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ln zake :

1.

2,

3.

4.

5.

6.

op derdenverzet vertegenwoordigd door Mr.

TEGEN:

ve@partU 9p gerggqye-I t, vertegenwoordigd door Mr, {I-J advocaat te

tn

vnllglllg_lr1.ssenkomende partijen, vertegenwoordigd door III! advocaat te



en in zake:

Mr. Ë e.e, ve,,rgfÍenaar van de \rZW ALGEMENE VLAAMS,E

tMKERsuERENlGlNG,met.etetaangesteldbijvonnisvande
tweedelamer van de ondememffirecfrtUanf Antwerpen, afdeling Mechelen, dd. 5.10'2020,

kantoorhoudende te 280O Mechelen, Schuttersrlest 4-8;

vrijwillig tussenkomende partij, in persoon.
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De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, na beraadslaging, verleent

volgend yonnis :

{'a
t. PROCEDUREVERLOOP

F
Bij tussenvonnis dd. 26.A4.2121werd het volgende beslist:

- akte werd verleend aan de heren

hun vrijwillige tussenkoms!
- akte werd verteend aan mr.InFqq, advocaa! in zijn hoedanigheid van

., vereffenaar van de \fZW AVl, van ziin vrijwillige tussenkomst;

- het derdenverzet werd onwankel'rjk verklaard;

- alvorens ten gronde uitspraak te doen, werd de zaak in voortzetting gesteld naar de

zitting van 17.05.202J., teneinde mr. 

-) 

QQ, in ziin hoedanigheid van

vereffenaar van de VZW AVI, toe te laten de jaarrekeningen van 2018 en 2019 van de

1;ZW AVI neer te leggen in het verenigingsdossier ter griffie van deze afdeling;

- akte werd verleend aan eisers op derdenverzet van hun tussenvordering lastens

, ,"*eerder op derdenverzet en de vrijwillig tussenkomende partijen en deze

tussenvordering werd onontvan kelijk verklaard;

- de kosten werden aangehouden. ! if

op 04.05.2021 legde milËqq. de jaarrekeningen van 2018 en 2019 neer in het

verenigi ngsdossier ter griffi e.

Gelet op de conclusies van eisers op derdenveruet, neergelegd ter griffie dd' L2'05'ZOZL;

Gelet op de conclusies van verweerders op derdenverzet, neergelegd ter griffie dd'.

t4.o5.202L;

eehoorà ter zitting dd. 17.05.2021 partijen in hun uiteenzetting, waarna de zaak in beraad

werd genomen.

tI. DEVORDERINGEN g.

' ,angcnAste hesluhe -.-!- neergelegd dd' 12'O5'2O2\'
Overeenkomstig hun aangepaste besluiten na tussenvonnls' I

beogen eisers oP derdenverzet:
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- Het derdenverzet ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;

Te horen zeggen voor recht dat er geen reden is om de ontbinding van AVIVZW, met
ondernemingsnummer O4L7.7A2.883, met zetel

Ë uitte'.spreken;

- Derhalve het vonnis r"f 'S oktober 2020 in de zaak met rolnum mer A120/776

integraal in te trekken.

- Rechtdoende op de vorderingen van verweerder op derdenverzet en de vrijwillig
tussenkomende partijen, zowel in hoofdorde als in ondergeschikte orde, deze als

ongegrond af te wijzen;

- Verweerder op derdenverzet en de vrijwillig tussenkomende partijen bovendien

solidair, of in solidum te veroordelen tot al de kosten van het geding, die het gevolg

zijn van de aanstelling van de vereffenaar, zijnde de dagvaardingskosten en de

verhoogde rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 5'000 EUR

ln hun conclusie na tussenvonnis, neergelegd dd. 14.05.2021, vragen verweerders op

derdenverzet:

- akte te nemen van de uitbreiding van hun vordering en dienvolgens de jaarrekeningen

nietig te verklaren, en in ondergesChikte orde te bevelen alb rekeninguittreksels en

bijhorende boekhouding overte maken betreffende de vezwegen rekening;

akte te verlenen van de vrijwillige tussenkomst van verwerende partijen flf

- de vordering van eisers op derdenvenet als onontvarkelijk af te wijzen wegens gebrek

aan belang, in ondergeschikte orde de zaak op te schorten na de ontvangst van de

uitspraak in de procedure betreffende de nietigverklaring van de AV dd. 20.09.2020;

