kan niet worden bijgetre-
den.

De aanwezigheid van een strafbepaling volstaat niet
om te oordelen dat een strafrechtelijk gesanctioneerde
bepaling van openbare orde is (Cass., 10 maart 1980,
Arr. Cass., 1979-80, 852). Er moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de strafwet zelf, die van open-
bare orde is, en de strafrechtelijk gesanctioneerde be-
paling die niet noodzakelijk van openbare orde is (R.
Kruithof, H. Bocken, F. De Ly en B. De Temmerman,
Overzicht van rechtspraak (1981-1992) – Verbintenis-
sen, T.P.R., 1994, nr. 146, p. 384). Het volstaat niet om
te stellen dat een overeenkomst strijdig is met de
openbare orde wanneer een aspect van haar voorwerp
strijdig is met strafrechtelijk gesanctioneerde wetge-
ving (I. Claeys, "Geen bouwvergunning, verlies van
elke rechtsbescherming?, TBH, 1999, p. 842).

De exceptie van onontvankelijkheid waarin artikel 14,
vierde lid KBO Wet voorziet, betreft niet de openbare
orde. Zij kan niet door de rechter ambtshalve worden
opgeworpen. Het laattijdig opwerpen van de exceptie,
met andere woorden niet in limine litis, laat de ont-
vankelijkheid van de vordering eveneens onverlet. In-
dien de exceptie derhalve niet of niet tijdig door de
gedaagde wordt opgeworpen, staat de niet-inschrij-
ving er niet aan in de weg dat de vordering wordt toe-
gekend.

Bovendien kan de situatie ook steeds worden geregu-
lariseerd: na aanpassing van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen kan er opnieuw
gedagvaard worden, ook al werden de feiten die aan
de vordering ten grondslag liggen, uitgevoerd op het
moment van de gebrekkige inschrijving. Ondertussen
stuit de niet ontvankelijke akte de verjaring en de op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtstermijnen.

Hoewel op het uitoefenen van een activiteit waarvoor
een onderneming niet is ingeschreven in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen strafsancties staan, laat de
wetgever derhalve toch toe dat dergelijke activiteit
rechtsgevolgen kan teweeg brengen tussen partijen en
de rechtsgeldigheid van de onderliggende overeen-
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52. Brussel 28 juni 2011 (A.R.: 2009/AR/1621), onuitgegeven.
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komst zodoende niet in het gedrang komt.

Gelet op deze overwegingen kan het voorwerp van de
overeenkomst van 1 maart 2007 niet als strijdig met
de openbare orde worden beschouwd.

De vordering tot nietigverklaring van deze overeen-
komst en tot terugbetaling van de reeds betaalde fac-
turen, is bijgevolg ongegrond.’

Bespreking:

In deze zaak werd in graad van eerste aanleg de hoofd-
vordering afgewezen op grond van artikel 14, lid 4
KBO-wet. Hierin werd klaarblijkelijk berust door de
oorspronkelijke eisende partij. Bij tegenvordering
werd de nietigverklaring van de betrokken overeen-
komst gevorderd bij gebreke aan geoorloofd voorwerp,
hetgeen werd afgewezen. De stelling in de tegenvorde-
ring bestond erin dat het voorwerp van de overeen-
komst strijdig is met de openbare orde, nu één van
beide contractspartijen (de oorspronkelijk eisende
partij) voor de betrokken activiteit geen inschrijving
genoot in de Kruispuntbank van Ondernemingen53.

Het Hof komt tot de vaststelling dat de derde hypo-
these de openbare orde niet raakt en derhalve dat het
contracteren met een daartoe ontoereikende inschrij-
ving niet kan leiden tot de nietigverklaring van de be-
trokken overeenkomst.

III.3.3. Brussel 25 oktober 2011

16. Relevante passage54:

‘Geïntimeerden betogen dat de vordering van appel-
lante niet ontvankelijk is omdat zij gebaseerd is op
een activiteit waarvoor appellante op de datum van
de inleiding niet was ingeschreven in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen (artikel 14, vierde lid van
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernise-
ring van het handelsregister, tot oprichting van er-
kende ondernemingsloketten en houdende diverse be-
palingen – hierna: KBO wet).

Appellante werpt tegen dat de niet-ontvankelijkheid
in ieder geval is gedekt omdat zij niet voor elke andere
exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen. Geïnti-
meerden hebben immers eerst de exceptie van nietig-
heid van de dagvaarding en dan pas de exceptie van
onontvankelijkheid op grond van artikel 14, vierde lid
KBO wet ingeroepen.

Dit verweermiddel van appellante is niet gegrond.

De desbetreffende exceptie is in de eerste conclusie

van geïntimeerden opgeworpen voor elk verweer ten
gronde. De exceptie is derhalve in limine litis opge-
worpen zodat zij dient te worden onderzocht.

Geïntimeerden stellen dat appellante op de datum van
de dagvaarding enkel was ingeschreven voor de vol-
gende activiteiten 'de reparatie van speelgoed (NACE-
BEL 2003 5274002)' en 'groothandel in elektrisch en
elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
(NACEBEL 2003 51.651)'.

Voor de activiteit waarop de vordering van appellante
is gebaseerd, zou volgens geïntimeerden een inschrij-
ving zijn vereist onder de NACEBEL code 27.510 'ver-
vaardiging van elektrische huishoudapparaten' of
minstens onder de NACEBEL code 28.930 'vervaardi-
ging van machines voor de productie van voedings-
en genotmiddelen'.

Deze stelling kan niet worden bijgetreden.

Bij de inschrijving van HVD in de Kruispunt van On-
dernemingen zijn er twee luiken. Het eerste luik be-
treft de inschrijving van HVD als onderneming. Het
onderdeel activiteiten wordt ingevuld door de admi-
nistratie van de BTW en de RSZ. Zowel de activiteit
met NACEBEL code 28.930 als de activiteit met NACE-
BEL code 27.510 worden geregistreerd. Beide activitei-
ten zijn dan ook vermeld voor HVD als onderneming
in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de da-
tum van de dagvaarding. Dat beide codes ook worden
gebruikt in het kader van BTW-doeleinden voor HVD
doet hieraan geen afbreuk.

Het tweede luik betreft de inschrijving van HVD als
vestigingseenheid. Hierin werden op datum van de
dagvaarding in het onderdeel activiteiten enkel de
NACEBEL 2003 codes vermeld, zoals uiteengezet in
de eerste paragraaf van randnummer 13.

Zelfs indien er voor de beoordeling van de sanctie van
niet-ontvankelijkheid van artikel 14, vierde lid KBO
enkel mag worden rekening gehouden met de activi-
teiten die vermeld zijn bij de inschrijving van de ves-
tigingseenheid, dan nog is de vordering van HVD niet
onontvankelijk.

HVD vervaardigt en verhandelt de wafelijzersteunen.
In haar dagvaarding voert appellante aan dat de wa-
felijzers worden vermarkt in Europa en andere wereld-
delen. De stakingsvordering van appellante is dan ook
gebaseerd op haar activiteit van het op de markt bren-
gen van de wafelijzersteunen. Deze activiteit ressor-
teert onder de activiteit met NACEBEL 2003 code
51.651 (later NACEBEL 2008 code 46.693) waarvoor
HVD als vestigingseenheid op het moment van de
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53. Vgl. Kh. Veurne 9 maart 1994, TRV 1995, 203-206; zie ook hoger, randnummer 13.
54. Brussel 25 oktober 2011 (A.R.: 2011/AR/119), onuitgegeven.
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dagvaarding was ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.

Dat appellante in haar eerste conclusie een ander
standpunt verdedigde, doet aan deze analyse geen af-
breuk. Het hof volgt niet hetgeen appellante voorhield
in eerste aanleg.

De exceptie van niet-ontvankelijkheid is niet gegrond.
De vordering van appellante is bijgevolg ontvankelijk
zoals terecht geoordeeld door het bestreden vonnis.’

