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1. De door de schending van een niet-concum’,u/(..
beding veroorzaakte schade komtpas voor ver N’(li,,çJ
in aanmerking indien ze zeker is. Aan bet 1’’n’/,cf’
van schadezekerheid is voldaan als de schade d(’rm(f
te waarschijnlijk is dat de rechter niet ernstig 11(1)1 b’i
tegendeel moet denken, ook al is dit theoretiscb ,,
mogelijk. Wanneer de overdragers ageren b/nm’,,
dezelfdeproductenmarkt en bij dezelfde kianten, c/,,,i
bestaat er een aan zekerheid grenzende waarccbi/n

hykheid dat de overgenomen vennootschap hk’rdnr
omzet heeft gemist en schade heeft geleden. De’,ni.c
te omzet wordt geraamd naar bill/kheid.

2. Om de schade te begroten die de overnemers /ivb
ben geleden als gevoig van de gemiste winst dnur /e
overgenomen vennootschap, dient bun toestai, I W
worden vergeleken met deze waarin zif zicJj :mi

bevinden, mocht bet schadegeval zich niet ik’hlu.’,I
voorgedaan. Een bhjvende waardeverminderin, vp
de aandelen wordt niet bewezen. Wel hebben dc it’

nemers een kans op een dividenduitkering gemist, /h.
naar billijkheid wordt begroot.



I. VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP

1. Het geschil betreft een vordering tot schadevergoe
ding wegens overtreding van een niet-concurrentie
beding opgenomen in een overeenkomst d.d. 8 de
cember 1994 tot overdracht van alle aandelen van de
NV Cardiff door eerste en tweede appellanten (zich
samen sterk makend voor 100 ¾ van de aandelen)
aan geIntimeerden, zijnde de NV Vango en de heer
G. (hierna Vango en G.) voor een prijs van
285.077,55 euro (11.500.000 BEF).

Artikel 6 van de verkoopovereenkomst bevatte een
niet-concurrentieverplichting

“Be overlaters verbinden er zich toe geen activiteiten
of handel op te zetten of te beginnen, met artikelen
waarin de NV Cardiff ten tijde van de overdracht
actief was, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit
gedurende een tijdspanne van driejaar.

Voorts zal bet de verkopers verboden zijn om na de
overdracht gebruik te maken van de naam van de
vennootschap en het handelsfonds al dan niet in
combinatie met andere woorden.”

2. Bij notariële akte verleden op 19 december 1994
werd de NV Clifton, derde appellante, door vierde
en vijfde appellanten opgericht.

3. Op 4 maart 1997 werden appellanten in gebreke
gesteld wegens vermeende miskenning van de bepa
lingen van de verkoopovereenkomst (met name van
de artikelen 6, 10 en 11, zijnde het niet-concurrentie
beding, de confidentialiteits- en de bijstandverplich
ting) van 8 december 1994.

4. Op 27 oktober 1997 gingen Vango en G. over tot
dagvaarding van appellanten. Na uitbreiding van hun
vordering verzochten zij appellanten solidair, mm
stens de ene bij gebreke aan de andere, te veroorde
len tot betaling van 173.525,47 euro (7.000.000 BEF)
ten titel van goodwill en van 111.552,09 euro
(4.500.000 BEF) ten titel van gederfde winstmogelijk
heid, meer de vergoedende interesten en gerechte
lijke interesten, Bi; tussenvonnis van 12 april 2002
verklaarde de rechtbank van eerste aanleg de vorde
ring van Vango en G. ontvankelijk en gedeeltelijk
gegrond. Appellanten werden in solidum veroor
deeld tot het betalen aan Vango en G. van een pro
visioneel bedrag van 18.592,01 euro. Alvorens over
de definitieve schade-eis te oordelen werd een des
kundig onderzoek bevolen. De heer L. Ravert werd
aangesteld als deskundige.

De deskundigenopdracht werd als volgt omschreven
in het voormelde vonnis

“Zich te begeven naar de N. V. Vango, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570 Anzegem
aan de Steenbrugmolenstraat 1, en aldaar op basis
van de voorschrtften van bet Gerechtelzjk Wetboek,
zich doorpartjen alle documenten, briefwisseling en

dossierstukken te laten overhandigen die nuttig zljn

voor de uitvoering van zijn taak.

Meer bepaald de schade te begroten die (Vango en G.)
hebben geleden door de niet-naleving door (appellan
ten) van bet in de verkoopovereenkomst van aande
len onder artikel 6 opgenomen concurrentiebeding
(overeenkomst van 8.12,1994).

Derhalve de balans-jaarrekening en andere nuttige
documenten van de NV C’ardzffte onderzoeken van
bet jaar voorafgaand aan de verkoop van aandelen,
nl. anno 93 en deze ten tijde van bet concurrentie
beding (94-95-96-9 7). Deze te vergelifken met de
balans-jaarrekening en andere nuttige documenten
van de N V ‘lon gedurende deperiodes 95-96-9 7.
Tevens te onderzoeken aan de hand van de cliënten
lifsten ofhetzelfde cliënteel als datgene bestond op bet
ogenblik van de overlating door de N. V Cardiff werd
benaderd door de N. V C’liffton gedurende deperiode
95-96-97. Tevens te onderzoeken en te acteren of
M. L. en Ch.G. nog gewerkt hebben in deperiode 95-
96-9 7. Meer bepaald te onderzoeken ofze oppensioen
waren, of integendeel bun sociaal statuut gewoon
verder liep.

Hoe dan ook bet aandeel van de good-will vergoeding
in deprifs die bif overeenkomst van 8.12.1994 vastge
steld werd voor de totaliteit van de aandelen van de
N. V c’ardff vast te stellen. Tevens de gederfde winst
potentialiteit voor de N. V. cardiff ingevolge de oneer
lzfke concurrentie uitgaande van de N. V C’liffton
sinds de oprichting van deze vennootschap op
19.12.1994 te begroten.

Verder te antwoorden op alle nuttige vragen van par
tijen. Van zljn bewoordingen een omstandig verslag
op te stellen in voor- en eindverslag en verder gevoig
te geven aan de voorschriften van bet Gerechtelijk
Wetboek. Bit verslag dient aan partijen bezorgd te
worden en ter grzfJie neergelegd te worden binnen de
drie maanden vanaf de officiele kennisgeving van
zijn opdracht. Het behoort aan partijen de expert te
provisioneren “.

5. Tegen dit vonnis werd door appellanten hoger
beroep ingesteld bij verzoekschrift van 21 november
2002. Hun hoger beroep strekte ertoe de oorspronke
lijke vordering van Vango en G. ongegrond te horen
verklaren en hun tegeneis wegens tergend en roeke
loos geding gegrond te horen verkiaren. In onderge
schikte orde vorderden appellanten de wijziging van
de opdracht van de deskundige.

Bij incidenteel beroep vorderden Vango en G. de ver
oordeling van appellanten tot betaling van 197.681
euro ten titel van goodwill meer een bedrag van
191.429 euro, minstens 111.552,08 euro ten titel van
gederfde winst aismede de veroordeling van appel
lanten tot betaling van de expertisekosten en de
rechtsplegingsvergoeding van beide aanleggen.

6. De deskundige heeft een eerste voorlopig deskun
dig versiag opgemaakt op 18 juli 2003.

try 2011 301



Appellanten uitten ernstige kritieken op dit voorlopig
deskundig versiag en meenden dat niet (afdoende)
ingegaan werd op hun opmerkingen. Daarom vroe
gen zij de eerste rechter conform artikel 973
Gerechtelijk Wetboek de deskundige en de partijen op
te roepen voor onderzoek van de gerezen problemen.

Op het zittingblad van de zitting van 30 januari 2004
werd ter zake genoteerd

“Mr. Van de Velde legde [niet gehjk aan teken] bezwa
ren uit tegen de wijze van handelen van de expert en
vraagt dat deze meer gedetailleerde en concrete
onderzoeken zou voeren naar de aard van de pro
ducten toe.

PartU Vango verzet zich daartegen omdatprincipieel
reeds door vonnis werd geregeld en dat dit geen
invloed mag hebben op de schadeberekening.

De expert - na bespreking - verklaart dat hi/ in ieder
geval nog op de bezwaren zal moeten antwoorden en
dat een concreet onderzoek, zoals gevraagd op 3maanden kan worden uitgevoerd mits medewerking
van departjen”.

7. Een tweede voorlopig deskundig versiag werd
opgesteld op 8 januari 2005.

8. Bij arrest van 18 oktober 2005 van dit hof werden
de hoger beroepen vermeld onder randnummer 4
ontvangen doch verworpen behoudens de wijziging
van de opdracht van de deskundige. Aan de
opdracht van de deskundige werd het volgende toe
gevoegd:

“Zegt dat hem eveneens te onderzoeken en te begroten
staat, zo mogelijk volgens een beredeneerde methode:

- welke omzet en winstmogelikheid voor NV Cardff
verloren gingen ingevolge de schending van bet niet
concurrentiebeding;

welke de eventuele waardevermindering is van de
aandelen die door de geIntimeerden werden oveiçge
nomen ingevolge de schending van bet vermelde
beding “.

Qok overwoog bet hof in dit arrest “Ingevolge bet
verzoek van de appellanten overeenkomstig artikel
973 Gerechtelijk Wetboek verklaarde de aangestelde
deskundige zich al eerder akkoord om een concreet
onderzoek uit te voeren naar de aard van deproduc
ten toe en werd zijn opdracht in die zin uitgebreid.
De vraag naar bijkomend onderzoek op dit vlak,
zoals vermeld onder randnummer 8 is overbodig. Er
bestaat geen reden om de opdracht van de deskun
dige in dit verband te herformuleren “.

De voorziening in cassatie tegen dit arrest door
appellanten werd onontvankelijk verklaard bij arrest
van 20 september 2007.

9. Vervolgens heeft de deskundige op 14 novern2005 een verzoek gericht tot de rechtbank
artikel 973 Gerechtelijk Wetboek ertoe strekkdafspraken te maken met betrekking tot de verder,1
ting en afwerking van bet deskundigenonderzo
de provisionering van de erelonen van de deskdige.

Bij beschikking d.d. 5 januari 2006 werd het vok1
de geoordeeld:

“Zegt voor recht dat de volgende agenda dient te U’oden nageleefd:

De deskundige stelt tegen 30 januari 2006 een £lc’rj(deskundig voorverslag op. hetwelk uitgebreid u(,)j
met de elementen conform bet arrest van bet Hfia,iBeroep (arrest met als rep. Nr. 2005/6633 8ste kcui,c’r
- dd. 18.10.2005);

Partijen en bun raadslieden krijgen de tijd to!15.03.2003 (lees 2006) om bun opmerkingen te/w
muleren op dit derde deskundig voorverslag. Part/fe,,
vatten bun opmerkingen samen in één nota.

De deskundige maakt tegen 30 april2006 zijn defiuL
tief verslag op. In zijn definitief verslag antwoordt de
deskundige enkel op de opmerkingen van partijen en
hun raadsleden op bet derde deskundig voorversla

10. Navolgend heeft de deskundige een derde voor
lopig deskundig versiag opgesteld op 30 januari 200C.

Het deskundig eindverslag werd neergelegd ter grit
he van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op
3 mei 2006.

In zijn definitief deskundig versiag besloot de des
kundige:

“Op basis van de in huidig verslag opgenomen ana
lyse bedraagt de gem/ste opbrengst in hoofde van de
vennootschap Cardiff:

Voor bet jaar 1995: 14.063,42 EUR
Voor bet jaar 1996: 40.3 73,12 EUR
Voor bet jaar 1997: 49.228,97EUR
Totaal: 103.665,51 EUR

In hoofde van aanleggers als aandeelhouder van de
NV Cardff dient dit bedrag verminderd te worden
met de toepasselyke vennootschapsbelasting.

Op basis van de BTW-listing kan worden vastgesteld
dat de NV Cardff in de jaren 1995, 1996 en 1997
bijna uitsluitend aan dezelfde binnenlandse klanten
goederen heeft verkocht als de NV Clffton.

Overeenkomstig de ingediende f/scale aangfftes zljn
de beer M.L. en Mevrouw Ch.G. niet werkzaam
geweest voor de NV Cliffton. De f/scale aangfte geeft
echter niet steeds een correct beeld van de werkelijk
uitgeoefende functies of werkzaamheden. Uit enkele

1
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stukken in het dossier blijkt dat Mevrouw G. nog
optrad voor rekening van de NV Clffton.

De goodwill, begrepen in de aandelenprifs van
11.500.000 BEF bedraagt volgens onze berekening
7.366,280 BEF hetzij 182.605,31 Eli]?.

De waardevermindering der aandelen bedraagt
88.998,15 EUR”.

11. In bet bestreden vonnis van 15 december 2006
wordt bet volgende beslist

“Rechtsprekende in eerste aanleg en op tegenspraak;

Alle andersluidende en ineeromvattende besluiten
van de hand wijzende als niet terzake doende en/of
overbodig;

Verklaart de vordering ontvankehjk en in de hierna
volgende mate gegrond.

Veroordeelt (appellanten) in solidum, de ene bij
gebreke aan de andere, tot het betalen aan (geinti
meerden) uit hoofde van gemiste winstpotentialiteit
van een provisionele schadevergoeding van 75.000
euro op een schade begroot op 152.717,65 euro, te
vermeerderen met de vergoedende intresten (bere
kend aan het tarief van de gerechtelijke intresten)
vanaf bet ontstaan van de schade, en vanaf de dag
vaarding met de gerechtehjke intresten.

Veroordeelt (appellanten) in solidum, de ene bif
gebreke aan de andere, tot bet betalen aan (gemnti
meerden) uit hoofde van een waardevermindering
van de aandelen, van een provisionele som van
88.998,15 euro op een schade begroot op 108.520,88
euro, bedrag te vermeerderen met de vergoedende
intresten (berekend aan bet tarief van de gerechte
hjke interesten) vanaf bet ontstaan van de schade en
vanafde dagvaarding met de gerechtelijke intresten.

Veroordeelt (appellanten) in solidum, minstens de
ene bij gebreke aan de andere, tot alle kosten van bet
geding, met inbegrip van alle expertisekosten, begroot
in hoofde van (geIntimeerden) op 15.000 euro (door
(geIntimeerden) voorgeschoten expertisekosten) +

364,40 euro (pv iste aanleg) + 485,57 euro (rpv
hoger beroep) + 284,40 euro (dagv);

Verklaart buidig vonnis uitvoerbaar bif voorraad,
niettegenstaande alle verhaal en met uitsluiting van
borgstelling en kantonnement”.

12. Appellanten vragen in graad van hoger beroep

“lvi. b.t. bet hoofdberoep van (appellanten):

Het hoger beroep ontvankelfk en gegrond te verklaren,
Derhalve
— alvorens recht te doen, geintimeerden te bevelen
bun statuut als aandeelhouder van de NV Cardiff te
bewzJzen (bif ontstentenis waarvan de vordering van

geintimeerden onontvankehjk, minstens ongegrond
moet worden verklaard);

ten gronde, bet bestreden vonnis te bervormen en de
vorderingen van geIntimeerden als ongegrond af te
w/zen en gemntimeerden te veroordelen om bet door
(appela nten) betaalde provisioneel bedrag van
18.592,01 euro, meer interesten sedert datum van
betaling, terug te betalen, daarbij vaststellend dat de
versiagen van de gerechtsdeskundige hen niet tegen
weipbaar zijn, uit de debatten moeten worden
geweerc4 minstens hoe dan ook geen enkele bewijs
waarde hebben;

- geIntimeerden te veroordelen tot alle kosten van de
procedure, zowel in eerste ain1eg als in hoger beroep,
met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.”

GeIntimeerden verzoeken het hoger beroep onont
vankelijk en ongegrond te verkiaren. Zij vragen het
bestreden vonnis te bevestigen in de mate waarin bet
de hoofdvordering ontvankelijk verklaart en appel
lanten in solidum veroordeelt.

13. GeIntimeerden hebben incidenteel beroep inge
steld en vorderen:

- “het bedrag van de schadevergoeding definitief vast
te stellen en appellanten derhalve solidair, minstens
in solidum, minstens de een bij gebreke aan de ande
re te veroordelen tot betaling van dit bedrag, als volgt
(0 wegens schade door gemiste winst(potentialiteiV:
152.717,65 euro - 34 % vennootschapsbelasting ofte
wel een bedrag van 100.793,65 euro en (ii) waarde
vermindering van de aandelen oftewel een bedrag
van 108.520,88 euro te betalen aan eisers of in totaal
209.314,53 euro te verminderen met voorschot
18.592 euro (750.000 BEF) reeds ontvangen; hetzzj
in totaal nog 190.722,53 euro en te vermeerderen
met gerechtelijke interesten vanaf datum ingebreke
stelling tot dag van betaling;

- te zeggen voor recht dat in overeenstemming met
artikel 1154 van bet GerechtelUk Wetboek op interes
ten die voor een heel jaar verschuldigd zijn, interes
ten betaald zullen dienen te worden en gemntimeer
den te veroordelen tot betaling ervan;

- de appellanten te veroordelen in alle kosten van bet
geding, met inbegrip van de expertisekosten en de
rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald bif Wet van
21 april 2007 en KB. van 26 oktober 2007 (maxi
mumtariej), hetzij 2 x 14.000 EU]? aan de zijde van
(geIntimeerden);

- de tegenvordering van (gemntimeerden) ontvankehjk en
gegrond te verklaren en zodoende appellanten solidair
in solidum, minstens de één bij gebreke aan de andere
te veroordelen tot een schadevergoeding wegens tergend
en roekeloos hoger beroep geli/k aan 7.500 euro “.

Appellanten besluiten tot de ongegrondheid van het
incidenteel beroep.
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II. BEOORDELING

A. Over de ontvankelijkheid van de vordering
van geIntimeerden

1. Appellanten betogen dat de vordering van geInti
meerden onontvankelijk moet worden verklaard
wegens gebrek aan de vereiste hoedanigheid.
GeIntimeerden zouden nalaten aan te tonen dat zij
op het ogenblik van het instellen van de vordering
op 24 oktober 1997 nog aandeelhouder waren van
de NV Cardiff.

