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1. In de op 9 maart 1968 door de Raad van Ministers van de 
E.E.G. vastgestelde richtlijn zijn in afdeling II een drietal bepalingen 
gewijd aan de rechtsgeldigheid van de verbintenissen van de vennoot
schap. Deze bepalingen zijn van wezenlijke betekenis voor het 
Belgische en Nederlandse vennootschapsrecht. Artikel 7, handelend 
over rechtshandelingen verricht ten name van een vennootschap in 
oprichting nadat deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, wordt 
hier niet behandeld. Ik wil thans aandacht wijden aan de artikelen 8 
en 9, waarvan de tekst hieronder zal worden weergegeven. 

2. De in artikel 8 van de Richtlijn vervatte bepaling luidt als 
volgt : 

Door de vervulling van de formaliteiten inzake de openbaar
making betreffende personen die als orgaan de bevoegdheid 
hebben de vennootschap te verbinden, kan een onregelmatigheid 
in hun benoeming niet meer aan derden worden tegengeworpen, 
tenzij de vennootschap aantoont dat deze derden daarvan kennis 
droegen. 

De bepaling is anders geredigeerd dan in het eerste en tweede 
antwerp van de richtlijn, in artikel 10 oud, was voorzien. Dit artikel 
luidde oorspronkelijk : 

Wanneer de benoeming of het ontslag van, dan wel de ontslag
neming door personen die als orgaan de bevoegdheid hebben de 
vennootschap te verbinden niet is openbaar gemaakt, kunnen 
deze door de vennootschap aan derden te goeder trouw niet 
worden tegen geworpen; de laatsten kunnen zich evenwel op 
deze handelingen beroepen. 
Door de vervulling van de formaliteiten betreffende de openbaar
making van bedoelde personen kan een onregelmatigheid in hun 
benoeming niet meer aan derden te goeder trouw worden tegen
geworpen. 

27 



De eerste zin van dit oorspronkelijke artikel was niet meer nodig 
nu deze materie meer algemeen in artikel 3 van de definitieve richtlijn 
is geregeld. De tweede zin die thans aileen is overgebleven, luidt iets 
anders dan de vroegere redactie. Er staat niet meer: dat een onregel
matigheid in de benoerning niet meer aan derden te goeder trouw 
kan worden tegengeworpen, maar : dat deze niet meer aan derden 
kan worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont dat deze 
derden daarvan kennis droegen. Hiermee is duidelijk aangegeven, dat 
de bewijslast omtrent de eventueel niet aanwezige goede trouw op de 
vennootschap rust, en voorts dat die goede trouw wel zeer spoedig 
aanwezig moet worden geacht. De derde wordt aileen dan niet be
schermd, indien de vennootschap kan aantonen dat deze derde van 
de onregelmatigheid metterdaad kennis droeg. Met andere woorden : 
kwade trouw wordt niet aanwezig geacht indien de derde redelijker
wijze moest of had kunnen begrijpen dater een onregelmatigheid had 
plaats gevonden. Het begrip geobjectiveerde kwade trouw komt er niet 
aan te pas. In dat geval wordt de derde tach beschermd. Vergelijk in 
tegensteiling met deze opzet de redactie van artikel 9, lid I, tweede 
alinea van de richtlijn : ... of hiervan, gezien de omstandigheden, niet 
onkundig kon zijn ... Op dit artikel kom ik nag terug. 

Met de vroegere redactie van deze bepaling : dat een onregel
matige ... etc .... niet meer aan derden te goeder trouw kon worden 
tegengeworpen, was het Belgische en Nederlandse recht in overeen
stemming. In beide landen geldt immers de regel dat de vennootschap 
gebonden is aan de derde die bij het aangaan van een rechtshandeling 
met de vennootschap-rechtspersoon te goeder trouw afgaat op de aan 
de vennootschap toerekenbare schijn : te maken te hebben met een 
persoon die~ regelmatig is benoemd tot bevoegd orgaan (I). Door de 
vervulling van de formaliteiten inzake de openbaarmaking is de schijn 
toerekenbaar geworden aan de vennootschap. 

Gelet op de wijzigingen die in de nieuwe redactie van de richtlijn 
zijn aangebracht, kan men zich afvragen of het Belgische en Neder
landse recht thans oak niet zouden moeten worden aangepast middels 
een wettelijke voorziening. Maar omdat wij ons hier bevinden op het 
gebied van het jurisprudentiele recht, dat te dezer zake niet recht
streeks in strijd is met het in de richtlijn gestelde, zou oak door de 
rechtspraak - via een zeer ruime interpretatie van het begrip goede 
trouw en een aangepaste bewijslastverdeling - aan de richtlijn 
kunnen worden voldaan. De door de richtlijn gewenste bewijslast
verdeling wordt in feite reeds gebezigd, omdat de goede trouw hier 
immers steeds wordt verondersteld. 

(1) Voor Belgie geldt zulks natuurlijk alleen, indien men met Ronse aanvaardt dat 
ook daar de theorie de l' apparence moet worden toegepast. (RoNsE, J., Aantekeningen bij 
colleges vennootschappenrecht, Acco-Leuven, 1967-1968, biz. 262 e.v.). Vgl. voor Neder
land: VANDER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, Handboek N.V., achtste druk, nr. 234· 



3· Het allerbelangrijkste artikel uit afdeling II is ongetwijfeld 
artikel 9, dat de overschrijding van het statutaire vennootschapsdoel 
behandelt. Ook aan de in dit artikel vervatte tekst is veel gesleuteld 
voordat de definitieve redactie tot stand kwam. Hierover later. 

De organen van de vennootschap kunnen in hun bevoegdheid om 
de vennootschap naar buiten te vertegenwoordigen, om rechts
handelingen met derden te stellen waaruit verbintenissen tussen die 
vennootschap en die derden voortvloeien, vooreerst worden beperkt 
door de grenzen van het vennootschapsdoel en de door de wet ge
trokken grenzen. Op deze beperkingen slaat lid I van artikel 9, dat 
- zoals wij zullen zien - aanvankelijk ook met behulp van een 
dergelijke terminologie was geformuleerd. 

Eerst wil ik de betekenis van het vennootschapsdoel aan de orde 
stellen. In Belgie en Nederland geldt het beginsel dat door de statu
taire doelomschrijving de vennootschap ook tegenover derden wordt 
beperkt in haar aktiviteiten (I). De doelomschrijving geeft een 
beperking welke door geen der organen terzijde mag worden gesteld 
en welke ook jegens derden geldt. In beginsel kan de vennootschap 
bij vertegenwoordiging door haar organen buiten de grenzen van het 
doel, niet gebonden worden aan derden. In deze visie is er geen reden 
tot bescherming van derden omdat dezen van de doelomschrijving 
door raadpleging van de te publiceren statuten op de hoogte hadden 
kunnen zijn. Deze theorie wordt in de Franse en Engelse rechtstaal 
respectievelijk aangeduid als le principe de la specialite statutaire en de 
ultra-vires doctrine. 

De weergegeven leer benadrukt dat ten opzichte van derden 
overschrijding van het statutaire doel niet op een lijn mag worden 
gesteld met de aanstonds - in verband met lid 2 van artikel 9 -
te bespreken grenzen die door statuten of besluiten aan de bevoegd
heden van de organen worden gesteld, ook al handelen deze binnen 
het statutaire vennootschapsdoel. De vertegenwoordiging van een 
rechtspersoon door haar organen is een specifieke vorm van vertegen
woordiging, waarop niet zonder meer de leer van de gebondenheid 
jegens derden te goeder trouw aan de opgewekte en toerekenbare 
schijn van bevoegdheid - zoals deze leer bij de volmacht wordt 
beleefd- in al haar gevolgen kan worden toegepast. Van Ommeslaghe 
onderscheidt terecht tussen de begrenzing van het statutaire doel : 
une limitation apportee a l' existence meme de la personne morale en de 
overige bevoegdheidsbeperkingen van het vertegenwoordigende 

(I) Vgl. voor Beigie : RoNsE, J., o. c., biz. 215 e.v. Voor Beigie moet zuiks wor
den aangenomen ondanks de formuiering van het arrest Cass., 3I mei I957, Pas., I957, I, 
II76. Vgl. over dit arrest: VAN 0MMESLAGHE, P., in zijn in noot (I) op voigende biz. aan
gehaaide werk, biz. 479 en HEENEN, J., Europees Vennootschapsrecht, post-doct. Ieergang, 
Leuven, I966-I967, uitg. Standaard, I968, biz. II4 en us. 

Vgl. voor Nederland : VANDER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, o. c., nr. 78. 
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orgaan (r). Het statutaire doel begrenst het bestaan zelf van de 
rechtspersoon. Dit afzonderlijke bestaan, met zijn consequenties van 
o.m. beperkte aansprakelijkheid, is niet langer aanvaardbaar indien de 
rechtspersoon rechtshandelingen stelt buiten het statutaire doel. 
Hieruit vloeit in beginsel voort dat de algemene vergadering derge
lijke handelingen niet zonder meer kan bekrachtigen, en dat zowel de 
vennootschap als derden zich op de onverbindendheid van de gepre
tendeerde rechtshandelingen kunnen beroepen (2). 

