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Nietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap 

Preadvies door Prof. Mr. Jan Ronse 

§ 1. INLEIDING 

1 . De organisatie van de N. V. 

De wettelijke regeling van de N.V. in het Belgische recht is te vinden 
in de Vennootschappenwet die met eigen nummering ingevoegd is in 
Boek I, Titel IX van het Wetboek van Koophandel 1

• 

Benevens de· artikelen waarin de N.V. is geregeld (art. 26 tot en met 
1 04) moeten ook de algemene bepalingen worden in acht genomen die 
voor alle vennootschappen gelden (art. 1 tot 14), en een reeks straf
bepalingen (art. 200 en volg.) 2

• 

De vennootschappenwet bevat geen algemene bepaling nopens het 
dwingend of het aanvullend karakter van haar voorschriften. Uitzonder
lijk wordt in de tekst zelf het dwingende (b.v. in art. 71 en 74 tweede lid: 
"niettegenstaande alle strijdige bepalingen van de statuten"), of het aan
vullende karakter (b.v. in art. 70: "tenzij anders is bepaald") expliciet 
tot uitdrukking gebracht. · 

Meestal is het de taak van de rechtspraak en de rechtsleer uit te maken 
of een bepaling al dan niet van dwingende aard· is. Met betrekking tot 
de meeste daarvan bestaat eenstemmigheid 3

• 

1 De inhoud van deze titel is oorspronkelijk, ter vervanging van de Franse Code de 
Commerce, vastgesteld bij de Vennootschappenwet van 18 mei 1873; na herhaalde wijzi
gingen en aanvullingen werden de teksten laatst gecoördineerd bij K.B. van 30 november 
1935, dat op zijn beurt nog meerdere malen gewijzigd werd. De Nederlandse teksten die 
ouder zijn dan de Gelijkheidswet van 18 april 1898 hebben geen andere waarde dan die 
van een ambtelijke vertaling, die, overigens, meer dan eens, onnauwkeurig en zelfs onjuist is. 
De artikelen van de Vennootschappenwet worden verder, zonder nadere aanwijzing, met 
hun nummer aangehaald. Een nieuwe Vennootschappenwet is thans in voorbereidingmaar 
heeft het parlementair stadium nog niet bereikt. 

2 In dit preadvies wordt de nietigheid van de besluiten van de N.V. behandeld. Mutatis 
mutandis gelden deze beschouwingen ook voor de besluiten van andere types van vennoot
schap waarvan de werking op het meerderheidsbesluit van de algemene vergadering berust, 
nl. de P.V.B.A. (art. 135) en de. Coöperatieve vennootschap (art. 146, 4°), