
NIETIGHEID VAN BESLUITEN 
VAN ORGANEN VAN DE N.V. 

door 

J. M. M. MAEIJER 
Hoogleraar te Nijmegen 

I. Kort geleden zijn over dit onderwerp voor de Vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland twee 
preadviezen uitgebracht, respectievelijk door Jan Ronse, hoogleraar 
te Leuven, voor wat betreft het Belgisch recht, en door W C. L. van 
der Grinten, hoogleraar te Nijmegen, voor wat betreft het Neder
landse recht (I). Deze preadviezen werden op 9 en IO december 
te Amsterdam onder de goede leiding van G. van Heeke besproken 
door de leden van de sectie privaatrecht van genoemde V ereniging 
en de genodigden, in totaal 28 personen. De besprekingen werden 
gevoerd aan de hand van vier door de preadviseurs opgestelde vraag
punten, waaraan tijdens de discussie nog een vijfde werd toegevoegd. 
Vanwege het belang van het aan de orde gestelde onderwerp leek het 
mij nuttig om in dit tijdschrift enige indrukken weer te g~ven, die de 
preadviezen en het ter vergadering besprokene op mij persoonlijk 
hebben gemaakt. 

De preadviezen zijn geschreven aan de hand van eenzelfde 
schema. Het preadvies van Ronse beslaat 37 bladzijden, en is uit
voerig gedocumenteerd met in vele voetnoten verwerkte literatuur en 
rechtsspraak. Het preadvies van Van der Grinten heeft een omvang 
van 22 bladzijden, is minder uitvoerig gedocumenteerd, maar laat 
zich gemakkelijker lezen. De beschouwingen van Van der Grinten 
zijn, evenals die in zijn Handboek voor de N.V. over dit onderwerp, 
sterk gei:nspireerd door de bepalingen die boek 2 van het nieuw 
Nederlands B.W. aan deze materie wijdt. (vooral artikel 2.1.8a e.v.). 
Juist omdat beide preadviseurs hebben gewerkt aan de hand van een
zelfde indeling van de stof, beantwoordden de preadviezen volledig 
aan de verwachtingen, en boden zij een goed en concreet uitgangspunt 
voor de te houden besprekingen. 

2. In zijn inleiding geeft Ronse een summier overzicht van de 
organisatie van de Belgische N.V., waarbij opvalt : 

(r) Uitgave Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. 



- dat uit de wet zelf slechts zelden blijkt of een wettelijk voorschrift 
een dwingendrechtelijk karakter heeft of niet (blz. s) ; 

- dat Ronse het vanzelfsprekend acht alleen aandacht te besteden aan 
het besluit als beslissing van een collegiaal orgaan waardoor de 
wil van de N.V. tot stand wordt gebracht en geopenbaard (blz. 10 
en 7), waarbij hij vaststelt dat de raad van beheer samengesteld uit 
tenminste 3 leden, essentieel collegiaal is (blz. 8), terwijl als bekend 
wordt verondersteld dat van de algemene vergadering minstens 
7 vennoten deel uitmaken (vgl. art. 29, 1ste lid en 104 Belgisch 
W.v.K.); 

- dat Ronse de algemene vergadering karakteriseert als het opperste 
gezag, waaraan alle andere organen onderworpen zijn (blz. 9), een 
karakteristiek die de Nederlandse jurist na de uitspraak van de 
H.R. in het Forumbankarrest (21 januari 1955, N.J., 59, 43) niet 
erg meer aanspreekt. 

Ronse typeert het besluit in de eerste plaats als een rechtshan
deling van de vennootschap (blz. 10), en voorts als een partijbe
slissing (blz. 13) : het besluit heeft als rechtsgevolg de nadere bepaling 
of zelfs de wijziging van de rechtspositie van de door zijn organen 
handelende rechtspersoon en van de rechtsbetrekkingen tussen de 
rechtspersoon aan de ene kant, en zijn aandeelhouders of het ander 
vennootschapspersoneel (raad van heheer: of cornmissarisJ>gn) a,an de 
andere kant. 

Vander Grinten wijst in de inleiding van zijn preadvies (blz. 3) 
op het ambivalente gebruik van de term orgaan, die enerzijds wordt 
gebezigd als aanduiding van de personen wier handelen geldt als 
handelen van de rechtspersoon, en anderzijds gebruikt wordt ter 
aanduiding van personen of colleges die in de wettelijke of statutaire 
structuur van de rechtspersoon een rol spelen. Het besluit is volgens 
Van der Grinten (blz. 5) een interne rechtshandeling, dat de rechts
positie van en in de N.V. bepaalt, en wel een rechtshandeling van 
eigen aard, waarvoor eigen, bijzondere rechtsregels gelden en dat niet 
herleid behoeft te worden tot een meer omvattende categorie van 
rechtshandelingen. Van der Grinten acht ook bij een eenhoofdig 
bestuur een besluit denkbaar (blz. 7), terwijl ook de algemene ver
gadering die uit een persoon bestaat- hetwelk in Nederland na op
richting van de N.V. mogelijk is - besluiten neemt (blz. 5). 

Het spreekt vanzelf dat tijdens de vergadering op dit verschil 
in uitgangspunt tussen beide preadviseurs werd teruggekomen. De 
karakteristiek van Ronse : het besluit is een partijbeslissing, werd 
bestreden, omdat deze zou inhouden dat er steeds een rechtsbetrek
king met een tegenpartij moet bestaan welke door het besluit eenzijdig 
nader zou worden bepaald of gewijzigd. Dat een dergelijke tegenpartij 
steeds aanwezig zou zijn, wordt ook door Ronse zelf betwijfeld 
(par. II sub 1, blz. 17), wanneer hij nietigheid op grand van bedrog 
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door de Ieiding van de vennootschap gepleegd, bespreekt, en op
merkt dat de toepasselijkheid van art. III6 Belg. B.W. moet worden 
uitgesloten, waar dit eist dat het bedrog door de tegenpartij zou zijn 
gepleegd. Rouse schrijft dan : de organen van bestuur zijn klaarblijke
lijk geen tegenpartij, noch van de algemene vergadering, noch van de 
aandeelhouders. M.i. zou de karakteristiek van Rouse hoogstens 
kunnen opgaan, voorzover hij hiermee bedoelt aan te geven (vgl. 
blz. I3) dat de N.V., haar aandeelhouders en zij die deel uitmaken 
van het bestuur of de raad van commissarissen, zich tegenover elkan
der moeten gedragen overeenkomstig de objectief te duiden goede 
trouw. Het is echter onjuist om aldus een gedragsnorm, en een 
nietigheidsgrond bepalend te doen zijn voor de aard van het besluit 
zelf, dat immers ook nietig kan zijn op andere bv. meer formele 
gronden. 
Overigens komt het mij voor dat de visie van Rouse voortspruit 
uit de in Belgie nog steeds gangbare leer die in de oprichting van 
de n.v. een overeenkomst ziet (vgl. Rouse blz. I2, noot 4). Plaatst 
men de N.V. nog steeds binnen het kader van het overeenkomsten
recht, dan zal men vanzelf geneigd zijn het besluit op de een of andere 
wijze terug te voeren op een categorie van dit overeenkomstenrecht, 
zoals de partijbeslissing. Gaat men, zoals Vander Grinten en het nieuw 
Nederlands B.W., uit van de N.V. gedacht als rechtspersoon, en van 
de oprichting als een meerzijdige rechtshandeling - van eigen 
aard- (art. 2.3.r.1 lid 2 nieuw Ned. B.W.), dan is er niets op tegen 
ook het besluit te karakteriseren als een rechtshandeling van eigen 
aard die niet nader herleid behoeft te worden, en waarvoor eigen 
rechtsregels gelden die in vrijheid - zonder gebondenheid aan de 
contractuele leer - kunnen worden bepaald en toegespitst op de 
specifieke behoeften van het rechtspersonenrecht. 

Voorts zet ik een vraagteken bij de mening van Rouse dat het 
besluit van de algemene vergadering een rechtshandeling van de 
vennootschap is, en niet van de aandeelhouders die hebben gestemd 
(blz. ro en rr). Op het eerste gezicht schijnt Van der Grinten deze 
mening niet te delen (blz. 6 : het is niet noodzakelijk om het besluit 
als een handeling van de N.V. te beschouwen), maar toch gaat ook 
hij in deze richting wanneer hij later (par. 2 sub 4, blz. 14) stelt dat 
in de eerste plaats de N.V. moet worden gedacht als- materiele
wederpartij van degene die zich op schending van de goede trouw 
beroept, en men denke in dit verband bv. aan een minderheid van 
aandeelhouders. 

Reeds eerder heb ik mij tegen deze visie verzet (vgl. maandblad 
N. V., 42, r7o). lk geloof dat men moet onderscheiden. Het besluit 
op zich is gericht op intern rechtsgevolg, op het vaststellen van rechts
verhoudingen binnen de N.V. Wanneer wij zeggen dat besluiten 
worden genomen door organen van de N.V., dan bedoelen wij in dit 
verband met organen - zoals Van der Grinten (blz. 3) ook zelf 



stelt - personen of colleges die binnen het kader van de wettelijke 
en statutaire structuur van de N.V. ten opzichte van en met elkaar 
een bepaalde, hen toebedeelde rol spelen. Aan de algemene ver
gadering komt ten opzichte van de N.V. als samenwerkingsverband 
in ieder geval een beslissende invloed toe voor wat betreft : het be
noemen en ontslaan van de Ieiding van dit verband, de wijziging en 
de ontbinding van de samenwerkingstructuur, en voorts de vast
stelling van de resultaten van de samenwerking. Bij het nemen van 
besluiten die op deze onderwerpen betrekking hebben, handelen de 
stemmende aandeelhouders in de eerste plaats als zodanig: als samen
werkende personen. Zo bepalen de aandeelhouders bij hun besluit 
tot statutenwijziging opnieuw de wijze en vorm van hun samen
werking. Een dergelijk besluit kan moeilijk in de eerste plaats worden 
gezien als een rechtshandeling van de N.V. zelf. Slechts wanneer het 
besluit mede als externe rechtshandeling is te beschouwen, gericht 
op het teweeg brengen van rechtsgevolg ten opzichte van een als 
zodanig buiten het samenwerkingsverband van aandeelhouders 
staand rechtssubject, kan dit besluit ten opzichte van deze laatste 
gelden als rechtshandeling van de N.V. zelf. Een besluit tot benoe
ming van een bestuurder is niet aileen een intern werkende rechts
handeling welke beoogt te voorzien in de Ieiding van het aangegane 
samenwerkingsverband, maar is oak en tegelijkertijd een externe 
rechtshandeling voor zover deze als geuite wilsbepaling van de N.V. 
tot het aangaan van -een- bestuurdersovereenkcimst, erop is gericht 
tussen de N.V. en de te benoemen derde een rechtsverhouding te 
doen ontstaan. 