Deze specifieke betekenis welke in verband met het eigen karakter 
van de vennootschap-rechtspersoon aan grensoverschrijding met 
betrekking tot het statutaire doel wordt gehecht, lijkt mij de sterkste 
zijde van het beginsel van sptkialite statutaire zoals dat in Belgie en 
Nederland wordt aangehangen. En het doet mij in ieder geval deugd 
dat in artikel 9, r•te lid en lid 2 van de richtlijn, zoals wij zullen zien, 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen dit soort grensover
schrijdingen en andere overschrijdingen van de bevoegdheid van 
organen. 

Geheel anders ligt dit in de Duitse leer die in beginsel de geldig
heid tegenover derden aanneemt zowel van rechtshandelingen welke 
buiten de doelomschrijving vallen, als van rechtshandelingen tot het 
verrichten waarvan het orgaan krachtens andere beperkingen door de 
statuten -of door besluiten - niet bevoegd is (3). In beginsel kan 
geen beperking in.- de bevoegdheid, of deze nu uit de doelomschrijving 
wordt afgeleid of anderszins bestaat, aan de derde worden tegen
geworpen. Jegens de derde heeft het orgaan in principe een onbeperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, welke een gebondenheid van de 
vennootschap en van de derde met zich brengt. Vergelijk par. 82, 
r•te lid van de Duitse Aktiengesetz : Die Vertretungsbefugnis des 
Vorstands kann nicht beschriinkt werden. Vergelijk ook par. 37 van 
de GmbH-Gesetz. De Duitse leer streeft naar zoveel mogelijk rechts
zekerheid voor de derde : deze moet op de geldigheid van de rechts
handeling kunnen vertrouwen, en moet zich niet telkens gedwongen 
zien eerst de statuten te raadplegen op de doelomschrijving en de 
overige beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

Ofschoon dus het uitgangspunt in Belgie en Nederland enerzijds 
en in Duitsland anderzijds wezenlijk verschillend is, worden in beide 
systemen op de grondstellingen betreffende de betekenis van de 
statutaire doelomschrijving (Belgie-Nederland : interne €m externe 
betekenis; Duitsland : alleen interne betekenis) zoveel correcties en 

(r) VAN 0MMESLAGHE, P., Societes par actions en droit compare, Brussei, 1960, 
nr. ~88, biz. 475· 

(2) Wellicht wei indien de n.v. aisnog haar doe! wijzigt in dier voege dat de ge
wraakte handeling met het nieuwe doel in overeenstemming is. Vgl. VANDER HEIJDEN

VAN DER GRINTEN, o. c., nr. 78. 
(3) Vgl. over de Duitse en Zwitserse leer: VAN 0MMESLAGHE, P., o. c., nr. ~86 e.v. 

biz. 471 e.v. 
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uitzonderingen aanvaard, dat de praktische gevolgen voor derden van 
doeloverschrijdende rechtshandelingen niet zover uit elkaar liggen als 
men zou vermoeden. 

Zowel het Belgische als het Nederlandse uitgangspunt worden 
onder meer als volgt gecorrigeerd. De grondgedachte is dat bij het 
handelen van een orgaan buiten het doel, de vennootschap hierop een 
beroep zal kunnen doen, omdat de wederpartij deze grensover
schrijding kende althans redelijkerwijze kon en moest kennen. Indien 
deze laatste veronderstelling onjuist blijkt, is voor een dergelijk beroep 
van de vennootschap geen plaats. De potentiele wederpartij mag het 
doel verstaan naar zijn redelijke, objectief te duiden zin (1). Indien 
alsdan de wederpartij redelijkerwijze mocht aannemen dat grens
overschrijding niet plaats vond, is de vennootschap gebonden. 
Indien twijfel mogelijk is over de vraag 6f grensoverschrijding aan
wezig is, komt de twijfel ten goede aan de wederpartij te goeder trouw 
die zich op gebondenheid van de vennootschap kan beroepen (2). 
In Nederland is door de Hoge Raad nog uitdrukkelijk beslist dat de 
wederpartij zich bij de vorming van zijn oordeel over de vraag 6f de 
handeling binnen de doelomschrijving viel, binnen de grenzen van 
een redelijke zorgvuldigheid, mede kan laten leiden door mededelingen 
van de personen die als orgaan van de vennootschap optreden : indien 
deze mededelingen tenminste niet de omvang zelve van de vertegen
woordigingsbevoegdheid betreffen - welke immers in de statuten 
zelf kan worden geverifieerd - doch andere omstandigheden die 
aannemelijk maken dat die handeling niet buiten het doel valt (3). 
In dit verband denke men aan de bewering dat een bepaalde transactie 
bevorderlijk is voor het bedrijf der vennootschap. In een dergelijk 
geval wordt de opgewekte schijn toerekenbaar geacht aan de vennoot
schap en de derde die te goeder trouw op deze schijn afging, beschermd. 

In het ontwerp nieuw Nederlands B.W. zijn over deze materie, 
als neerslag van geldend jurisprudentieel recht, in de artikelen 2. 1. 5 
en 2. 1.5a Iste lid, de volgende bepalingen neergelegd : 

2. 1.5 : Tenzij anders is bepaald, is een bestuurder van een rechts
persoon bevoegd ter vervulling van de hem opgedragen taak alle 
rechtshandelingen te verrichten, die redelijkerwijze tot ver
wezenlijking van het doel der rechtspersoon dienstig kunnen zijn. 
In naam van de rechtspersoon verricht, gelden zij als handelingen 
van de rechtspersoon. 
2. 1.5a Iste lid : Een rechtspersoon kan zich niet tegen een derde 
er op beroepen, dat een handeling van een orgaan, dat zijn be-

(1) Vgl. VAN 0MMESLAGHE, P., o. c., nr. 288, biz. 481;- RoNSE, J., o. c., biz. 221; 
- VANDER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, nr. 78, biz. 72. 

(2) Vgl. VANOMMESLAGHE, P.,o.c.,nr.288, biz.481;-eninNederland vooraihetz.g. 
Huiden-arrest, H.R., 23 maart 1928, N.J., 1928, 730, zoais dit door Meijers in diens noot 
onder het arrest wordt geinterpreteerd, 

(3) H.R., 19 maart 1942, N.j., 1942, 445· 
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voegdheden aan wet, statuten of reglementen ontleent, redelijker
wijze niet dienstig kan zijn tot verwezenlijking van het doel van 
de rechtspersoon, wanneer dit oordeel steunt op feiten die aan die 
derde niet bekend waren, noch bekend behoorden te zijn. 

Uit het voorgaande blijkt, dat van groat belang is hoe het doel in 
de statuten is omschreven. Bij zeer ruime doelomschrijvingen die 
vrijwel ieder bepalend vermogen missen, zullen grensoverschrijdingen 
die met succes aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen, 
nauwelijks voorkomen. In Belgie dwingt de wet sedert I958 tot 
nauwkeurige doelomschrijvingen. De ruimhartige praktijk schijnt 
echter sterker dan de leer, wellicht mede op grand van de strenge 
uitleg welke de Bankcommissie aan een bepaalde doelomschrijving 
geeft. In Nederland eist het Departement van Justitie sinds kart dat 
in de doelomschrijving nauwkeurig wordt aangegeven : door het ver
richten van welke maatschappelijke activiteiten de vennootschap beoogt 
winst te maken. 

Het Duitse uitgangspunt dat vertrekt van de geldigheid ten op
zichte van de wederpartij van een doeloverschrijdende handeling, 
wordt onder meer als volgt gecorrigeerd. De vennootschap kan zich 
wel op een doeloverschrijding beroepen in geval van bedrog of 
collusie : wanneer een wederpartij met de personen die het orgaan 
uitmaken, samenspant ten nadele van de vennootschap, en ook wanneer 
de wederpartij wist of bij inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid 
had moeten begrijpen dat het orgaan bij het uitoefenen van zijn be
voegdheid, door doeloverschrijding misbruik ervan maakte. Een en 
ander naast de mogelijkheid van het vorderen van schadevergoeding, 
desnoods in de vorm van herstel van de vroegere verhoudingen, 
in geval van sittenwidrige vorsi:itzliche Schi:idigung volgens par. 826 
Biirgerliches Gesetzbuch. 

4· Hoe staat nu de E.E.G.-richtlijn tegenover rechtshandelingen 
die door vennootschappelijke organen worden verricht : oak al vallen 
deze handelingen buiten het vennootschapsdoel ? Over deze vraag 
handelt het Iste lid van artikel9, waarvan ik vooraf de geschiedenis wens 
te behandelen. In de allereerste, van 2I februari I964 daterende, redac
tie van deze bepaling, in art. I I lid I oud, luidde de tekst als volgt : 
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De vennootschap wordt ten opzichte van derden gebonden door 
de handelingen welke door haar organen zijn verricht, tenzij deze 
handelingen de grenzen welke de wet aan hun bevoegdheden 
stelt of de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden. 
De vennootschap wordt echter door de handelingen die de 
grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden gebonden, 
indien derden op goede gronden hebben mogen aannemen dat 
de handeling met de vennootschap binnen de grenzen van dit doel 
gebleven is. 