Bespreking:

In deze zaak werd het Hof geconfronteerd met een
merkwaardig probleem. Bij een digitale opzoeking in
de KBO komen een drietal verschillende inschrijvin-
gen voor activiteiten boven water: de BTW-activitei-
ten, de RSZ-activiteiten en de activiteiten die worden
weergegeven per vestigingseenheid. M.i. zijn enkel
deze laatste inschrijvingen van belang in het kader van
de KBO-wet, gelet op de verwevenheid van de activi-
teiten, waarvoor een inschrijving dient te worden ge-
nomen met de vestigingseenheid, waarvoor telkens
een hoofdactiviteit dient te worden opgegeven55. Het
Hof wilde zich over dit onderscheid niet uitspreken,
maar houdt wel ten onrechte voor dat de vermelding
van BTW-activiteiten en van RSZ-activiteiten betrek-
king hebben op de activiteiten van de betrokken on-
derneming in haar geheel, en de activiteiten per vesti-
gingseenheid hiervan los staan. Correcter is te stellen
dat de activiteiten per vestigingseenheid samen opge-
teld de volledige inschrijving van de onderneming
uitmaken, nu geen rechtsgrond voorligt om de in-
schrijving van BTW- en RSZ-activiteiten te kwalifice-
ren als deel van de inschrijving in de zin van artikel
III.18 WER.

Het Hof gaat hierop niet verder in, nu ook de inschrij-
vingen per vestigingseenheid de betrokken activiteit
omvatten. De feitelijke beoordeling van de activiteit
en diens inpassing in een bepaalde NACEBEL-code
dient te geschieden aan de hand van de toelichting die
bij de NACEBEL-codes wordt gegeven56. Dit is steeds
een feitelijke beoordeling die geval per geval dient te
geschieden. In dit geval blijkt het Hof dit wel in de
toelichting te zijn nagegaan57.

III.3.4. Gent 1 februari 2012

17. Relevante passage58:

‘A. is van oordeel dat de eerste rechter haar vordering
onterecht niet ontvankelijk heeft verklaard door te

stellen dat de verkoop van een coating niet onder de-
coratie in de ruimste zin van het woord valt.

Art. 14 van de wet van 16 januari 2003 […] stelt dat
“[…]”

Na zich te hebben gesteund op de exceptie van de
onbevoegdheid, die in eerste rang dient onderzocht te
worden, heeft E. de onontvankelijkheid ingeroepen en
dit voor elke andere exceptie of verweer. De eerste
rechter heeft derhalve terecht de exceptie van niet
ontvankelijkheid ontmoet.

Het hof stelt vast dat uit de statuten van A. blijkt dat
haar maatschappelijk doel bestaat uit: “groothandel
in weefsels in de meest ruime zin van het woord, als-
ook activiteiten inzake de creatie en transformatie van
dergelijke producten, handel in decoratiezaken, huis-
raad en vloerbekleding”

In de kruispuntbank van ondernemingen is A; inge-
schreven voor de volgende activiteiten:
– Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont,

schoeisel en lederwaren
– Groothandel in weefsels en stoffen
– Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
– Groothandel niet-elektrische huishoudapparaten
– Groothandel in lederwaren en reisartikelen

De vordering van A. is gesteund op de activiteit van
handelstussenpersoon inzake de verkoop van het pro-
duct S.T., zijnde een thermisch isolerende keramische
coating op waterbasis, samengesteld uit alphatische
urethanen, elastomerische acrylaten en harsadditie-
ven (st. 1 dossier E.).
Uit voormelde omschrijving blijkt dat voormeld pro-
duct niets van doen heeft met de activiteiten waarvoor
A. geen inschrijving heeft genomen in de kruispunt-
bank van ondernemingen of die vermeld staat in haar
maatschappelijk doel. A. houdt tevergeefs voor dat
dergelijk product zou vallen onder decoratieartikelen
in de ruime zin van het woord. Uit de brochure kan
met zekerheid worden afgeleid dat het product dient
om aangebracht te worden als deklaag met de bedoe-
ling als isolatiesysteem te fungeren. Van enige decora-
tief doeleinde is er geen sprake.

Het hof stelt dan ook samen met de eerste rechter vast
dat de vordering van A. gebaseerd is op een activiteit
waaroor de onderneming op de datum van de inlei-
ding van de vordering niet is ingeschreven of die niet
valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de on-
derneming op deze datum is ingeschreven, zodat de
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55. Art. 2, §1, lid 2, 2° Koninklijk Besluit van 22 juni 2003 betreffende de inschrijving, wijziging en doorhaling van de inschrijving van handels- en ambachtsonderne-
mingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 27 juni 2003.