Ik meen er daarom goed aan te doen om in dit verband te waar
schuwen tegen het door Vander Grinten (biz. 3) onderkende, ambi
valente gebruik van de term orgaan. Niet vergeten mag worden dat 
deze term ingang heeft gevonden sinds Von Gierke de rechtspersoon 
trachtte te verklaren met zijn orgaan- of organische leer. Zoals de 
natuurlijke persoon handelt door middel van zijn organen, zoals 
hand, mond, enz., neemt de N.V. als rechtspersoon deel aan het 
rechtsverkeer door haar organen waarin haar wil tot uiting komt. De 
benadrukking van het als rechtssubject deelnemen aan het omrin
gende rechtsverkeer, maakt duidelijk dat dit orgaanbegrip vooral 
een verklaring poogt te geven van het externe handelen van de N.V. 
als rechtspersoon. Hiertoe wordt het handelende orgaan van de N.V. 
met de N.V. vereenzelvigd. Op dit externe handelen zijn dan van 
toepassing de normale regels die gelden voor aile rechtshandelingen, 
en voorts de regels betreffende de vertegenwoordiging van de N.V. 
De specifieke regels betreffende de specifieke rechtshandeling die 
wij als besluit karakteriseren, zijn dan nag niet aan de orde. Bij het 
nader ontwikkelen van het specifieke rechtspersonenrecht, bij het 
analyseren van de inwendige structuur en van de interne rechtsver
houdingen van de N.V., en derhalve bij het zoeken naar de rechts-
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regels betreffende het besluit, is men zich van de term orgaan blijven 
bedienen om daarmee aan te geven de personen of colleges die in 
het kader van die structuur een bepaalde, door wet en statuten ge
modelleerde rol spelen. Tegen het gebruik van de term orgaan in dit 
verband is geen bezwaar, indien men maar blijft bedenken dat hier 
- anders dan bij het externe handelen - de identificatie van orgaan 
en N.V. geenszins geboden is. lntegendeel, hier gaat het in wezen 
juist om een afbakening en een redelijke en rechtmatige vervulling 
van ieders rol binnen het geheel. Hierbij kan een voorbarige identi
ficatie met dit geheel de visie op de inwendige structuur slechts ver
troebelen. lets anders is dat de aanwezigheid van dit geheel als om
vattend en verzelfstandigd kader, bij het handelen van de diverse 
personen of colleges wel een bepaalde invloed kan of zelfs moet 
hebben. Wij kunnen dit het beste uitdrukken door te zeggen dat bij 
de besluitvorming soms rekening moet worden gehouden met het 
vennootschappelijk belang. Hiertoe behoeven het besluitend orgaan 
en de N.V. echter nog niet met elkaar te worden vereenzelvigd. 

Met deze visie die m.i. ook wordt gehuldigd door de Neder
landse H.R. in het bekende Mante-arrest (H.R., 30 oktober I964, 
N,]., I965, I07; - vgl. Van der Grinten, par. 2 sub 4, blz. IS), 
is naar mijn mening niet in strijd dat een vordering tot nietigver
klaring van een besluit steeds zou moeten worden ingesteld tegen de 
N.V. zelf(vgl. Ronse blz. n;- art. 2.1.g.lid I nieuw Nederlands B.W.; 
-en voor het huidige Nederlandse recht Vander Grinten par. 3 sub I, 

blz. I 8). Hiervoor zijn andere, zelfstandige gronden aan te voeren. 
De N.V. is rechtstreeks betrokken bij haar eigen interne structuur. 
Zij moet zich als direct belanghebbende rechtstreeks kunnen laten 
horen bij de aantasting van een besluit. Aan haar worden immers 
toegerekend de gevolgen van een besluit en ook van de vernietiging 
ervan, welke gevolgen bestaan uit haar opnieuw vastgestelde of ge
wijzigde interne rechtsverhoudingen. Een en ander betekent m.i. 
niet dat de N.V. zich per se tegen iedere aantasting van een besluit 
ook materieel zou moeten verweren. Zij kan zich ook refereren aan 
het oordeel van de rechter, indien de aantasting van een besluit, 
waarbij bijv. een minderheidspositie ernstig werd geschaad, haar 
gegrond voorkomt. Voor zover andere belanghebbenden mochten 
menen dat hun belangen niet voldoende door de N.V. worden be
hartigd, kunnen zij in de procedure tussen heiden komen of zich 
voegen. Zij moeten dan echter kunnen weten dat een procedure 
gaande is. Daarom ware een bepaling te overwegen welke de N.V. 
verplicht om, zodra zij verwikkeld raakt in een vernietigingsprocedure 
als bedoeld, daarvan zodanig kennis te geven aan alle hierbij betrokken 
belanghebbenden, zoals bv. alle aandeelhouders en soms ook de 
houders van winstbewijzen. 

Zo eist het rechtspersonenrecht ook specifieke processuele regels. 
Dit zegt echter nog niets over de wijze waarop wij de materieel-
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rechtelijke verhoudingen binnen de N.V. dienen te benaderen. Be
doelde processuele regeling kan trouwens niet onder alle omstandig
heden gelden. Zoals Vander Grinten (par. 2 sub 4, blz. I4) toegeeft, 
kan de N.V. niet als wederpartij worden aangemerkt in geval het 
bestuur als orgaan dat waakt voor haar vennootschappelijk belang, 
opkomt tegen een besluit van aandeelhouders dat dit belang niet 
genoegzaam ontziet. Men vergelijke in dit verband de processueel
rechtelijke regeling van artikel 2.1.9. lid I, laatste zin van het nieuw 
Nederlands B.W., welke in een dergelijk geval de aanwijzing door 
de rechter beoogt van een persoon die in naam van de N.V. in het 
geding optreedt. 

Tot zover over dit uit een oogpunt van dogmatiek belangrijke 
punt. Tenslotte wil ik vermelden dat tijdens de bespreking werd 
voorgesteld uit te gaan van de besluiten van de algemene vergadering, 
omdat bestuursbesluiten een speciale categorie zouden vormen met 
eigen merkwaardigheden. Van een bestuursbesluit kan slechts worden 
gesproken indien tengevolge van een naar buiten geopenbaarde rechts
handeling beoogde wijzigingen ontstaan in of een nadere bepaling 
plaats vindt van de interne rechtsverhoudingen van de N.V. In dit 
verband denke men vooral aan besluiten tot emissie en tot reservering 
van winst. F ormele regels betreffende de tot standkoming van be
stuursbesluiten treft men in Nederlandse statuten slechts sporadisch 
aan (Van der Grinten, biz. 8); in Belgie meer vanwege het daar gel
dende collegialiteitsbeginsel. Hoewel men er goed aan doet te !etten 
op de verschillen tussen de besluiten van de algemene vergadering 
en die van het bestuur, zal het tach vruchtbaar kunnen zijn om- ter 
wille van het inzicht in de samenhang van de organen binnen het 
geheel - te pogen bij het doorvorsen van de onderhavige materie 
deze besluiten zoveel mogelijk op een noemer te brengen. In wezen 
is dit de weg van het nieuw Nederlands B.W. dat in artikel 2.1.9a 
de artikelen die handelen over de vernietiging van een besluit van de 
algemene vergadering, van overeenkomstige toepassing verklaart op 
besluiten genomen door andere organen van rechtspersonen. 

3. Het voornaamste deel van beide preadviezen is gewijd aan de 
nietigheidsgronden van besluiten. Achtereenvolgens wordt aandacht 
gewijd aan de volgende nietigheidsgronden : strijd met het gemene 
recht, strijd met de wettelijke regeling van de N.V., strijd met de 
statuten, strijd met het ongeschreven recht. 
Naar aanleiding van de eerste nietigheidsgrond wordt door beide 
preadviseurs (Ronse, blz. IS;- Vander Grinten, blz. 9) gesteld, dat 
het besluit als rechtshandeling zal kunnen worden aangetast op de 
nietigheidsgronden die voor rechtshandelingen in het algemeen 
gelden. De Belgische noch de Nederlandse wetgeving kennen echter 
tot dusverre gesystematiseerde algemene regelen betreffende nietig
heid van rechtshandelingen. In het antwerp nieuw Nederlands B.W. 
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komen dergelijke regelen wel voor in titel 2 van boek 3· Beide pre
adviseurs stemmen overeen in hun oordeel, dat in de beide Ianden 
practisch geen rechtspraak voorkomt waarin de nietigheid van een 
besluit is aangenomen wegens strijd met de openbare orde, de goede 
zeden of het dwingend recht buiten het N.Y.-recht. 

Met het specifieke karakter van het besluit hangt samen dat 
beide preadviseurs (Ronse, blz. IS en par. IV; -Vander Grinten, 
blz. 9 en IO, en par. 4 sub 3) het twijfelachtig vinden of een dergelijk 
besluit op nietigheidsgronden die betrekking hebben op wilsgebreken 
zoals dwaling, geweld en bedrog, als zodanig kan worden aangetast. 
De moeilijkheid is hier dat aan het besluit als rechtshandeling niet 
een wilsverklaring inherent is, doch dat het besluit - naar de om
schrijving van Vander Grinten- de resultante is van wilsverklarin
gen van de stemmende aandeelhouders. Op grond van dit inzicht 
komt men dan gemakkelijk tot het Belgische oordeel (Cass., 26 april 
I948, Pas. I, 277;- Ronse, blz. I 6) : dat wilsgebreken van stemmende 
aandeelhouders slechts grond kunnen opleveren tot nietigverklaring 
van het besluit, indien en voor zover zou blijken dat ter vergadering 

··. geen meerderheid voor het betwiste besluit zou zijn bekomen zonder 
de stemmen van de dwalende, bedrogen of gedwongen aandeel
houders; of tot het Nederlandse oordeel (Van der Grinten, blz. Io; 
Handboek N. V., nr. 224.2; - nieuw B.W. art. 2.r.8a lid 4) : dat 
op grond van dergelijke wilsgebreken slechts de door aandeel
houders uitgebrachte stemmen - te beschouwen als op zichzelf 

.. staande rechtshandelingen - worden aangetast, waardoor het 
besluit bij gebreke van het vereiste aantal geldige stemmen niet tot 
stand blijkt te zijn gekomen (in dit geval : non-existentie of ver
nietiging van het besluit ? M.i. het laatste : vgl. Memorie van ant
woord, II op art. 2.r.8a lid 4 in Parlem. Gesch. Kluwer, boek 2, 
biz. I53). 