Deze tekst sloot voor wat de doeloverschrijding betreft, aardig 
aan bij de in Belgie en Nederland bestaande rechtssituatie. Voor 
Nederland kon Van Oven dan oak tot de slotsom komen dat dit ge
deelte van de richtlijn de wetgever geen aanleiding behoefde te geven 
tot ingrijpen (I). 

In het op 9 mei I966 uitgebrachte verslag van de Commissie voor 
de interne markt van het Europees Parlement, gemaakt n.a.v. het 
eerste voorstel van de richtlijn, naar de benoemde rapporteur verder 
aan te duiden als : het rapport Berkhouwer, kunnen wij lezen: dat de 
E.E.G.-Commissie met deze oorspronkelijke redactie een midden
oplossing wilde zoeken tussen de ultra-vires theorie en de Duitse 
leer (2). De E.E.G.-Commissie zou echter in verband met een grotere 
rechtszekerheid binnen de Gemeenschap gaarne zien dat het Parlement 
meer in Duitse richting zou gaan dan de door haar gepresenteerde 
formulering. In het rapport Berkhouwer werd deze wenk ter harte 
genomen en een andere compromisoplossing voorgesteld die uitging 
van de volgende overwegingen : dat in de toekomst de Lid-Staten 
zelf moeten uitmaken of zij de ultra-vires theorie willen handhaven; 
dat deze theorie alleen voor die Lid-Staten bindend mag worden 
voorgeschreven, waar zij in de wet is verankerd; en dat in laatst
bedoelde staten de bewijslast omtrent de eventueel niet aanwezige 
goede trouw van derden client te worden omgekeerd, d.w.z. op de 
vennootschap moet rusten. 

Het voorstel van het rapport Berkhouwer heeft veel invloed 
gehad op de niet-officieel gepubliceerde, tweede redactie van de 
richtlijn welke in de eerste maanden van I 967 tot stand kwam en in 
de Franse taal als volgt luidde (3) : 

La societe est engagee vis-a-vis des tiers par les actes accomplis 
parses organes, a moins que ces actes ne depassent les pouvoirs 
que la loi attribue ou permet d'attribuer a ceux-ci. Les Etats 
membres peuvent prevoir que la societe n' est pas engagee lorsque 
ces actes depassent les limites de 1' objet social a condition qu' elle 
prouve que le tiers savait que l'acte en cause depassait cet objet. 
Zoals we kunnen constateren, kwam de invloed van het rapport 

Berkhouwer vooral tot uitdrukking in de sterk gewijzigde tweede 
zinsnede van het artikel. 

De definitieve redactie sluit op deze laatste formulering aan. 
Zij luidt als volgt : 

De vennootschap wordt ten opzichte van derden gebonden door 
de rechtshandelingen welke door haar organen worden verricht, 

(I) VAN OvEN, A., Maandblad N.V., 42, biz. 44 e.v. 
(2) Dit rapport is als bijlage I afgedrukt in de in noot (1) op biz. 29 genoemde uitg. 

over Europees vennootschapsrecht, post-doctorale leergang, Leuven, 1966-1967, biz. 171 e.v. 
Vgl. met name nr. 54 e.v. 

(3) Vgl. hierover VANDER GRINTEN, W. C. L., Maandblad N. V., 45, biz. I e.v. 
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oak al vallen deze handelingen niet onder het vennootschapsdoel, 
tenzij door genoemde handelingen de bevoegdheden worden 
overschreden welke aan deze organen volgens de wet toekomen 
of kunnen worden toegekend. 
De Lid-Staten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap 
niet wordt gebonden als deze handelingen de grenzen van het 
vennootschapsdoel overschrijden, indien zij bewijst dat de derde 
wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of 
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; 
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen 
voldoende bewijs. 
Een belangrijke verandering welke de definitieve tekst met zich 

bracht, is nochtans dat niet-gebondenheid van de vennootschap thans 
mogelijk wordt niet alleen indien zij bewijst dat de derde van de 
grensoverschrijding afwist, maar oak indien zij bewijst dat de derde 
hiervan - gezien de omstandigheden - niet onkundig kon zijn. 
Hierop volgt dan de laatste zinsnede van art. 9 lid r : bekendmaking 
van de statuten hiertoe alleen is echter geen bewijs. Zo wordt na een 
stap terug weer een stap gezet op weg naar een grotere rechtszekerheid 
voor derden. 

5· Wanneer men de eerste alinea van art. 9 lid I beziet, dan is haar 
betekenis ruwweg als volgt te schetsen. Uitgaimde van de Duitse ge
dachte, wordt de gebondenheid van de vennootschap ten opzichte van 
derden vooropgesteld, oak bij doeloverschrijdingen. Maar deze ge
bondenheid is er niet indien door de betreffende rechtshandelingen de 
bevoegdheden worden overschreden welke aan deze organen volgens 
de wet toekomen of kunnen worden toegekend. 

Wat is de betekenis van de laatste zinsnede ? In de eerste plaats 
dat gebondenheid ontbreekt indien de door de wet zelf dwingend
rechtelijk getrokken grenzen van vertegenwoordigingsbevoegdheid 
worden overschreden. Derden mogen zich in het stelsel van de richt
lijn voortaan ontheven weten van de plicht de statuten van de vennoot
schap te raadplegen ; zij worden verondersteld in ieder geval de 
dwingendrechtelijke bepalingen van de wet te kennen omtrent de 
bevoegdhedenverdeling tussen de organen. De allereerste redactie van 
deze bepaling en oak het rapport Berkhouwer spraken ook enkel over 
deze als dwingendrechtelijk te duiden grenzen welke de wet aan de 
bevoegdheden van de organen stelt. 

In de latere en definitieve redactie wordt mede gesproken over 
de overschrijding van bevoegdheden welke aan de organen volgens 
de wet kunnen worden toegekend. In dat geval is de vennootschap ten 
opzichte van derden niet gebonden, zo zegt de bepaling van art. 9· 

Wat is de betekenis van deze toevoeging aan de oorspronkelijke 
tekst? De redelijke zin hiervan kan mijns inziens alleen worden 
begrepen wanneer men het gestelde omdraait, zodat men dan leest 
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dat de vennootschap ten opzichte van derden wel gebonden is indien 
er geen overschrijding van bevoegdheden is die aan de handelende 
organen kunnen worden toegekend. Of deze bevoegdheden in feite 
door de statuten zijn toegekend, is onverschillig. Men gaat kennelijk 
van de gedachte uit dat ook op dit punt de statuten niet door derden 
behoeven te worden geraadpleegd. W el kan worden verlangd dat hij 
kennis heeft van de wettelijke mogelijkheden op het punt van toe
kenning van bevoegdheden aan de vertegenwoordigende organen. 

Deze bepaling die uit een oogpunt van logica zeer wel past in het 
in de richtlijn neergelegde systeem, kan alleen bevredigend worden 
gehanteerd, indien in de wet duidelijkheid in concreto bestaat : niet 
aileen omtrent de dwingende grenzen die aan de toedeling van de 
bevoegdheden aan vertegenwoordigende organen worden gesteld, 
maar ook omtrent de, in de statuten nader uit te werken, wettelijke 
mogelijkheden die ten aanzien van deze verdeling bestaan. Deze 
duidelijkheid is veel meer aanwezig in het moderne, gedetailleerde 
Franse en Duitse n.v.-recht dan in het Belgische en Nederlandse 
n.v.-recht dat zich te dezen veelal met algemene, door rechtspraak 
en wetenschap te duiden bepalingen moet behelpen. Ik denk bv.J voor 
Belgie aan art. 63 en art. 70 alinea r van de Wet op de V ennoot
schappen, en voor Nederland aan de art. 43 en 47 Wetboek van 
Koophandel (W.v.K.). De richtlijn is in zoverre typisch toegesneden 
op de Franse en Duitse situatie. 

Dit gebrek aan duidelijkheid in de wet op concrete punten zou 
zich thans kunnen gaan wreken. Laat ik dit pogen te illustreren aan 
de hand van een voorbeeld uit het Nederlandse recht. Hierin is niet 
met zoveel woorden geregeld of bevoegdheden tot emissie en inkoop 
van eigen aandelen behoren tot de taak van het bestuur, of dat deze 
bevoegdheden toekomen aan de algemene vergadering. Voor het geval 
een statutaire regeling daaromtrent ontbreekt, worden beide opvat
tingen wel verdedigd; deze baseren zich dan respectievelijk op 
art. 47 W.v.K. indien men opteert voor het bestuur, of op art. 43 
indien men kiest voor de algemene vergadering (r) (2). Men is het er 
evenwel over eens dat emissie en inkoop ingevolge art. 43 W.v.K. 
statutair kunnen worden opgedragen aan het bestuur, en dat de wet 
deze bevoegdheden niet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene 
vergadering of een ander orgaan. Dit zou in het systeem van de 
richtlijn echter betekenen dat de vennootschap zich b.v. niet kan 
beroepen op het niet-gebonden zijn ten opzichte van derden, indien 
een bestuur - statutair gezien - onbevoegdelijk emitteert. Dat dit 
een moeilijk te verteren resultaat is dat misbruiken zeer in de hand 

(1) Vgl. bv. SANDERS, P., Maandblad N. V., 4i, biz. 59, en het hof in zijn arrest 
voorafgaande aan H.R., 21 januari 1955, N.J., 1959, 43· 

(2) Vl51. VAN DER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, o. c., nr, 233.1, biz, 380 en 381 
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kan werken, behoeft geen betoog (I). Wil men werkelijk ernst maken 
met de tekst van de richtlijn, dan zou mijns inziens de enige remedie 
zijn om op dit punt in de wet een duidelijke regel op te nemen volgens 
dewelke de bevoegdheid tot emissie zou toekomen aan de algemene 
vergadering, of hoogstens aan de raad van commissarissen, in ieder 
geval niet zonder meer aan het bestuur (2). Zo zou een regel die uit 
een oogpunt van billijke interne bevoegdhedenverdeling de laatste tijd 
meer en meer wordt verdedigd, vanwege de externe implicaties van 
de richtlijn bepaald noodzakelijk kunnen worden. 

Welke wettelijke voorzieningen moeten nu in Belgie en Nederland 
worden getroffen om te voldoen aan het bepaalde in de eerste alinea 
van art. 9 lid I ? Vooreerst moeten die bepalingen worden geschrapt 
of gewijzigd die inhouden dat de vennootschap jegens derden slechts 
aansprakelijk is voorzover binnen de grenzen van de akte van oprichting is 
gehandeld. Voor Nederland denk ik aan art. 36 g W.v.K., waarvan de 
laatste zinsnede zou moeten verdwijnen. In Belgie zou men kunnen 
denken aan een aanpassing van art. I 3 Wet op de Vennootschappen. 

Dat de vennootschap niet wordt gebonden indien de grenzen van 
de bevoegdheden worden overschreden welke aan de vertegenwoor
digende organen dwingendrechtelijk door de wet worden toebedeeld, 
is mijns inziens in overeenstemming met geldend Belgisch en Neder
lands recht. Hieromtrent behoeft niets te worden bepaald. 

Anders ligt dit bij de zojuist besproken gebondenheid van de 
vennootschap indien er geen overschrijding is van bevoegdheden die 
aan de handelende organen wettelijk kunnen worden toegekend, oak 
al zijn deze in feite in de statuten niet toegekend zodat de statutaire 
grenzen worden overschreden. Dat raadpleging door de derde van 
de statuten oak in dit opzicht niet meer noodzakelijk is, brengt wezen
lijk verandering in de Belgische en Nederlandse rechtssituatie. Ik heb 
betoogd dat art. 9 lid I, eerste alinea, ons in dit opzicht veel moeilijk
heden zal bezorgen. Onze wetgevers zullen ernaar moeten streven op 
het punt van de mogelijke toedeling van bevoegdheden aan vertegen
woordigende organen zo duidel.ijk mogelijke taal te spreken, hierbij 
rekening houdend met de externe gevolgen die in verband met de 
onderhavige bepaling van de richtlijn voor de vennootschap aan deze 
toedeling is verbonden. Met name zou opnieuw moeten worden door
dacht en in de wet duidelijk tot uitdrukking moeten worden gebracht : 

(1) Ik zie hier niet voorbij aan de eventuele mogelijkheid om bij samenspanning 
een actie uit onrechtmatige daad in te stellen waarbij als schadevergoeding herstel van de 
vroegere toestand zou worden gevorderd. Het voeren van een dergelijke procedure is 
bepaald niet aanlokkelijk. 

(2) Ingevolge het antwerp voor een tweede E.E.G.-richtlijn, art. 20, lid 2, kan door 
de statuten de verhoging van het geplaatste kapitaal binnen de grenzen van een vast te 
stellen maximumbedrag, voor een periode van ten hoogste vijf jaar worden toegestaan aan 
een ander orgaan dan de algemene vergadering. Gedurende deze periode zou de wettelijke 
mogelijkheid tot toedeling van bedoelde bevoegdheid m.i. ook de door mij beschreven 
externe implicaties hebben. 



6f en in hoeverre de bevoegdheden tot rechtshandelingen die het 
samenwerkingsverband zelf, dus de organisatie of de structuur van 
de vennootschap, betreffen - zoals emissie en in mindere mate 
inkoop - aan het bestuur als vertegenwoordigend orgaan bij uitstek 
kunnen worden toebedeeld. Dat dergelijke bevoegdheden zonder 
meer tot de algemene bestuurstaak zouden behoren, is moeilijk 
verdedigbaar. Het bestuur omvat slechts de handelingen nodig voor 
de leiding van, het richting geven aan het samenwerkingsverband met 
het oog op de verwezenlijking van het statutaire doel. De wet moet 
duidelijk aangeven in hoeverre deze normale bestuursmacht door de 
statuten nog verder kan worden uitgebreid. 

Om onvoorzienbare en met het oog op de externe gevolgen onge
wenste bevoegdheidsoverschrijdingen te voorkomen, ware in ieder 
geval een bepaling te overwegen dat bevoegdheden tot vertegenwoor
diging, tot het stellen van bepaalde rechtshandelingen ten opzichte van 
derden die buiten de normale taak van bestuur- of die van commis
sarissen - vallen, slechts aan deze organen kunnen worden toebe
deeld indien de wet zulks uitdrukkelijk bepaalt. Voor Nederland zou 
dit een andere formulering betekenen van art. 43 W.v.K., dat in zijn 
laatste zinsnede te zeer uitgaat van de gedachte dat op dit gebied alles 
kan wat niet in strijd komt met de dwingendrechtelijk in de wet 
gegeven bevoegdheidssfeer van de algemene vergadering. Op deze 
wijze zouden de - anders wellicht onvoorzienbare - externe ge
volgen van art. 9 lid I eerste alinea, in de hand kunnen worden ge
houden. 

Het spreekt intussen vanzelf, en dat geldt overigens ook voor het 
vervolg van mijn betoog, dat alles wat ik heb gesteld met het oog op 
het bij uitstek vertegenwoordigende orgaan, het bestuur, mutatis 
mutandis ook van toepassingen moet worden verklaard op rechtshande
lingen van andere vertegenwoordigende organen, zoals mogelijker
wijze de raad van commissarissen in bepaalde gevallen, en vooral ook : 
procuratiehouders, afgevaardigde beheerders etc. die hun min of meer 
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid aan het bestuur ont
lenen (I). Voor de reikwijdte van de richtlijn is het van belang te 
bepalen wat men onder de in artikelen 8 en 9 gebruikte term orgaan 
moet verstaan. Naar mijn inzicht is een orgaan aanwezig indien er van 
een min of meer algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kan 
worden gesproken, zij het dat deze kan liggen op een beperkt werk
gebied (2). Voor het Nederlandse recht is moeilijk aanvaardbaar de 
opvatting van Heenen, dat organen alleen personen zijn wier ver
tegenwoordigingsbevoegdheid voortvloeit uit een functie in de ven-

(1) Vgl. voor Belgie : RoNsE, J., o. c., blz. 250 e.v.; - voor Nederland : VAN DER 
HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, o. c., nr. 235· 

(2) Vgl. mijn bespreking van LoWENSTEYN, F. J. W., Over het rechtmatig en onrecht
matig ,handelen" van de n.v., R.M. Themis, 1967, blz. 312 e.v. 

'37 



nootschap, welke in de wet is voorzien (r). De functie van procuratie
houder is in de Nederlandse wetgeving immers niet voorzien. En de 
hier besproken beginselen zouden toch ook van toepassing moeten 
zijn op door hem als zodanig te verrichten rechtshandelingen. Het zou 
mij in het kader van dit artikel te ver voeren om dit alles tot in details 
uit te werken. 

Ik kom nu tot de betekenis van de tweede alinea van art. 9 r•te lid. 
Ondanks het Duitse uitgangspunt vervat in de eerste alinea, staat de 
tweede alinea toe dat in het nationale recht van de Lid-Staten bij 
doeloverschrijding de niet-gebondenheid van de vennootschap wordt 
aanvaard, indien de vennootschap bewijst dat de derde wist dat de 
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de 
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Zoals ik reeds eerder aangaf, 
wordt op deze wijze gelukkig toch nog onderscheid gemaakt tussen 
doeloverschrijdingen en andere grensoverschrijdingen met betrekking 
tot de vertegenwoordigende bevoegdheid. Deze bepaling geeft de 
Belgische en Nederlandse wetgever de mogelijkheid betreffende doel
overschrijdingen een in de bescherming van derden minder vergaande 
regeling te treffen dan die waarvan de eerste alinea van art. 9 r•te lid 
uitgaat. 

Op grand van mijn hiervoor weergegeven standpunt dat aan 
grensoverschrijdingen met betrekking tot het stat_utaire doel_ bjj 
vennootschappen-rechtspersonen een specifieke betekenis moet 
worden gehecht, zou ik het toejuichen indien de Belgische en Neder
landse wetgever van deze in alinea 2 gegeven mogelijkheid gebruik 
zouden maken. Voorts zou dan beter kunnen worden aangesloten bij 
de in beide landen thans heersende leer van de specialite statutaire, 
zij het dat oak de regeling zoals bedoeld in de tweede alinea van art. 9 
r•te lid, in de bescherming van derden veel verder gaat dan hetgeen 
thans op dit punt in ons recht - met de huidige correcties op de 
ultra-vires doctrine - wordt bereikt. Met name geldt dit voor de 
laatste zinsnede van art. 9 lid r, tweede alinea, waaruit blijkt dat voor 
het bewijs van de kwade trouw aan de zijde van de derde niet langer 
relevant is het betoog dat deze toch had kunnen kennis nemen van 
de doelomschrijving in de bekend gemaakte statuten. Oak in dit 
opzicht mag raadpleging van de statuten niet langer van derden 
worden verwacht. 