56. http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=
57. http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=46693: ‘Deze subklasse omvat: de groothandel in kabels, draad, schakelaars en

ander materiaal voor de installatie van elektrische artikelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik[…]’.
58. Gent 1 februari 2012 (A.R.: 2009/AR/2686), onuitgegeven.
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vordering als niet ontvankelijk dient te worden afge-
wezen.’

Bespreking:

Ook in deze zaak diende te worden nagegaan of een
bepaalde activiteit (verkoop van een industriële coa-
ting) onder de door de oorspronkelijk eisende partij
genomen inschrijvingen kon worden begrepen. Het
Hof lijkt i.c. niet te zijn overgegaan tot een concrete
beoordeling van de toelichting bij de genomen in-
schrijvingen en neemt zelfs het maatschappelijk doel
van mee in haar overweging, doch m.i. ten onrechte
(cf. supra).

III.3.5. Brussel 24 mei 2012

18. Relevante passage59:

‘L’activité d’agent commercial ou d’intermédiaire
commercial n’est pas mentionnée, alors que les codes
NACEBEL répertorient cette activité économique sous
le numéro 46.180 «Intermédiaires spécialisés dans le
commerce d’autres produits spécifiques».

Vainement, A. fait-elle valoir que le commerce de gros
(ou de détail) et l’agence commerciale recouvrent la
même activité ou «concept» économique.

Dans le commerce de gros ou de détail, le commer-
çant achète des produits et les revend. En ce qui
concerne A., il s’agit des deux premières lignes de son
compte de résultats. En revanche, dans le cadre de
l’agence commerciale, l’intermédiaire effectue des
prestations de service au nom et pour le compte de
son commettant. Il s’agit donc bien de deux activités
économiques distinctes qui font courir des risques
différents à l’entreprise et aux tiers. Au demeurant,
aucune pièce n’est déposée permettant d’affirmer que
le produit concerné par ces deux activités serait le
même, ce dont il est permis de douter puisque dans le
cadre de l’agence commerciale A. se borne à proposer,
pour le compte de B., la souscription d’abonnements
à des services téléphoniques, ce qui est incompatible
avec la notion d’achat de produits et de constitution
de stocks.

Enfin, l’irrecevabilité de la demande résultant d’une
activité commerciale pour laquelle la demanderesse
n’est pas inscrite à la Banque Carrefour des entrepri-
ses n’est pas anéantie par le fait que cette activité
commerciale est mentionnée dans l’objet social de
cette société.

Conformément à l’article 14 al. 4 de la loi du 16 jan-
vier 2003 portant création d’une Banque Carrefour des
entreprises, modernisation du registre de commerce,

création de guichets-entreprises agréés et portant di-
verses dispositions, la demande n’est pas recevable.’

Bespreking:

Het Hof werd hier opnieuw belast met een onderzoek
of de betrokken activiteit past binnen de genomen in-
schrijving. De aanleggende partij hield voor dat haar
inschrijving als groothandelaar (NACEBEL-code
46.510) ook haar activiteit als handelsagent dekte. Het
Hof was het hiermee niet eens, en merkt terecht op dat
de activiteit als handelsagent onder NACEBEL-code
46.180 ‘Handelsbemiddeling gespecialiseerd in an-
dere goederen’ valt.

Belangrijker op te merken is dat het Hof bevestigt dat
het maatschappelijk doel irrelevant is ter beoordeling
van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen ge-
nomen inschrijvingen en dat derhalve een ruim gefor-
muleerd maatschappelijk doel een onvolledige in-
schrijving niet kan opvangen.