- in zuiver ondergeschikte orde te bevelen deze stukken neer te leggen conform afi.877
Ger.W binnen de 14 dagen en vervolgens de zaak uit te stellen op latere datum
(minstens 4 weken na de neerlegging van de stukken)

- in zuivere ondergeschikte orde het derdenverzet als ongegrond af te wijzen;

- eisers op de derdenverzet te veroordelen tot de kosten van het geding;

Het weze herhaald dat voor de leesbaarheid van het vonnis de rechtbank verder zal spreken

over eisers op derdenvezet enerzijds en verweerders op derdenvezet anderzijls, waarbij dan

de vrijwillig tussenkomende partijen
gerekend.

mee worden"

IV. BEOORDELING TEN GRONDE

1.

Uit hogervermelde libellering van het beschikkend gedeelte in conclusies van partijen stelt de

rechtbank vast dat nog punten in de vorderingen vermeld of gevraagd worden, waarover reeds
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geoordeeld en beslist werd in het tussenvonnis dd. 26.O4.2O2L. De rechtbank kan en zal hier

niet meer op terugkomen, doch venarijst

geformuleerd in het tussenvonnis.
naar de argumentatie en beslissing, zoals

YË..
De zaak werd in befiaad genomen en ingevolge de besÍissing bij tussenvonnis dd. 26.O4.2OZLin

voortzetting gestetd met één doel, met name mr.] gq., in ziin hoedanigheid van

vereffenaar van de VZW AVl, toe te laten de jaarrekeningen van 2018 en 2019 van de VZW AVI

neer te leggen in het verenigingsdossier ter grÍffie van deze afdeling. Dit geschiedde op

04.05.2021.

2.

Z.L. ln besluiten na tussenvonnis werpen vemreerders op derdenverzet op dat de

jaarrekeningen 2018-2019 niet correct zijn en de "betrokkenen duideliik zowel de AV ols de

vereffenaar hebben misteid daor een bepaalde rekening niet kenboar te maken". Zij leggen

bijkomende stukken neer, waaronder een schrijven van de vereffenaar dd. 10.03.2021, waarin

votgens tren de reden wordt weergegeven waarom de vereffenaar expliciet zou beslist hebben

om de jaarrekeningen niet neer te leggen. Zij vragen daarom bíj uitbreiding van vordering deze

jaarrekeningen nietig te verklaren omwille van bedrog en het algemeen rechtsbeginsel "Fraus

omnia corrumpif'.

Eisers op derdenverzet stellen dat in het tussenvonnis al werd aangehaald dat verweerders op

derdenvenet de jaarrekeningen hebben goedgekeurd en deze er nooit opmerkingen op

hebben geformuleerd. Z'rj menen dat het dan ook bijzonder tergend is te moeten vaststellen

dat na de beoordeling van de rechtbank men plotseling de nietigheid van de jaagekeningàn

meent tÉ'trlöeten opwerpen, zonder dat er ook maar één valabel (nieuw) argurnent naar voor

wordt geschoven. Deze argumenten werden al uitvoering weerlegd, aldus eisers op

derdenvenet.

2.2.

ln het tussenvonnis dd. 26.04.2021 is aangaande de jaarrekeningen van 2018-2019 het

volgende reeds gemotiveerd:

- pag. 9 onder punt 2: " Het weze herhaald en door partiien bevestigd dot de financiële
cijfers van de VZW AVt von 2078 en 2079 beíden goedgekeurd ziin in de algemene

vergaderingen. Dot het verstog von de olgemene vergadering dd. 07.02.2020 door de

buitengewone olgemene vergadering dd. 20.09.2020 (waaromtrent een hongende

procedure tot nietigverktaring) niet zou zijn goedgekeurd, heeft meer te moken met

het gegeven dat het verslag niet voorrodig is, doch de voorgelegde ciffers von 2079

waren geen puntvon discussie op die olgemene vergadering."

- pag lOz "De beslissingen im de algemene vergoderingen, woa'i'de ciiïers ziií
goedgekeurd, zijn niet het voorwerp von enige procedure tot nietigverklaring. Dot

verweerders op verzet zich thans vrogen stellen over de correctheid van de

baekhouding en meer nog tronsoctie(s) in vroog stellen, betreft het boekiaar

2020."