Naar aanleiding van deze problematiek werd op voorstel van de 
hoogleraar J, H. Beekhuis besloten om het eerste gedeelte van een 
toe te voegen vraagpunt V als volgt te doen luiden. 

Kan ingeval dat een besluit tot stand is gekomen onder invloed 
van dwaling of bedrog het besluit zelf rechtstreeks worden aangetast 
of is het noodzakelijk dat degenen die onder invloed van dwaling 
of bedrog gestemd hebben, nietigverklaring van hun stemuitbren
ging vragen ? 

Bij bevestigende beantwoording van de vraag in laatstgenoemde 
zin moet men afwachten of voldoende aandeelhouders tot het in
roepen van vernietiging van hun stem zullen overgaan. In sommige 
gevallen van bedrog of dwaling van aile aandeelhouders kan dit 
ongewenst zijn. Het is denkbaar dat een dwalende aandeelhouder 
die van de juiste gang van zaken op de hoogte zou zijn geweest, zelf 
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anders zou hebben gestemd en bovendien zijn mede-aandeelhouders 
zou hebben kunnen overtuigen anders te stemmen. In Belgie wordt 
geleerd (Ronse, biz. I7) dat het bedrog dat door de leiding is ge
pleegd, grond van nietigheid is van de onder invloed daarvan genomen 
besluiten. Het Belgische voorontwerp van nieuwe wet betreffende 
de N.Y. schijnt als nietigheidsgrond te vermelden : overtreding met 
bedrieglijk opzet van de regels betreffende de werking van de al
gemene vergadering. Een dergelijke nietigheidsgrond zou b.v. een 
oplossing geven voor de casus die Van der Grinten stelt n.a.v. het 
Nederlandse Mante-arrest (Ars Aequi, XIV, 67, sub 5) : indien een 
directeur op de algemene vergadering in strijd met de waarheid 
meedeelt dat overeenkomstig de eis van de statuten een persoonlijke 
oproeping van alle aandeelhouders heeft plaats gevonden, waarna de 
aanwezige aandeelhouders met gerust hart tot de besluitvorming 
overgaan. Ter vergadering waren vele aanwezigen dan ook van oor
deel dat de vraag in eerstgenoemde zin bevestigend moet worden 
beantwoord. Dit betekent dat art. 2.1.8a nieuw Nederlands B.W. 
zou moeten worden aangevuld in dier voege dat het in lid I - naar 
het model van het oorspronkelijk door Meijers geredigeerde, doch 
later gewijzigde art. 2.1.8, lid 2 - mogelijk zou moeten worden 
gemaakt het besluit zelf op grond van dwaling of bedrog aan te 
tasten. 

Bij dit alles moet nog worden bedacht dat vernietiging van 
stemmen reeds daarom niet spoedig tot nietigheid van het besluit zal 
kunnen leiden, omdat de stemmen die voor het besluit waren door 
de vernietiging op zich niet reeds evolueren in tegenstemmen, maar 
enkel van onwaarde worden. Gevolgen voor het besluit zelf kunnen 
met name ontstaan indien voor dit besluit een versterkte stemmen
meerderheid of een bepaald quorum is vereist. 

4· De nietigheidsgronden : strijd met de wettelijke regeling van 
de N.Y. en strijd met de statuten, leverden voor de Nederlandse 
preadviseur weinig problemen op. Op grond van strijd met dwingende 
wetsbepalingen of statuten kan steeds de nietigheid van het besluit 
worden ingeroepen, of de normen nu betrekking hebben op de com
petentie van de besluitende personen of colleges of op de wijze van 
tot standkoming van de besluiten. Voor de Belgische preadviseur 
lag het moeilijker. In Belgie tracht mente onderscheiden en te nuan
ceren al naar gelang de omstandigheden van het geval. Vartdaar, dat 
vraagstelling I als volgt werd geformuleerd. 

I, Is de rechter gehouden op vordering van belanghebbenden het 
besluit in strijd met wet of statuten te vernietigen of kan de 
rechter, indien de omstandigheden van het geval daartoe aan
leiding geven - bv. de vernietiging van het inmiddels reeds uit
gevoerde besluit zou tot grote complicaties aanleiding geven -

I74 



vermetlgmg achterwege laten, eventueel met toekenning van 
schadevergoeding aan de eisende partij. 

2. Kan de rechter een vordering tot nietigheid van een besluit op 
grond dat het besluit onregelmatig tot stand is gekomen, afwijzen 
op grand van de overweging dat aannemelijk is dat het besluit 
ook zou zijn genomen indien geen onregelmatigheid was begaan. 
Moet hier worden onderscheiden naar de aard van de onregelmatig
heid zoals 

a. de termijn van de oproeping was te kort ; 

b. de vergadering is door een onbevoegde bijeen geroepen; 

c. het besluit is genomen buiten de agenda; 

d. de aandeelhouder die de nietigheid inroept, 1s niet ter ver
gadering opgeroepen. 

Preadviseur Ronse pleitte voor een bevestigende beantwoording 
van het eerste gedeelte van het vraagpunt. Ook de lagere Belgische 
rechtspraak neigt in deze richting. Van der Grinten toonde zich 
meer terughoudend. Verschillende Nederlandse deelnemers wezen 
erop dat in dit verband de meer algemene vraag kan worden gesteld 
of de vordering tot vernietiging van een rechtshandeling door de 
rechter zou moeten kunnen worden afgewezen, indien de eisende 
partij ook door toekennen van schadevergoeding geheel en al bevredigd 
zou kunnen worden. In dit verband vergelijke men ook de bevoegd
heden toegekend aan de rechter in art. 3.2.15 en 3.2.16 antwerp 
nieuw B.W., handelend over de rechtshandeling in het algemeen. 

Persoonlijk zou ik met de Belgen ervoor voelen om aan de rechter 
ruime mogelijkheden in dit opzicht te geven. In het nieuw Nederlands 
B.W. zal in ieder geval uitdrukkelijk moeten worden uitgesproken 
of dergelijke bevoegdheden van de rechter ten opzichte van rechts
handelingen in het algemeen, hem ook toekomen ten aanzien van het 
besluit. Ook werd in dit verband nog gewezen op de mogelijkheid 
dat het vorderen van de vernietiging van een besluit onder omstan
digheden in strijd kan zijn met de eisen van de objectieve goede 
trouw, of misbruik van recht kan opleveren. Voorts mag men aan
nemen dat ook onder het huidige recht de eiser een redelijk belang 
moet hebben bij het naleven van de wettelijke of statutaire bepalingen 
(vgl. art. 2.1.8a, lid 2, nieuw B.W.), wil zijn eis ontvankelijk zijn. 

Het tweede gedeelte van vraagpunt I was ingegeven door de 
Belgische rechtsleer welke - zoals Ronse meedeelt - als regel 
kent dat een besluit slechts dan mag worden nietig verklaard, wanneer 
de vastgestelde onregelmatigheden - of deze nu berusten op strijd 
met wettelijke of statutaire regels (Ronse, blz. 20) of op strijd met de 
goede trouw (Ronse, par. II sub 4, blz. 24)- een beslissende invloed 
hebben uitgeoefend op de uitslag van de beraadslaging. De Neder-

175 



landse jurisprudentie huldigt tot nu toe dit standpunt niet. In enkele 
gevallen van formele onregelmatigheid, zoals het niet vermelden van 
een onderwerp bij de oproeping voor een algemene vergadering of 
bij een oproeping op een te korte termijn of indien helemaal geen 
oproeping heeft plaats gehad, kan het verzuim worden geheeld door
dat de besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd (art. 
43g en 43h Ned. W.v.K.). Overigens is ook het bestaan van een 
formeelrechtelijke nietigheidsgrond op zich voldoende om het besluit 
nietig te doen verklaren, waarbij echter ook hier de aanlegger van de 
procedure in concreto een door hem aan te tonen redelijk belang 
bij deze nietigverklaring moet hebben, terwijl hij voorts niet in strijd 
moet komen met de eisen van de goede trouw. In dit verband zij er 
aan herinnerd, dat door de Hoge Raad m.i. wei - impliciet - is 
uitgemaakt dat de goede trouw ten opzichte van de formele wettelijke 
of statutaire bepalingen een aanvullende rol kan spelen (vgl. mijn 
artikel in maandblad N. V., 44, blz. 120, sub 4; - evenzo in Belgie: 
vergelijk Ronse, par. II sub 4, blz. 24, nr. 2) maar dat nog nimmer 
is beslist of deze rol ten opzichte van de draagkracht van dergelijke 
bepalingen ook een wijzigende, een corrigerende zou kunnen zijn. 
M.i. behoeft het laatste niet per se uitgesloten te worden geacht. Een 
stemming ter vergadering wees uit dat men ook van Nederlandse 
zijde bleek te voelen voor de gedachte dat de sanctie op overtreding 
van forniele voorschriften niet ahijd even zwaar behoeft te zijn als 
die op de overtreding van materieelrechtelijke regels. 