Omdat de laatste zinsnede een rechtstreekse afwijking betekent 
van het heersende Belgische en Nederlandse recht, meen ik dat zij op 
de een of andere wijze tezamen met de in art. 9 lid 1, tweede alinea, 

(I) Vgl. HEENEN, J., in de in noot (I) op biz. 29 genoemde bundei Europees vennoot
schapsrecht, biz. no. Voor de opvatting van Heenen pieit intussen, dat in artikei 2, lid I 
sub d, Richtlijn, betreffende openbaarmaking, aileen wordt gesproken over gegevens van 
personen die, als orgaan waarin de wet voorziet of als !eden van een dergelijk orgaan, de 
bevoegdheid hebben de vennootschap ten opzichte van derden te binden ... 



bedoelde bepaling, in de Belgische en Nederlandse wet zelf moet 
worden opgenomen. Tegelijkertijd zou dan kunnen worden bepaald 
dat, indien de vennootschap geen beroep op doeloverschrijding kan 
doen, aan de derde een dergelijk beroep evenmin openstaat. Dit spreekt 
vanzelf : in het belang van de rechtszekerheid moet de handeling met 
zijn gevolgen tussen partijen als onaantastbaar gelden. 

6. Tot nu toe werd gehandeld over grenzen die aan de bevoegd
heid van de vertegenwoordigende organe\ van de vennootschap 
worden gesteld door de statutaire doelomschrijving en de wet. 
Daarnaast zijn er statutaire bevoegdheidsbeperkingen die niet inherent 
zijn aan de doelomschrijving, en beperkingen die mogelijkerwijze kunnen 
voortvloeien uit interne besluiten van de vennootschap. 

Beperkingen van de laatste soort zullen niet gauw voorkomen, 
wanneer wordt erkend dat het vertegenwoordigende orgaan, met name 
het bestuur, zelfstandig is bij de uitoefening van zijn taak. En indien 
dergelijke beperkingen bestaan, zullen zij in het geldende recht niet 
gemakkelijk aan derden te goeder trouw die afgingen op een schijn 
van bevoegdheid, kunnen worden tegengeworpen. De interne be
sluiten waaruit deze beperkingen voortvloeien zijn voor derden 
immers in de regel niet te achterhalen, wanneer zij niet worden ge
nomen ingevolge gepubliceerde statutaire bepalingen. 

Belangrijker is daarom de categorie van statutaire bevoegdheids
beperkingen, waarbij ik vooral denk aan het vereiste dat b.v. het 
bestuur voor bepaalde, meestal ingrijpende handelingen de goed
keuring of machtiging nodig heeft van de algemene vergadering, de 
commissarissen of prioriteitsaandeelhouders. In Belgie en Nederland 
kunnen dergelijke bevoegdheidsbeperkingen in beginsel worden 
tegengeworpen aan derden indien dezen- door de statuten te raad
plegen - daarop bedacht hadden kunnen zijn. Van Ommeslaghe 
betoogt dat onze rechtsstelsels de bescherming van aandeelhouders 
voorop stellen, die tenslotte in de statuten de bevoegdheden van de 
vertegenwoordigende organen niet voor niets hebben willen be
perken (1). 

Naast de mogelijkheid van gebondenheid door bekrachtiging 
vanwege de vennootschap achteraf, of door toepassing van regels 
omtrent de zaakwaarneming, bestaat op dit uitgangspunt de belang
rijke correctie, dat de vennootschap tach gebonden kan zijn indien de 
derde te goeder trouw afging op de door de vennootschap gewekte 
schijn van volledige bevoegdheid, een schijn die aan de vennootschap 
is toe te rekenen. De gewekte schijn is toerekenbaar aan de n.v. indien 
hij blijkt uit of overeenstemt met de inhoud van de door de vennoot
schap gepubliceerde statuten. Indien voor een handeling de toestem-

(1) VAN 0MMESLAGHE, P., o. c., nr. 289, biz. 482. 
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ming nodig is van een ander orgaan, b.v. commissarissen, dan zal de 
schijn slechts dan toerekenbaar zijn aan de vennootschap indien hij 
gedekt is door gedragingen van dit orgaan. Vooral op de laatste regel is 
nogal wat kritiek uitgeoefend, en in de rechtspraak is dan ook de 
neiging te bespeuren de strengheid voor derden van deze regel af te 
zwakken door het stilzwijgen en achterwege Iaten van protest zijdens 
dit orgaan tegen een handeling waarvoor wei degelijk toestemming 
nodig was, op te vatten als een gedraging waardoor toerekenbare 
schijn is gewekt (r). · 

In het antwerp nieuw Nederlands B.W. wordt in art. 2.r.sa 
2e lid het geldend Nederlands recht als volgt verwoord : 

Evenmin kunnen beperkingen van de bevoegdheid van een 
orgaan, dat zijn bevoegdheid aan wet, statuten of reglementen 
ontleent, tegen een derde worden ingeroepen, tenzij die beper
kingen op een door de wet voorgeschreven wijze zijn openbaar 
gemaakt, of aan de derde uit anderen hoofde bekend waren of 
bekend behoorden te zijn. 

In de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd de door Meijers 
bedachte, aan derden tegemoetkomende toevoeging dat geheel onge
bruikelijke beperkingen tegen een derde slechts kunnen worden ingeroepen, 
wanneer deze daarmee bekend was door aanvaarding van een daartoe 
strekkend amendement geschrapt, mede omdat de term geheel onge
bruikelijk wei zeer vaag was (2). 

Tegenover de leer in Belgie en Nederland staat de Duitse en 
Zwitserse gedachtengang welke uitgaat van het beginsel dat statutaire 
bevoegdheidsbeperkingen door de vennootschap niet aan derden 
kunnen worden tegengeworpen. Volgens de Zwitserse wet (art. 718 
2e lid Code des Obligations) geldt dit beginsel intussen aileen ten 
opzichte van derden te goeder trouw. De achtergrond van deze 
gedachtengang is dat men derden niet moet noodzaken v66r iedere 
transactie de statuten op het punt van de beperkingen van de bevoegd
heid van de vertegenwoordigende organen, op grondige wijze te 
onderzoeken. Dit systeem vindt ook in Belgie en Nederland meer en 
meer aanhang. Het ligt ten grondslag aan art. 38 van het onofficiele 
voorontwerp van wet op de naamloze vennootschappen in Belgie, en 
wordt daar o.m. verdedigd door Ronse (3). Het is in Nederland ver
dedigd door Lowensteyn en Sanders (4) (s). 

(1) Vgl. over dit alles voor Beigie: RoNSE, J., o. c., biz. 263;- en voor Nederland: 
VANDER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN1 o. c., nr. 2341 met de daar teikens vermeide recht
spraak. 

(2) Vgl. Parlem. Geschiedenis Nieuw Nederlands B. W., uitg. Kiuwer, boek 2, 
Rechtspersonen, biz. 127 e.v. 

(3) RoNsE, J., o. c., biz. 257. 
(4) LowENSTEYN, F.]. W., Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging 

en de naamloze vennootschap, diss., Amsterdam, 1959, biz. 204 e.v. 
(5) SANDERS, P., Vrijheid van vestiging en dienstverlening in de E.E.G., Europese 

monografiei!n, nr. 4, Deventer, 1965, biz. 69 e.v. 



Oak op de Duitse en Zwitserse theorie worden correcties aan
gebracht. Over de correctie die bestaat ten aanzien van een bevoegd
heidsbeperking gelegen in een statutaire bepaling die beoogt om 
vertegenwoordigende bevoegdheden aileen collectief, b.v. door twee of 
meerdere bestuurders, te laten uitoefenen, zal ik zo aanstonds han
delen naar aanleiding van art. 9 3e lid. Hier wil ik wijzen op de hier
boven, bij de materie van de doeloverschrijdingen, reeds aangeduide 
correctie van de rechtspraktijk die bestaat in het niet aanvaarden van 
gebondenheid van de vennootschap in geval van collusie of samen
spanning, of wanneer de derde met inachtneming van de normale 
zorgvuldigheid wist of had moeten begrijpen dat het orgaan zijn 
statutaire bevoegdheden te buiten ging. 

7· Hoe staat nu de E.E.G.-richtlijn tegenover de hier bedoelde 
overschrijding van statutaire beperkingen van bevoegdheden van 
vertegenwoordigende organen? Hierop'geeft art. 9 3e lid het antwoord. 
In zijn oorspronkelijke redactie, art. I I ze lid, eerste alinea oud, 
luidde deze bepaling als volgt : 

De grenzen welke door de statuten aan de bevoegdheden van de 
organen worden gesteld, kunnen aan derden niet worden tegen
geworpen, zelfs niet indien zij zijn openbaar gemaakt. Deze 
grenzen hebben slechts rechtsgevolg in de interne verhoudingen 
van de vennootschap. 
In het rapport Berkhouwer werd door een meerderheid erop aan

gedrongen dat de tekst zou worden gewijzigd in dier voege dat de 
bepaling aileen zou moeten gelden ten opzichte van derden te goeder 
trouw : naar het voorbeeld van Zwitserland. Dit voorstel is niet 
gevolgd. De definitieve redactie luidt nu als volgt : 

De grenzen welke door de statuten of door een beslissing van de 
bevoegde organen aan de bevoegdheden van de organen van de 
vennootschap worden gesteld, kunnen nooit aan derden worden 
tegengeworpen, zelfs niet indien zij bekend zijn gemaakt. 
Deze bepaling die nag verder lijkt te gaan dan de huidige Duitse 

rechtspraktijk, betekent dat het thans geldende Belgisch en Nederlands 
recht op dit punt wezenlijk zal moeten veranderen. 

W ettelijke voorzieningen moeten worden getroffen, nu het ge
groeide jurisprudentiele recht grondig moet worden omgebogen. 
Daarbij kan dan tevens worden bepaald dat oak aan derden geen 
beroep openstaat op overschrijding van de in de statuten omschreven 
grens van de bevoegdheid. 

Oak nadat een dergelijke bepaling kracht van wet heeft gekregen, 
zou de jurisprudentie in gevallen van bedrieglijke samenspanning of 
boos opzet van de derde, een onrechtmatige daad van deze jegens de 
vennootschap kunnen aannemen, waarbij deze derde dan zou kunnen 
worden veroordeeld tot het mee terugdraaien van de transactie : een 
schadevergoeding in de vorm van herstel van de vroegere toestand. 

4I 



8. De vraag of de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
het bestuur individueel of collectief moet worden verstaan, wordt door 
de Belgische en Nederlandse wet in verschillende zin beantwoord. 

In de Belgische personenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid zijn aile mogelijkheden aanwezig. Er kan een zaakvoerder zijn 
of een pluraliteit van zaakvoerders met individuele bevoegdheid, of een 
college van zaakvoerders zonder individuele bevoegdheid. In de n. v. 
daarentegen is het orgaan van bestuur en vertegenwoordiging, de raad 
van beheer, ingevolge de artikelen 55 en 67 van de Wet op de Vennoot
schappen, een collegiaal orgaan, waarvan de leden als zodanig geen 
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben noch kunnen 
hebben (1). De individuele beheerder is niet bevoegd om de vennoot
schap te verbinden en te vertegenwoordigen. Wel is het mogelijk om 
krachtens art. 63 van de Wet op de V ennootschappen een afgevaar
digde beheerder te benoemen die met het dagelijks beheer is belast. 
In de Belgische vennootschapspraktijk komt de statutaire clausule voor 
dat de vennootschap ten aanzien van het dagelijks beheer slechts zal 
zijn verbonden door de handtekeningen van twee of meer afgevaar
digden-beheerders (2). Gebruikelijk is de clausule : dat de vennoot
schap verbonden is door de handtekeningen van twee leden van de 
raad van beheer, die zich tegenover derden niet behoeven te beroepen 
6p en te rechtvaardigen d66t' een g.an te tonen voorafgaande beslissing 
van die raad. Een dergelijke clausule wordt als regel van bewijs op
gevat : hij geeft het vermoeden dat overeenkomstig de beslissing van 
de beheersraad wordt gehandeld. Derden zijn ontslagen van de plicht 
tot onderzoek naar een dergelijk besluit. Tegenover derden die na 
raadpleging van de statuten, te goeder trouw op de geplaatste hand
tekeningen afgingen, kan de vennootschap zich nimmer op niet
gebondenheid beroepen. 

In het Nederlands recht wordt de in de aanhef van deze paragraaf 
gestelde vraag voor de N.V. anders beantwoord (3). Artikel 48 a 
W.v.K. bepaalt dat de vennootschap ,indien er meerdere bestuurders 
zijn, tegenover derden door ieder der bestuurders wordt vertegen
woordigd, voorzover niet bij de statuten anders is bepaald. Statutair 
kan worden bepaald dat de vertegenwoordiging van de N.V. slechts 
door meerdere bestuurders tesamen kan geschieden. Dit is dan een 
statutaire beperking van de bestuursbevoegdheid die in beginsel aan 
de derde kan worden tegengeworpen. Niet aan de derde kan worden 
tegengeworpen dat een bestuurder die overeenkomstig de wet ver
tegenwoordigingsbevoegdheid heeft, niet heeft gehandeld conform 
het voorafgaande collegiaal genomen besluit van de gezamenlijke 

(r) Vgl. RoNsE, J., o. c., biz. 249 e.v. 
(2) Vgl. RoNSE, J., o. c., biz. 258 en 259· 
(3) Vgl. over het hiernavolgende ; VAN DER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, o. c., 

nr. 231 en 242. 
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bestuurders, tenzij de derde wist dat hiervan sprake was en dat de 
bestuurder de betreffende rechtshandeling derhalve niet mocht 
verrichten. Maar hij behoeft hiernaar geen onderzoek in te stellen. 
In dit verband wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen macht en 
bevoegdheid, tussen het mogen handelen en het kunnen handelen voor 
de vennootschap. Een zelfde redenering moet worden gevolgd ten 
aanzien van de ook in Nederlandse statuten veelvuldig voorkomende 
bepaling dat de n.v. wordt gebonden door enige handtekeningen van 
bestuurders, of bestuurders met procuratiehouder, enz. Dan moet 
worden aangenomen dat de aangewezen personen tegenover derden 
in beginsel vertegenwoordigingsmacht hebben (r). 

Tenslotte wil ik erop wijzen dat in het Duitse recht dat toch 
zozeer de bescherming van derden vooropstelt, deze bescherming niet 
wordt gegeven indien een in de statuten opgenomen en bekend 
gemaakte regeling van de vraag 6f en in hoeverre de vertegenwoor
digingsbevoegdheid individueel of collectief wordt uitgeoefend, 
wordt overtreden. Het Duitse Aktiengesetz gaat in par. 78 uit van 
het beginsel der collectieve vertegenwoordiging door de leden van 
de Vorstand. De statuten kunnen echter anders bepalen en de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid toekennen aan b.v. een Vorstands
mitglieder alleen of tesamen met een procuratiehouder. Ongeveer 
dezelfde regeling geldt bij Gesellschaft mit beschrankter Haftung 
(vgl. par. 35 GmbH-Gesetz). De bier bedoelde statutaire regelingen 
moeten worden gepubliceerd, en kunnen dan door de vennootschap 
aan derden worden tegengeworpen. Dit geldt ook voor statutaire 
bepalingen die voor rechtshandelingen ten opzichte van derden twee 
of meer handtekeningen eisen. 

De motivering van deze regeling is als volgt (2). Men moet onder
scheiden : statutaire beperkingen van de vertegenwoordigingsbe
voegdheid op zich - die niet aan derden mogen worden tegen
geworpen - en de regeling van de vraag hoe en door wie van de 
Vorstand die vertegenwoordigingsbevoegdheid, die tegenover derden 
op zich onbeperkte macht geeft, wordt uitgeoefend. Deze laatste 
regelingen kunnen wel aan derden worden tegengeworpen. Van de 
derden mag geen minutieus onderzoek van de statuten worden ver
langd op het punt van de omvang van de vertegenwoordigings
bevoegdheid op zich, van de soms ingewikkelde en uitgebreide statu
taire beperkingen daarop. Maar wel kan van de derde worden ver
wacht dat hij zich bij het Handelsregister globaal op de hoogte stelt 
van de wijze waarop de vertegenwoordigingsbevoegdheid in feite is 
toebedeeld : aan een of meerdere personen, individueel of collectief. 

(1) Vgl. VANDER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, o. c., nr. 234-

(2) Vgl. VAN 0MMESLAGHE, P., o. c., nr. 290, biz. 483. 
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9· In het oorspronkelijke ontwerp van de richtlijn kwam voor het 
huidige art. 9 lid 3 in artikel I I lid 2, tweede alinea, de volgende 
bepaling voor : 

De nationale wetgevingen kunnen echter toestaan dat aan derden 
worden tegengeworpen de statutaire clausules op grond waarvan 
de algemene bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoor
digen aan verscheidene, tezamen handelende, personen is toe
gekend, tenzij de bedoelde derde op goede gronden heeft mogen 
aannemen dat deze clausule in de statuten niet van toepassing was. 

In deze bepaling is in het bijzonder gedacht aan clausules die de 
handtekening van meer dan een persoon vereisen voor het binden der 
vennootschap. De bepaling kwam aldus tegemoet aan de Duitse 
rechtssituatie. 

In het rapport Berkhouwer werd naar aanleiding van de hiervoor 
omschreven Duitse regeling opgemerkt dat het hierdoor noodzakelijk 
geworden onderzoek voor derden een extra belasting is in het rechts
verkeer (I). Terwille van de rechtszekerheid en de vergemakkelijking 
van de normale betrekkingen sprak een grote meerderheid zich uit 
tegen de beperking in de tweede alinea van lid 2 van artikel I I oud, 
en stelde voor de laatste zinsnede tenzij de bedoelde derde op goede 
gronden heeft mogen aannemen dat deze clausule in de statuten niet van 
toepassing is, te schrappen. 