III.3.6. Tot slot, een vermeldenswaardig vonnis: Kh.
Antwerpen 14 december 2012

19. Relevante passage60:

‘NV R. is van oordeel dat de vordering van NV Y.-V.
onontvankelijk is omdat zij een vordering instelt uit
hoofde van een activiteit waarvoor zij niet is inge-
schreven in de kruispuntbank van ondernemingen
(verder:KBO). NV Y.-V. is volgens de website van de
KBO ingeschreven voor de rubrieken ‘overige diensten
van informatietechnologie en computer’ en voor ‘ge-
gevensverwerking, webhosting en aanverwante activi-
teiten’. Volgens NV R. had NV Y.-V. zich moeten re-
gistreren in de rubriek reclamebureaus.

NV Y.-V. stelt dat zij wel correct is geregistreerd. Zij
heeft inschrijvingen genomen voor:
– Overige diensten op het gebied van informatietech-

nologie
– Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante

activiteiten
– Productie van films met uitzondering van bio-

scoop- en televisiefilms
– Exploitatie van websites

NV Y.-V. biedt een video advertising pakket aan.

Uit de omschrijving in het contract blijkt dat NV Y.-V.
zich er niet toe beperkt een video te realiseren (dat wil
zeggen de nodige productiemiddelen te voorzien voor
de realisatie van een afgewerkte film) maar een totaal-
concept aanbiedt. Dat houdt ook de uitwerking van
het concept van de film in. Dat dit gebeurt in overleg
met de klant betekent nog niet dat het deze laatste is
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59. Brussel 24 mei 2012 (A.R.: 2012/AR/480), onuitgegeven.
60. Kh. Antwerpen 14 december 2012 (A.R. 12/01013), onuitgegeven.
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die de creatie van het concept op zich neemt.

Naast de loutere opname van de film op haar eigen
website, wat ongetwijfeld wel valt onder de inschrij-
ving in de KBO, zegt NV Y.-V. ook te zullen instaan
voor ‘innovatieve advertising’. Dit wordt vermeld als
een aparte verplichting en houdt meer in dan louter
de vertoning van een video. Tenslotte zal NV Y.-V. er-
voor instaan dat de video’s worden vertoond op het
internet. De verspreiding is dus verder dan enkel en
alleen de eigen website.

De rechtbank is van oordeel dat in de activiteiten van
NV Y.-V. dus ook aspecten zitten van de activiteiten
van reclamebureaus waarvoor zij niet is ingeschreven
in de KBO. De vordering van NV Y.-V. is daarom on-
toelaatbaar.’

Bespreking:

De rechtbank van koophandel stelt dat de activiteit
van de aanleggende partij deels wel en deels niet is
begrepen onder haar inschrijvingen in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen, maar verklaart desalniette-
min de volledige (hoofd)vordering onontvankelijk. De
vraag dient te worden gesteld of de rechtbank de vor-
dering deels onontvankelijk kon verklaren, voor wat
betreft het gedeelte dat buiten de inschrijving viel. De
motivering aan de hand van de vaststelling ‘dat in de
activiteiten van NV Y.-V. dus ook aspecten zitten van
de activiteiten van reclamebureaus waarvoor zij niet
is ingeschreven in de KBO’ kan niet overtuigen. De
rechtbank geeft zo aan de sanctie van art. 14, lid 4 KBO
ten onrechte een zeer ruime draagwijdte, haaks op een
principieel te verdedigen restrictieve interpretatie61.
Zo de rechtbank tot de vaststelling was gekomen dat
de betrokken activiteit in haar geheel beschouwd vol-
ledig als activiteit van reclamebureaus diende te wor-
den gekwalificeerd, hetgeen mogelijk en correct zou
zijn geweest, lagen de kaarten anders.

III.4. Synthese

20. Uit de hoger besproken rechtspraak kan worden
afgeleid dat de voornaamste betwistingen zich voor-
doen ter zake het toepassingsgebied en met betrekking
tot de gevallen waarin sprake is van een activiteit die
niet valt onder de bestaande inschrijvingen.

Uit deze rechtspraak kan met betrekking tot het toepas-
singsgebied van art. III.26 WER worden gedistilleerd
dat voor occasionele of toevallige activiteiten geen af-
zonderlijke inschrijving vereist is62, dat bij een cor-
recte toepassing van de wet een buitenlandse vennoot-
schap zonder activiteiten in België, doch voor een
Belgisch rechtscollege vorderingen stelt, niet onder-
worpen is aan de inschrijvingsverplichtingen63 en dat
de sancties geen doel kunnen treffen ten aanzien van
een voormalige handelaar64.