De kwestie of bij de beantwoording van vraagpunt I, sub 2 nog 
moet worden onderscheiden naar de aard van de onregelmatigheid. 
werd ter vergadering niet besproken. Mij dunkt dat hierbij beslissend 
moet zijn of zuiver feitelijk bezien, de aandeelhouder die door het 
betreffende besluit in zijn redelijke belangen wordt geschaad, wel 
genoegzaam in de gelegenheid is gesteld aan de besluitvorming over 
het hem in het bijzonder rakende onderwerp deel te nemen (vgl. de 
formulering in het Nederlandse Mante-arrest, H.R., 30 oktober 1964, 
N.J. 1965, 107). Daarom heb ik op het eerste gezicht veel meer 
moeite met de bevestigende beantwoording van vraagstelling I sub 2, 
in geval het een onregelmatigheid betreft zoals genoemd onder 
c en d, dan bij een omstandigheid als onder a en b vermeld (zo ook 
Ronse, blz. 20 e.v.). Laatstbedoelde omstandigheden behoeven lang 
niet altijd te betekenen dat de aandeelhouder in zijn recht tot deel
name aan de besluitvorming ook feitelijk is geschaad. 

lntussen rees tijdens de discussie over deze problematiek de vraag 
op wie- bij bevestigende beantwoording van vraagpunt I, sub 2 -de 
plicht rust om aannemelijk te maken, dat het besluit ook zou zijn ge
nomen indien geen onregelmatigheid was begaan. De huidige Belgische 
rechtspraak en ook het Belgisch voorontwerp voor een nieuwe wet be
treffende de N.V. schijnen deze plicht te leggen op de eiser die de ver-



nietiging vordert. Hiertegen kwam de vergadering terecht in verzet. Zij 
was unaniem van oordeel dat de bedoelde plicht client te rusten op de 
schouders van hem die als verweerder het besluit in stand wil houden. 

5· Over de nietigheidsgrond : strijd met het ongeschreven recht 
is vrij uitvoerig gesproken aan de hand van het als volgt geformuleerde 
vraagpunt II. 

Als grondregel van het Belgische en Nederlandse recht kan wor
den aanvaard dat een besluit ook op andere gronden dan strijd met 
de wet en statuten aantastbaar kan zijn. Uitgaande van deze grond
regel rijzen de navolgende vragen. 

I. Is het wenselijk gelijk in het nieuwe Nederlandse B.W. geschiedt, 
deze grondregel aan te duiden met de term strijd met de goede 
trouw of verdient het de voorkeur al dan niet cumulatieve termen te 
bezigen zoals misbruik van bevoegdheid en machtsafwending, 
rechtsmisbruik en misbruik van meerderheidsmacht, aantasting 
van de gelijkheid van aandeelhouders, bedrog. 

2. Welke belangen komen in aanmerking bij de vraag of een besluit 
aantastbaar is wegens strijd met het ongeschreven recht : 
a. uitsluitend belangen van hen die vennootschappelijke rechten 

hebben; 
b. ook de belangen van de N.V.; 
c. ook de belangen van werknemers in dienst van de N.V.; 
d. ook de belangen van schuldeisers van de N.V. 
e. ook de belangen van de rechtsorde. 

3· Behoort een besluit dat in overeenstemming is met wet en statuten 
slechts aantastbaar te zijn, indien zij die het besluit hebben ge
nomen - of althans een meerderheid van hen - dan wel zij die 
het besluit hebben uitgelokt, een verwijt kan worden gemaakt 
(subjectieve goede trouw). 

4· Moet de rechter het besluit marginaal toetsen in dier voege dat 
het besluit slechts aantastbaar is indien het een daad van willekeur 
is waartoe niet in redelijkheid kan worden gekomen. Moet op dit 
punt worden onderscheiden of de grieven de inhoud van het besluit 
dan wel zijn wijze van standkoming betreffen. 

Het eerste gedeelte van dit vraagpunt wordt begrijpelijk, wan
neer men bij lezing van de preadviezen ervaart dat in Belgie nog 
veelal een andere terminologie dan strijd met de goede trouw wordt 
gebezigd om de hier bedoelde nietigheidsgrond aan te duiden. Zoals 
in de oudere Nederlandse literatuur en rechtspraak, wordt gesproken 
van : misbruik van meerderheidspositie, waaraan mij niet vreemd 
lijkt dat in Belgie de besluiten steeds worden genomen door collegiale 
organen. De term kan niet voldoen wanneer het bv. gaat over een 



unaniem door het bestuur genomen besluit of- in Nederland -
over een besluit van een algemene vergadering bestaande uit een 
aandeelhouder. Onder de term machtsafwending vangt men maar een 
wijze waarop bv. een bestuursbesluit in strijd kan komen met de eisen 
van het ongeschreven recht. Bij het gebruik van de term misbruik 
van recht of bevoegdheid komt onvoldoende uit dat het gaat om rechts
subjecten die binnen het kader van de N.V. reeds in een bijzondere, 
door hen bewust gewilde verhouding met elkaar staan, welke te onder
scheiden is van de relatie die men heeft met ieder ander rechts
subject, en welke grand geeft tot een bijzonder vertrouwen op een 
redelijk en evenwichtig gedrag van de ander. Ondanks een mogelijke 
verruiming ( vgl. Ronse, blz. 20) van de term bedrog blijft deze te 
subjectief geladen. Anders dan Ronse (blz. 26) ben ik van mening dat 
het verbod van bedrog nooit geheel kan samenvallen met de eis van 
de objectieve goede trouw. 

Het is daarom niet te verwonderen, dat de vergadering unaniem 
van mening was, dat men als criterium client te aanvaarden : strijd 
met redelijkheid en billijkheid (zoals H.R., 30 oktober 1964, N.J., 6s, 
107;- Van der Grinten, blz. 13), of nag liever- vanwege de aan
wezige bijzondere vertrouwensrelaties-: strijd met de (objectieve) 
goede trouw (zoals nieuw Nederlands B.W., art. 2.1.8a, lid I). De 
overige criteria werden te eng geacht. Uit dit oordeel vloeide vanzelf 
voort dat het derde gedeelte van vraagpunt II ontkennend werd 
beantwoord. 

Een en ander betekent niet dat de toetsing door de rechter aan 
de normen van de goede trouw een volledige is. Hiermee raak ik het 
vierde gedeelte van vraagpunt II. Zowel Ronse (blz. 28) als Van 
der Grinten (blz. IS) verdedigen dat de toetsing van de inhoud van 
het besluit een marginale is : nietigheid kan slechts worden aanvaard 
indien men in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen, 
zodat aan de handelende personen of colleges een zekere marge aan 
vrijheid wordt gelaten. De vergadering kon zich hiermee verenigen. 
Vele aanwezigen stelden in dit verband voor om alleen wegens strijd 
met het ongeschreven recht te vernietigen indien het besluit kennelijk 
onredelijk is (Ronse schreef : blijkbaar strijdig met de billijkheid, 
blz. 28). 

Bij de rechterlijke toetsing van de wijze van tot standkoming 
van de besluiten aan de goede trouw ligt het anders (vgl. impliciet 
het bekende Mante-arrest, H.R., 30 oktober I964, N.J., 6s, 107). Zoals 
Van der Grinten stelt (biz. IS) is hier niet de beslissingsvrijheid van 
de besluitnemende organen in het geding. Oak voorzover uit het on
geschreven recht formele regels voortvloeien, hebben deze een vrij 
concreet karakter. Er is geen ruimte meer waarbinnen redelijk oor
delende mensen van mening kunnen verschillen over de draagwijdte 
van de regel. Ook de vergadering was van mening dat marginale 
toetsing hier niet past. 



Bij het tweede gedeelte van dit vraagpunt II werd tijdens de 
vergadering het langst stil gestaan. N aar aanleiding van het gestelde 
sub a vroeg men zich af welke personen of colleges vennootschappelijke 
rechten hebben. Natuurlijk aandeelhouders, en ook bestuurders en 
commissarissen. Maar ten aanzien van houders van oprichters- en 
winstbewijzen bestond in dit opzicht twijfel. Vander Grinten (biz. I4) 
hield vol dat de belangen van dezen niet rechtstreeks in aanmerking 
zouden kunnen komen : zij staan tot de N.V. siechts in contractuele 
relatie en het besluit kan tegenover hen slechts wanprestatie zijn. 
Persoonlijk meen ik dat houders van winstbewijzen ook derden
belanghebben - in de zin van art. 46a Nederlands W.v.K. of andere 
belanghebbenden in de zin van art. 2.1.8a lid 2 nieuw Nederlands 
B.W. kunnen zijn. Behalve op grond van door de N.V. jegens hen 
gepleegde wanprestatie kunnen zij ageren via inroeping van de 
nietigheid van het betreffende besluit. Dat in beide gevallen de ge
wraakte handeling wel vaak aan dezelfde normen van objectieve 
goede trouw zal worden getoetst, doet hieraan niet af. Deze visie 
ligt m.i. ook ten grondslag aan de wijze waarop in Nederland de 
procedures werden gevoerd die hebben geleid tot de belangrijke 
arresten van de H.R. inzake Unipart tegen Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij (H.R., 27 januari I9S6, N.J., s6, 48) en Van den Bergh 
tegen Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (H.R., I I januari 
I963, N.J., 64, 433; Ars Aequi, XII, blz. 223 e.v.). Gezien de tekst 
van genoemde bepalingen zou ik hier niet willen onderscheiden al 
naar gelang dergelijke vennootschappelijke rechten uitdrukkelijk in de 
statuten zijn opgenomen of niet. 

Tot mijn grote genoegen bleek de vergadering zeer veel te voelen 
voor de gedachte om het vennootschappelijk belang in aanmerking 
te nemen als iets dat duidelijk onderscheiden client te worden van het 
belang der gezamenlijke aandeelhouders, en dat gericht is op het 
gezonde bestaan, de uitgroei en de continulteit van de vennootschap 
zelf. (vgl. hierover mijn inaug. rede, Nijmegen, I964 : Het belangen
con./lict in de N.V.; - maandblad N. V., 42, biz. ISS, sub s). In dit 
verband werd gewezen op de jongste affaire inzake de Holland
Amerika Lijn waaraan in Nederland nogal wat aandacht is besteed. 
(vgl. maandblad N. V., 44, biz. u8 e.v.). Twee praktische vragen 
dringen zich dan als vanzelf op. De eerste vraag : kan de rechter het 
vennootschappelijk belang laten wegen en desnoods doen overwegen 
indien hij moet beslissen over de vernietiging van een besluit dat 
andere belangen heeft geschaad, en aldus de geldigheid van dit besluit 
handhaven ? Dat het antwoord op deze vraag bevestigend moet 
luiden, lijkt mij niet twijfelachtig. Ook de Nederlandse rechtspraak 
staat op dit standpunt (vgl. bv. de belangenafweging verricht door 
de respectievelijke hoven in de procedures die hebben geleid tot 
de zoeven genoemde arresten inzake de positie van houders van winst
bewijzen). Het handelen van het bestuur zal trouwens steeds moeten 
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zijn gerechtvaardigd doordat het is gericht op de behartiging van het 
vennootschappelijk belang, terwijl de aandeelhouders dit belang 
althans mede in het oog moeten houden. 