In de tweede redactie van de richtlijn kwam de bepaling neer
gelegd in artikel I I 2e lid, tweede alinea, niet meer voor. Zij was ge
schrapt teneinde de derden nog beter te beschermen. De gedachte was 
dat statutaire clausules die - hoe dan ook - betrekking hebben op 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid of de uitoefening ervan, zo min 
mogelijk aan derden moeten kunnen worden tegengeworpen. 

In de definitieve redactie van de richtlijn keert de bepaling in een 
andere vorm terug, en wei in artikel 9 3e lid dat als volgt luidt : 

Indien de nationale wetgeving bepaalt dat de bevoegdheid om de 
vennootschap te vertegenwoordigen, in afwijking van de wette
lijke regel op dit gebied, door de statu ten aan een enkele persoon of 
aan meerdere, gezamenlijk handelende personen kan worden 
verleend, kan in deze wetgeving worden voorgeschreven dat deze 
bepaling van de statuten aan derden kan worden tegengeworpen, 
op voorwaarde dat zij betrekking heeft op de algemene vertegen
woordigingsbevoegdheid ; de vraag of een dergelijke statutaire 
bepaling aan derden kan worden tegengeworpen, is onderworpen 
aan artikel 3· 

(I) In nr. 63. Vgl. de in noot (I) op biz. 29 genoemde bundei Europees Vennoot
schapsrecht, biz. 220 en 221. 
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Deze bepaling heeft mijns inziens betekenis voor de Belgische en 
Nederlandse wetgeving, ondanks het hiervoor omschreven verschil in 
uitgangspunt van deze wetgevingen. 

In de bepaling wordt aan de Belgische wetgever de bevoegdheid 
verleend om aan de wettelijke mogelijkheid statutair het dagelijkse 
beheer in algemene zin op te dragen aan een of meerdere, gezamenlijk 
handelende, afgevaardigden-beheerders, externe werking tegenover 
derden te verlenen : in die zin, dat in de wetgeving kan worden bepaald 
dat een dergelijke statutaire bepaling aan derden kan worden tegen
geworpen, wanneer is voldaan aan de in artikel 3 van de richtlijn 
gestelde overige voorwaarden. Indien een statutaire handtekeningen
clausule betrekking heeft op algemene vertegenwoordigingsbevoegd
heid, kan aan zulk een clausule eveneens externe werking worden 
verleend. Deze externe werking zal mijns inziens aileen betrekking 
hebben op de vraag 6f wel wordt getekend door de aangewezen 
personen. Van de derde mag worden verwacht dat hij het antwoord 
op deze vraag zal verifi.eren aan de hand van de statuten. Overigens 
blijft de handtekeningenclausule het vermoeden geven dat overeen
komstig de beslissing van de beheersraad is gehandeld. Of dit laatste 
zo is, zal de derde niet behoeven te verifieren. 

Ook voor de Nederlandse wetgeving heeft de bepaling wel dege
lijk betekenis. De wetgever kan bepalen dat, indien - in afwijking 
van het wettelijk uitgangspunt - algemene vertegenwoordigings
bevoegdheid statutair wordt opgedragen aan meerdere bestuurders, 
deze statutaire bepaling externe werking in de hiervoor omschreven 
betekenis tegenover derden zal hebben. 

Naar mijn mening moeten de Belgische en Nederlandse wetgever 
van de in artikel 9 lid 3 gegeven mogelijkheid, ieder op eigen wijze, 
gebruik maken. Vooreerst omdat in dat geval de beste aansluiting 
wordt verkregen bij de huidige rechtssituatie die voorlopig al genoeg 
wezenlijke veranderingen ondergaat. Voorts - en dat is een belang
rijker reden - omdat van de derde tach nog wel iets mag worden 
verwacht op het punt van de raadpleging van de statuten. Juist omdat 
het aileen gaat over statutaire clausules die betrekking hebben op de 
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt aileen maar ver
wacht dat de derde globaal kan lezen en kan teilen, zoals Heenen 
zegt (1). Dat is tach waarlijk niet te veel. 

10. Art. 9 heeft nag een verdere invloed op het nationale recht. 
De richtlijn beoogt de bescherming van derden te verzekeren door 
middel van bepalingen die de gronden van ongeldigheid van de ten 
name van de vennootschap aangegane verbintenissen zoveel mogelijk 
beperken. Binnen de vennootschap geschiedt de benoeming van de 

(r) T.a.p. in de in noot (r) op biz. 29 genoemde bundel Europees vennootschapsrecht, 
biz. 131. 
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personen die deel uitmaken van de vertegenwoordigende organen. 
Indien de keuze slecht blijkt te zijn geweest omdat het orgaan zich 
niet houdt aan de intern werkende, bindende regels op het punt van 
zijn bevoegdheid, moet de vennootschap de gevolgen daarvan dragen. 

De richtlijn geldt ten aanzien van Belgie voor de n.v., de com
manditaire vennootschap op aandelen, en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid. Ten aanzien van Nederland moeten 
de door de richtlijn voorgeschreven coordinatiemaatregelen worden 
getroffen voor de n.v. en de commanditaire vennootschap op aandelen. 
Wanneer Nederland, zoals te verwachten is, binnenkort eveneens een 
eigen rechtsvorm voor de besloten vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid (b.v.) gaat invoeren- vergelijkbaar met de p.v.b.a. -
zal de eerste richtlijn ongetwijfeld ook van toepassing worden ver
klaard op deze nieuwe rechtsfiguur (1). 

Hierboven werden de aanpassingen besproken die op korte 
termijn in Belgie en Nederland noodzakelijk zijn. Daarnaast rijst de 
vraag in hoeverre deze aanpassingen een veel verder strekkende 
invloed zullen hebben op de beide rechtsstelsels. Zo kan men zich 
afvragen of de besproken wezenlijke veranderingen op het gebied van 
de rechtsgeldigheid van de verbintenissen, op den duur aileen zullen 
kunnen gelden voor de rechtsfiguren waarop de richtlijn van toe
passing is. De richtlijn is sterk geent op het Duitse recht. Dit gaat uit 
van eel1 geheel andere visie ()p de volmacht en de. daaruit voort
vloeiende vertegenwoordigingsbevoegdheid, liever : vertegenwoor
digingsmacht, dan het Belgische en Nederlandse recht. De procuratie
houder in het Duitse handelsrecht heeft een zeer uitgebreide macht om 
zijn principaal ten opzichte van derden te binden. Men kan betogen 
dat in onze rechtsstelsels met de leer van de gebondenheid jegens de 
derde die te goeder trouw afgaat op de door de vertegenwoordigde 
gewekte, hem toerekenbare schijn, goeddeels dezelfde praktische 
resultaten worden bereikt als in het Duitse recht. Maar dat neemt niet 
weg dat in Duitsland de vage eis van een ,toerekenbare" schijn, 
principieel niet wordt gesteld. Zal ons recht zich op den duur aan de 
Duitse invloed : ook op het gebied van de vertegenwoordiging van 
natuurlijke personen, kunnen onttrekken, nu die invloed bij de n.v. 
en de p.v.b.a. zo duidelijk gestalte gaat krijgen? 

In ieder geval is er reeds aanstonds aanleiding om te overwegen 
of eenzelfde regeling als door de richtlijn wordt voorgeschreven, niet 
zou moeten worden ingevoerd voor de Belgische en de Nederlandse 
vennootschap onder firma. Zowel voor de aansprakelijkheid van deze 
figuur als rechtspersoon in Belgie, c.q. voor de vraag van het uit
sluitend verhaal op het in Nederland bij de V.O.F. bestaande afge
scheiden vermogen, als voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
vennoten, is het van uitermate groot belang te weten : wanneer een 

(1) Vgl. MAEIJER, J. M. M., in Maandblad N. V., 46, biz. 275 e.v. 



verbintenis van de vennootschap zelve is ontstaan en wanneer niet. 
Mij dunkt dat er vanuit een oogpunt van nationale rechtsregeling 
weinig reden bestaat om te dezen onderscheid te maken tussen de 
vennootschap onder gemeenschappelijke naam enerzijds en de N.V. 
of P.V.B.A. anderzijds. Ik moge wijzen op de nieuwe Franse wet 
op de Societes Commerciales van 24 juli 1966, welke de Duitse richting 
niet aileen inslaat bij de societe anonyme en de societe a responsabilite 
limitee, maar ook bij de societe en nom collectif (art. 14). 

Zelfs kan men zich afvragen of de Europese lijn niet zou moeten 
worden doorgetrokken tot de eenmanszaak, die haar gegevens in het 
handelsregister publiceert. Hier raak ik dan weer de mogelijke invloed 
van de Duitse Prokura-leer. 