Verder blijkt dat er geen eensgezindheid bestaat over
de vraag of het gemis aan inschrijving (tweede hypo-
these) door de rechter ambtshalve moet worden opge-
worpen en gesanctioneerd65, minstens dat dit niet een-
vormig wordt onderzocht en gebeurlijk toegepast.

Wat ook opvalt is dat stelling wordt ingenomen dat
het handeldrijven zonder inschrijving mogelijker-
wijze strijdt met de openbare orde66, maar het handel-
drijven met een onvolledige inschrijving niet67. Theo-
retisch interessant is dan weer dat een onvolledige
inschrijving (en de sanctie in het verlengde daarvan)
los staat van art. 17 Ger.W. en derhalve niet kan die-
nen tot de beoordeling van het belang of de hoedanig-
heid als bestaansvoorwaarden van de rechtsvorde-
ring68.

Tot slot dient te worden vastgesteld dat de rechter
wordt belast met een in concreto beoordeling van de
vereiste inschrijvingen voor de betrokken activiteiten
aan de hand van de toelichting bij de NACEBEL-co-
des69. Het komt aan partijen toe om aan te tonen dat
de activiteit in kwestie onder een inschrijving valt
(art. 870 Ger.W.), nu niet kan worden verwacht dat de
rechter de volledige nomenclatuur zou afdweilen op
zoek naar een gepaste code.

IV. Verbintenisrechtelijke aspecten

21. De vraag stelt zich of partijen de besproken sanc-
ties van onontvankelijkheid kunnen afwenden mid-
dels de kwalificatie van de uitgeoefende activiteiten
in hun contractuele betrekkingen. Deze vraag dient
ontkennend te worden beantwoord. De rechter dient
zich immers niet te houden aan de bewoordingen van
een overeenkomst, maar kan de kwalificatie laten af-
hangen van een feitelijke beoordeling70. Dit te meer nu
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61. K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 124.
62. Antwerpen 22 juni 2009 (A.R.: 2008/AR/1229), onuitgegeven.
63. Brussel 16 april 2012 (A.R.: 2011/AR/444), onuitgegeven.
64. Antwerpen 3 mei 2010 en 20 december 2010 (A.R.: 2009/AR/403), onuitgegeven.
65. Antwerpen 14 maart 2006 (A.R.: 2004/AR/2453 + 2005/AR/873), onuitgegeven, waar het Hof dit niet deed en Antwerpen 22 juni 2009 (A.R.: 2008/AR/1229), onuit-

gegeven, waar het Hof dit ogenschijnlijk wel deed.
66. Antwerpen 3 mei 2010 en 20 december 2010 (A.R.: 2009/AR/403), onuitgegeven.
67. Brussel 28 juni 2011 (A.R.: 2009/AR/1621), onuitgegeven.
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onuitgegeven; Kh. Antwerpen 14 december 2012 (A.R. 12/01013), onuitgegeven.
70. Art. 1156 B.W.; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Interstentia, 2000, 275-276; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010,

95-98.
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er geen concrete (volmaakte) aanhechting voorligt tus-
sen de activiteiten, ondergebracht in NACEBEL-codes,
en benoemde of onbenoemde overeenkomsten naar
Belgisch recht71.

In de eerste en tweede hypotheses zal een kwalificatie
van de overeenkomst bovendien geen enkele rol spe-
len, omdat de inschrijvingsformaliteit en de daaraan
verbonden sanctionering losstaat van de activiteit in
kwestie, doch kleeft aan de persoon. Een handels-of
ambachtsonderneming die een vordering in rechte for-
muleert hoofdens een niet-economische (neven-)acti-
viteit, zal m.i. nog steeds over een inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen dienen te be-
schikken, weze het niet voor deze specifieke activi-
teit.