Het komt de rechtbank niet toe opnieuw te oordelen omtrent de goedgekeurde

jaarrekeningen 2018-2019 en derhalve over de nieuwe (uitgebreide) vordering, van

verweerders op derdenverzet. Zij kan niet andermaal eenzelfde geschilpunt beslechten

waarover deze binnen dezetfde rechtspleging reeds uitspraak heeft gedaan, zelfs al weze het
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impliciet'Haarrechtsmachtishieromtrentuitgeput{E"Hondboekgerechtetijk
recht,lntersentia 2019, p. 493 ev). De debatten werden ten andere níet heropend.

De nieuwe/uitgebreide vordering van verweerders op derdenverzet dient derhalve afgewezen

als ongegrond.

3.

3.1. De kwestieuze jaarrekeningen zijn neergelegd, zodat de voonraarden voor de

ontbinding van de VZW AVI in toepassing van art. 2:1.13 WW niet of niet meer vervuld zijn. De

rechtbank trekt de ontbinding in.

Het derdenverzet is dienvolgens gegrond.

De kosten van de oorspronkelijke procedure en van de procedure op derdenverzet dienen ten

laste gelegd van verweerders op derdenverzet.

2.2. Eisers op derdenverzet houden voor dat het procesgedrag van verweerders op

derdenvezet niet anders dan als manífest onredelijk dient te worden bestempeld. Ook nu

menen eisers op derdenverzet te worden gedwongen om te antwoorden op manifest onjuiste

aantflgingen, die al eerder werden weerlegd en zonder dat venueerders op derdenverzet ook

maar een begin van bew'rjs bijbrengen dat deze weerleggingen incorrect zouden zijn. Zij vragen

de toekenning van een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 5.0m,OO EUR.

Verweerders op derdenverzet nemen hieromtrent geen standpunt ín, buiten dat zij in

conclusies zelf de basisrechtsplegingsvergoeding vorderen van 1.440,00 EUR.

De rechtbank verwijst andermaal naar de motivering in haar tussenvonnis dd. 26.04.2021 en in

het bijzonder naar de vaststelling dat na volledige kennis van het dossier de gerechtelijke

ontbinding buiten proportie bleek te z'rjn, nu de financiële cijfers wel voorhanden waren,

verder goedgekeurd waren, doch enkel niet neergelegd. Het gegeven dat de niet-neerlegging

van de cijfers een bewuste keuze moet zijn geweest om op die manier een gerechtelijke

ontbinding uit te lokken naast de proceshouding van venveerders op derdenvenet om nà

tussenvonnis dan maar te argumenteren dat de jaarrekeningen bedrieglijk zijn opgesteld, doen

de rechtbank besluiten dat er sprake is van een kennelijk onredelijke situatie, die het

toekennen van een hogere rechtsplegingsvergoeding verantwoordt, of in casu het dubbele van

de basisrechtsplegingsvergoeding zijnde 1.560 EUR x 2 = ten belope van 3.120,00 EUR.

De beschikkingen, voozien in de artike|s2,7O,30,34,36,37,38, 40 en 4L der wet van 15 juni

1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, werden nageleefd ;

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK,

Rechtdoende op tegenspraak;

H et tussenvon n is dd. 26.04.2021, ve rd er uitwe rke nd :
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Verklaan het derdenverzetgegrond in volgende mate: i .,r'n t.i.*

Heft dienvolgens de ontbinding, uitgesproken bij vonnis van de tweede kamer van de

ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen dd. 5 oktober 2020 lastens de VZlií
AIGEMEíIE VIATIMSE IMI(ERVEREIIIIGING, met

tlmet ondememingsnuÍnmeÍ UtL7.7t2Jl83 op, en verklaart dit van nul en generlei gevolg,

behalve voor wat betreft de kosten van de verstekprocedure en de kosten van de

derdenvezetsprocedure.

Legt de kosten van de verstek- en derdenverzetsprocedure ten laste van venreerder op

derdenverzet en de vrijwillig tussenkomende partijen, in hoofde van eisers op derdenvenet

begroot op 258,06 EUR dagvaardingskosten en 3.120,00 EUR rechtsplegingwergoeding;

Veroordeelt verweerder op derdenverzet en de vr'rjwillig tussenkomende partijen tot het

ereloon en de kosten van de vereffenaar, op heden nog niet begroot zijnde;

Gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van de Tweede l(amer van de

ondememingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen,

dd. VEERTIEN JUNITWEEDUIZEND EEN EN TIA/1NTIG,

waar aanwezig waren :

A.VAN DEN KERKHOF, afdelingsvoorzitter, voorzitterYan de kamer;

M. DORNY en K. DE GEEST, rechters in ondememingszaken;

H. BERGHMANS, griffier;