2. Dit argument dient te worden verworpen.

De vordering van geIntimeerden werd reeds ontvan
kelijk verklaard in het tussenvonnis van 12 april 2002.
Het hoger beroep dat appellanten instelden tegen dit
tussenvonnis werd verworpen bij arrest van dit hof
van 18 oktober 2005 behoudens wat bet verzoek tot
aanpassing van de opdracht van de deskundige
betrof (aithans gedeeltelijk). Overigens werd er geen
hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis in
zoverre het de vordering van geIntimeerden ontvan
kelijk had verklaard. Over de ontvankelijkheid van
de vordering werd bijgevolg al op definitieve wijze
uitspraak gedaan.

Bovendien zijn geIntimeerden contractspartijen bij de
overeenkomst van 8 december 1994. In zoverre zij
inroepen dat zij titularis zijn van de ingeroepen con
tractuele rechten en dat appellanten inbreuk pleeg
den op deze rechten, hebben zij de nodige hoedanig
heid om hun vordering in te stellen.

De vraag of geIntimeerden daadwerkelijk titularis zijn
van de contractuele rechten en deze rechten effectief
werden geschonden, betreft de grond van de zaak.

B. Over de gegrondheid van de vordering van
geIntimeerden

B.1. Defout

3. Sinds bet arrest van 18 oktober 2005 van dit hof
staat het definitief vast dat appellanten foutief hebben
gehandeld. Zij hebben het niet-concurrentiebeding
zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst van
de aandelen van de NV Cardiff d.d. 8 december 1994
geschonden.

B.2. De schade en het oorzakelzjk verband

4. De vordering van geIntimeerden strekt ertoe een
vergoeding te bekomen voor de schade die zij bewe
ren geleden te hebben door deze fout. GeIntimeer
den moeten deze schade bewijzen. In het kader van
deze bewijslevering werd de heer Luc Ravert belast
met een deskundigenonderzoek.

In deze bewijslevering wordt eerst nagegaan of er
schade is geleden op het niveau van de NV Cardiff

die geen partij was bij de overnameovereenkomst en
die ook geen partij is in huidig geding, om dan ver.
volgens na te gaan of deze schade de waarde van cle
aandelen van geintimeerden in het gedrang brengt.

B.2. 1. Grieven met betrekking tot bet deskundigen
onderzoek

5. Appellanten formuleren een aantal grieven met
betrekking tot het deskundigenonderzoek. Zij menen
dat het deskundig versiag hen niet kan worden
tegengeworpen wegens schending van de rechten
van verdediging, in bet bijzonder wegens miskennin
van het beginsel van onpartijdigheid, van intuitu per
sonae uitvoering en van tegenspraak. Volgens appJ
lanten moet het deskundig versiag ook uit bet debat
worden geweerd omdat de deskundige zijn opdraclii
heeft miskend en zijn taak gebrekkig heeft uitge
voerd. Minstens kan er naar mening van appellanten.
omwille van alle genoemde redenen, geen enkele
bewijswaarde aan bet deskundig onderzoek worden
toegekend.

B.2.1.a. Grief met betrekking tot de niet-tegenstel
baarheid van bet deskundig versiag

6. Appellanten voeren aan dat de deskundige “man
fest blijk (heeft) gegeven van een manifeste partijdig
heid en manifest gebrek aan objectiviteit”. De des
kundige zou vanaf het eerste versiag en in alle vol
gende versiagen op systematische wijze de standpun
ten van appellanten hebben genegeerd, terwiji Iui
daarentegen de standpunten van geIntimeerden
hun technische raadslieden klakkeloos zou hebbtn
overgenomen zonder enig concreet onderzoek.

7. GeIntimeerden werpen op dat deze grief van
beweerde subjectiviteit onontvankelijk is. Al in een
brief van 2 oktober 2003 heeft de raadsman van
appellanten zich op zeer uitgesproken wijze uitg
drukt ten aanzien van de deskundige en hem zwart
fouten zoals subjectiviteit, ondeskundigheid en onbe
kwaamheid ten laste gelegd. Deze verwijten werden
meermaals herhaald in de navolgende briefwisseling.
Toch hebben appellanten geen verzoek gericht tot de
rechtbank om de deskundige te wraken of te vervan
gen. Naar mening van geIntimeerden is bet inroepen
na een meer dan vier jaar durende expertise van hct
gebrek aan onpartijdigheid als grond voor de niel
tegenwerpelijkheid van bet deskundig versiag louter
dilatoir en getuigt bet van procedurele kwade trouw.
Bovendien is deze grief van appellanten ook onge
grond.

8. Het niet vorderen van de wraking of vervanging
van de deskundige wegens vermeende partijdigheid
in de loop van de expertise staat er niet aan in de
weg dat appellanten deze grief aisnog formuleren rn
maatregelen vorderen.

Uit bet geheel van de verschillende versiagen en
briefwisseling tussen de deskundige en de partijell
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1 iter niet worden afgeleid dat de deskundige

h paiiijdig zou hebben opgesteld. De deskundige

in
01hanke1ijkheid ten aanZien van de partijen tot

‘ jes aan de rechtbank gekomen. Appellanten
•

k11 epaa1de formuleringen uit hun context om

ten nrechte te besluiten tot de partijdigheid van

j kIc undige.

1) \131xIlanten betogen dat het deskundig versiag

lien niet kan worden tegengeworpen omdat de des

kLlndkt p derden een beroep heeft gedaan om de
uit te voeren. Zij achten zich in het

hijyfldc1 gegriefd door het feit dat een zekere

FVNI.. jurist, in 2002 en 2003 meer dan het dubbel

V311 tk (loor de deskundige gepresteerde uren heeft

verrirhi en een zekere MM., bedrijfsrevisor in

Zunhoven, in 2004, 2005 en 2006 prestaties heeft
I waarbij het aantal door hem gepresteerde
oo4 en 2006 hoger lag dan die gepresteerd

(ifl()i tie Jeskundige. Hieruit leiden appellanten af dat

h. dIctinJige zijn gerechtelijke opdracht in onder

,I:IflTkilliflZ aan derden heeft uitbesteed, wat strijdt

net /IIn plicht om de hem toevertrouwde opdracht

i)(i5( )nhjk uit te voeren.

in. Bijslwld door een derde mag er niet toe leiden
d:ii tie k.skundige de leiding of zijn opdracht aan

1 I legeert.

•;in ci ll.nd van de uitvoerige briefwisseling, de ver
iiillvntiu versiagen en de verschillende persoonlijke

v.rshijningen van de deskundige ter zitting conform
iii ikel ‘13 Gerechtelijk Wetboek stelt het hof vast dat
tie tiei’.1Hdige de opdracht persoonlijk en daadwer
ktIiIk ifteft geleid en gecontroleerd en de voile ver

t( Ielijkheid heeft genomen voor de redactie
\.n1 k versiagen en de besluitvorming, waarover
l(’g(nspraak kan worden gevoerd. Er zijn bijgevolg
guen .lanwijzingen dat de rechten van verdediging
vin ippvIIanten op dit viak zouden zijn geschonden.

\erJr voeren appellanten aan dat de deskun
iige eivuirnd heeft stukken en informatie aan alle

p;nlje over te maken. Hij zou ook, zonder aanwijs
h;t,e relen, haast al hun opmerkingen en vragen tij
lens het deskundigenonderzoek hebben genegeerd

en geen kennis hebben genomen van de stukken,
Voitleriun en opmerkingen die aan hem werden
VC

12. (ellIimeerden werpen tegen dat deze grief niet
ufltv:Inkelijk is wegens gebrek aan rechtmatig belang
ii? li(HJj(i( van appellanten. Appellanten krijgen de
k.ms urn de inhoud en de besluiten van het deskun
dig ver’Iag te betwisten voor de rechter. Verder
lflCflç11 ij dat de grief in ieder geval ongegrond is.
I)u d&skundige heeft bet principe van tegenspraak

i. W:t tie niet-mededeling van stukken en informa
ft nartijen betreft, verwijzen appellanten naar

C( Sj )C(jfjl brieven die hun raadsman aan de
(iesklIllhge heeft gericht op 6 mei en 2 juni 2004.
iiern1l is geantwoord zowel door de deskundige als

door de raadsman van geintimeerden. Een schending
van de rechten van verdediging in hoofde van appel
lanten wordt niet aangetoond.

Naar appellanten menen heeft de deskundige het
beginsel van tegenspraak geschonden door hun
opmerkingen en onderliggende nota’s en studies te
negeren bij de redactie van de voorversiagen. Slechts
in het eindverslag werd er op de opmerkingen gerea
geerd. Uit deze antwoorden zou blijken dat de des
kundige de opmerkingen nooit bij zijn onderzoek
heeft betrokken en er enkel achteraf pro forma op
heeft geantwoord.

Het hof stelt vast dat tijdens het deskundigenonder
zoek de rechter tweemaal werd gevat op grond van
artikel 973 Gerechtelijk Wetboek. Eind 2005 gebeur
de dit op verzoek van de deskundige. Bij beschik
king d.d. 5 januari 2006 werd vervolgens geoordeeld
dat de deskundige een derde voorversiag diende op
te stellen tegen 30 januari 2006, partijen hun opmer
kingen op dit derde voorverslag tegen 15 maart 2006
dienden over te maken in één nota, en de deskundi
ge in zijn eindverslag enkel op de opmerkingen op
het derde voorversiag diende te antwoorden. Onder
toezicht van de rechtbank werden er aldus maatrege
len genomen om het recht op tegenspraak te garan
deren. De deskundige heeft op de opmerkingen van
partijen in zijn eindverslag geantwoord. Bovendien
krijgen partijen voor bet hof opnieuw de gelegenheid
om de inhoud en de besluiten van het deskundigen
onderzoek te betwisten en om tegenspraak te voeren
over de waarde ervan, zoals reeds gedaan werd voor
de eerste rechter.

Appellanten worden derhalve niet geschaad in hun
recht op tegenspraak.

B.2.1.b. Grief met betrekking tot bet weren uit bet
debat van bet deskundig verslag

14. Appellanten verzoeken het deskundig versiag uit
het debat te weren omdat de deskundige de wettelij
ke grenzen van zijn opdracht zou hebben overschre
den. De deskundige zou ervan zijn uitgegaan dat
doordat er een fout in hoofde van appellanten werd
vastgesteld, hun aansprakelijkheid ook reeds zou
vaststaan. Hij onderzocht niet welke zogenaamde
schade geIntimeerden zouden hebben geleden als
gevoig van de fout van appellanten, maar vertrok van
de gedachte dat elke fout met schade moet gepaard
gaan. Dit is een beoordeiing in rechte die bovendien
manifest verkeerd is. Appellanten verwijzen hiervoor

naar de vermelding op pagina 29 van het definitief
deskundig verslag dat “er concurrentie bestond (en
dus schade) door het feit dat er bazaarproducten (in
de meest mime zin - conform het vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg) werden verkocht aan
zes dezelfde klanten, die quasi 80 % of 90 % van bet
omzetcijfer uitmaken van zowel Cardiff als Cliffton”.
Op pagina 27 van bet deskundig versiag wordt even
eens vermeld “Hieruit blijkt ontegensprekelijk con
currentie, en dus schade.”
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15. Beschouwd in de globaliteit van het deskundig
versiag kan echter uit deze vermeldingen niet wor
den afgeleid dat de deskundige is uitgegaan van de
premisse dat de fout is gelijk te stellen met de scha
de. In het tussenvonnis d.d. 12 april 2002 heeft de
rechtbank na een inbreuk door appellanten op het
niet-concurrentiebeding te hebben vastgesteld, inza
ke de beslissing over de schade, een provisionele
vergoeding toegekend van 18.592,01 euro en voor
het overige de deskundige belast met “de schade te
begroten die aanleggers hebben geleden door de
niet-naleving door verweerders van het in de ver
koopovereenkomst van aandelen onder artikel 6
opgenomen concurrentiebeding”. De deskundige
heeft zich aan deze opdracht gehouden en heeft de
schade begroot die geIntimeerden door de niet-nale
ving van bet niet-concurrentiebeding hebben gele
den. Hij is de wettelijke grenzen van zijn opdracht
flier te buiten gegaan.

De overige grieven van appellanten - gebrekkige uit
voering van de opdracht en talrijke onwaarheden en
tegenstrijdigheden - kunnen geen reden zijn om bet
deskundig versiag uit het debat te weren. Zij beIn
vloeden mogelijks de bewijswaarde ervan. De kritie
ken van appellanten zijn veelvuldig en zullen hierna
samen met de grieven inzake de schade en het oor
zakelijk verband worden behandeld.

B.2.2. Grieven met betrekking tot bet bewijs van de
schade en bet oorzakelifk verband

B.2.2.a. Grief: geen bewjs van enige schade in hoofde
van de NV Cardff

16. Appellanten betogen dat geIntimeerden niet aan
tonen met betrekking tot welke precieze producten
bet niet-concurrentiebeding werd miskend, hoewel
zuiks voorafgaandelijk moet vaststaan om, op basis
daarvan, de zogenaamde schadelijke impact ervan op
geIntimeerden te kunnen bepalen. Ook zou de des
kundige hebben nagelaten een concreet onderzoek
te voeren naar de aard van de verkochte producten.
Hierdoor zou hij de draagwijdte en de kracbt van
gewijsde van het arrest van 18 oktober 2005 van dit
hof hebben miskend. Om die reden komt volgens
appellanten aan bet deskundig onderzoek geen
enkele bewijswaarde toe.

17. Over de omvang van het niet-concurrentiebeding
werd definitief beslist door bet arrest van 18 oktober
2005.

Meer bepaald zijn de volgende passages relevant:

“Uit de bewoording van artikel 6, alinea 1 van de
overeenkomst van 8 december 1994 blijkt datpartijen
de bedoeling hadden te verhinderen dat appellanten
enige activiteit zouden uitoefenen die concurrentieel
zou zijn “met artikelen waarin de NVCardff ten tijde
van de overdracht actiefwas, hetzij reck tstreeks hetzij
onrechtstreeks “.

Zo bet in de bedoeling lag van partijen om hc’i C)flcurrentieverbod te beperken tot identieke en
door de NV Cardffgecommercialiseerde baz11p,.;
ducten, dan hadden zij zuiks expliciet diem’,1 IL? I’ermelden in de overeenkomst van 8 december j cç
minstens hadden zij een limitatieve lijst van dv
omschreven producten moeten voegen aan de ()j’eenkomst ter inperking van de niet-concurre,,,j&,,.plichting.

De algemene aanduiding in de overeenkonisi iijq‘artikelen waarin actief ten tijde van de overd,(I(j,,
beheist naar bet oordeel van bet hof ook de i’(’e/vii/dige éénmalige verkopen van trendy en markt,
lige bazaarproducten in de mate dat ze anal( ofvergehjkbaar z/n of in bet algemeen, tot eenc’//j0’
productenmarkt behoren.

Deze artikelen maken immers integraal deel Ui.’
de door NV Cardiff gecommercialiseerde prodiicio’,,
en zodoende tot haar concreet bestaande activil0qt.

C..)

Behoudens de processen-verbaal van vaststelling, hc’
gen voor bet Hof ook een aantalfacturen van de Vi
Chiffon over de boekjaren 1995-1996-1997 voor.

Uit dezefacturen bhijkt dat de NV Chiffon in de coi,
tractueel bepaalde periode van 3 jaar na verkoup.
naast tuinartikelen, ook handel dreef in de door (IL’
NV Cardiffgecommerciahiseerde artikelen.

Uit bet boven vermelde bhjkt tevens dat appehlanien
bet concurrentieverbod voor wat betreft de aard van
de verboden activiteit hebben miskend.

De bewuste artikelen werden ook geleverd aan bet
aan de NV Cardiff overgedragen chiënteel zoals
Delbaize GB en Damart en andere grootwarenhui
zen.

Ingevolge bet verzoek van de appehianten overeen
komstig artikel 973 Gerechtehijk Wetboek verk?aarde
de aangestelde deskundige zich al eerder akkoord om
een concreet onderzoek uit te voeren naar de aard
van deproducten toe en werd zljn opdracht in die zin
uitgebreid.

De vraag naar bzjkomend onderzoek op dii’ viak,
zoals vermeld onder randnummer 8 is overbodig.

Er bestaat dan geen reden om de opdracht van de
deskundige in dit verband te herformuleren.

C..) Zoals hierboven reeds aangehaald, werd in de
overeenkomst tot verkoop van aandelen van 8 decem
ber 1994 een niet-concurrentieveiphichting opgeno
men, die door appehlanten miskend werd zowel voor
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wat betrefi de aard van de verboden activiteiten als
voor wat betreft de uitwinning van bet cliënteel.”

18. De deskundige stelt in het definitief deskundig
versiag (p. 29) dat hij een analyse heeft gemaakt van
de aankoop van de artikels verricht door de NV
Cardiff in de periode van 1993 tot en met 1997 (op
basis van steekproeven van de belangrijkste facturen
in aankoopprijs) en van deze verricht door de NV
Cliffton voor de periode van 1995 tot en met 1997
(op basis van nagenoeg alle aankoopfacturen met
betrekking tot handeisgoederen). Hij schrijft verder

“De analyse van de verkochte producten en artikels
bevestigt enkel de stelling dat concurrentie bestond,
en wel hoofdzakelijk in dezelfdeproducten ofproduc
tenmarkten en gamma’s als deze waarin Cardiff ten
tzjde van de aandelenoverdracht actief was - dit met
uitzondering van de tuinartikelen zoals hierna bh/kt.
Op basis van de verrichte aankopen door beide yen
nootschappen mag aangenomen worden dat in de
sector van de tuinartikelen uitsluitend de N. V. C4fJion
actief was. Voor bet overige verkochten beide vennoot
schappen simulaire artikelen.”

De deskundige komt tot een indeling van de bazaar
producten in twee productenmarkten: de producten
markt van de niet-tuinartikelen en de producten
markt van de tuinartikelen. Daarbij wordt door beide
vennootschappen bet overgrote deel van hun omzet
gerealiseerd bij dezelfde kianten, namelijk een zestal
grootwarenhuizen of grote groepen zoals Deihaize,
GB en Damart. Voorts stelt de deskundige ook vast
dat dezelfde producten bij verschillende leveranciers
kunnen worden aangekocht zodat hij zich niet kan
beperken tot een vergelijking op basis van de leve
ranciers waarbij beide vennootschappen zich bevoor
raden.