In de derde hypothese zal de gevatte rechter, zoals
hoger reeds aangehaald, geval per geval in de feiten
nagaan welke activiteit werd uitgeoefend en onder
welke NACEBEL-code deze dient te worden geklas-
seerd. De rechter zal zich, in zoverre relevant, hierbij
dienen te houden aan de gemeenrechtelijke interpre-
tatiemechanismen, waarbij de kwalificatie door par-
tijen één van de beoordelingselementen uitmaakt,
doch niet doorslaggevend is.

22. Vervolgens dient de vraag te worden gesteld of
partijen kunnen uitsluiten dat één van hen beroep zou
doen op een sanctie van onontvankelijkheid ontleend
aan artikel III.26 WER.

Het antwoord is hier minder eenduidig.

Het beschikken over een inschrijving op zich raakt,
zoals aangetoond, de openbare orde, dit volgt recht-
streeks uit de aard van de betrokken wetsbepalingen,
die de grondslagen van het Belgische economisch be-
stel aanbelangen72, en onrechtstreeks doordat dit de
hoedanigheid van de procespartij raakt (cf. supra).

Een overeenkomst die zou bepalen dat het ontbreken
van dergelijke inschrijving niet tot enige sanctie ver-
mag te leiden, waardoor aldus het handeldrijven zon-
der inschrijving als manifest onwettige toestand wordt
gefaciliteerd en/of in stand gehouden, heeft, wegens
strijdigheid met de openbare orde, een ongeoorloofd
voorwerp én ongeoorloofde oorzaak73 en kan geen
rechtsgevolgen sorteren74. Hoe deze strijdigheid zich

concreet dient te vertalen (principe: nietigverklaring),
overschrijdt het bestek van de huidige bijdrage. Er kan
mee worden volstaan te stellen dat dergelijke overeen-
komst alleszins de gevatte rechter niet kan binden75.

23. Wat inmiddels wel vaststaat (cf. supra) is dat een
gebrek aan volledige inschrijving voor een bepaalde
activiteit, de (procedurele) openbare orde niet raakt76.

Slechts bezwaarlijk kan worden beargumenteerd dat
de sanctie van artikel III.26, §2 WER strekt tot bescher-
ming van de private belangen van een maatschappe-
lijk zwakkere partij77 en zodat dient te worden beslo-
ten dat deze sanctie aldus niet van dwingend recht is.

Nu de desbetreffende bepaling, noch de openbare orde
raakt, noch van dwingend recht is, lijkt geen enkel ob-
stakel te bestaan tegen het inlassen van een clausule
in een overeenkomst die ertoe zou strekken dat par-
tijen zich ervan zullen onthouden een gebeurlijk ge-
mis aan een volledige inschrijving op te werpen voor
de rechtbank met het oog op onontvankelijkverklaring
van een vordering in rechte.

Dergelijke overeenkomst bindt de partijen en mag in
beginsel door de rechter niet worden miskend.

V. Besluit

24. De hoger uitgevoerde theoretische analyse wordt
bevestigd door de besproken rechtspraak.

De sanctie bij het niet vermelden van het onderne-
mingsnummer in het inleidend deurwaardersexploot
(eerste hypothese) dient te worden aanzien als een op-
schortende exceptie, al dan niet gevolgd door de (des-
gevallend ambtshalve) toepassing van een middel van
onontvankelijkheid.

De in rechtsleer door de meerderheid gehanteerde
stelling dat de betrokken bepaling zou voorzien in een
nietigheidssanctie, kan derhalve niet worden gevolgd.

Niettegenstaande het feit dat in deze bijdrage een be-
tere inpassing in het burgerlijk procesrecht wordt be-
argumenteerd door een andere kwalificatie, dient de
vraag of deze sanctie wenselijk is m.i. ontkennend te
worden beantwoord. De blinde toepassing van deze
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judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 17-18.
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sanctie (die evenwel niet werd teruggevonden in
rechtspraak), zou ertoe leiden dat een onderneming
correct en volledig kan zijn ingeschreven in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, maar desalniettemin
van haar vordering in rechte zal worden afgewezen
indien zij niet verhelpt aan de vormfout, die het inlei-
dend exploot bevat en die bestaat in het niet vermel-
den van het ondernemingsnummer, zonder dat de
verwerende partij hierdoor enige belangenschade on-
dervindt of het normdoel (identificatie van de verzoe-
kende partij) wordt miskend.