Tenslotte rijst de vraag of hetgeen aangaande de materie van de 
rechtsgeldigheid van verbintenissen wordt bepaald voor vennoot
schappen - rechtspersonen, niet evenzeer zou moeten gelden voor 
de vereniging - rechtspersoon en de stichting. Men kan tegen
werpen dat bij deze figuren de juist door het handelsverkeer geeiste 
rechtszekerheid niet zo'n grote rol speelt, en dat derden hier de 
statuten wei nauwkeurig kunnen en moeten raadplegen. Maar deze 
redenering zou in ieder geval niet opgaan voor de N ederlandse 
cooperatieve vereniging, en vanzelfsprekend ook niet voor de Belgische 
cooperatieve vennootschap. 
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SOMMAIRE 

LA PREMIERE DIRECTIVE DE LA C.E.E. ET LA VALIDITE JURIDIQUE 

DES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE BELGE ET HOLLANDAISE 

a) L'art. 8 de la directive ne donne pas matiere a intervention au legislateur 
beige et hollandais. 

b) A l'art. 9, paragraphes I et 2, il est fait une heureuse distinction entre 
les transgressions de limites se rapportant a 1' objet statutaire et les autres trans
gressions de la competence des organes. 

c) Partant de la doctrine allemande, le premier alinea de l'art. 9, para
graphe I, preconise 1' engagement de Ja societe a 1' egard des tiers, egaJement en 
cas de transgressions de son objet. Cet engagement n'intervient pas lorsque des 
limites contraignantes fixees par la loi elle-meme a la competence de represen
tation sont transgressees. II n'y a pas non plus engagement lorsque les actes 
juridiques en question transgressent les competences qui peuvent etre attribuees 
a ces organes en vertu de la loi. La signification de cette derniere phrase est que 
la societe est engagee lorsqu'il n'y a pas transgression de competences qui peuvent 
etre attribuees aux organes agissants, peu importe que tel soit ou non le cas en 
fait dans les statuts. Cette disposition contraint le legislateur belge et hollandais 
a la clarte : non seulement en ce qui concerne les limites contraignantes qui sont 
fixees a !'attribution de competences aux organes representatifs, mais egalement 
en ce qui concerne les possibilites legales a elaborer dans les statuts a 1' endroit 
d'une telle attribution. 

d) De la possibilite donnee a l'art. 9· paragraphe I. alinea 2, les legislateurs 
belge et hollandais doivent faire usage. Le regime ainsi obtenu va egalement 
beaucoup plus loin dans la protection des tiers que Ia doctrine de la specialite 
statutaire actuellement appliquee dans les deux pays. Si Ia societe ne peut faire 
appel a la transgression de 1' objet, le tiers ne peut pas non plus faire appel a 
un tel recours. 

e) L'art. 9, paragraphe 2, semble aller plus loin encore que !'actuelle pratique 
juridique allemande. Le droit jurisprudentiel actuellement applique sur ce point 
en Belgique et aux Pays-Bas devra etre sensiblement modifie par des dispositions 
legales expresses. 

f) De la possibilite donnee a l'art. 9, paragraphe 3, tant le legislateur beige 
que le legislateur hollandais devront faire usage, chacun suivant son propre mode. 

g) La directive ne contraint pas seulement a des modifications du droit en 
ce qui concerne Ia S.A., la S.P.R.L. beige et tantot la B.V. hollandaise. Elle fait 
egalement surgir la question de savoir si par ailleurs des modifications analogues 
dans les deux systemes juridiques nationaux ne sont pas necessaires ou du moins 
souhaitables. Pour la societe en nom collectif, pour la societe cooperative beige 
et pour !'association cooperative hollandaise, il y aurait en tous cas lieu d'envisager 
serieusement un regime tel qu'indique dans la directive. 



ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ERSTE EEG.:.RxcHTLINIE uNo DIE REcHTSGULTIGKEIT 

DER ScHULDVERHALTNISSEN DER BELGISCHEN UND NIEDERLANDISCHEN· 

GESELLSCHAFT 

a) Art. 8 der Richtlinie gibt den Belgischen und Niederlandischen Gesetz
gebern keinen Anlal3 zum Eingreifen. 

b) Im Art. 9, Absatz I und 2, wird ein gliicklicher Unterschied gemacht 
zwischen Grenziiberschreitungen mit Bezug auf dem satzungsgemassem Ziel 
auf der einen Seite, und den sonstigen Befugnisilberschreitungen der Organen 
zum anderen. 

c) Mit der Deutschen Rechtslehre als Ausgangspunkt setzt die erste 
Alinea des Art. 9, Absatz I, die Gebundenheit der Gesellschaft, Dritten gegenilber 
- auch im Faile einer Zielilberschreitung- voraus. Diese Gebundenheit kommt 
aber nicht in Frage, wenn die vom Gesetze selber als unantastbar gezogenen 
Grenzen der Representationsbefugnis Uberschritten wurden. Ebensowenig gibt 
es Gebundenheit, wenn durch die fragwilrdige Rechtshandlilngen die Befugnisse 
welche laut Gesetzes diesen Gremien gewahrt werden, iiberschritten wurden. 
Die Bedeutung dieses letzten Absatzes ist dann auch, daB die Gesellschaft immer 
dann gebunden ist, wenn von einer Oberschreitung der Befugnissen, welche den 
handelnden Organen gewiihrt werden konnen 'nicht die Rede ist, egal ob dies 
satzungsgemai3 geschah oder 1ucht. Diese Bestimmung zwingt die Niederlandische 
und Belgische Gesetzgeber zur Klarheit : nicht nur mit Bezug auf den unantast
baren Grenzen welche der Zuweisung der Befugnissen an den representativen 
Organen gestellt sind, sondern auch hinsichtlich der in den Statuten weiter 
auszuarbeitenden Moglichkeiten einer derartigen Zuweisung. 

d) Die Belgische und Niederlandische Gesetzgeber miii3en die in Art. 9, 
Absatz I, zweite Alinea, gegebenen Moglichkeit verwenden. Auch die dabei 
herauskommende Regelung, geht hinsichtlich des Schutzes dritter Personen 
hinaus tiber dem was in der Rechtslehre der heiden Landern zur Zeit besteht 
(specialite statutaire). Wenn namlich die Gesellschaft sich nicht berufen kann 
auf einer Zieliiberschreitung, so kommt dies einem Dritten ebensowenig zu. 

e) Es besteht der Eindruck, daB Art. 9, Absatz 2, noch weiter geht dann 
die aktuelle Deutsche Rechtspraxis. Die heutzutage in Belgien und in den 
Niederlanden bestehende Jurisprudenz, wird durch ausdrilckliche Gesetzes
bestimmungen wesentlich umgebogen werden miissen. 

f) Die in Art. 9, Absatz 3, gegebene Moglichkeit miissen sowohl der 
Belgische als der Niederlandische Gesetzgeber, jeder auf eigene Art., verwenden. 

g) Die Richtlinie zwingt nicht nur zur Rechtsanpassung hinsichtlich 
der A.C., der Belgischen Gesellschaft mit beschrankter Haftung (P.V.B.A.) und 
bald auch der Niederlandischen B.V. Die Frage drangt sich auf, ob nicht auch 
sonst ahnliche A.nderungen in den heiden nationalen Rechtssystemen notwendig 
oder doch wenigstens empfehlenswert sind. 

Fiir die offene Handelsgesellschaft, fiir die Belgische kooperative Gesell
schaft, und fUr die Niederlandische kooperative Vereinigung, ware eine Regelung, 
wie in der Richtlinie markiert, auf jedem Fall ernstlich zu erwagen. 
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SUMMARY 

THE FIRST CoMMoN MARKET DIRECTIVE 

ON THE LEGALITY OF CONTRACTS OF BELGIAN AND DuTcH COMPANIES 

a) The directive contained in art. 8 gives the Belgian and Dutch legislator 
no reason for interference. 

b) In art. 9 section I and 2 a happy distinction is drawn between changes 
in authorized aim and other abuses of authority by executive bodies. 

c) In accordance with German theory the first alinea of art. 9 section I 

stesses the company's lack of freedom in relation to third parties also when 
changes of authorized aim are concerned. This lack of freedom does not apply 
if the limits of representative competence set by the law itself are exceeded. 
Neither is there a limitation of freedom, if by the relevant legal acts the compe
tence afforded by the law is exceeded. This last phrase means that the company 
is bound if there is no abuse of competence which could be accorded to these 
executive organs, whether this in fact stands in the law or not. This forces 
Dutch and Belgian legislators to be clear : not only about the enforceable limits 
set on the assignment of competence to representative organs but also about 
the legal possibilities latent in such an assignment, yet to be developed in stat
utory form. 

d) Dutch and Belgian legislators must make use of the possibilities afforded 
by the second alinea of art. 9 section I. The control there obtained goes further 
towards the protection of third parties than the doctrine of specialite statutair~ 
dominant in both countries. If the company itself cannot appeal to a change 
of aim, the third party has such an appeal nevertheless open to him. 

e) Art. 9 section 2 seems to go further than present German legal practice. 
The case law applied today in Belgium and the Netherlands will have therefore 
to be adapted on this point by precise legal texts. 

f) Both Dutch and Belgian legislators will have to employ the possibilities 
afforded by art. 9 section 3 in their own way. 

g) The directive does not only insist on the adaptation of the law concerning 
Belgian and Dutch companies. It also raises the question as to the desirability 
or necessity of similar changes in the national legal structure of both countries. 
Whether companies such as the Belgian and Dutch co-operatives should be so 
regulated, should be seriously considered. 

so 