Volgens de deskundige is de relevante producten
markt die in aanmerking moet worden genomen
voor de begroting van de schade de binnenlandse
productenmarkt van de niet-tuinartikelen. Hierop
was de NV Cardiff reeds actief in 1994 (o.m. p. 65
definitief deskundig versiag). De NV Cliffton was in
deze productenmarkt actief tijdens de duur van het
concurrentiebeding (1995-1996-1997). Daarbij bedien
den beide vennootschappen hetzelfde cliënteel, zijn
de een beperkt aantal grootdistributeurs.

19. Appellanten zijn het grondig oneens met deze
indeling van de bazaargoederen in twee producten
markten. Zij verwijzen naar een studie die zij zelf
hebben verricht op basis van alle inkomende factu
ren van de NV Cliffton tijdens de jaren 1995-1996-
1997 en waaruit zij afleiden dat de NV Cliffton nieu
we productenmarkten heeft aangeboord. Deze studie
hebben zij op 30 november 2005 overgemaakt aan de
deskundige en nogmaals integraal opgenomen in
hun “nota in antwoord op derde voorversiag van des
kundige Ravert” [.1.

20. Per factuur [.. .1 wordt een omschrijving gegeven
van het desbetreffende product. Het Hof meent de

analyse van appellanten als volgt te kunnen samen
vatten. Enkel wanneer het product als zodanig ook
door de NV Cardiff werd verkocht, wordt het product
beschouwd als behorend tot productenmarkten
waarop de NV Cardiff actief was, zonder dat er een
nadere definiering van deze productenmarkten wordt
gegeven, Dit geldt onder meer voor filters, geurarti
kelen, kaarsen, kandelaars, potpourri en textiel.
Appellanten erkennen hiermee reeds dat zij voor een
groot aantal producten op dezelfde productenmark
ten actief waren. Wanneer daarentegen het product
als zodanig niet door de NV Cardiff werd verkocht,
wordt het beschouwd als behorend tot een nieuwe
productenmarkt. Abstractie makend van de tuinarti
kelen, wordt er bijvoorbeeld gerefereerd aan de pro
ductenmarkt ‘glas’ (aangekochte producten zijn gla
zen flessen, karaffen, schalen en allerhande contai
ners), ‘kerstdecoratie’ (aangekochte producten zijn
kaarsen voor bet kerstseizoen), ‘verpakkingsmate
riaal’ (aangekochte producten zijn allerlei sierlinten),
‘bagagemateriaal’ (aangekochte producten zijn sb
ten), ‘elektrische verzorgingsapparaten’ (aangekochte
producten zijn magnetische inlegzolen, warmwater
zakken, handenwarmers, onderleggers voor nek en
rug), ‘uurwerken’ (aangekochte producten zijn horlo
ges) en ‘wijnaccessoires’. Appeblanten komen bijge
voig voor deze producten tot zeer enge producten
markten binnen de bazaargoederen.

Uit de facturen die geIntimeerden meedeelden, blijkt
dat de bazaarproducten die de NV Cardiff verkocht
ten tijde van de overname een breed gamma betrof
fen en vanuit het oogpunt van de aankopers-groot
distributeurs verspreid waren over verschillende divi
sies. Daarbij komt nog dat het gaat om producten die
onderhevig zijn aan trends en seizoenen. In het arrest
van 18 oktober 2005 werd reeds geoordeeld

“De verkoop van kinderproducten en cedeproducten
maakte weliswaar de hoofdactiviteit uit van de NV
C’ardff doch uit bzjgebrachte stukken blzjkt dat de NV
Cardiff buiten deze producten, met regelmaat en
voor aanzienlijke bedragen (2.546.158 BEF in 1993
en 3.950.780 BEF in 1994) activiteiten ontplooide in
marktgevoelige en trendgebonden bazaarproducten.

Zoals blijkt uit defacturen van geintimeerden bestre
ken deze bazaarproducten een uitgebreid assortiment
artikelen zoals: (-) keukenproducten (filters en ont
geurder voor koelkast en dampkap, vuilnisbakjes,
kommen en potten voor alle gebruik in alle maten en
vormen, houdbare kofJiefilters, ecologische en isother
mische zakjes, koelzakken), (-) badkamer- en toilet
producten (toiletborstels, borstels voor bad en sauna,
cosmeticazakjes), (-) binnenhuisproducten (aromati
sche producten in de vorm van kaarsen, geurextrac
ten en potpourri, sier-, interieur- en rustkussens als
mede hoezen voor kussens; tafelkleed en servetten;
kandelaars en kaarsendover; flessenhouders, ijsem
mers en flessenkoelers; schotels en onderschotels;
opdienbladen), (-) diverse andere producten: caddy
multirollers; teddyberen; opbergkoffers en CD-rekken;
fotokaders.”
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Vertrekkende van de aard van de producten leert een
analyse van de facturen van de NV Cliffton dat haast
alle artikelen aangekocht door de NV Cliffton in de
periode 1995-19964997 - abstractie makend van de
tuinartikelen - in deze indeling kunnen worden
ondergebracht. Uitgaande van deze vaststelling kan
het besluit van de deskundige dan ook worden bijge
treden dat om te weten met welke producten de NV
Clifton het niet-concurrentiebeding heeft overtreden,
het gelet op de specifieke omstandigheden volstaat
om binnen de bazaarproducten een onderscheid te
maken tussen de productenmarkt van de niet-tuin
artikelen en die van de tuinartikelen. De door de NV
Cliffton tijdens de duur van het niet-concurrentie
beding verkochte producten kunnen worden gecata
logeerd onder dezelfde gamma’s van de niet-tuinarti
kelen als die waarin de NV Cardiff actief was ten tijde
van de overname. Appellanten maken niet aanneme
lijk waarom bijvoorbeeld bet aangekochte glaswerk,
de kerstkaarsen, de sierlinten, de wijnaccessoires, de
tapijtonderleggers (antislip), en de sloten buiten deze
gamma’s zouden vallen. Enkel voor een marginaal
aantal producten zou dit bet geval kunnen zijn, en te
verwaarlozen in functie van de in aanmerking geno
men omzet.

21. Naar geIntimeerden voorhouden, was de NV
Cardiff ten tijde van de overname ook actief op de
productenmarkt van de tuinartikelen zodat ook de
latere verkopen van tuinartikelen door de NV Clifton
een inbreuk maken op het niet-concurrentiebeding.
De deskundige zou deze tuinartikelen ten onrechte
hebben uitgesloten.

In het arrest van 18 oktober 2005 heeft bet Hof reeds
beslist dat er geen concurrentie was vanwege de NV
Cliffton wat de verkoop van tuinartikelen betreft. De
deskundige heeft dan ook met reden deze tuinartike
len niet in aanmerking genomen.

22. Vervolgens berekent de deskundige de omzet die
de NV Cliffton heeft gerealiseerd in de jaren 1995-
1996-1997 op de binnenlandse productenmarkt van
de niet-tuinartikelen. Hij redeneert verder dat de NV
Cardiff door de overtreding van het niet-concurren
tiebeding een deel van deze omzet heeft gemist en
stelt dit percentage vast op 70 %. Zijn motivering
wordt uiteengezet op de pagina’s 32 tot en met 37
van het definitief deskundig versiag.

23. Appellanten laken bet deskundig verslag omdat
de deskundige geoordeeld heeft dat er geen rekening
diende te worden gehouden met de omzetstijging
van 50 % die de NV Cardiff tijdens de periode van de
niet-concurrentie heeft gekend en de omzet die in
diezelfde periode door de NV Cardiff werd afgeleid
naar de NV Vango. Appellanten menen dat de aan
zienlijke omzetstijging van de NV Cardiff - die boven
dien nog groter is omdat de omzet van de NV Vango
moet worden meegeteld - een vermoeden vormt dat
zij die omzetontwikkeling op geen enkele wijze heb
ben verstoord en er in werkelijkheid geen schade is
geleden.

Voorts wordt er volgens appellanten noch door
deskundige noch door geIntimeerden enige omsta ii
digheid bewezen waaruit zou kunnen volgen dat dt
NV Cardiff de transacties zou hebben gesloten die cle
NV Cliffton sloot om tot haar omzet te komen. Ntr
appellanten menen, miskennen zij het feit dat de NV
Cardiff en de NV Cliffton verre van de enige onder
nemingen waren die, tijdens de relevante periode,
bazaarproducten verdeelden. Er was geen sprake van
een duopolie. Er zou dan ook niet de minste reden
bestaan om aan te nemen dat de NV Cardiff, eerdej
dan een andere concurrent, met de transacties van (IL’
NV Clifton zou zijn gaan lopen.

24. Geintimeerden dienen bet bestaan van de schad’
aan te tonen. Schade komt slechts voor vergoeding in
aanmerking als ze zeker is. Aan de vereiste van schade
zekerheid is voldaan als de schade dermate waar
schijnlijk is dat de rechter niet ernstig aan het tegen—
deel moet denken, ook al is dit theoretisch no
mogelijk (Van Oevelen, e.a., “Onrechtmatige daad
schade en schadeloosstelling (1993-2006)”, TFR, 2007,
p. 963, nr. 9).

Het hof neemt de volgende elementen in overwe
ging.

- De NV Cliffton was actief in de productenmarkt
waarin de NV Cardiff actief was. De NV Cliffton
beconcurreerde met zo goed als heel haar omzet
(exciusief tuinartikelen en buitenlandse markt) de NV
Cardiff in strijd met het niet-concurrentiebeding.
- Het overgrote deel van de omzet van de NV Cardiff
en van de NV Clifton werd gerealiseerd bij dezelfde
klanten, namelijk een zestal grootdistributeurs zoals
Deihaize, GB en Damart.
- Er werd gedeeltelijk gewerkt met dezelfde leveran
ciers.
- Het is aannemelijke dat de persoonlijke contacten
in de sector van de trading van uitzonderlijk belang
zijn het is uitermate belangrijk om een goede rela
tie te hebben of op te bouwen met de personen die
binnen de grootdistributeur verantwoordelijk zijn
voor de aankoop van de goederen.
- Appellanten beschikten over deze goede persoon
lijke contacten, terwijl geIntimeerden zich nog dien
den in te werken in de sector.

Wanneer appellanten dan ageren binnen dezelfde
productenmarkt en bij dezelfde kianten, bestaat er
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat
de NV Cardiff hierdoor omzet heeft gemist en schade
heeft geleden. Dat de NV Cardiff ondertussen haar
omzet heeft kunnen verhogen en dat er nog andere
concurrenten op de markt zijn, doet hieraan geen
afbreuk. De schadezekerheid staat derhalve vast.

25. Wat de omvang van deze schade - op het niveau
van de gemiste omzet - betreft, stelt de deskundige
dat de NV Cardiff 70 % van de omzet van de NV
Cliffton (exciusief het gedeelte tuinartikelen en
gedeelte buitenland) heeft gemist. Hij meent dat het
aannemelijk is te stellen dat niet 100 % van de door
de NV Cliffton gerealiseerde omzet door de NV
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Cardiff zou zijn gerealiseerd omdat de NV Cardiff net
was overgenomen en een nieuwe bedrijfsleiding had
die een deel van de job nog onder de knie diende te
krijgen en omdat de NV Cardiff reeds een omzetver
hoging had gekend.

Appellanten stellen dat deze begroting louter arbitrair
is en niet beantwoordt aan de vereiste van een con
crete schadebegroting.

26. Anders dan appellanten voorhouden, is het niet
mogelijk om een precieze berekening van de gemis
te omzet te maken. Deze moeilijkheid naar begroting
mag echter geen hinderpaal zijn voor het herstel van
de schade die in haar bestaan zeker vaststaat. Er
moet dan op een gemotiveerde wijze een raming
worden gemaakt aan de hand van de beschikbare
gegevens.

Naast de gegevens hierboven besproken onder rand
nummer 24 neemt het hof ook bijkomend de volgen
de gegevens in overweging:

- De verantwoordelijken van de NV Cliffton waren
reeds ingeburgerd in de betrokken productenmarkt
terwiji de nieuwe bedrijfsleiding van de NV Cardiff
zich nog diende in te werken.
- De NV Cardiff kende tijdens de duur van het niet
concurrentiebeding een omzetstijging. Het jaarlijkse
percentage van omzetstijging tijdens de duur van het
niet-concurrentiebeding lag substantieel lager dan het
percentage van de stijging voor het boekjaar 1994.
GeIntimeerden erkennen wel dat een zeer beperkte
omzet bijkomend werd gerealiseerd in de NV Vango
(...).
- Anderzijds blijkt ook de NV Clifton onmiddellijk
succesvol te zijn geweest en meteen een grote omzet
groei te hebben gekend (de omzet exciusief tuin en
buitenland groeide van 3.683.876 BEF in 1995 tot
12.895.401 BEF in 1997).
- In het jaar van de overname bestorid de omzet van
de NV Cardiff hoofdzakelijk uit kinderproducten en
cederproducten. Het stond de NV Cardiff echter vol
ledig vrij om te evolueren naar de andere bazaarpro
ducten waarin zij reeds actief was in 1994, hetgeen zij
ook in de volgende jaren van het niet-concurrentie
beding heeft gedaan.

Op basis van deze elementen raamt het hof op bil
lijke wijze de door de NV Cardiff gemiste omzet op
50 % van de door de NV Cliffton gerealiseerde omzet
in de jaren 1995-1996-1997, exciusief tuinartikelen en
buitenlandse markt.

27. De deskundige berekerit vervolgens de gemiste
brutomarge. Op de vragen van appellanten over de
wijze van berekening van de brutomarge - die door
appellanten niet worden hernomen in hun aanvullen
de en syntheseconclusie voor het hof - heeft de des
kundige op omstandige en afdoende wijze geant
woord op de pagina’s 77 en 78 van het definitief des
kundig versiag. Het hof sluit zich bij deze motivering
aan.

28. Daarna heeft de deskundige de bedragen vermin
derd met de kosten die de extraomzet zou hebben
veroorzaakt. Op pagina 36 van zijn definitief deskun
dig versiag schrijft de deskundige dat indien de NV
Cardiff in de jaren 1995, 1996 en 1997 bijkomende
omzetten zou gerealiseerd hebben, zij eveneens bij
komende ‘algemene’ kosten zou hebben dienen te
dragen. De deskundige brengt dus wel degelijk kos
ten in rekening.

Over de toewijzing vaste-variabele kosten heeft de
raadsman van appellanten uitvoerige commentaren
overgemaakt aan de deskundige. De antwoorden van
de deskundige zijn verwerkt in zijn definitief deskun
dig versiag op de pagina’s 84 tot en met 87.

Voor het hof wordt nog specifiek geconcludeerd over
de reiskosten omdat op dit viak de eerste rechter een
andere toebedeling heeft gedaan dan de deskundige.
Voor het overige achten appellanten zich gegriefd
door het bestreden vonnis omdat dit niet geantwoord
heeft op de opmerkingen geformuleerd op pagina 26
e.v. van hun conclusie d.d. 31 oktober 2006.

29. De deskundige heeft de buitenlandse reiskosten
voor 25 % toegewezen aan de vaste kosten en voor
75 % toegewezen aan de variabele kosten. In het
beroepen vonnis wordt deze verhouding gewijzigd in
een 50/50 verhouding. Deze wijziging wordt gemoti
veerd door de vaststelling dat buitenlandse reizen
een absolute noodzaak zijn gelet op de aard van de
verkochte artikelen en derhalve niet afhankelijk zijn
van een stijging of daling van de omzet.

De deskundige is echter op een genuanceerde wijze
tot een opdeling 25/75 gekomen. Rekening houdend
met de vaststelling dat er in 1996 en 1997 geen bui
tenlandse reizen werden gemaakt, een kiant- of leve
ranciersbezoek niet elk jaar dient te worden herhaald
aangezien het een gunstige invloed kan hebben over
meerdere jaren maar anderzijds niet elk bezoek het
gewenste resukaat oplevert, treedt het hof de inde
ling van de deskundige bij.

30. Voor de overige grieven is het hof genoodzaakt
om terug te grijpen naar de conclusie van appellan
ten neergelegd in de procedure in eerste aanleg op
31 oktober 2006.

Appellanten betogen dat het een evidentie is dat bij
een stijging van de omzet zowel de vaste als de va
riabele kosten steeds stijgen.

De deskundige weerlegt deze stelling op afdoende
wijze in zijn definitief deskundig versiag. Het is
mogelijk dat de impact - de omzetstijging - van
bepaalde variabele kosten zich pas voordoet in de
jaren die volgen op het jaar tijdens hetwelk de kos
ten werden gemaakt. Bovendien zou in de hypothe
se van appellanten het totale bedrag van de kosten
(vaste en variabele) samen steeds moeten stijgen bij
een omzetverhoging. Dit is niet het geval voor de NV
Cardiff. Appellanten tillen zwaar aan deze vaststelling
omdat de kosten van de NV Cardiff in de desbetref
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fende periode wel zijn gestegen. Niettemin stelt het
hof vast dat de totale kosten met een bedrag van
8194 BEF zijn gestegen van 1996 tot 1997 bij een
omzetstijging van 6.718.057 BEF. Hiermee is duidelijk
wat de deskundige heeft bedoeld.

Appellanten verwijten de deskundige arbitrair te
werk te zijn gegaan bij de toebedeling van de kosten
als vast dan wel variabel. Daarnaast zou hij zonder
enige motivering deze toebedeling hebben gewijzigd
in de loop van het deskundig onderzoek. Zij verwij
zen hiervoor naar hun nota in antwoord op het derde
voorversiag.

Het hof stelt vast dat de deskundige in zijn definitief
deskundig versiag antwoordt op de commentaren
van appellanten en uiteenzet waarom hij voor een
bepaalde verdeling heeft geopteerd. Appellanten zet
ten niet uiteen waarom zij het oneens zijn met deze
motivering van de deskundige. Het hof sluit zich dan
ook aan bij het advies van de deskundige.

Wat de toewijzing van de telefoonkosten betreft, blijft
de deskundige wel een verkiaring schuldig. In zijn
eerste voorversiag had hij de telefoonkosten volledig
als variabele kosten beschouwd, terwijl in zijn twee—
de voorversiag hij ze toewijst als 75 % vast en 25 %
variabel. Deze indeling is nadien niet meer gewijzigd.

De technische raadsman van appellanten (de heer V.)
schrijft in zijn rapport van 7 juni 2005 dat de vaste
telefoonkosten de abonnementskosten zijn en de
telefoongesprekken als variabele kosten fluctueren
naar gelang de omzet. Op basis van deze redenering
komt hij tot een verdeling van de telefoonkosten als
25 % vast en 75 % variabel.