De tweede vraag : kan een besluit oak worden vernietigd wegens 
strijd met het vennootschappelijk belang? Hier moet worden onder
scheiden tussen bestuursbesluiten en besluiten van de algemene ver
gadering van aandeelhouders. Ten aanzien van eerstgenoemde cate
gorie moet op deze tweede vraag m.i. zonder meer bevestigend worden 
geantwoord. Een bestuursbesluit is in strijd met de goede trouw in
dien het niet is genomen in het belang van de N.V., maar om andere 
belangen te dienen (vgl. de formulering van het arrest van het hof 
Leeuwarden dat leidde tot H.R., 4 januari 1963, N.J., 64, 434; Ars 
Aequi, XII, 222, inzake W. A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken). 
Men zou hier oak, evenals Ronse (blz. 25), kunnen spreken van 
machtsafwending of misbruik van bevoegdheid. In zijn betoog op dit 
punt houdt Ronse echter onvoldoende rekening met het wezenlijke 
verschil dat bestaat tussen besluiten van een bestuur en besluiten 
genomen door een meerderheid ter algemene vergadering van aan
deelhouders. Het stemrecht van aandeelhouders is inderdaad geen 
louter functionele bevoegdheid : bij de uitoefening ervan mag men 
zich richten op de behartiging van eigen belangen. Maar de bevoegd
heden vari het bestuur zijn wel functionele bevoegdheden. Dergelijke 
bevoegdheden zullen daarom veel eerder kunnen worden misbruikt. 
Niettemin zou ik willen aannemen dat oak besluiten vari de algemene 
vergadering onder omstandigheden kunnen worden aangetast wegens 
flagrante strijd met, totale verwaarlozing van hetgeen het vennoot
schappelijk belang vraagt. Men denke bv. aan het wetens en willens 
benoemen van een voor zijn functie totaal ongeschikte directeur. In 
geen van beide landen heeft de rechtspraak zich omtrent dit punt 
tot nu toe duidelijk uitgesproken (aan het Nederlandse arrest van de 
H.R. inzake Baus tegen N.V. de Koedoe, 13 februari 1942, N.J., 
1942, 360, zou ik niet te veel waarde willen hechten. Vgl. maand
blad N. V., 42, blz. 156, sub 6). 

Tijdens de vergadering vroeg men zich nag af of een beroep op 
strijd met het vennootschappelijk belang niet zou moeten worden 
uitgesloten indien alle aandeelhouders eenparig voor het besluit 
hebben gestemd. Juist omdat ik het vennootschappelijk belang zie 
als iets dat niet gelijk gesteld mag worden met het belang van de 
gezamenlijke aandeelhouders, ben ik geneigd om deze vraag ont
kennend te beantwoorden. Men neemt in het algemeen aan dat de 
oprichters en de later toetredende aandeelhouders zijn gebonden aan 
het statutaire regime van de N.V., en dat strijd met de statuten niet 
kan worden gedekt doordat het besluit wordt genomen met alle stem
men van het gehele, ter algemene vergadering vertegenwoordigde 
kapitaal. Zou strijd met de goede trouw in de vorm van een niet te tole
reren aantasting van het vennootschappelijk belang, dan wel op deze 
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wijze kunnen worden gedekt ? Zijn de aandeelhouders ook niet volle
dig gebonden aan de dwingende normen van ongeschreven recht die 
nu eenmaal bestaan binnen het door hen zelf gewilde statutaire kader? 

De vraag of ook de belangen van de werknemers in dienst van 
de N.V. een rol kunnen spelen bij de toetsing van een besluit aan het 
ongeschreven recht, bleef buiten bespreking. Men kan van oordeel 
zijn dat het werknemersbelang indirect wordt gediend door de be
hartiging van het vennootschappelijk belang, voorzover dit laatste 
gericht is op de continui:teit van de vennootschap en de daarin ge
dreven onderneming. Men zou zich in theorie kunnen voorstellen 
dat de werknemers als derden-belanghebbenden in de zin van bv. 
art. 46a Nederlands W.v.K. de nietigheid van een besluit tot out
binding en liquidatie zouden inroepen. Men bedenke echter dat het 
vennootschappelijk belang begrensd wordt door het doel van de 
vennootschap dat gelegen is in het verwezenlijken van de nodige 
rentabiliteit. In zoverre nadert ons begrip vennootschappelijk belang 
het begrip ondernemingsbelang in de Oost-Europese landen, waar 
men de laatste tijd bij de onderneming, onder invloed van de theo-

. rieen van Lieberman e.a., door het hanteren van vrijere markt
mechanismen en het bevorderen van onderlinge concurrentie, meer 
en meer het directe winststreven centraal stelt. Het verschil blijft 
natuurlijk dat het in de productiemiddelen gei:nvesteerde kapitaal 
waarover de nodige rentabiliteit moet worden verwezenlijkt, niet 
in handen is van particuliere aandeelhouders. Maar evenmin als het 
vennootschappelijk belang hier, kan daar het ondernemingsbelang 
worden gei:dentificeerd met het belang van de werknemers. Want 
ook daar zien wij een zekere verzelfstandiging, zij het dat deze op 
andere bodem is ontkiemd : het ondernemingsbelang doet zich steeds 
meer gevoelen als een duidelijk van andere belangen te onderscheiden 
grootheid. 

Komen de belangen van de schuldeisers van de N.V. ook in aan
merking bij de beoordeling of een besluit genomen is overeenkomstig 
de eisen van de objectieve goede trouw? Men bedenke dat de credi
teuren reeds kunnen beschikken over de rechtsmiddelen van het 
gemene recht : zij kunnen niet alleen nakoming vorderen, maar bij 
benadeling van hun belangen ook de actio Pauliana hanteren. Aan 
bepaalde vereisten zoals het bewijs van de wetenschap van bena
deling, moet dan echter zijn voldaan. Door Hillen werd onder meer 
de vraag geopperd of de crediteur onder omstandigheden ook de 
nietigheid van bv. een aandeelhoudersbesluit tot leegpompen van 
de N.V. zou kunnen inroepen, omdat dit tegenover hem kennelijk 
onredelijk is. Indien zulks zou gebeuren voordat tot werkelijke uit
kering van de gelden wordt overgegaan, zou het kwaad niet alleen 
kunnen worden bestreden, maar wellicht ook kunnen worden voor
komen. Mij dunkt dat onder omstandigheden ook een derde-crediteur 
kan worden beschouwd als derde-belanghebbende in de zin van art. 46a 
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Nederlands W.v.K. of als belanghebbende in de zin van art. 2.1.8a, 
lid 2 nieuw B.W. In ieder gevallijkt het mij mogelijk dat het bestuur 
van de N.V. weigert om tot uitkering van de gelden metterdaad over 
te gaan, mits het tegelijkertijd de nietigheid van het besluit tot uit
kering inroept wegens strijd met de goede trouw : omdat het belang 
van de N.V. gelegen in haar credietwaardigheid, al te zeer werd 
geschonden. 

Hiermee heb ik dan tegelijkertijd een bevestigend antwoord 
gegeven op vraag III, die wegens gebrek aan tijd niet ter vergadering 
kon worden behandeld. Het luidde als volgt : 

Kan de N.V. zelf de nietigheid van besluiten van haar organen 
inroepen? Mag het bestuur van een N.V. een naar zijn oordeel aan
tastbaar besluit naast zich neerleggen en als ongeldig beschouwen 
zolang de rechter niet in andere zin heeft beslist ? 

Het antwoord op het eerste gedeelte van deze vraagstelling werd 
ook door Ronse bevestigend beantwoord (Ronse, par. III, sub I, 

blz. 30). Vander Grinten toonde enige aarzeling (par. 2, sub I, blz. I?), 
ofschoon deze twijfel toch goeddeels zou kunnen worden weggenomen 
door de tekst van art. 2.1.9 nieuw Nederlands B.W. Dit artikel 
spreekt weliswaar van het instellen van een vordering tot vernietiging 
door het bestuur van de rechtspersoon, maar men mag toch aannemen 
dat hiermee niet alleeii is bedoeld de vordering van de bestuurder die 
enkel persoonlijke belangen behartigt (vgl. Vander Grinten, blz. I4), 
maar ook en vooral de bestuurder die in zijn kwaliteit de belangen van 
de N.V. behartigt. Voor deze visie pleit dat in het eerstbedoelde 
geval reeds de regel zou gelden vervat in artikel 2.3.5.20 nieuw 
Nederlands B.W. (thans art. 4I Nederlands W.v.K.) : dat de N.V. 
in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een of 
meer bestuurders, vertegenwoordigd wordt door commissarissen. De 
regeling van artikel 2.1.9, lid I slot geldt juist voor het tweede geval: 
dan wijst de rechtbank ambtshalve of op verzoek van belanghebben
den iemand aan die in naam van de N.V. in het geding optreedt. 

Het tweede gedeelte van de vraagstelling mag m.i. slechts beves
tigend worden beantwoord indien er zekerheid bestaat dat de rechter 
binnen korte tijd over de al dan niet geldigheid van het besluit be
slist. Vandaar mijn suggestie om in het hiervoor besproken voorbeeld 
te eisen dat het bestuur dat weigert om de uitkering te doen waartoe 
aandeelhouders hebben besloten, tegelijkertijd de nietigheid van dit 
besluit inroept. Het zou mij te ver voeren dit thans nader uit te 
werken. 

Tenslotte de onder (e) genoemde belangen van de rechtsorde. 
Dit gedeelte van het vraagpunt bleek gei:nspireerd door preadviseur 
Vander Grinten, die hierbij dacht aan de toetsing van de Nederlandse 
statuten door de Minister van Justitie. Als toetsingscriterium wordt 



dan vaak gehanteerd : de vennootschappelijke orde. Wat hieronder 
precies wordt verstaan, is niet geheel duidelijk. De belangen van de 
rechtsorde zelf lijken voldoende gewaarborgd doordat als nietigheids
grond van iedere rechtshandeling, en dus ook van bet besluit, geldt : 
strijd met de openbare orde, welke laatste categorie in bet N.Y.-recht 
veelal aan de dag treedt als typisch vennootschappelijke - (open
bare)- orde. De vergadering bleeker dan ook geen behoefte aan te 
hebben om de belangen van de rechtsorde afzonderlijk in aanmerking 
te nemen bij toetsing van bet besluit aan de goede trouw (vgl. in deze 
zin ook Van der Grinten, blz. 16). 