Art. 702, 1° Ger.W. iuncto art. 43 Ger.W. voorzien
reeds in een (nietigheids)sanctie voor een dergelijke
vormfout, die dient te worden gekaderd binnen de
nietigheidsleer van de artikelen 860-867 Ger.W.. M.i.
is geen sprake van overlapping in strikte zin, zoals
wordt voorgehouden, maar schiet art. III.26 WER haar
doel voorbij. De eerste sanctie ex art. III.26 WER kan
worden geschrapt en vervangen door een aan de rech-
ter uitdrukkelijk opgedragen taak om ambtshalve te
onderzoeken of de aanleggende partij over een in-
schrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
beschikt, om dan al dan niet over te gaan tot het toe-
passen van de tweede sanctie.

25. Zelfs dit zou evenwel een maat voor niets zijn, nu
dit tot de natuurlijke taak van de rechter behoort. Zoals
hoger verdedigd, raakt de verplichting tot inschrijving
de openbare orde en is de rechter ertoe gehouden het
gemis aan inschrijving ambtshalve op te werpen en te
sanctioneren.

Hieruit kan overigens een argument worden geput om
te verdedigen dat de vereiste van hoedanigheid op
zich als bestaansvoorwaarde van de rechtsvordering,
i.c. geëxpliciteerd onder de vorm van de vereiste van
inschrijving, de openbare orde raakt, net zoals alge-
meen wordt aangenomen dat dit het geval is voor de
vereiste van belang.

26. De derde hypothese blijkt de vreemd(st)e eend in
de bijt. Zelfs nu een procesrechtelijke logica kan wor-
den vastgesteld, lijkt de opportuniteit van de voor-
ziene sanctie manco.

Is het immers economisch te verantwoorden dat een
onderneming prestaties of goederen levert aan haar
wederpartij, maar deze wederpartij haar betaling in
principe kan onthouden, omdat er geen juiste inschrij-
ving zou bestaan voor de betrokken activiteit? Is het
daarnaast proceseconomisch te verantwoorden dat
zou worden geprocedeerd, zelfs tot in graad van be-
roep, dat de vordering zou worden afgewezen, waarna
de aanleggende partij haar inschrijving zou vervolle-
digen en de procedurele (lijdens-)weg opnieuw zou

moeten aanvatten? Het antwoord op deze vragen is
evident. De sanctie in kwestie is onzinnig, niet in het
minst gelet op de strafrechtelijke sancties (art. XV.77,
2° WER) waaraan een onderneming zich blootstelt bij
een onvolledige inschrijving.

Een bijkomende moeilijkheid bestaat erin dat de aan-
gezochte rechter, die wordt geconfronteerd met een
verweer op grond van art. III.26 WER, steeds in de fei-
ten zal moeten nagaan of de NACEBEL-codes waar-
voor inschrijving geldt, de betrokken economische ac-
tiviteit dekken. In de meeste gevallen zal dit wellicht
evident zijn, maar in andere gevallen lijkt de lijn flin-
terdun78. De NACEBEL-codes trachten immers de eco-
nomische realiteit de classificeren, waarbij onvol-
doende aansluiting blijkt bij het juridische begrippen-
apparaat.

27. Na theoretische analyse en de uitgevoerde toetsing
aan recente rechtspraak, dient te worden besloten dat
aan artikel III.26 geen plaats meer toekomt in het Bel-
gische (proces-)rechtsbestel. Het mechanisme van de
sancties van onontvankelijkheid dateert van 1929 en
is hopeloos verouderd. De opportuniteit tot remedië-
ring die zich aandiende bij het verwerken van de
KBO-wet in het WER werd alvast door de wetgever
niet benut.

Tot de wetgever aan dit anachronisme verhelpt, zal
elke handels- of ambachtsonderneming zich evenwel
dienen te hoeden voor de toepassing van deze sanc-
ties en dient aldus bij het uitoefenen van haar activi-
teiten steeds stil te staan bij het bestaan, de omvang en
het vermelden van haar inschrijvingen in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen om te vermijden dat
haar aanspraken bij rechtsgang worden gefrustreerd.
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