Het hof sluit zich aan bij deze redenering zodat de
toebedeling van de telefoonkosten moet worden
gewijzigd.

Tabelmatig geeft dit het volgende resultaat (in BEF):

Jaar Totaal Vaste Kost Variabele kost
1995 9.068.804 3.166.394 5.952.410
1996 10.173.979 5.340.084 4.833.895
1 997 10.182.173 5.157.751 5.024.422

% ten opzichte van de omzet:

Jaar Omzet % vaste kost % variabele kost
1995 28.958.332 10,93 20,56
1996 31.832.449 16,78 15,19
1997 38.571.226 13,37 13,03

Dit geeft over de drie jaren een gemiddeld percen
tage aan variabele kosten van 16,26 %.

31. Rekening houdend met al de hierboven weerhou
den parameters, kan de gemiste winst in hoofde van
de NV Cardiff over de periode 1995-1996-1997 als
volgt worden berekend (in BEF):

1995 1996 1997
Gemiste omzet 3.683.876 10.575.634 12.895.401

Brutomarge % 38,00 38,00 38,00
Brutomarge bedrag 1.399.873 4.018.741 4.900.252

Variabele kosten % 16,26 16,26 16,26
Variabele kosten bedrag 598.998 1.719.598 2.096.792

Gemiste winst 100 % 800.875 2.299.143 2.803.460
Gemiste winst 500/ 400.438 1.149.572 1.401.730

Het totaal bedrag aan winst dat de NV Cardiff heeft
gemist door de overtreding van het niet-concurrentie
beding door appellanten bedraagt 2.951.740 BEF, of
73.171,72 euro.

B.2.2.b. Grief: geen bewijs van persoonlzjke schade in
hoofde van geIntimeerden

32. Aangezien de NV Cardiff geen partij is bij de over
nameovereenkomst en ook geen partij is in het
geding, zijn geIntimeerden het eens dat de vergoe
ding van deze gemiste winst in hoofde van de NV
Cardiff niet het voorwerp van hun vordering uit
maakt. Enkel persoonlijke schade komt voor vergoe
ding in aanmerking. GeIntimeerden moeten dan ook
aantonen welke schade zij persoonhijk hebben gele
den ingevolge het verlies aan winst door de NV
Cardiff door de overtreding van het niet-concurren
tiebeding door appellanten.

33. GeIntimeerden vorderen een schadevergoeding
die volgens hen in twee luiken uiteenvalt : enerzijds
vorderen zij een bedrag van 108.520,88 euro wegens
waardevermindering van de aandelen en anderzijds
een bedrag van 100.793,65 euro wegens verlies aan
winst (potentialiteit). Deze bedragen zijn de bedra
gen zoals gevorderd door geIntimeerden en houden
nog geen rekening met de punten die reeds in dit
arrest werden beslecht en invloed hebben op de cij
fers.

34. Appellanten voeren in eerste instantie aan dat
vermits geIntimeerden zich aandienen als aandeel
houders van de NV Cardiff, zij moeten aantonen dat
zij gedurende de drie jaren 1995-1996-1997 de hoe
danigheid van aandeelhouder bleven hebben.

Los van de betwisting van deze vereiste door geInti
meerden, leggen zij de processen-verbaal van de
gewone algemene vergadering van de NV Cardiff
neer, gehouden op 2 juni 1997 respectievelijk op 30
september 1998. Uit de bijgevoegde en onderteken
de aanwezigheidslijsten blijkt dat de NV Vango eigen
aar was van 165 aandelen en de heer C.G. eigenaar
was van 35 aandelen. Beide geIntimeerden samen
bezaten derhalve alle aandelen van de NV Cardiff op
het moment dat het niet-concurrentiebeding afliep -

Overigens bevestigen geIntimeerden in hun tweede
syntheseconclusie in hoger beroep dat zij ook thans
nog eigenaar zijn van alle aandelen van de NV
Cardiff [i.
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35. Een eerste schadepost betreft de waardevermin
dering van de aandelen. GeIntimeerden betogen dat
zij teveel betaald hebben voor de aandelen. In de
prijs die zij in december 1994 betaalden, was een
gedeelte goodwill opgenomen. Door de overtreding
van het niet-concurrentiebeding is die goodwfflwaar
de aangetast en dit op blijvende wijze. De deskundi
ge gaat na “wat de onmiddellijke daling van de good
will op het ogenblik van de overdracht van de aan
delen en dit als gevolg van het niet-naleven van het
concurrentiebeding” is geweest en beschouwt als de
waardevermindering van de aandelen een bedrag
gelijk aan de gemiste winst voor de jaren 1995, 1996
en 1997, geactualiseerd naar eind 1994 aan een actua
lisatievoet van 15 %.

36. Appellanten voeren terecht aan dat geIntimeer
den moeten aantonen dat zij door de gemiste winst
in hoofde van de NV Cardiff persoonlijk schade heb
ben geleden, of met andere woorden dat zij hebben
moeten inboeten op de waarde van hun aandelen.

37. Dat de NV Cardiff winst heeft gemist staat vast. De
NV Cardiff was echter geen partij bij de overname
overeenkomst en evenmin is zij partij in huidige pro
cedure zij kan geen vergoeding vorderen. GeInti
meerden zijn dan ook genoodzaakt om te bewijzen
of deze gemiste winst de waarde van hun aandelen
aantast en zo ja, in welke mate.

Schade is het resultaat van een vergelijking tussen
twee toestanden. Schade is het resultaat van de ver
gelijking tussen de toestand van de aanspraakgerech
tigde op het ogenblik waarop die gewaardeerd wordt
en die waarin hij zich zou bevinden, moest het scha
degeval zich niet hebben voorgedaan. De bedoeling
van de schadeloosstelling is de aanspraakgerechtigde
zo goed mogelijk in een toestand te brengen die zou
bestaan hebben indien het feit dat tot de aanspraak
aanleiding gaf, niet gebeurd zou zijn.

Voor de begroting van de schade moet de rechter
zich plaatsen op het moment van de uitspraak.

Appellanten hebben bet niet-concurrentiebeding niet
gerespecteerd. De vraag is dan ook of de waarde van
de aandelen vandaag hoger zou zijn geweest indien
appellanten in de jaren 1995-1996-1997 het niet-con
currentiebeding hadden gerespecteerd.

Geintimeerden beweren wel dat de gemiste winst in
hoofde van de NV Cardiff in die jaren een blijvende
negatieve impact heeft op de waarde van hun aande
len, of met andere woorden dat een nakoming van
het niet-concurrentiebeding op dit moment tot een
meerwaarde van hun aandelen zou hebben geleid.
Zij tonen dit echter niet aan. Evenmin wordt deze
bewering ondersteund door het deskundig verslag
dat enkel gewag maakt van een aantasting van good
will in 1994. GeIntimeerden maken bet derhalve niet
aannemelijk dat een gemiste winst in hoofde van de
NV Cardiff in de jaren 1995-1996-1997 thans de waar
de van hun aandelen aantast.

De vordering van geIntimeerden is op dit punt der
halve ongegrond.

38. De tweede schadepost die geIntimeerden vorde
ren, omschrijven zij als een verlies van winst. Zij kon
den als enige aandeelhouders van de NV Cardiff aan
spraak gemaakt hebben op de uitkering als dividend
van de winst van de vennootschap. Zij begroten deze
schade op het bedrag van de gemiste winst na aftrek
van de vennootschapsbelasting.

39. Appellanten voeren aan dat geIntimeerden twee
maal een vergoeding vragen van dezelfde schade.

De tweede schadepost betreft echter de schade
onder de vorm van een gemist dividend, terwijl de
eerste schadepost betrekking heeft op de waardever
mindering van de aandelen. Het gaat derhalve om
een verschillende schade.

40. Appellanten voeren anderzijds wel terecht aan
dat de geIntimeerden door de wijze waarop zij hun
schadeaanspraak omschrijven het principe van de
gescheiden rechtspersoonlijkheid van de NV Cardiff
miskennen. Fen winst in hoofde van de NV Cardiff
betekent niet automatisch een dividenduitkering voor
haar aandeelhouders. Een uitkering van een dividend
moet door de algemene aandeelhoudersvergadering
worden beslist en kan ook maar worden beslist
indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (bij
voorbeeld er moet sprake zijn van uitkeerbare winst).
Er kan derhalve niet met zekerheid worden vastge
steld dat de schade (geen dividend voor geIntimeer
den) zich zonder de fout van appellanten niet had
voorgedaan. Er blijft een onzekerheid over wat er
zou gebeurd zijn indien de fout van appellanten niet
was begaan.

Hoogstens kunnen geIntimeerden voorhouden dat zij
een kans op een dividenduitkering hebben gemist.
GeIntimeerden zijn wel gerechtigd om een vergoe
ding te vorderen voor de schade die zij door verlies
van deze kans hebben geleden. Op basis van de
beschikbare cijfers en rekening houdend met het feit
dat geIntimeerden de enige aandeelhouders waren
van de NV Cardiff in de desbetreffende periode kan
worden vastgesteld dat een bijkomende winst in
hoofde van de NV Cardiff een kans op een dividend
uitkering van dit bijkomend bedrag in hoofde van
geIntimeerden deed ontstaan en dat deze kans defi
nitief is verloren gegaan door de fout van appellan
ten. Anderzijds tonen gemntimeerden niet aan dat bet
binnen de NV Cardiff gebruikelijk was of is om een
bepaald percentage van de winst uit te keren als divi
dend. Voor de boekjaren 1995, 1996 en 1997 blijkt in
ieder geval geen vergoeding voor het kapitaal te zijn
toegekend (...).

Op basis van deze overwegingen meent het hof dat
de kans op een dividenduitkering slechts gering was
en komt een billijke schadevergoeding van 10.000
euro adequaat voor, vergoedende rente tot op de
datum van dit arrest inbegrepen.
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Het hof oordeelt dat deze vergoeding toekomt aan de
respectieve geIntimeerden in verhouding tot hun aan
dèlenbezit in de NV Cardiff. Op basis van de informa
tie die aan het hof wordt voorgelegd, zijn de aandelen
verdeeld in een verhouding van 165 aandelen voor de
NV Vango en 35 aandelen voor de heer G. (...).

41. GeIntimeerden vragen kapitalisatie van de verval
len interesten op grond van artikel 1154 Burgerlijk
Wetboek.

Dit artikel is niet van toepassing op de compensa
toire interest op waardeschulden (Cass. 14 maart
2008, Justel nummer N-2008314-4). In voorliggend
geval gaat het om vergoedende interesten op waar
deschulden.

Het hof oordeek dat de door geIntimeerden geleden
schade volledig wordt hersteld door de vergoeding
van 10.000 euro, vergoedende interesten tot op de
datum van het arrest inbegrepen. Er is derhalve geen
reden om de kapitalisatie toe te kennen.

C. De vordering wegens tergend en roekeloos
hoger beroep

42. Aangezien het hoger beroep van appellanten
gedeeltelijk gegrond is, kan er geen sprake zijn van
tergend en roekeloos appèl.

OM DEZE REDENEN:

RET HOF, recht doende na tegenspraak,

[. . .1

Verklaart het hoger beroep en bet incidenteel beroe1)
ontvankelijk, doch enkel het hoger beroep in de vol
gende mate gegrond,

Vernietigt bet bestreden vonnis van 15 december
2006, behoudens in zoverre het de rechtsplegingsver
goeding in eerste aanleg en de kosten van dagv.iai
ding heeft begroot,

Veroordeelt appellanten in solidum tot de betaling
van een schadevergoeding van 10.000 euro, te vet
meerderen met de nalatigheidsinteresten vanaf cle
datum van dit arrest tot de dag van betaling, en dit in
een verhouding van 33/40ste aan de NV Vango en
7/40ste aan de beer G.

Zegt dat dit arrest geldt als titel voor appellanten otu
bet bedrag dat teveel betaald werd als provisie, ver
meerderd met de interesten vanaf de datum van beti
ling, terug te vorderen van geintimeerden,

Verklaart de vordering van geIntimeerden wegens
tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond,

Wijst al het meer gevorderde af,

I

D. De gerechtskosten [. . .1

43. Wat de toewijzing van de kosten van het deskun
digenonderzoek betreft, overweegt bet hof in de vol
gende zin.

Appellanten hebben een fout begaan door bet niet
concurrentiebeding niet te respecteren. Ingevolge
deze fout was bet noodzakelijk een deskundigen
onderzoek te bevelen om de eventuele schade van
geIntimeerden te begroten. Ook al wordt de vorde
ring van geIntimeerden slechts gedeeltelijk gegrond
verklaard, toch was bet nodig om bet volledige des
kundigenonderzoek te doen gelet op het specifieke
karakter van de schade eerst diende te worden vast
gesteld of er schade was in hoofde van de NV Cardiff
om van daaruit te komen tot een eventuele schade in
hoofde van geIntimeerden.

Om die redeneri worden de kosten van het deskun
digenonderzoek in een 50/50 verhouding verdeeld
tussen appellanten en geIntimeerden.

Ook de overige gerechtskosten worden in eenzelfde
verhouding ten laste gelegd van partijen.

44. Wat de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg
betreft, stellen geIntimeerden evenwel ten onrechte
dat de nieuwe tarieven, zoals bepaald bij wet van
21 april 2007 en het Koninklijk Besluit van 26 okto
ber 2007, ook a! moeten worden toegepast op de
procedure in eerste aanleg.

NOOT

Voor een bespreking van dit arrest, zie B. BELLEN,
“Niet-concurrentiebedingen in overnameovereen
komsten - Europese houvast voor de Belgische prak
tijk/efficiente sanctionering”, TRV 2011, 319.
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RECHTBANK VAN KOOPIIANDEL

TE HASSELT

30 januari 2008 - 8ste Kamer
Rechter: P. Martens
Rechters in handelszaken P. Driesen en
J. Van den Broeck
Advocaten : L. Bogaert en J. Everaerts

OVERDRACHT AANDELEN - NIET-CONCURRENTIE
I3EDING - RECHTSGELDIGHEID - NIET BEPERKT IN
TIJD EN RUIMTE - ABSOLUUT NIETIG

Om rechtsgeldig te zzjn dient een niet-concurrentie
beding beperkt te zjn wat de aard van de uitgesloten
activiteit betreft, evenals in tijd en in ruimte. Een niet
concurrentiebeding voor een termzjn van acht jaar
dat zich uitstrekt over gans Belgie, voor ‘rechtstreekse
en onrechtstreekse’ makelaarsactiviteiten is in strijd
met de principiele vrijheid van handel en mjverheid
en brengt op ongeoorloofde wijze de mogelijkheid van
de overdrager in gevaar om in zijn behoorlijk levens
onderhoud te voorzien. Het beding is absoluut nietig.

BVBA Aktimmo t./ J.P. en NV Clever Invest t/ J.P.

[. . .1

I. FEITEN EN ANTECEDENTEN

1. BVBA Aktimmo werd opgericht bij notariële akte
van 06.09.02.

Aandeelhouders waren J.P. en Clever Invest NV.

Er werden twee zaakvoerders aangesteld met name
J.P. en V.P.

2. Op 04.11.05 kwam een overeenkomst van over
dracht van aandelen tot stand.

In dat kader had J.P. zijn aandelen in Aktimmo over
gedragen aan Clever Invest NV, vertegenwoordigd
door V.P.

De totale prijs bedroeg 84.500,00 euro; deze prijs
werd in contanten betaald ad 60.000,00 euro.

Voor het saldo ad 24.500,00 werd het volgende over
eengekomen (art. 3 van de overeenkomst)

“Deze verkoop is voorts gedaan en aangenomen
voor de prijs van 84.500,00 euro (...) op heden ten
belope van 60.000,00 euro betaald door middel van
een bankcheque Fortis en ten belope van 24.500,00
euro door overdracht van een schuidvordering
dewelke P.V. in eigen naam heeft ten opzicht van de

BVBA Aktimmo en voor welke overdracht een afzon..
derlijke overeenkomst wordt opgesteld. De verkoper
verklaart deze betaling en overdracht van schuidvor
dering te hebben ontvangen van de koper en ver
leent daarvoor kwijting. De schuidvordering is bij
BVBA Aktimmo opeisbaar vanaf 1 januari 2007.
De eigendomsoverdracht van de aandelen geschiedt
door inschrijving in het vennotenregister”

3. De overeenkomst van overdracht van aandelen
bevatte daarnaast ook een clausule van niet-concur
rentie, als volgt verwoord

Art. 6 d van de overeenkomst:

“De verkoper zal op geen enkele wijze samenwerken
met een ander makelaarskantoor of in eigen naam of
onder welke vorm dan ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, eenzelfde activiteit opstarten in een
straal van 250 km rond Sint-Truiden en dit tot uiter
lijk 31 december 2013. Elke inbreuk op deze regel
wordt beboet met een schadevergoeding van
75.000,00 euro. Dit beding geldt echter niet voor de
activiteiten die de verkoper vandaag ontwikkek via
de BVBA Alker-Immo met zetel te (...) en zuiks over
eenkomstig art. 6 c van de overeenkomst. Indien
Alker-Immo BVBA op welke wijze dan ook concur
rentie zou aandoen aan de BVBA A.ktimmo is deze
regel onverkort van toepassing”

Volgens eisers is dit een naar recht verantwoord en in
tijd en ruimte beperkt niet-concurrentiebeding voor
alle rechtstreekse en onrechtstreekse makelaarsactivi
teiten.

4. Clever Invest NV en Aktimmo BVBA beweren nu
te hebben vastgesteld dat J.P. dit concurrentieverbod
heeft geschonden.

Zij beweren dat J.P. nog actief tussenkomt in een dos
sier met als opdrachtgevers bet echtpaar U. voor een
pand te Alken.

Dit dossier had J. oorspronkelijk nog behandeld toen
hij aandeelhouder was bij Aktimmo BVBA, maar hem
wordt verweten dit dossier na de overdracht van de
aandelen te lang [tel hebben achtergehouden, tot na
een ingebrekestelling van 29.09.06 waarna het dos
sier per 16.10.06 werd overhandigd.

In die tussenperiode wordt aan J. verweten nog ver
der te hebben onderhandeld met de opdrachtgevers
U. en dit in strijd met het concurrentieverbod.