6. Beide preadviseurs wijden in de vierde paragraaf aandacht 
aan de nietigheid van een stem. In de eerste plaats denken zij daarbij 
aan nietigheidsgronden die de persoon van de stemmende aandeel
houder betreffen, zoals onbekwaamheid, bedrog, geweld en dwaling. 
Of dwaling en bedrog ook grond moeten kunnen opleveren tot aan
tasting van bet besluit zelf, is een vraag die eveneens aan de orde 
kwam en hierboven sub 3 werd behandeld. Op mijn voorstel werd 
door de vergadering besloten om bet tweede gedeelte van een toe te 
voegen vraagpunt V als volgt te doen luiden : 

Kan de nietigheid van een stem niet alleen op grand van wilsgebreken 
bij de persoon van de stemmende aandeelhouder worden ingeroepen, 
maar ook op andere gronden, zoals fraus creditorum en strijd met 
de goede trouw. 

Van der Grinten had reeds betoogd (par. 4, sub I, blz. 20) dat 
bet denkbaar was dat schuldeisers van de aandeelhouder de nietigheid 
van zijn stem kunnen inroepen op grond van de Pauliana, indien de 
stemuitbrenging onverplicht ter benadeling van de schuldeisers is 
geschied en de N.V. wetenschap van benadeling heeft. Voor bet 
overige gedeelte was de probleemstelling mij ingegeven door bestu
dering van bet Mante-arrest (H.R., 30 oktober 1964, N.]., 65, 107; 
vgl. maandblad N. V., 42, blz. 171, sub II). lndien een aandeelhouder 
met een klein minderheidspakket belangrijke besluiten zoals die tot 
statutenwijziging, emissie of ontbinding, zou kunnen blokkeren omdat 
voor bet nemen van dergelijke besluiten een gekwalificeerde meerder
heid wordt vereist, is bet m.i. twijfelachtig of zulk een blokkeren wel 
steeds in overeenstemming is met de eisen van de goede trouw : 
met name wanneer blijkt dat de bewuste aandeelhouder zijn min
derheidspakket slechts tegen een duidelijke fancyprijs zou willen 
overdoen. De vergadering was geneigd te aanvaarden dat de vraag 
onder omstandigheden bevestigend zou moeten worden beantwoord. 
Ook een stemmende aandeelhouder client immers rekening te houden 
met bet belang van zijn mede-aandeelhouders en bet belang van de 
vennootschap. Van der Grinten voelde in een dergelijk geval meer 
voor de oplossing dat de r'echter op een desbetreffende vordering de 



betrokken aandeelhouder - onder oplegging van een dwangsom -
zou kunnen veroordelen om op een volgende aandeelhoudersver
gadering zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen. 

7. Beide preadviseurs onderzoeken in een derde paragraaf in 
hoeverre de vaststelling zelf van de nietigheid van besluiten tot 
problemen aanleiding geeft. Ronse gaat er vanuit dat de nietigheid 
steeds door de rechter moet worden vastgesteld hetgeen ongeacht 
de aard der nietigheid, onderstelt dat een geding aanhangig is ge
maakt (blz. 29 e.v.). Een gerechtelijke uitspraak schijnt hem on
ontbeerlijk toe : zolang deze niet is gedaan, sorteert de nietige rechts
handeling gevolgen. Vander Grinten concludeert (blz. 16) uit art. 46a 
Nederlands W.v.K. dat de wet de nietigheid van besluiten ziet als 
een vernietigbaarheid : de nietigheid moet worden ingeroepen en 
wel in rechte. Volgens hem is dit systeem bedoeld voor wat men zou 
kunnen noemen : de vennootschapsrechtelijke nietigheid, dus de 
nietigheid wegens strijd met de wettelijke regeling van de N.V., 
met de statuten of met het ongeschreven recht. Hierbij zet ik een 
vraagteken. Bij nader inzien ben ik er nog niet van overtuigd, dat 
iedere strijd met een dwingende wetsbepaling uit ons N.Y.-recht 
slechts zou moeten leiden tot een vernietigbaarheid. Men denke 
b.v. aan een besluit waarbij het bestuur in plaats van de algemene 
vergadering de jaarstukken vaststelt en zo handelt tegen de dwingende 
regel van art. 42 Nederlands W.v.K. Past in een dergelijk geval 
niet een zwaardere sanctie dan eenvoudige vernietigbaarheid? Moet 
men dan niet denken aan nietigheid, of misschien zelfs aan non
existentie ? Behoeft in dit verband ook het slechts tot vernietigbaar
heid leidend art. 2.1.8a lid I, sub a nieuw Nederlands B.W. niet 
een nadere verklaring, wanneer het spreekt over strijd met wettelijke 
bepalingen die de bevoegdheid van de algemene vergadering regelen ? 
Ik wil mij beperken tot het oproepen van deze problematiek. 

Over de noodzaak om de N.V. zelf in de nietigheidsprocedure 
te betrekken, heb ik in het voorgaande sub 2 reeds geschreven. Ter 
vergadering werd nog bijzondere aandacht besteed aan de rechts
kracht van het nietigheidsvonnis. Vraagpunt IV was als volgt ge
formuleerd : 

Welke rechtskracht moet worden toegekend aan een vonnis 
waarbij een besluit wordt vernietigd, indien de N.V. partij is in de 
procedure. Moet in dit verband een onderscheid worden gemaakt 
tussen besluiten die deelbaar en besluiten die ondeelbaar zijn. 

Ronse stelde de vraag aldus : heeft het vonnis absolute werking 
tegenover alle aandeelhouders en zelfs tegenover derden, of is zijn 
rechtskracht overeenkomstig de relativiteit van het gewijsde beperkt 
tussen de geding voerende partijen? Voor Ronse (blz. 34 e.v.) was 



het niet mogelijk een nauwkeurig beeld te schetsen van wat dienaan
gaande als gangbaar mag worden beschouwd in het Belgische recht. 
Van der Grinten (blz. 19 e.v.) bestreed de in Nederland door de 
H.R. aangehangen leer dat de rechtskracht van een vonnis zich niet 
verder uitstrekt dan tot de geding voerende partijen. Men is het er 
overigens in Belgie en Nederland over eens, dat een vonnis waarbij 
een eis tot nietigverklaring wordt afgewezen, slechts relatieve werking 
heeft. 

T er vergadering bleek men te willen onderscheiden tussen de 
vraag van de absolute of relatieve werking van de nietigheid, in Belgie 
omschreven als de vraag van de nietigheid of de niet-tegenstelbaar
heid, enerzijds, en de vraag van de werking en de omvang van het 
gezag van gewijsde van het nietigheid uitsprekende vonnis ander
zijds. In Nederland wordt de problematiek aan de hand van de laatste 
vraag benaderd. In de doctrine wordt dan gesteld dat een dergelijk 
vonnis gezien moet worden als constitutief vonnis, dat in beginsel 
rechtskracht - en dat is veel meer dan vrije bewijskracht - heeft 
tegenover eenieder. In deze richting gaat art. 2.1.9 nieuw Nederlands 
B.W. dat in lid 2 bepaalt dat een dergelijk in kracht van gewijsde 
gegane uitspraak voor eenieder bindend is onverminderd de mogelijk
heid van het instellen van derdenverzet of rekuest-civiel welk laatste 
middel aan iedere aandeelhouder toekomt. Ook het Belgisch voor
ontwerp van nieuwe wet op de N.V. schijnt te bepalen dat een der
gelijk vonnis gevolgen heeft ten aanzien van allen, doch moet worden 
bekend gemaakt in dezelfde vorm als het vernietigde besluit. De meeste 
aanwezigen ter vergadering konden zich wel met de N ederlandse 
oplossing verenigen. Sommigen wilden deze in ieder geval aanvaarden 
voorzover het vonnis gevolgen heeft voor de interne verhoudingen 
binnen de N.V. 

Visser van IJzendoorn en Snijders merkten m.i. terecht op dat 
het middel van derden-verzet, zoals dit thans in art. 2.1.9 wordt 
opengesteld, te ruime mogelijkheden biedt en onder meer iedere 
aandeelhouder in de gelegenheid stelt de vernietiging van de rechter
lijke uitspraak uit te Iokken ten opzichte van hem, zodat de uitgesproken 
nietigheid niet Ianger tegenover hem zal gelden. Hierdoor kan het 
beginsel waarvan art. 2.1.9 uitgaat: geldingskracht tegenover eenieder, 
gemakkelijk worden ondergraven. In dit verband verdient aandacht 
dat uit de parlementaire geschiedenis van dit artikel duidelijk blijkt 
dat ook de aandeelhouders die zelf niet formeel partij zijn geweest 
bij de procedure tot vernietiging van een besluit, naast de mogelijk
heid van request-civiel die van derdenverzet blijven behouden 
(vgl. Parlem. Gesch. Kluwer, boek 2, blz. 163, sub N.v.W.2). 