Verder wordt aan J. verweten te hebben onderhan
deld met een firma Living-Stone om voor zijn tussen
komst inzake onroerende goederen een bemidde
lingscommissie te ontvangen.
Als bewijs daarvoor verwijzen eisers naar e-mails van
26. 10.06.
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II. BEOORDELING

1. Ten onrechte wordt de materiële bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel betwist.

Anders dan in het geschil gekend onder AR 06/3147,
waarvoor inmiddels vonnis van verwijzing naar de
rechtbank van eerste aanleg aihier is tussengekomen
op 27.06.07, is in de thans voorliggende zaken de
vennootschap Alker-Immo BVBA geen partij.

De rechtbank kan thans niet nagaan of de verweten
activiteiten geschieden onder een vennootschap
Alker-Immo dan wel in eigen naam.

Het vermoeden van art. 2 W.Kh. krijgt dan ook voile
uitwerking.

Handelaar is hij die daderi van koophandel stelt, en
onder daden van koophandel verstaat de wet : alle
verrichtingen van ondernemingen die tot doel heb
ben onroerende goederen te kopen of te verkopen
en alle verbintenissen van kooplieden betrefferide
zowel onroerende als roerende goederen, tenzij
bewezen is dat ze een oorzaak hebben die vreemd is
aan de koophandel.

Dc rechtbank van koophandel verklaart zich daarom
in beide voorliggende zaken wel bevoegd om kennis
te nemen van de betwisting.

2. Het is duidelijk dat de zaken onder AR 06/03650
en 06/03651 samenhangend zijn, en dat het wenselijk
is ze samen te behandelen om een goede rechts
bedeling te bekomen.

De zaken worden daarom samengevoegd overeen
komstig art. 30 Ger.W.

3. Terecht betwistJ.P. de geldigheid van het niet-con
currentiebeding waarop Aktimmo BVBA en Clever
Invest NV de vorderingen enten.

Dit beding bepaalt

Art. 6 d van de overeenkomst

“De verkoper zal op geen enkele wijze samenwerken
met een ander makelaarskantoor of in eigen naam of
onder welke vorm dan ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, eenzelfde activiteit opstarten in een
straal van 250 km rond Sint-Truiden en dit tot uiter
lijk 31 december 2013. Elke inbreuk op deze regel
wordt beboet met een schadevergoeding van
75.000,00 euro. Dit beding geldt echter niet voor de
activiteiten die de verkoper vandaag ontwikkelt via
de BVBA Alker-Immo met zetel te (...) en zulks over
eenkomstig art. 6 c van de overeenkomst. Indien
Alker-Immo BVBA op welke wijze dan ook concur
rentie zou aandoen aan de BVBA Aktimmo is deze
regel onverkort van toepassing”.

Een conventioneel concurrentieverbod mag er geens
zins toe leiden dat het de wederpartij onmogelijk
wordt gemaakt te voorzien in haar behoorlijk levens
onderhoud (negatieve geldigheidsvoorwaarde).

In dat kader moet het beding, wil het geldig zijn,
beperkt zijn wat betreft de aard van de uitgesloten
activiteit, evenals in tijd en mimte (VAN BOVEN, R.,
“Niet concurrentie als bestuurder of aandeelhouder”,
Accountancy & Tax, 2002/03, p. 24).

Welnu, het voorliggende niet-concurrentiebeding
beantwoordt geenszins aan die vereisten.

Een termijn van acht jaar voor een gebied dat zich
uitstrekt over gans Belgie, voor ‘rechtstreekse en
onrechtstreekse’ makelaarsactiviteiten is in strijd met
de principiele vrijheid van handel en nijverheid, en
brengt op ongeoorloofde wijze de mogelijkheid van
J.P. in gevaar cm in zijn behoorlijk levensonderhoud
te voorzien.

Wanneer het niet-concurrentiebeding ongeldig is,
zoals in casu, is de sanctie de absolute nietigheid. De
rechter kan het beding niet matigen, noch het beding
gedeeltelijk nietig verkiaren (Ibid, p. 24).

De rechtbank verklaart het beding onder art. 6 d van
de overeenkomst van overname van aandelen dan
ook nietig, en eisers kunnen daarop hun vordering
niet steunen.

4. Uit een door het Hof van Beroep te Antwerpen
inmiddels uitgesproken arrest dd. 15.11.07 naar aan
leiding van de vordering tot staking waarbij eveneens
werd aangehaald dat J.P. oneerlijke handelspraktijken
stelde omwille van dezelfde feitelijkheden (verderzet
ting dossier L.J. en contacten met Living Stone), blijkt
dat er geen bewijs is van een werkelijke concurreren
de activiteit, hetgeen ook de conclusie was van de
stakingsrechter in eerste aanleg.

Het geheel van bovenstaande overwegingen doet de
rechtbank besluiten dat de hoofdeis ongegrond is.

5. Aangaande de tegeneis

5.1. tergend en roekeloos geding

Het is niet bewezen dat eisers op tergende en roeke
loze wijze hebben geprocedeerd.
Dit onderdeel van de tegeneis is ongegrond.

5.2. betaling van 24.500,00 euro

Dc betaling van 24.500,00 is geschied door over
dracht van een schuidvordering. Ten aanzien van
Clever Invest NV is de eis om effectief betaling te
bekomen, ongegrond.
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Wel werd de rekening-courant die thans, door over
dracht van schuldvordering op naam werd gebracht
van J., opeisbaar ten aanzien van Aktimmo BVBA
met ingang van 01.01.07.

Ter zitting bleek dat het verschuldigd zijn van deze
som niet betwist wordt, doch dat enkel een compen
satie met de hoofdeis werd nagestreefd.

De tegeneis ten aanzien van Aktimmo BVBA is ech
ter zeker, vaststaand en opeisbaar, en daarom
gegrond, meer interesten zoals door J. gevorderd.

6. Aangaande de kosten van het geding

De gerechtskosten komen ten laste van Clever Invest
NV en Aktimmo BVBA.

De gerechtskosten werden door de raadslieden van
partijen ter zitting gebracht op 1.000,00 euro basisbe
drag in elke zaak.

De rechtbank is van oordeel dat aan J. tweemaal een
vergoeding van 1.000,00 euro toekomt (zie SAMOY,

J. en SAGAERT, V., “De wet van 21 april 2007 betref
fende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen
van een advocaat”, RW 2007-08, p. 685, randnr. 36 in
fine), aangezien Clever Invest NV en Aktimmo BVBA
elk, op grond van dezelfde verweten concurrentie
handelingen, waarvan de rechtbank hoger heeft vast
gesteld dat het niet-concurrentiebeding nietig is,
afzonderlijke vorderingen hebben ingesteld.

NOOT

Voor een bespreking van dit vonnis, zie B. BELLEN
“Niet-concurrentiebedingen in overnameovereen
komsten - Europese houvast voor de Belgische prak
tijk/efficiënte sanctionering”, TRV 2011, 319.

ARBITRALE SENTENTIE

1 september 2007
Voorzitter J. Stevens
Arbiters J. Verstraete en B. Tilleman

OVERDRACHT AANDELEN - NIET-CONCURRENTIE
BEDING - RECHTSGELDIGHEID - NIET BEPERKT IN
TIJD EN RUIMTE - ABSOLUUT NIETIG

Een niet-concurrentiebeding dat niet beperkt is in de
ruimte en een term1jn van lOjaar bevat, is ruim te
lang, rekening houdend met bet beperkt karakter van
een zeer streekgebonden makelaarsactiviteit. Het
beding is nietig wegens schending van de vrzjheid van
handel en nijverheid.

[. . .1

OM DEZE REDENEN

De rechtbank, recht doende op tegenspraak, na
beraadslaging overeenkomstig de wet,

Y.T. t./ D.B.

[. . .1

Verklaart zich bevoegd om ratione materiae kennis te
nemen van het geschil tussen partijen;

Voegt samen de zaken gekend onder A/06/03650 en
A/06/03651 overeenkomstig art. 30 Ger.W.;

Verleent verweerder akte van tegeneis;

Verklaart hoofd- en tegeneis ontvankelijk;

Verklaart de hoofdeis ongegrond;

Verklaart de tegeneis gegrond zoals hierna bepaald;

Veroordeelt Aktimmo BVBA om te betalen aan J.P. de
som van VIERENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (24.500,00 euro), meer gerechtelijke interesten
aan 6 % (zoals gevorderd) vanaf 08.01.07 tot op
datum van algehele betaling;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zonder
borgstefling en niettegenstaande ieder verhaal;

[. . .1

1. SAMENVATTING VAN DE PROCEDURE

[. . .1

2. OMSCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE
GEGEVENS EN EISEN

2.1. De overeenkomst tussen partijen voorziet in de
aankoop van alle aandelen van de bvba Debacko
conform de waardering ervan op een volledige por
tefeuille van panden in de bvba Debacko op datum
van de overdracht, zijnde 120 panden aan een
gemiddelde verkoopswaarde van 6.500.000 BEF.

Zij bepaalt tevens dat de comrnissies ten goede
komen aan de verkopers tot, respectievelijk de
kopers vanaf 22 januari 2002, datum van het compro
mis, dat lopende verkoopsopdrachten waarin men
nog geen verkoping realiseerde de facto deel uitma
ken van de overdracht en de verkopers nog een tijd
in de functie van zaakvoerders blijven en de vergoe
ding voor dit mandaat begrepen is in de verkoopprijs
vermeld onder artikel 2, en verder dat voor verkave
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lingen eventueel door de verkopers rechtstreeks ofdoor een daartoe door hen opgerichte vennootschapontwikkeld, de verkoop ten alien tijde wordt overgelaten aan de bvba Debacko, met een niet-concurrentiebeding voor een periode van 10 jaar.

2.2. De eisen van partij T. werden in de syntheseconciusies gespecificeerd als volgt

2.2.1. Met betrekking tot de waarde van de overgedragen portefeuille, flu de prijs van de aandelen wasbepaald in functie van een portefeuiiie samengesteiduit 120 panden, terwijl er effectief maar 55 panden inportefeuille zouden geweest zijn, wordt een eisgesteld ad 192.164 EUR provisioneel ex aequo etbono.

Deze eis wordt juridisch gegrondvest op de garantieverplichtirig als verkoper, respectievelijk vrijwaringtegen uitwinning door eigen daad.

2.2.2. Hoofdens artikel 3 van de overeenkomstkomen vergoedingen uit onderhandse verkoopsovereenkomsten i.v.m. gemakeide panden Uk de portefeuilie vanaf 22 januari 2002 toe aan de koper.

Verkoopsovereenkomsten van 9 april 2002 en 19 augustus 2002 met betrekking tot commissies voor pan-den aan de Schelpheuvelstraat (nv Grondinvest) werden echter niet afgerekend, hetzij 2 x 246.000 BEF of492.000 BEF of (benaderend) 12.200 EUR - ondervoorbehoud van de verwijisinteresten (in hetbeschikkend deel van de syntheseconclusiesgevraagd vanaf 21 februari 2006).

2.2.3. Hoofdens artikel 6 engageerden de verkoperszich ertoe “bij eventuele door hen of door de daartoedoor hun opgerichte vennootschap ontwikkelde verkavelingen, de verkoop van de loten ten alien tijde overte laten aan de bvba Debacko “.

Het gaat om een exciusiviteit, terwijl uiteindelijkslechts 5 van de 15 loten werden toevertrouwd aande bvba Debacko. Voor de 11 overige wordt commissie ad 3 %, geeft 21.551 EUR gevraagd onder voorbehoud van interesten (in het beschikkend deel van desyntheseconclusies gevraagd vanaf 21 februari 2006).

Voorlegging van stukken hoofdens artikel 877 e.v.Ger.W. wordt gepostuleerd.

2.2,4. Wegens inbreuken op bet niet-concurrentiebeding van artikel 7 van de overeenkomst vraagt partij T. provisioneel ex aequo et bono 100.000 EUR,evenzeer te verhogen met de verwijlsinteresten.

2.2.5. Veroordeling van verweerders wordt gevraagdtot de kosten van het geding met inbegrip van deverdedigings- en advocatenkosten ex aequo et bonobepaald op 6.000 EUR en de arbitragekosten provisioneel bepaald op 6.00 EUR.

2.2.6. Aismede verlening van voorbehoud “voor betsteilen van de vorderingen in derde medeplichtigh0j
ten overstaan van eventueel betrokken derde ‘

2.3. Verweerders betwisten de eisen en stellen eentegenvordering in ter betaling van advocatenkost1
ex aequo et bono begroot op 7.500 EUR en wegenstergend en roekeioos procederen ad 10.500 EIrRmeer de vergoedende interesten vanaf 21 februari2006; in het beschikkend gedeelte van de syntheseconclusies blijft deze eis beperkt tot het iaatstebedrag.

3. BEOORDELING

3.1. De arbiters zijn van oordeel dat de brief vanaccountant T. van 5 mei 2007, die na de termijn vo windiening van bijkomende stukken werd bezorgd, u iide debatten dient geweerd. Hij bevat bovendiennieuwe feitelijke en juridische argumenten welke nietin de conclusies aan bod zijn gekomen, zodat er opacht slaan in strijd zou zijn met de rechten van deverdediging van de verweerders en het afgesprokenordentelijk procesverloop.

3.2. Terzake dient vooreerst vooropgezet dat de liiigieuze overeenkomst van 22 januari 2002 er een istussen de heer T. als overnemer van de algeheelheklvan de aandelen van de bvba Debacko en de heer enmevrouw D.B. als overlaters van die aandelen.

Het is evident dat de heer T., eiser, als contractpartijin het contract in kwestie de grondsiag vindt voor betactiveren van vorderingen die hem persoonlijk zijn,doch dat dit niet zonder meer opgaat voor vorderingen die in wezen de vennootschap en haar vermogen aangaan of waarvan de resultaten aan de bvbamoeten toevloeien, terwiji de eiser zeif het gebeurlijkmiddellijk resultaat van deze vorderingen zal terugvinden in de vorm van dividenden of andere vergoedingen uit de werkzaamheid van de vennootschapbekomen, of in de vorm van waardevermeerderingvan (zijn aandeien van) de bvba.

De oorzaak van de diverse vorderingen dient daarbijtelkens nader beschouwd.

Terzake past het Eric Dirix te citeren die de meerderheidsopvatting in de rechtspraak en rechtsleer inzakede afgeleide schade treffend weergeeft

Wordt de rechtspersoon in zijn belangen ai.ingetast,dan treft zuiks onrechtstreeks ook de leden. Voor eenindividuele vordering van de aandeeihouders naastde maatschappeiijke vordering (dit is de ‘actio mandati’ ofvennootschapsvordering) is echtergeen plaats.Hun schade vloeit enkel voort uit de hoedanigheidvan lid en valt bovendien samen met de schade doorde rechtspersoon geleden, derwijze dat het herstel vande maatschappelijke schade meteen ook iedere schadevan de leden doet ophouden te bestaan” (DIRIX, E.,Het begrip schade, Antwerpen, Kiuwer, 1984, p. 100,nr. 148). Deze meerderheidsopvatting is onder meer
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ingegeven door de terechte bezorgdheid dat eenzelf
de schade meermaals zou moeten worden vergoed.

3.3. Vervolgens dient vooropgezet dat het litigieuze
contract geen verkoop van een handeisfonds doch
van aandelen van een vennootschap betreft.

De verkoop van aandelen van een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid heeft slechts de lidmaatschaps
rechten en vermogensrechten van de aandelen zeif tot
voorwerp, en niet (een deel van) de vennootschappe
lijke onderneming of haar vermogen (Brussel, 20 mei
1987, T.B.H., 1988, 35, foot D. Devos; GEENS, K. en
LAGA, H., Overzicht van rechtspraak vennootschap
pen 1986-1991, T.P.R., 1993, 1113, nr. 216; HAGEN, B.,
De onderhandse overdracht van aandelen in een
naamloze vennootschap, Kiuwer, Mechelen, 2003, 43,
nr. 90; VAN HOOGHTEN, P., Acquisitieovereenkomsten,
DAJOR, 1990, 60, nr. 2; VAN CROMBRUGGE, S., De
rechtsverhouding tussen de koper en de verkoper
van een controleparticipatie, T.B.H., 1983, 198, nrs.
13-17-28; Gent, 25 mei 2005, DA/OR, 2005, 334. Cass.
fr. (handelsrechtelijke kamer), 5 oktober 1983,
Gaz.Pal. 1984, I, Pan, 91, noot J.D. (verkoop aande
len vastgoedvennootschap).

De rechtspersoonlijkheid verzet zich er in beginsel
tegen om de aandeelhouders als eigenaars van het
maatschappelijk vermogen te beschouwen. Zelfs de
overdracht door alle vennoten samen van alle aande
len houdt dus niet de overdracht in van het maat
schappelijk vermogen (Cass. 10 mei 1966, R.W. 1966-
67, 931).

Wat de waardering van aandelen en van een yen
nootschap betreft naar aanleiding van een verkoop
van (een deel van) deze aandelen, weze met het Hof
van Beroep te Antwerpen opgemerkt “dat de przjs
van aandelen niet noodzakelijk wordt bepaald door
bun werkekfke waarde, maar zij een overeen te
komen waarde kunnen hebben the wordt bepaald
door andere en of bijkomendefactoren” (Antwerpen,
10 september 1990, T.R.V., 1992, 98).

Eiser zeif stelt dat de verkoopprijs o.m. inhoudt de
verplichting van artikel 6 voor de verkopers om als
zaakvoerders in functie aan te blijven tot minstens
30 juni 2003, de koper te begeleiden gedurende mm
stens éen jaar, en de koper in te wijden in alle tak
ken van het bedrijf en de specifieke toepasbare
geplogenheden.

Het is dus niet zo dat er voor dergelijke aandelen een
“objectieve prijs” bestaat. De prijs is uiteindelijk wat
men ervoor kan krijgen respectievelijk wil geven, en
het zou al te gemakkelijk zijn achteraf een wilsover
eenstemming onderuit te halen omdat objectief
gesproken de onderneming (of één van de assets
ervan) meer waard was.

Elke partij bij een contract heeft het recht te trachten
een transactie op zo gunstig mogelijke voorwaarden
tot stand te brengen (VAN GERVEN, W.. Alg. Deel,
in : Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 319).

Een onderneming is meer dan een patrimonium
waarvan de waarde objectief kari worden vastgesteld.
De waarde van een vennootschap en haar aandelen
is bijgevolg sterk gelieerd met het aleatoir karakter
van de onderneming, zeif (HAGEN, o.c., 60, nr. 118).