Tijdens de discussie werd niet meer ingegaan op de vraag of 
onderscheid moet worden gemaakt tussen besluiten die deelbaar en 
ondeelbaar zijn. Men moet hier m.i. onderscheiden. Er zijn besluiten 
waarvan men een stukje kan afknippen zodanig, dat het overblijvende 



gedeelte zelfstandige waarde blijft behouden. Men denke aan een 
besluit tot statutenwijziging dat betrekking heeft op meerdere punten. 
Hier kan de gedeeltelijke nietigheid van het besluit worden uitge
sproken (in deze zin ook Ronse, blz. 36; -Vander Grinten, blz. 18, 
die zich beroept op het Mante-arrest, H.R., 30 oktober 1964, N.J., 
1965, 107). Een andere vraag is of de inhoud van een besluit dat 
niet verknipt kan worden in de zoeven bedoelde zin, toch deelbaar 
kan zijn zodanig, dat het besluit twee gezichten vertoont. Kan bv. 
een besluit tot winstvaststelling nietig zijn ten opzichte van de tan
tiemist, doch volledig geldig ten opzichte van de aandeelhouders ? 
(vgl. in bevestigende zin Van der Heijden-Van der Grinten, Hand
boek N. V., nr. 227). Ronse oordeelt (blz. 35) naar aanleiding van deze 
vraag dat slechts die kwestie ondeelbaar is die ten aanzien van het 
recht niet op verschillende wijze kan worden opgelost tegenover 
verschillende personen. Persoonlijk twijfel ik zeer of de vraag be
vestigend mag worden beantwoord. Zouden wij in een dergelijk 
geval moeten aannemen dat de jaarstukken tegenover de een geldig 
zijn vastgesteld, en tegenover de ander niet ? Gaan wij dan niet weer 
het in dienst van de rechtszekerheid staande beginsel ondergraven 
dat in deze materie toch voorop moet staan en dat luidt : besluiten 
stellen tegenover ieder geldende rechtshoudingen vast, en een besluit 
vernietigend vonnis heeft rechtskracht tegenover allen. 

In verband met dit alles vraag ik nogmaals aandacht voor de door 
mij hiervoor sub 2 reeds gedane suggestie om de N.Y. te verplichten 
aan alle belanghebbenden kennis te geven van een vernietigings
procedure waarin zij verwikkeld raakt. Belanghebbenden hebben dan 
gelegenheid om tijdens de procedure tussen heiden te komen of zich 
te voegen. Men kan dan gemakkelijker de absolute rechtskracht 
verdedigen van een vonnis dat na een dergelijke procedure gezag 
van gewijsde heeft gekregen. Men kan ook gemakkelijker aan aan
deelhouders en andere belanghebbenden de bevoegdheid ontnemen 
derden-verzet tegen een dergelijk vonnis te plegen. 

8. Ik wil het hierbij laten. Men mag de preadviseurs dankbaar 
zijn voor het werk dat zij hebben verricht. Er blijven nog vele vragen 
open. Zo is aan de leer van de non-existentie van het besluit geen 
aandacht besteed, terwijl deze leer toch moeilijk van het behandelde 
onderwerp kan worden los gedacht. Begrijpelijkerwijs streefde men 
echter naar een zekere beperking van de stof. De preadviseurs hebben 
de vergadering de mogelijkheid geboden tot een vruchtbare discussie. 
Vele problemen werden verhelderd. De vergadering bewees dat 
Belgen en Nederlanders ook op dit gebied van het recht veel van 
elkaar kunnen leren. 
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SOMMAIRE 

NuLLITE DES DECISIONS D' ORGANES DE LA soCIETE ANONYME 

Le present article a ete redige a la suite de deux rapports introductifs, qui 
ont ete presentes sur ce sujet a !'Association pour l'etude comparee du droit 
de la Belgique et des Pays-Bas par Jan Ronse, professeur a l'universite de Louvain 
et W. C. L. van der Grinten, professeur a l'universite de Nimegue, et qui ont 
fait !'objet d'une discussion a Amsterdam le I9 decembre !966. 

Ronse ramene la decision a une categorie du droit des contrats. Ilia carac
terise comme la decision des parties, entendant avant tout souligner par la que 
Ia S.A., les actionnaires et la direction ou les administrateurs doivent se com
porter les uns a I' egard des autres conformement a la bonne foi consideree 
objectivement. Avec van der Grinten, l'auteur est d'avis qu'en partant de la 
S.A., envisagee en premier lieu comme personne morale, et de sa creation, 
envisagee comme acte juridique multilateral de nature propre, il y a avantage 
a caracteriser la decision comme un acte juridique sui generis auquel s'appliquent 
des regles juridiques propres qui peuvent etre centrees sur les besoins speci
fiques du droit des personnes morales. Au contraire de Ronse, l'auteur estime 
que la decision est un acte juridique emanant de personnes ou de colleges qui 
jouent un certain role au sein de la S.A., comme par exemple les actionnaires 
participant au vote, et non un acte juridique emanant de la societe elle-meme. 
La notion d'organe (Von Gierke) tente surtout de donner une explication de 
l'action externe de la S.A. en tant que persc>nne morale mais non de l'action 
specifique au moyen d'une decision destinee a produire sur des effets juridiques 
internes. Cela n'empeche que des effets d'une decision ou de son annulation 
soient imputes a la S.A., dont les relations juridiques internes ont, en effet, 
ete modifiees ou constatees a nouveau. C'est pourquoi egalement la S.A. doit 
etre mise en cause, comme etant directement interessee, dans une procedure 
attaquant la validite d'une decision. 

II a ete admis par l'assemblee qu'au cas ou la decision a ete prise sous !'in
fluence d'un dol ou d'une erreur des actionnaires participant au vote, la decision 
peut etre contestee, non seulement de maniere indirecte en attaquant les votes 
exprimes necessaires - a considerer comme des actes juridiques independants -, 
mais egalement de maniere directe. Ceci peut avoir son importance, par exemple, 
au cas ou un actionnaire ayant vote par erreur, mais qui aurait ete au courant 
de la situation exacte, aurait lui-meme vote autrement et aurait en outre pu 
convaincre les autres actionnaires de voter differemment. En Belgique il est adrnis 
que le dol commis par la direction est une cause de nullite des decisions prises 
sous !'influence de ce dol. 

Tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, on ne trouve pratiquement pas de ju
risprudence admettant la nullite d'une decision pour cause d'opposition a l'ordre 
public, aux bonnes mceurs ou au droit imperatif en dehors du droit de Ia S.A. 
elle-meme. Aux Pays-Bas, la violation des statuts ou des regles de droit impera
tives a la S.A. constitue sans plus une cause de nullite. En Belgique, on serait 
enclin, dans certaines circonstances p.ex. lorsque l'annulation entrainerait de 
trap grandes complications-, a donner competence au juge de ne pas prononcer 
l'annulation et de se horner a accorder des dommages et interets au demandeur. 

La doctrine beige admet en outre la regle suivant laquelle une decision ne 
peut etre annulee que lorsque les irregularites constatees ont exerce une influence 
decisive sur le resultat de la deliberation. 



Dans les deux pays, on admet comme cause de nullite la meconnaissance 
du droit non ecrit, qui est a qualifier d' opposition a la raison et a 1' equite ou, 
mieux encore, d'opposition aux normes objectives de la bonne foi. La com
paraison fait par le juge entre la decision et les normes de Ia bonne foi n' est pas 
- sauf en ce qui concerne le mode d' elaboration de la decision - une verification 
complete; elle est marginale : la nullite n'est admise que si, raisonnablement, 
on n'aurait pas pu arriver a la decision prise. Dans la comparaison avec les 
normes de la bonne foi, les inten~ts ci-apres sont pris en consideration : les 
interets de ceux qui possedent des droits sociaux, comme les actionnaires, la 
direction, les administrateurs, mais egalement les titulaires de parts de fondateurs 
ou de parts beneficiaires (ces derniers pouvant agir egalement sur base d'un 
manquement contractuel), et I' interet social axe sur I' existence saine, le developpe
ment et la continuite de la S.A. elle-meme. La direction doit orienter son action 
vers la recherche de I' interet social; dans la recherche de leur propre interet, 
les actionnaires devront egalement prendre cet interet en consideration. 

Dans la mesure ou l'interet social est oriente vers la continuite de !'entre
prise, sa recherche sert indirectement aussi !'interet des travailleurs. L'interet 
social ne constitue cependant pas une fin en soi ; il trouve ses limites dans la 
fin derniere de la societe : la realisation de Ia rentabilite necessaire. Dans certaines 
circonstances, un tiers-creancier - qui peut naturellement aussi exercer 1' actio 
pauliana - devrait egalement pouvoir invoquer Ia nullite de decisions. 

De meme, la nullite d'une voix doit pouvoir etre invoquee pour cause de 
son opposition a la bonne foi ou de fraus creditorum et pas seulement pour cause 
de vices de consentement affectant la personne de l'actionnaire participant au 
vote. Ceci peut surtout avoir son importance en ce qui concerne les decisions 
requeraiit · tirie majoritf qi.ialifiee. 

En raison de la securite juridique, un jugement pronon<;ant la nullite d'une 
decision devrait recevoir force de loi a l'egard de chacun- et done etre absolue -, 
tout comme une decision elle-meme constate des relations juridiques valables 
a l'egard de chacun. Ce point est conteste en droit beige et neerlandais. La S.A. 
qui doit etre mise en cause dans la procedure, devrait donner connaissance a tous 
les interesses, comme p.ex. les actionnaires, les titulaires de tantiemes, etc., 
d'une procedure d'annulation dans laquelle elle se trouve impliquee. Les in
teresses auraient alors l'occasion d'intervenir ou de se joindre a la procedure 
en cours. 

ZUSAMMENFASSUNG 

NICHTIGKEIT DER BESCHLUESSE VON ORGANEN DER 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Dieser Artikel wurde geschrieben anHisslich zweier einfiihrenden Berichte, 
die iiber diesen Gegenstand fiir die Vereniging voor Vergelijkende Studie van het 
Recht in Belgie en Nederland van Jan Ronse, Professor in Lowen, und W. C. L. 
van der Grinten, Professor in Nimweghen erstattet und am 19. Dezember 1966 
in Amsterdam an Hand gewisser Fragepunkte besprochen wurden. Ronse 
fiihrt den Beschluss zuriick zu einer Kategorie des Vertragsrechtes, und charak
terisiert ihn als einen Parteibeschluss, womit er vor allem betonen will class die 
Aktiengesellschaft, die Aktionare und Vorstand oder Aufsichtsrat sich einander 
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gegeni.iber nach Anforderungen des guten Glaubens betragen sollen. Mit van 
der Grinten ist der Verfasser der Meinung, classes sich lohnt urn- die Aktien
gesellschaft an erster Stelle als Rechtsperson und deren Gri.indung als mehr
seitiges Rechtsgeschaft eigener Art betrachtend - den Beschluss zu charakte
risieren als ein Rechtsgeschaft sui generis, wofi.ir eigene Rechtsregeln gelten, die 
auf die spezifischen Bedi.irfnisse der Rechtsperson zuri.ickgefi.ihrt werden konnen. 
Der Verfasser ist-anders als Ronse - der Meinung class der Beschluss ist : 
ein Rechtsgeschaft von Personen oder Kollegien die innerhalb der Aktiengesell
schaft eine bestimmte Rolle spielen wie z.B. stimmende Aktionare, und nicht 
ein Rechtsgeschaft der Aktiengesellschaft selbst. Der Begriff Organ (Von Gierke) 
versucht vor allem eine Erklarung des externen Handelns der Aktiengesellschaft 
als juristische Person, und nicht des spezifischen Handelns mittels eines Beschlus
ses der interne Rechtswirkungen bezweckt. Etwas anderes ist, class Folgen eines 
Beschlusses oder dessen Aufhebung der Aktiengesellschaft, deren interne 
Rechtsverhaltnisse je geandert oder aufs neue festgestellt worden sind, zu
gerechnet werden. Daher muss ja die Aktiengesellschaft in eine Prozedur zur 
Angriff eines Beschlusses als unmittelbarer Beteiligte gezogen werden. 

Von der Versammlung in Amsterdam wurde angenommen, class falls der 
Beschluss unter dem Einfluss von lrrtum oder Betrug der stimmenden Ak
tionare zustande gekommen ist, der Beschluss nicht nur indirekt, durch Angriff 
der erforderlichen abgegebenen Stimmen - als selbstandige Rechtsgeschafte 
zu betrachten- sondern auch direkt angegriffen werden kann. Dies kann wichtig 
sein z.B. im Faile eines irrenden Aktionars, der, wenn er tiber den Sachverlauf 
genau Bescheid gewusst hatte, selber anders gestimmt und iiberdies die Mitak
tionare hatte iiberreden konnen anders zu stimmen. In Belgien ist die Lehre 
iiblich class Betrug von der Fiihrung veri.ibt, einen Grund gibt fUr Nichtigerkla
rung der unter dessen Einfluss gefassten Beschliisse. 

Sowohl in Belgien wie in Holland kommt so gut wie keine Rechtsprechung 
vor, wo Nichtigkeit des Beschlusses wegen Verstosses gegen die offentliche 
Ordnung, gute Sitten, oder zwingendes Recht, ausser dem Gesellschaftsrecht, 
angenommen worden ist. Verstoss gegen die Statuten oder Verstoss gegen zwin
gende Rechtsbestimmungen hinsichtlich der Aktiengesellschaft ergibt in Holland 
ohne weiteres Nichtigkeitsgrund. In Belgien wi.irde man geneigt sein dem Richter 
die Befugnis zu geben unter Umstanden- wenn die Nichtigkeit z.B. grossere 
Verwicklungen veranlassen wiirde - Nichtigkeit zu unterlassen und nur dem 
Klager Schadenersatz zu gewahren. 

Die belgische Rechtslehre kennt weiter die Regel class ein Beschluss nur 
in dem Faile fi.ir nichtig erklart werden darf wenn die festgestellten Unregel
massigkeiten einen entscheidenden Einfluss auf das Resultat der Beratung aus
geiibt haben. 

Als Nichtigkeitsgrund wird in heiden Landern angenommen : Verstoss 
gegen das ungeschriebene Recht, zu bezeichnen als: Verstoss gegen die Billigkeit 
oder besser noch : Verstoss gegen objektive Normen des guten Glaubens. Die 
Vergleichung von dem Richter des Beschlusses mit den Normen des guten 
Glaubens ist - ausgenommen fi.ir was die Weise des Zustandekommens an
betrifft - keine vollige, sondern eine marginate : Nichtigkeit wird nur dann 
angenommen wenn man in Redlichkeit nicht zum Beschluss hatte kommen 
konnen. Bei der Vergleichung mit den Anforderungen von Treu und Glauben 
kommen folgende lnteressen in Betracht : Interessen derjenigen, die Rechte 
haben in der Aktiengesellschaft, wie Aktionare, Vorstand, Aufsichtsrat, aber 



auch Griindungsaktieninhaber und Gewinnanteilinhaber (letztere ki:innen auch 
wegen Fehlleistung verklagen), und das Interesse der Gesellschaft gerichtet auf 
die gesunde Existenz, Erweiterung und Fortfiihrung der Gesellschaft seiher. 
Der Vorstand soll seine Aktien richten auf die Interessenwahrung der Gesell
schaft, und bei der eigenen Interessenwahrung sollen die Aktionare auch dieses 
Interesse in Acht haben. 

Soweit das Interesse der Gesellschaft auf Fortfiihrung gerichtet ist, wird 
durch dessen Wahrung auch das Interesse der Arbeitnehmer gedient. Das 
Interesse der Gesellschaft ist aber nicht Zweck an sich, es ist beschrankt durch 
das wesentliche Ziel der Aktiengesellschaft: das Verwirklichen der ni:itigen 
Rentabilitat. Unter Umstanden sollte auch ein dritter Kreditor, der sich selbst
verstandlich ebensowohl auf die Actio Pauliana berufen kann, die Nichtigkeit 
eines Beschlusses geltend machen ki:innen. 

Die Nichtigkeit einer Stimme soil auch auf Grund eines Verstosses gegen 
den guten Glauben oder fraus creditorum und nicht nur auf Grund von Willens
mangel beim stimmenden Aktionars angerufen werden ki:innen. Dies kann vor 
allem von Bedeutung sein in Bezug auf Beschliisse wofiir eine qualifizierte 
Majoritat erfordert ist. 

Urn der Rechtssicherheit willen sollte einem Urteilsspruch, wobei die 
Nichtigkeit eines .Beschlusses ausgesprochen wird, einem jedem gegeniiber 
geltende - also absolute - Rechtskraft erteilt werden, sowie ein genommener 
Beschluss seiher jedem gegeniiber geltende Rechtsverhaltnisse festsetzt. Dies 
wird im belgischen und im niederlandischen Recht angefochten. Die Aktien
gesellschaft die in eine Prozedur hineingezogen werden soll, sollte allen lnteres
senten, wie z.B. Aktionaren, Tantiemisten usw. von der Nichtigkeitsprozedur 
worin sie verwickelt gerat, benachrichten. Interessenten wiirden dann die Ge
legenheit haben urn wahrend der Prozedur einzugreifen oder sich anzuschliessen. 

SUMMARY 

THE NULLITY OF THE DECISIONS OF THE ORGANS OF LIMITED COMPANIES 

Two reports on this subject for the Society for the comparative study of 
the laws of Belgium and The Netherlands, have led to this article. They were 
prepared by Jan Ronse, professor at the University of Louvain and W. C. L. 
Van Der Grinten, professor at the University of Nijmegen, and were discussed 
in Amsterdam, on December 19, 1966. 

Ronse traced the concept of decision back to contract law, and typified it 
as a resolution of contracting parties. By so doing he particularly wished to 
stress that the limited company, the shareholders and directors must treat each 
other in good faith. This writer and Van der Grinten consider the limited 
company in the first place as a corporation and its establishment as a multi
lateral legal act sui generis. They maintain that there are advantages in treating a 
decision as a legal act sui generis. This would be subject to special rules, drafted 
so as to meet the specific needs of corporation law. 

This writer-in contrast to Ronse-is of the opinion that the decision is 
a legal act of persons or groups which, within the limited company, play a 
specific role, as, for example, voting shareholders, and that it is not a legal act 
of the company itself. The concept of organ (Von Gierke) attempts to explain 
the external actions of the limited company as a corporation, but not specific 



actions based on decisions aimed at internal legal consequences. A further point 
is however that the consequences of a decision, or of its annulment, are imputed 
to the limited company, whose internal relations have been changed or re-esta
blished. That is why, in an action against a decision, the limited company 
ought to be directly involved. The meeting in Amsterdam accepted the statement 
that if the decision had been reached through mistake or deceit by the voting 
shareholders, it could not only be challenged indirectly by attacking the votes 
cast, considered as so many separate legal acts, but also directly. This may be 
of some importance when the mistaken shareholder would have voted differently, 
and would have persuaded other shareholders to vote differently, if he had been 
informed accurately. Belgian doctrine holds that deceit commited by the 
directors is a ground of nullity for decisions taken upon that basis. Court opinions 
pronouncing nullity of a decision because it goes against public policy, good morals 
or the general legal system, do not exist in either Belgium or The Netherlands. 

Decisions going against the Articles of the company or against general 
legal principles governing limited companies lead, in The Netherlands, to 
automatic nullity. Some commentators in Belgium feel that the judge should 
be given power to refuse to pronounce nullity, and to limit himself to granting 
damages, under certain circumstances, for instance, when nullity would lead 
to excessive complications. 

Moreover, Belgian law recognizes the principle that a decision may only 
be nullified when proven irregularities have had a decisive influence on the taking 
of a decision. 

Both countries accept the following as grounds for nullification : conflict 
with the unwritten law, i.e. with reason and equity, or rather : conflict with 
objective standards of good faith. The test of good faith by the judge is -
except as regards the way in which a decision has been taken-not complete but 
marginal : nullity is only declared if the decision has been utterly unreasonable. 

In a test of good faith the following interests must be taken into considera
tion : the interests of those holding corporate rights, such as shareholders and 
directors, and in addition holders of founders' shares and profit-sharing rights 
(the latter can also act on the grounds of breack of contract) ; and the corporation's 
interest should be its own healthy growth and continuity. The directors must 
seek to promote the corporate interests, while the shareholders should keep 
those, as well as their own interests, in view. When the corporation encourages 
the continuity of the enterprise, the promotion of its own interests goes indirectly 
hand in hand with those of its employees. A corporation's interest is not an 
aim in itself, but is geared to its ultimate aim : the realisation of the necessary 
profit. In certain circumstances a third creditor, who can obviously also bring 
the actio Pauliana, must be able to demand the nullification of decisions. 

The nullity of one vote must, on the grounds of being in conflict with good 
faith or fraus creditorum, also be applicable, not only because of error etc. on the 
part of the voting shareholder. This is of special importance with regard to 
decisions requiring a qualified majority. 

To preserve legal security, court decrees expressing nullity should be ab
solutely enforceable against everybody, just like the decision itself. 

This point is contested in the law of Belgium and The Netherlands. The 
corporation which finds itself involved in such an action, should notify any 
interested parties, such as shareholders and directors, of an action in nullity. 
This would give interested parties the chance to intervene. 