De kopers van aandelen nemen immers de risico’s
verbonden aan het leven van de vennootschap op
zich (Kh. Gent, 2 maart 1999, T.B.H., 2001, 47, noot
COIBOIN, A., pag. 53; de rechtbank overweegt

“Immers, de verkoopprzjs van aandelen vaststellen. is
geen (louter) mathematische bewerking; andere gege
vens dan de waarde van de activa of de omvang van
betpassief spelen een rol bij bet bepalen van de waar
de van een vennootschap.

Die gegevens zijn niet - in ieder geval niet volledig -

uitgedrukt injaarrekeningen, en zljn bovendien vaak
uiterst moeilijk waardeerbaar cliënteel, handels
benaming, uithangbord, e.d. worden vaak niet opge
nomen onder bet actief en vertegenwoordigen de ene
dag een zeer grote waarde, doch kunnen de andere
dag waardeloos worden; bet enorme verschil tussen
de overname in going concern, en een vereffening, is
terzake meer dan bekend. ‘9.

3.4. Waar de eiser de prijs van de aandelen, overigens
conform de bepaling van artikel 1 van de overeen
komst, betrekt op een portefeuille van 120 panden,
kan dit niet te maken hebben met de aangegeven
rechtsgronden van “garantieveplichting als verko
per” en “vrjwaring verschuldigd tegen uitwinning
voor eigen daad’

De verkopers verkochten immers aandelen en het is
niet betwist dat deze werden geleverd en het onge
stoord genot (stemrecht, recht op eventuele dividen
den) daarvan werd verzekerd.

Vermits bij een overdracht van aandelen, het de aan
delen zelf zi;n die bet voorwerp van de verkoop uit
maken en niet het vermogen van de onderneming
wordt de toepassing van artikel 1641 B.W. voorbe
houden voor het geval waarin het aandeel zelf hetzij
onbestaande is, hetzij behept is met een gebrek dat
de normale uitoefening van de eraan verbonden
rechten onmogelijk maakt. De toepassing ervan
wordt echter uitgesloten, wanneer men zich enkel op
de waardevermindering van het maatschappelijk ver
mogen beroept (t.g.v. een gebrek in het gecedeerde
vennootschapsvermogen). Een verschil in waarde
van het verkochte goed maakt trouwens op zich
geen verborgen gebrek uit (Luik 24 april 2001, TB.H.
2004, 253; vergelijk in dezelfde zin Frankrijk Parijs
25e kamer, afdeling B, 12 juli 1991, Villard
c/ Rondeau, Bulletin Joly Sociétés 1991 nr. 10, p. 922
(fiscale latentie binnen vennootschap waarvan aan
delen werden overgedragen, maakt geen verborgen
gebrek van aandelen); CA Paris, 3e kamer, afdeling A,
6 april 1993, Ste Azur investissements et autre c/
Samama et autres, n° 90-0 18669, Bulletin Joly Sociêtés,
1993 nr. 7-8, p. 763; Cass.fr. (handelsrechtelijke
kamer) 4 juni 1996, Ste SEFRI c/ Guérin et autres,
n° 1079 Bulletin Joly Sociétés, 1996 nr. 11, p. 926).
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In de mate dat verwezen wordt naar een schending
van de verplichting tot vrijwaring, wordt hiermee
gerefereerd naar een feitelijke of juridische stoornis,
die een aantasting van het eigendomsrecht, detentie
of rustig bezit van de koper inhouden. In casu wordt
met aangegeven in welke mate het bezit van de aan
delen juridisch of feitelijk gestoord wordt. Bij een
verkoop van aandelen garandeert de verkoper
slechts het ongestoorde bezit van de aandelen : het
geen de verkoper in principe niet verplicht zich te
onthouden van concurrentie met de verkochte
onderneming op grond van de verplichting tot vrij
Waring voor eigen daad. Bij gebreke aan uitdrukke
lijke niet-concurrentieverplichting, is de overnemer
niet beschermd tegen de concurrentiele handelingen
vanwege de overdrager, tenzij deze een oneerlijke
handelspraktijk of een buitencontractuele fout uitma
ken (Gent 24 mei 1933, Rev.prat.soc. 1936, 223; Cass.
4 oktober 1934, Revprat soc. 1936 (door allemaal
samen hun aandelen te verkopen, verkopen de aan
deelhouders niet de handelszaak die eigendom blijft
van de vennootschap en zijn derhalve niet gehouden
tot een impliciet niet-concurrentieverbod);
N. ULBURGHS, “Het niet-concurrentiebeding in over
nameovereenkomsten”, V&F 1998, 100; VAN GERVEN,
W., “Non-competition clauses in acquisition agree
ments under Belgian law”, I.C.C.L.R. 1993, 375). In
casu worden geen feiten aangevoerd op basis waar
van de eisers gestoord worden in het bezit van de
gekochte aandelen.

De waarde van de overgedragen portefeuille - in
werkelijkheid de samenstelling ervan - kan bier dus
niet ter sprake komen, bij gebreke aan rechtsgrond
daarvoor.

Overigens, in ondergeschikte orde en ten overvloe
de, dient opgemerkt dat de bewijslast terzake bij de
eiser ligt, en hij geen bewijskrachtige stukken aan
voert, noch in zijn oorspronkelijk noch in zijn nako
mend bundel, om op objectieve wijze en met zeker
heid de samenstelling van de portefeuile na 22 ja
nuari 2002 te bepalen.

Er zijn vele redenen waarom dergelijke portefeuille
kan variëren en verminderen denkbaar, maar bet is
duidelijk dat ten nuttige tijde, er nooit enig protest is
geweest tegen een niet conforme samenstelling van
de portefeuille, die niet zou overeenstemmen met
wat overeengekomen was.

Gelet ook op artikel 4 van de overeenkomst, de grote
transparantie die terzake werd gegeven, en de
gespreide betalingswijze voor de verkoopsom, bet
ontbreken van conventionele garantie betreffende
deze materie, en bet ontbreken van enig bewezen
oorzakelijk verband tussen de beweerdelijke onge
oorloofde concurrentiele handelingen vier jaar na de
verkoop, met de waarde van de aandelen per
22 januari 2002, kan bier niet anders geconcludeerd
worden dan tot afwijzing van deze eis.

3.5. Wat betreft de vergoeding ad 12.200 EUR voor na
22 januari 2002 gemakelde panden Scheipheuvel

straat, die niet werden afgerekend, dient vooreerst
opgemerkt dat deze commissies, indien verschuldigd,
zouden toekomen aan de bvba Debacko en niet aan
eiser (hoger nr. 3.2.).

In hoofde van eiser is deze eis dus alleszins onge
grond.

Overigens betreft bet commissies waarvan wederpar
tij bewijst dat zij ingevolge een transactie afgesloten
voor de totstandkoming van de overeenkomst reeds
werden geliquideerd.

Deze vordering is dus niet gegrond.

3.6. Wat betreft de verkavelingen Deken Verbiststraat
gelde in eerste orde hetzelfde argument (hoger nr.
3.2. en 3.5.).

In ondergeschikte orde en ten overvloede weze
opgemerkt dat bet mandaat tot verkoop in geen
exclusiviteit voorzag, wat eiser bij brief van 5 april
2005 zeif toegaf.

De vermelding “ten alien tijde” maakt van deze ver
bintenis van artikel 6 in fine een eeuwigdurende ver
bintenis, wat strijdig is met de vrijheid van handel en
nijverheid (Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791),
en aldus strijdig met de openbare orde.

Deze verbintenis dient dus als nietig te worden
beschouwd. Aldus dient bijgevolg niet ingegaan te
worden op bet verzoek tot toepassing van artikel 877
e.v. Ger.W.

Deze eis is dus niet gegrond.

3.7. Wat betreft het niet-concurrentiebeding van arti
kel 7 van de overeenkomst, dient vastgesteld dat dit
nietig is, als strijdig met de vrijheid van handel en nij
verheid.

Het beding is niet beperkt in de ruimte en een ter
mijn van 10 jaar is ruim te lang, rekening houdend
met bet beperkt karakter van de activiteit die zeer
streekgebonden blijkt te zijn, en hooguit 120 panden
zou betreffen.

Een termijn van tien jaar overtreft mimschoots de tijd
die nodig was om de diënteel van de bvba te vormen
en aan zich te binden. Het feit dat de beweerde inbreuk
(waarover verder) zich binnen de vijf jaar na de over
eenkomst zou voorgedaan hebben, maakt niets uit.

Tenzij de contractuele niet-concurrentieverplichting
een (ongeoorloofde) uitbreiding inhoudt van een
wettelijke niet-mededingingsverplichting, is de rech
ter niet bevoegd om een onwettig concurrentie
beding binnen wettelijke grenzen te beperken (Cass.
3 februari 1971, Pas. 1971, I, 511, 512; Antwerpen
13 september 1979, R.W. 1979-80, 2008; Kh. Gent
17 oktober 1996, T.G.R. 1997, 26; GOTZEN, M.,
Vrijheid van beroep en bedrijf, Brussel, Larcier, 1963,
nr. 1191, p. 505; MATRAY, D., DUVIEUSART, C. en
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MASSON, L., “Les clauses conventionnelles de garan
tie”, in De Handelszaak, Brugge, Die Keure, 2001,
227; R. Van Boven, Niet-concurrentie als bestuurder
of als aandeelhouder”, Accountancy en Tax, 2002,
nr. 3, pag. 24). Hij kan een ongeldig niet-concurrentie
beding enkel volledig nietig verklaren. Het betreft
een absolute nietigheid, vermits de vrijheid van han
del en nijverheid de openbare orde raken (Gent,
25 mei 2005, reeds aangehaald; MATRAY, D.,
DUVIEUSART, C. en MASSON, L., “Les clauses con
ventionnelles de garantie”, in De Handelszaak,
Brugge, Die Keure, 2001, nr. 322, P. 227).

Meer ondergeschikt dient gesteld dat de activiteiten
van de schoondochter D.B.-V.G., terzake niet kunnen
leiden tot een inbreuk door de verweerders op de
vermeende niet-concurrentieverplichting, en dat de
feiten vermeld in de brief van de gerechtsdeurwaar
der aan de raadsman van eiser, evenmin een bewijs
vormen van foutieve concurrentiële activiteiten.

Deze eis is dus niet gegrond.

3.8. Het college ziet geen rechtsgrond in de overeen
komst van 22 januari 2002, noch in de principes die ten
grondslag liggen aan de arresten van bet Hof van
Cassatie van 2 september 2004, 16 november 2006 en
5 mei 2006 en bet Arbitragehof van 19 april 2006, 14 juni
2006 en 17 januari 2007 om de advocatenkosten ten laste
te leggen van de in het ongelijk gestelde partij.

De fundamentele vragen van toegang tot en wapen
gelijkheid voor de overheidsrechter, komen in een
arbitraal geding niet op dezelfde wijze aan bod.

Het college gaat dan ook niet in op de eisen en
tegeneisen terzake.

3.9. Het college gaat evenmin in op de tegeneis hou
dende een vordering tot betaling van een schadever
goeding wegens tergend en roekeloos geding.

Het eerste vereist een gepremediteerd bijzonder
opzet waarvan bier niet blijkt, en het tweede een
verregaande onbesuisdheid en onvoorzichtigheid
waarvan eiser, ondanks de verwerping van zijn eisen,
geen blijk heeft gegeven.

3.10. De kosten van bet arbitraal geding dienen ten
laste van de afgewezen eiser gesteld.

Ze worden op heden begroot op 7.347 EUR
(6.687 FUR voor erelonen en 660 FUR voor kosten)
en werden reeds voorgeschoten door de eiser.

3.11. De arbiters ontberen terzake de bevoegdheid
bun beschikking uitvoerbaar te verklaren; artikel 9
tweede lid van de overeenkomst van 22 januari 2002
bepaalt dat de beslissing van bet college van arbiters

definitief zal zijn en niet vatbaar voor beroep; de ten
uitvoerlegging van arbitrale uitspraken wordt gere
geld door artikel 1710 e.v. Ger.W.

OM DEZE REDENEN,

Het college van arbiters,

Gelet op alle eisen en middelen door partijen aange
bracht en hierover oordelende

1. ontvangt de boofdvorderingen en tegenvorderin
gen, doch wijst de partijen daarvan af;

2. veroordeelt eiser tot de arbitragekosten begroot op
7.347 FUR.

[. . .1

NOOT

NIET-CONCURRENTIEBEDINGEN IN
OVERNAMEOVEREENKOMSTEN

Europese houvast voor de Belgische praktijkl
efficiënte sanctionering

1. hileiding. De bierboven opgenomen arbitrale en
gerechtelijke uitspraken vormen een mooie aangele
genheid om een aantal principes in herinnering te
brengen in verband met niet-concurrentiebedingen
opgenomen in acquisitieovereenkomsten.

Het is genoegzaam bekend dat bet bij bedrijfsover
names van wezenlijk belang is om een onderscheid
te maken tussen twee fundamenteel verschillende
transactiestructuren, namelijk de rechtstreekse ver
werving door de koper van een handelszaak (activa)
en de verwerving door de koper van aandelen in een
vennootschap die eigenaar is (en blijft) van de
beoogde bandelszaak. Daar waar de koper van een
handelszaak ook zonder specifieke contractuele
bepalingen een zekere bescberming geniet tegen
concurrentie vanwege de verkoperm, is dit voor een
koper van aandelen in principe niet bet geval. Bij de
verkoop van de totaliteit van de aandelen of een con
troleparticipatie, hebben de partijen vanuit econo
misch oogpunt de bedoeling om de controle over de
onderneming en de handelszaak van de doelven
nootschap over te dragen. Juridisch gezien neemt
men echter aan dat bet eigenlijke voorwerp van de
transactie principieel beperkt blijft tot de overgedra
gen aandelen zelf en zich niet uitstrekt tot bet onder
liggende maatschappelijke vermogen van de doel

Met name op basis van de gemeenrechtelijke garantieverplichtingen
van de verkoper krachtens het Burgerlijk Wetboek, te weten de ver
plichtingen tot conforme levering van de overeengekomen zaak (arti
kel 1603-1604 BW), tot vrijwaring voor uitwinning (artikel 1625 cv.
BW) en de vrijwaring voor verborgen gebreken (artikel 1641 cv. BW).

Deze verplichtingen hebben in een dergelijke transactiestructuur
immers betrekking op het onmiddellijke juridische voorwerp van de
transactie, namelijk de handelszaak (met de daaraan verbonden clign
teel). In bet kader van niet-concurrentiebedingen is vooral de verplich
ting tot vrijwaring voor uitwinning door eigen daad van belang.
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vennootschap2.De eigen rechtspersoonhijkheid van
de doelvennootschap verhindert inderdaad elke uit
breiding van het voorwerp van de transactie tot het
onderliggende vermogen. De gemeenrechtelijke
garantieverplichtingen van een verkoper hebben dan
ook principieel enkel betrekking op het onmiddellij
ke, juridische voorwerp van de transactie (de aande
len) en niet op het onrechtstreekse, economische
voorwerp van de transactie (het vermogen van de
doelvennootschap en de onderliggende handels
zaak).

Aihoewel verschillende auteurs de kiassieke leer
reeds ter discussie hebben gesteld°, blijft deze voor
aisnog overeind : het juridische voorwerp van een
aandelenoverdracht blijft principieel beperkt tot de
overgedragen aandelen zeif en strekt zich niet uit tot
de onderliggende hande1szaaW4.

Met betrekking tot niet-concurrentiebedingen in het
bijzonder, hebben een aantal auteurs terecht verde
digd dat een koper van aandelen in bepaalde geval
len een beroep kan doen op de leer van de goede
trouw in geval van uitwinning van de clienteel van
de doelvennootschap door de verkopers na de over
name5. Echter, het is duidelijk dat een dergelijke
rechtsgrond slechts in uitzonderlijke omstandigheden
bescherming zal bieden aan de koper en dat de pre
cieze draagwijdte van een eventuele bescherming op
deze rechtsgrond in ieder geval zeer onzeker is.

De koper van aandelen dient dus de nodige bescher
ming te bedingen in de overnameovereenkomst
indien hij wenst te vermijden dat de verkoper na
afronding van de transactie een concurrerende activi
teit ontwikkelt of de cliënteel van de overgedragen
vennootschap zou afwerven.

In de drie voorliggende gevallen was in een overname
overeenkomst (met betrekking tot de overdracht van
alle aandelen van een bepaalde doelvennootschap)
een niet-concurrentiebeding opgenomen ten voorde
le van de koper.

De overnameovereenkomsten die het voorwerp zijn
van de arbitrale beslissing en het vonnis van de
rechtbank van koophandel te Hasselt hebben beide
betrekking op de overname van vennootschappen
die actief waren in vastgoedmakelaardij. In beide
gevallen was een klaarblijkelijk ongeldig niet-concur
rentiebeding opgenomen in de overeenkomst.

Ret niet-concurrentiebeding dat wordt besproken in
de arbitrale beslissing had een duurtijd van 10 jaar en
was niet beperkt in de ruimte. Ret niet-concurrentie
beding dat werd behandeld door de rechtbank van
koophandel te Hasselt bepaalde het volgende “De
verkoper zal op geen enkele wijze samenwerken met
een ander makelaarskantoor of in eigen naam of
onder welke vorm dan 00k zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks eenzelfde activiteit opstarten in een
straal van 250 km rond Sint-Truiden en dit tot uiter
lijk 31 december 2013 [i.e. een termlfn van achtjaar
na de overnamedatumJ’

De rechtbank van koophandel stelde terecht vast dat
een dergelijk beding met een termijn van acht jaar,
dat zich uitstrekt over een gebied dat de activiteiten
van de overgenomen vennootschap bovendien ver
overschrijdt, ongeldig is.

2. Geldigheidsvoorwaarden voor niet-concur
rentiebedingen naar Belgisch recht. Traditioneel
neemt men aan dat een niet-concurrentiebeding gel-
dig is in de mate dat het niet in strijd is met specifie
ke wettelijke bepalingen en verenigbaar is met het
fundamenteel beginsel van vrijheid van handel en nij
verheid zoals opgenomen in het Decreet D’Allarde
van 2-17 maart 1791. Ret Decreet wordt geacht van
openbare orde te zijn. Elke schending is dus absoluut
nietig. Men neemt aan dat een niet-concurrentie
beding toelaatbaar is in de mate dat het nodig is voor
de bescherming van een contractspartij en tevens
beperkt, zowel in de tijd als in de ruimte en wat
betreft de activiteiten waar het beding betrekking op
heeft.

Er zijn naar Belgisch recht geen precieze regels
omtrent de toelaatbare duurtijd van een niet-concur
rentiebeding. Evenmin zijn er duidelijke regels over
de mogelijke territoriale werking of de toelaatbare
uitsluiting van concurrentiële activiteiten. Wat de toe
laatbare duurtijd van het niet-concurrentiebeding
betreft, stelt men doorgaans dat de duur van het niet
concurrentiebeding dient beperkt te zijn tot een ter
mijn die de overnemer nodig heeft om zijn cliënteel
te vormen of aan zich te binden. De toelaatbare pe
node zou van geval tot geval moeten worden
bepaald in functie van de concrete omstandigheden
en deels afhangen van het type van de handelszaak
en de markt waarin de overgenomen onderneming
actief is. Wat de territoriale afbakening betreft, heb
ben de Belgische rechtbanken zich traditioneel de
vraag gesteld of de concurrentiele activiteiten van de

2. Zie bijvoorbeeld 0. VAN GERVEN, “Bedrog bij de verkoop van aande
len’ (foot onder Antwerpen 11 februari 2005), TRy 2005, 99. 118-119
en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer. Voor een samenvat
tende bespreking, zie B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”,
WV 2008, 119-120 en de daar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.

3. Zie voornamelijk S. VAN CROMBRUGGE, “Ge rechtsverhouding tussen
de koper en de verkoper van een controleparticipatie”, TBH 1983, 188-
222; X. DIEUX, “Les garanties en matière de cessions d’actions - pour
un retour au droit commun !“ in Liber amicorum Commission Droit et
Vie des Affaires, Brussel, Bruylant, 1998, 487-505.

4. Zie in dit verband ook de beperkte nuancering van de klassieke leer
via de gedeeltelijke aanvaarding door bet Hof van Cassatie van het
“functioned verborgen gebrek” bij overdrachten van aandelen door
professionele verkopers (Cass. 19 juni 1980, RW 1981-82, 940; Cass.

17 mci 1984, JT 1984, 566). Deze en andere nuanceringen van de
kiassieke leer worden uitvoerig behandeld in W. DEJONGHE en
M. CORYNEN, “Dc rechtspositie van de overnemer bij de verwerving
van een onderneming door acquisitie van aandelen”, V&F 1997, 85-98
(91-94), en in M. WAUTERS, “Garanties bij overdracht van aandelen”,
DAOR 1997, nr. 44, 33-40.

5. Bijvoorbeeld S. VAN CROMBRUGGE, Ic., 215 (randnr. 33); M. WAUTERS,
“Garanties bij overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 44, 27-32;
N. ULBURGHS, “Net niet-concurrentiebeding in overname-overeen
komsten”, V&F 1998, 101 (randnr. 2.1.4); A. DE CALUWE, foot onder
Brussel, 21 maart 1984, TBH 1984, 542.

6. “Décret portant suppression de tous lea droits d’Aide, de toutes les
Maitrises et Jurandes”, Pasin. 1790-1791, 230.
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verkoper binnen een bepaald gebied werkelijk con
currentieel kunnen zijn ten opzichte van de verkoch
te onderneming. De reeds geciteerde rechtsleer (en
rechtspraak waarnaar deze auteurs verwijzen) stelt
ten slotte dat het beding beperkt dient te zijn tot die
activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn met de
activiteiten van de overgedragen onderneming.

Ook in de hier opgenomen arbitrale beslissing en het
vonnis van de rechtbank van koophandel vindt men
dergelijke overwegingen terug. Zowel het arbitraal
college als de Rechtbank verwijzen uitdrukkelijk naar
de principiële vrijheid van handel en nijverheid en
verkiaren de ongeoorloofde bedingen nietig. Zij mer
ken bovendien op dat de nietigheid absoluut is en
dat de rechter/arbiter het nietige beding niet kan
matigen of slechts gedeeltelijk nietig verkiaren.

3. Richtlijnen van de Europese Conimissie. Een
verwijzing naar de vrijheid van handel en nijverheid
als afbakeningscriterium voor niet-concurrentiebedin
gen in overnameovereenkomsten, biedt echter wei
fig concrete houvast voor de praktijk. Bij gebrek aan
heldere richtlijnen in de Belgische wetgeving en
rechtspraak, is het dan ook nuttig om te verwijzen
naar het mededingingsrecht en naar de toepasselijke
Europese regels terzake, in het bijzonder de richt
lijnen van de Europese Commissie met betrekking tot
nevenrestricties (“ancillary restrictions’9 bij de tot
standbrenging van concentraties van ondernemin
gen. Verordening nr. 139/2004 van de Raad van de
Europese Unie8 bepaalt dat nevenrestricties die
rechtsrreeks verband houden met en noodzakelijk
zijn voor de totstandbrenging van een toegelaten
concentratie, everieeris toegelaten zijri9. Om aan de
ondernemingen de nodige rechtszekerheid te bieden,
heeft de Commissie op basis van deze verordening in
een Mededeling verduidelijkt welke nevenrestricties
zij als toelaatbaar beschouwt10.De Commissie maakt
daarbij geen onderscheid tussen diverse transactie
structuren (zoals bijvoorbeeld het hierboven
geschetste onderscheid tussen de overdracht van
aandelen of activa).

De Cornmissie erkent uitdrukkelijk dat niet-concur
rentiebedingen in overnameovereenkomsten een
toelaatbare nevenrestrictie kunnen uitmaken. De
Mededeling bevestigt tevens dat niet-concurrentie
bedingen evenwel slechts gerechtvaardigd zijn door
de legitieme doelstelling van de totstandbrenging van
de concentratie, wanneer de duur, het geografische
toepassingsgebied en de materiële en personele reik
wijdte ervan niet verder gaan dan wat redelijkerwijs
daartoe noodzakelijk kan worden geachttt°.

Wat de duurtijd betreft, stelt de Commissie dat niet
concurrentiebedingen in het algemeen gerechtvaar
digd zijn voor een periode van maximaal 3 jaar wan-
fleer de overdracht van de onderneming de over
dracht van de klantentrouw in de vorm van zowel
goodwill als know how omvat. Wanneer die bedin
gen uitsluitend betrekking hebben op goodwill, zijn
zij voor een periode van maximaal 2 jaar gerechtvaar
digd. Daarentegen stelt de Commissie dat niet-con
currentiebedingen niet als noodzakelijk worden aan
gemerkt (i.e. niet toelaatbaar zijn) wanneer de over
dracht feitelijk is beperkt tot materiele activa of tot
exclusieve industriële of commerciele eigendoms
rechten (waarbij de rechthebbenden zich rechtstreeks
tegen inbreuken door de overdrager van dergelijke
rechten kunnen verzetten)02).

Wat de territoriale reikwijdte betreft stelt de
Commissie dat het niet-concurrentiebeding moet
beperkt blijven tot het gebied waarin de verko
per/overgedragen onderneming vOOr de overdracht
de betrokken producten of diensten heeft aangebo
den “daar de koper geen bescherming tegen concur
rentie door de verkoper behoeft in de gebieden waar
de verkoper voordien niet actief was’ De geogra
fische reikwijdte kan worden uitgebreid tot de gebie
den die de verkoper/overgedragen onderneming
voornemens was te betreden op het tijdstip van de
overnameoperatie, op voorwaarde dat de verko
per/de overgedragen onderneming reeds in de voor
bereiding van die stap had geInvesteerdt15.

Wat de uitgesloten activiteiten betreft, stelt de
Commissie dat het niet-concurrentiebeding beperkt
moet blijven tot de producten (waaronder verbeterde
versies of aanpassingen of opvolgers van bestaande
producten) en diensten “die de economische activiteit
van de overgedragen onderneming vormen ‘ De
Commissie verduidelijkt dat dit producten en dien
sten kan omvatten die op het tijdstip van de trans
actie in een vergevorderd ontwikkelingsstadium
waren of producten die al volledig ontwikkeld waren
maar nog niet op de markt zijn gebracht. Echter,
bescherming tegen concurrentie van de verkoper op
product- of dienstenmarkten waarop de overgedra
gen onderneming vóór de overdracht niet actief was,
wordt niet als noodzakelijk beschouwd (i.e. is niet
toe1aatbaar)°4.

De Mededeling van de Commissie bepaalt ook nog
het volgendet15

de verkoper kan zichzelf, zijn dochtermaatschap
pijen en zijn handelsagenten verbinden. Een ver
plichting om vergelijkbare beperkingen op te leg-

7. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de geldigheidsvoorwaar
den, zie N. ULBURGHS, ic., 102 e.v.; C. GUYOT, “Les clauses de non
concurrence et de confidentiahtê dans les cessions d’actifs et d’ac
tions”, .DAOR 2001, 4-19; LI. VAN GERVEN, “Non-competition clauses
in acquisition agreements under Belgian law”, ICCLR, 1993, 375 cv.

8. Verordening (EG) or. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betref
fende de controle op concentraties van ondernemingen, P8129 janua
ri 2004 (de zogenaamde concentratieverordening).

9. Artikel 6, lid 1, b) rweede alinea van de concentratieverordening; zie
00k artikel 8, lid 1, tweede alinea en artikel 8, lid 2, derde alinea van
de concentratieverordening.

10. Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks
verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van
concentraties (2005/c 56/03), Pb.L. 5 maart 2005 (hiema de “Mede
deling”).

11. Mededeling, paragraaf 19.
12. Mededeling, paragrafen 20 en 21. LIe Commissie erkent wel dat in uit

zonderlijke gevallen langere periodes gerechtvaardigd kunnen zijn en
citeert een aantal afwijkende beschikkingen in de Mededeling.

13. Mededeling, paragraaf 22.
14. Mededeling, paragraaf 23.
15. Mededeling, paragrafen 24-26.
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gen aan derden zou (in het algemeen) echter niet
worden beschouwd als rechtstreeks verband hou
dend met en noodzakelijk voor de totstandkoming
van de concentratie;

bedingen die het recht van de verkoper beperken
om aandelen te kopen of te bezitten in een onder
neming die met de overgedragen activiteiten con
curreert, zijn toelaatbaar onder dezelfde voorwaar
den als hierboven geschetst, met dien verstande
dat zij de verkoper niet mogen beletten om aande
len te kopen of te bezitten voor louter investerings
doeleinden, zonder dat hem, rechtstreeks of
onrechtstreeks, managementfuncties of een wezen
lijke invloed in de concurrerende onderneming
wordt toegekend;

• niet-afwervingsbedingen en vertrouwelijkheids
bedingen hebben een vergelijkbaar effect en wor
den dan ook op soortgelijke wijze als een niet-con
curentiebeding beoordeeld.

Hoewel strikt genomen enkel de grotere transacties
onderworpen zijn aan de Europese concentratie
regels°6, hebben deze richtlijnen van de Europese
Commissie een algemeen karakter en bieden zij een
concrete houvast die perfect toepasbaar is op trans
acties die de Europese drempels niet overschrijden.
In ieder geval mag men verwachten dat ook de
Belgische mededingingsautoriteiten de Mededeling
van de Europese Commissie zullen hanteren wan
neer zij worden gevat voor de controle van een
Belgische concentratie’7. Aihoewel uitzonderlijke
omstandigheden inderdaad een afwijkend niet-con
currentiebeding kunnen rechtvaardigen, kan de gel
digheid van een niet-concurrentiebeding in ieder
geval moeilijk worden betwist wanneer deze
Europese regels zijn geeerbiedigd. Omgekeerd neemt
de koper van aandelen een zeker risico wanneer hij
in de overnameovereenkomst een niet-concurrentie
beding laat opnemen dat niet voldoet aan deze richt

snoeren. Op deze manier kan de Mededeling van de
Europese Commissie de nodige rechtszekerheid bie
den voor de Belgische overnamepraktijk, die bij
gebrek aan duidelijke Belgische regels zou ontbreken.

4. M&A Survey. Uit onze recente studies naar de
concrete bepalingen van acquisitieovereenkomsten,
blijkt overigens dat de Belgische praktijk zich ook
meet en meer conformeert naar de Europese
regels°8.Uit onze meest recente studie blijkt bijvoor
beeld dat in gemiddeld 73 % van de transacties uit
drukkelijke niet-concurrentiebedingen worden opge
nomen. Wat de duurtijd betreft, lag de mediaan pre
cies op 3 jaar.

5. Sanctie bij ongeldigheid - nietigheid/contrac
tuele matigingsmechanisiuen. Zoals hoger reeds
aangehaald is een ongeldig concurrentiebeding in
principe absoluut nietig. Volgens het Hof van Cassatie
heeft de rechter bovendien geen matigingsbevoegd
heid°9. In de praktijk vindt men in overname
overeenkomsten daarom vaak clausules terug die het
risico van een eventuele nietigheid van het niet-con
currentiebeding contractueel proberen te ondervan
gen. Zo kan men bijvoorbeeld bepalen dat, indien
bet niet-concurrentiebeding de toepasselijke limieten
zou overschrijden (duurtijd, geografische beperking,
uitgesloten activiteiten), het beding toch niet nietig
zal zijn maar dat de partijen geacht worden zich te
hebben verbonden tot de maximaal toelaatbare
beperking en/of dat de partijen te goeder trouw zul
len onderhandelen om bet niet-afdwingbare beding
te vervangen door een geldig, afdwingbaar beding
dat de toepasselijke limieten wel respecteert.
Dergelijke clausules zijn ge1dig20. Ook de Neder
landse Hoge Raad heeft in een recente uitspraak de
principiele geldigheid erkend van een contractueel
deelbaarheidsbeding (“severability clause’) met ver
plichting van de partijen tot heronderhandeling met
het oog op de vervanging van een nietige bepalingt2°.
Niettemin is enige voorzichtigheid en precisie gebo

16. Transacties die een duurzame wijziging van zeggenschap tot gevolg
hebben, dienen bi) de Europese Commissie ix worden aangemeld
(i) indien a) de totale omzet die over de gehele wereld door alle
betrokken ondernemingen tezamen is behaald, meer dan 5 miljard
EUR bedraagt, en b) ten minste twee van de betrokken ondernemin
gen elk afzonderlijk een totale omeet hebben behaald die meer dan
250 miljoen EUR bedraagt, tenzij elk van de betrokken ondernemingen
meer dan tweederde van haar totale omzet binnen de Gemeenschap
in een en dezelfde lidstaat behaalt, en tevens (ii) indien a) de totale
omzet die over de gehele wereld door alle betrokken ondernemingen
tezamen is behaald, meer dan 2,5 miljard EUR bedraagt, b) de totale
omzet die door alle betrokken ondernemingen in elk van ten minste
drie lidstaten is behaald, meer dan 100 rniljoen EUR bedraagt, c) in elk
van de drie lidstaten die ten behoeve van letter b) in aanmerking zi;n
genornen, ten minste twee van de betrokken ondememingen elk
afzonderlijk een totale omzet hebben behaald die meer dan 25 miljoen
EUR bedraagt, en d) ten minste rwee van de betrokken ondernemin
gen elk afzonderlijk een totale ornZet hebben behaald die meet dan
100 miljoen EUR bedraagt, tenzij elk van de betrokken ondernemingen
meer dan twee derde van haar totale omzet binnen de Gemeenschap
in een en dezelfde lidstaat behaalt.

17. Een transactie zal bij de Belgische Mededingingsautoriteit moeten wor
den aangemeld wanneer (0 de betrokken ondernemingen samen in
Belgie een omzet realiseren van meer dan 100 miljoen Euro en
(ii) minstens twee van de betrokken ondernemingen individueel in
Belgie een omzet realiseren van minstens 40 miljoen Euro.

18. B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, ic., 127; B. BELLEN en
F. wIJcKMAN5, “De Belgische M&A index”, TRy 2010, 114.

19. cass. 3 februari 1971, Arr.Cass. 1971, 538. Zie ook volgende uitspra

ken van bet Hof van Justitie met betrekking tot bet absoluut karakter
van de nietigheidssanctie HvJ 25 november 1971, zaak 22/71
(Bbguelin), Jur. 1971, 949 en HvJ 14 december 1983, zaak 319/82
(Ciments et betons de lEst t. Kerpen &Kerpen), Jur. 1983, 4173.

20. D. LEcLERcQ, Les convention de cession dactions, Brussel, Larcier, 2009,
473 (randnr. 354) en 517 (randnr. 379). Zie ook 0. cLEvENBERGH, Les
changements significatifs dbfavorabies (‘Material Adverse change’)
dans lea contrats de cession d’actions ou d’actifs en droit beige”, TBH
2011/1, 21 (randnr. 47); M. FONTAINE en F. TIE LV, Droits et contrats
jnternationaux - analyse et redaction de clauses (2iême Edition),
Brussel, Bmylant, 2003, 190 e.v.; M. VON KUEGELEN, “Réflexions sur
le régime des nuilités et des inopposabiités”, in Lea obligations
contractuelies, Brussei, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000,
575; F. wALscHo’r, “Nietigheidsclausules” in Btjzondere overeenkom
sten - nuttige tips voorgoede contracten, Mechelen, Kluwer, 2003, 165-
167.

21. Hoge Raad, 18 december 2009, 08/00899 LJN BJ9439), Prisma
Vastgoed/Prisma Retail. TIe Hoge Raad bevestigde in een obiter dic
tum, na omstandig advies van de procureur-generaal, de principiele
geldigheid en verenigbaarheid met het mededingingsrecht van volgen
de clausule ‘De ongeidigheid of nietigheid van édn of meer van de
bepalingen van deze overeenkomst iaat de rechtsgeldigheid van de ove
rige bepalingen onverlet. In geval van een zodanige nietigheid zullen
partejen in overleg treden met het doel overeenstemming ix bereeken
over bet vervangen van de litigieuze bepaling opdat zoveel mogelejk
eenzelfde effect wordt bereikt’ Men noteert dat dit type beding een
nieuwe wilsovereenstemming tussen de partijen vereist en dus niet
leidt tot automatische conversie van het nietige beding.
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den bij de redactie gelet op de aangehaalde cassatie
rechtspraak22.

In ieder geval dient een niet-concurrentiebeding in
een acquisitieovereenkomst, behoudens anderslui
dende overeenkomst tussen de partijen, te worden
beschouwd als een accessoire verbintenis tussen de
koper en de verkoper. Als dusdanig, heeft een even
tuele nietigheid enkel betrekking op het ongeldige
niet-concurrentiebeding en niet op de rest van de
overeenkomst23>.

6. Sanctionering van niet-concurrentiebedin
gen. De derde hierin opgenomen beschikking, het
arrest van het hof van beroep te Brussel, illustreert
een ander interessant aspect van niet-concurrentie
bedingen. Dit arrest is voornamelijk interessant
omdat het zeer gedetailleerd ingaat op de schade die
het gevoig is van de miskenning van een niet-concur
rentiebeding. Het arrest illustreert met name hoe
moeilijk het is om een niet-concurrentiebeding in de
praktijk af te dwingen wanneer het niet gesanctio
neerd is door een voldoende efficient schadebeding.

In deze casus beroept de koper zich op een schen
ding van het volgende niet-concurrentiebeding: “De
overlaters verbinden er zich toe geen activiteiten of
handel op te zetten of te beginnen, met artikelen
waarin de [overgedragen vennootschap] ten tijde van
de overdracht actief was, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit gedurende een tijdspanne van
drie jaar’ Aihoewel op basis van dit citaat niet kan
worden vastgesteld of het niet-concurrentiebeding
ook voldoende territoriaal was beperkt, stond de gel
digheid van de clausule ten tijde van het besproken
arrest niet meer ter discussie. Ook had het hof in een
eerder tussenarrest reeds vastgesteld dat de verko
pers inderdaad inbreuken hadden gepleegd op hun
contractuele verbintenis en dat de fout derhalve vast
stond. In casu hadden de verkopers enkele dagen na
afronding van de verkooptransactie een nieuwe yen
nootschap opgericht die al snel concurrerende activi
teiten ontwikkelde en klaarblijkelijk de clienteel van
de verkochte vennootschap probeerde af te werven.

Enkel de schade moest nog worden begroot

Daartoe had de rechter in eerste aanleg een deskun
dige aangesteld met een zeer mime opdracht. De
deskundige diende toegang te krijgen tot alle nuttige
documenten, briefwisseling en dossierstukken die hij
nuttig achtte voor de uitvoering van zijn taak.

Meer bepaald moest de deskundige in opdracht van
de rechter in eerste aanleg onder meer:

• de balans-jaarrekening en andere nuttige docu
menten van de verkochte doelvennootschap
onderzoeken van het jaar voorafgaand aan de ver
koop van de aandelen, in casu 1993 en deze ten
tijde van het niet-concurrentiebeding (in casu
(1994)-1995-1996-1997); deze vergelijken met de
balans-jaarrekening en andere nuttige documenten
van de nieuwe onderneming opgericht door de
verkopers na de verkoop van de doelvennoot
schap gedurende de periodes 1995-1996-1997;
daarbij tevens onderzoeken aan de hand van de
cliëntenlijsten of tijdens de niet-concurrentieperio
de dezelfde cliënteel als diegene die bestond op
het ogenblik van de overlating bij de doelvennoot
schap werd benaderd door de nieuwe onderne
ming van de verkopers;

• het aandeel van de “goodwill” vergoeding in de
prijs die bij de overnameovereenkomst werd
bedongen voor de totaliteit van de aandelen van
de doelvennootschap vaststellen, alsook de
“gederfde winstpotentialiteit” voor de doelvennoot
schap ingevolge de oneerlijke concurrentie uit
gaande van de nieuwe onderneming van de verko
pers sinds de oprichting van deze nieuwe vennoot
schap.

Uit deze ambitieuze missie blijkt reeds dat de rechter
in eerste aanleg ernstig overwoog om zowel tege
moet te komen aan de eis van de koper tot aanpas
sing van de verkoopprijs (goodwill aanpassing) als
aan de vordering voor vergoeding van gederfde
winst in de periode van het niet-concurrentiebeding.

In een tussenarrest heeft het hof van beroep de
opdracht van de deskundige bovendien verder uitge
breid en bepaald dat deze moest onderzoeken en
begroten, “zo mogelijk volgens een beredeneerde
methode”:

• welke omzet en winstmogelijkheid voor de doe!
vennootschap verloren gingen ingevolge de schen
ding van het niet-concurrentiebeding;

• welke de eventuele waardevermindering is van de
aandelen die door de kopers werden overgenomen
ingevolge de schending van het niet-concurrentie
beding.

De deskundige stelde vervolgens vast dat de nieuwe
vennootschap van de verkopers tijdens de niet-con
currentieperiode bijna uitsluitend goederen heeft ver
kocht aan de cliënteel van de overgenomen doelven
nootschap. De gemiste omzet werd nauwkeurig in
kaart gebracht, alsook de “goodwill”-component die
door de kopers was betaald bij de overname en de

22. Daarbij kan wel worden genoteerd dat het geciteerde arrest van het
Hof van Cassatie betrekking heeft op een niet-concurrentiebeding in
een arbeidsovereenkomst. Dc positie van de partijen, alsook het oog
merk van het niet-concurrentiebeding zeif, zijn fundamenteel verschil
lend bij een acquisitieovereenkomst.

23. Artikel 1172 8W (a contrario.); Cass. 13 oktober 1960, Pasicrisie, 1961,
160; Brussel 18 februari 1972, Fasicrisie, 1972, 90. Zie eveneens Cass.
27 februari 1959, Pasicrisie, 1959, 653 en Cass. 18 maart 1988, RW1988-
89, 711 (met noot E. Dirix). R. KRUITHOF, “Het tenietgaan der con-

tracten”, TPR 1994, 603 (randnr. 303) en de daarin opgenomen verwij
zingen naar rechtsleer in verband met het concept ondeelbaarheid en
de leer van de partiele nietigheid. Zie ook de volgende uitspraken van
het Hof van Justitie met betrekking tot partihle nietigheid HvJ 30 juni
1966, zaak 56/65 (Socihth Technique Minihre t. Maschinenbau Ulm
GmbH), Jur. 1966, 392; HvJ 13 juli 1966, zaken 56/64 en 58/64
(Etablissements Consten en Grundig - Verkaufs GmbH t. Europese
Commissie), Jur. 1966, 299 en HvJ 14 december 1983, zaak 319/82
(Ciments et betons de lEst t. Kepen &Keipen), Jur. 1983, 4173.
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waardevermindering die het gevoig was van de
ongeoorloofde concurrentiële activiteiten van de ver
kopers.

Op basis van dit versiag heeft de rechter in eerste
aanleg een schadevergoeding toegekend aan de
kopers en dit zowel uit hoofde van “gemiste winst
potentialiteit” als uit hoofde van een waardevermin
dering van de aandelen die werden overgenomen
door de koper. Ook tegen dit vonnis werd door alle
partijen beroep aangetekend.

In het besproken eindarrest van het hof van beroep
stelt het hof dat bij de bewijslevering over de schade
eerst moet worden nagegaan of er schade is geleden
op het niveau van doelvennootschap om dan vervol
gens na te gaan of deze schade de waarde van de
aandelen van de koper in het gedrang brengt. Het
hof merkt op dat de eiser het bestaan van de schade
dient aan te tonen en dat schade slechts voor vergoe
ding in aanmerking komt als ze zeker is. Aan de ver
eiste van schadezekerheid is volgens bet hof voldaan
als de schade dermate waarschijnlijk is dat de rechter
niet ernstig aan bet tegendeel moet denken, ook al is
dit theoretisch nog mogelijk.

Het hof neemt daarop de volgende elementen in
overweging:

• de nieuwe vennootschap van de verkopers was
actief in de productenmarkt waarin ook de ver
kochte doelvennootschap actief was. De nieuwe
vennootschap van de verkopers beconcurreerde
met zo goed als heel haar omzet de verkochte
doelvennootschap in strijd met het niet-concurren
tiebeding;

• het overgrote deel van de omzet van de verkochte
doelvennootschap en de nieuwe vennootschap
van de verkopers werd gerealiseerd bij dezelfde
kianten, namelijk een zestal grootdistributeurs;

• er werd gedeekelijk gewerkt met dezelfde leveran
ciers;

• het is aannemelijk dat de persoonlijke contacten in
de sector van de trading van uitzonderlijk belang
zijn: het is uitermate belangrijk om een goede rela
tie te hebben of op te bouwen met de personen
die binnen de grootdistributie verantwoordelijk
zijn voor de aankoop van de goederen;

• de verkopers beschikten over deze goede per
soonlijke contacten, terwijl de kopers zich nog
dienden in te werken in de sector.

Het hof stelt “Wanneer ide verkopers] dan ageren
binnen dezelfdeproductenmarkt en bij dezelfde klan
ten, bestaat er een aan zekerheid grenzende waar
schijnhfkheid dat ide doelvennootschap] hierdoor
omzet heeft gemist en schade beef: geleden. Dat de
[doelvennootschap] haar omzet beef: kunnen verho
gen en dat er nog andere concurrenten op de markt
zjn, doet hieraan geen aJbreuk. De schadezekerheid
staat derhalve vast”.

De deskundige had in zijn verslag de gemiste omzet
in hoofde van de doelvennootschap geraamd op
70 % van de omzet gerealiseerd door de nieuwe yen
nootschap van de verkopers. De verkopers verweten
de deskundige in beroep dat zijn werkwijze louter
arbitrair was en niet beantwoordde aan de vereiste
van een concrete schadebegroting.

In dit verband overweegt het hof het volgende:

“Anders dan ide verkopers] voorhouden, is bet niet
mogelijk om een precieze berekening van de gemiste
omzet te maken. Deze moethjkheid van begroting
mag echtergeen hinderpaal uitmaken voor bet herstel
van de schade die in har bestaan zeker vaststaat. Er
moet dan op een gemotiveerde wize een raming wor
den gemaakt aan de hand van de beschikbare gege
vens ‘

Naast de hierboven reeds vermelde overwegingen,
neemt het hof bijkomend onder meer de volgende
gegevens in overweging:

• de verantwoordelijken van de nieuwe vennoot
schap van de verkopers waren reeds ingeburgerd
in de betrokken productenmarkt terwiji de nieuwe
bedrijfsleiding van de verkochte doelvennootschap
zich nog diende in te werken;

• de verkochte doelvennootschap kende tijdens de
duur van het niet-concurrentiebeding een omzet
stijging. Het jaarlijkse percentage van de omzet
stijging lag substantieel lager dan het percentage
van de stijging voor het boekjaar waarin de trans
actie werd verwezenlijkt;

• Anderzijds blijkt ook de nieuwe vennootschap van
de verkopers onmiddellijk succesvol te zijn geweest
en meteen een grote omzetgroei te hebben gekend.

Op basis van alle elementen stelt het hof vervolgens
“op billijke wijze” vast dat de door de doelvennoot
schap gemiste omzet moet worden begroot op 50 %
van de door de nieuwe vennootschap van de verko
pers gerealiseerde omzet tijdens de periode gevat
door het niet-concurrentiebeding.

Het hof gaat vervolgens gedetailleerd in op de door
de deskundige berekende brutomarge die de overge
nomen doelvennootschap heeft misgelopen. Uit bet
arrest blijkt dat de deskundige een zeer gedetailleer
de analyse van de brutomarge heeft opgemaakt
waarbij zowel vaste als variabele kosten (en extrapo
laties daarvan in functie van de omzetstijging) wor
den in rekening gebracht. Het hof stelt op basis van
het werk van de deskundige bet bedrag van de
gederfde winst in hoofde van de doelvennootschap
definitief vast.

Maar dan volgt voor de kopers een pijnlijke ontnuch
tering. Het hof stelt na deze zeer uitvoerige analyse
en gedetailleerde berekening van de winstderving
immers dat bet weliswaar vaststaat dat de doelven
nootschap belangrijke winsten heeft gemist, maar
ook dat deze vennootschap geen partij is bij de over-
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nameovereenkomst en ook geen partij is in de pro
cedure : de doelvennootschap kan dus geen schade
vergoeding vorderen. De kopers moeten dan ook
aantonen of deze gemiste winst de waarde van hun
aandelen aantast en, zo ja, in welke mate. Het hof
herhaalt dat de verkopers het niet-concurrentie
beding niet hebben gerespecteerd, maar stelt tegelij
kertijd dat de vraag moet worden beantwoord of de
waarde van de aandelen vandaag hoger zou zijn
geweest indien de verkopers de periode van het niet
concurrentiebeding hadden gerespecteerd.

Ondanks de flagrante inbreuken in het voorliggende
geval en de klaarblijkelijk ernstige impact daarvan op
het niveau van de doelvennootschap (zoals zeer pre
cies vastgesteld door het hof), besluit het hof desal
niettemin dat de kopers niet aannemelijk kunnen
maken dat een gemiste winst in hoofde van de doel
vennootschap de waarde van hun aandelen aantast.
Het hof wijst om deze redenen de vordering tot schade
vergoeding voor de aantasting van de waarde van de
aandelen af.

De kopers vorderden behalve een vergoeding
wegens waardevermindering van de aandelen, ook
een afzonderlijke vergoeding wegens verlies aan
winst (potentialiteiO. De verkopers hadden hierom
trent (niet geheel ten onrechte) opgemerkt dat de
kopers tweemaal vergoeding vragen voor dezelfde
schade. Het hof stelt in dit verband echter dat de
tweede schadepost schade betreft onder de vorm van
een gemist dividend, terwijl de eerste schadepost
betrekking zou hebben op een waardevermindering
van de aandelen. Volgens het hof gaat het derhalve
om een verschillende schade. Maar vervolgens volgt
het hof opnieuw de redenering van de verkopers die
stellen dat een winst in hoofde van de doelvennoot
schap niet automatisch een dividenduitkering bete
kent voor haar aandeelhouders. Het hof bevestigt in
dit verband het evidente : namelijk dat een uitkering
van een dividend moet worden beslist door de alge
mene vergadering en ook maar kan worden beslist
indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (bij
voorbeeld moet er sprake zijn van uitkeerbare winst).
Volgens het hof kan niet met zekerheid worden vast
gesteld dat de schade (geen dividend voor de
kopers) zich zonder de fout van de verkopers niet
had voorgedaan. Hoogstens kunnen de kopers vol
gens het hof aanvoeren dat zij een kans op een divi
denduitkering hebben gemist. Het hof stelt vervol
gens dat op basis van de beschikbare cijfers en reke
ning houdend met het feit dat de kopers in de des
betreffende periode de enige aandeelhouders waren
van de overgenomen doelvennootschap, kan worden
vastgesteld dat een bijkomende winst in hoofde van
de doelvennootschap een kans op dividenduitkering
deed ontstaan en dat deze kans definitief is verloren
gegaan door de fout van de verkopers. Anderzijds
houdt het hof rekening met het gegeven dat de

kopers niet hebben aangetoond dat het binnen de

doelvennootschap gebruikelijk was om een bepaald
percentage van de winst uit te keren als dividend.
Ret hof stelt in ieder geval vast dat voor de boek
jaren in de periode van bet niet-concurrentiebeding
geen dividenden zijn uitgekeerd.

Op basis van deze overwegingen meent het hof dat
de kans op een dividenduitkering slechts gering was
en stelt het “ex aequo et bono” een schadevergoeding
vast. De toegekende vergoeding bedraagt slechts een
fractie van de door de kopers gevorderde bedragen
of de door de doelvennootschap gederfde omzet en
winst.

De motivering van het hof over het tweede deel van
de vordering van de kopers (met betrekking tot
gederfde winst) en de koppeling aan de kans op een
dividenduitkering, komt enigszins gekunsteld over,
zeker gezien het feit dat de kopers 100 % van de aan
delen hadden verworven en dus almachtig waren in
de algemene vergadering. Wellicht heeft het hof als
nog een opening gezocht om te kunnen ontsnappen
aan de eerder ontwikkelde eigen logica om zo aan
de koper een (beperkte) schadevergoeding toe te
kennen gezien de flagrante en ernstige inbreuken op
het niet-concurrentiebeding. Nochtans had het hof in
de gegeven omstandigheden o.i. even goed kunnen
besluiten dat de gemiste winsten in hoofde van de
doelvennootschap noodzakelijkerwijze een impact
hebben op de waarde van de door de koper verwor
yen aandelen en op deze basis een meer passende
schadevergoeding kunnen vaststellen.

7. Forfaitafre schadebedingen en andere onder
steunende clausules. Ret besproken arrest illus
treert zeer treffend de moeiijkheden die een koper
kan ondervinden wanneer hij aan het niet-concurren
tiebeding niet meteen ook een goed onderbouwd
forfaitair schadebeding koppe1t24. Ret arrest toont
immers aan dat het bij gebrek aan een contractuele
sanctie zeer moeilijk kan zijn voor een koper om in
een procedure eigen schade te bewijzen en nog veel
moeilijker om deze te begroten.

Ook andere clausules kunnen bijdragen tot een effi
ciente sanctionering van het niet-concurrentiebeding,
zo bijvoorbeeld bedingen die de doelvennootschap
als rechtstreekse mede-begunstigde van het niet-con
currentiebeding aanduiden (beding ten behoeve van
een derde) en clausules die bepalen dat de schade
van de koper wordt geacht gelijk te zijn aan de scha
de in hoofde van de doelvennootschap.

De eenvoudigste en meeste efficiënte methode om
een niet-concurrentiebeding af te dwingen blijft ech
ter de koppeling aan een forfaitair schadebeding.

Ret hoeft dan ook niet te verbazen dat uit onze bier
boven reeds geciteerde marktstudie is gebleken dat
niet-concurrentiebedingen opgenomen in overname

24. Voor een goed voorbeeld van een efficient niet-concurrentiebeding

kan worden verwezen naar D. LECLERCQ, Let conventions de cession

d’actions Brusse, Larcier, 2009, 467 e.v.

try 2011 325



overeenkomsten in een meerderheid van de gevallen
(gemiddeld 6 op 10) worden gesanctioneerd door
een forfaitair schadebeding25.

Een contractueel schadebeding is principieel geldig,
mits het contractueel vastgestelde bedrag redelijker
wijze beantwoordt aan de voorzienbare schade die
kan worden geleden door de koper. Echter, zelfs
wanneer dit niet het geval zou zijn, is de rechter
steeds gemachtigd om op verzoek van een partij of
zelfs ambtshalve een contractueel schadebeding te
matigen (artikel 1231, 1 Burgerlijk Wetboek).

Bart Bellen (26)

25. B. BELLEN en F. WIJCKMANS, ‘De Belgische M&A index” ic., 114.
26. Advocaat te Brussel (Contrast).
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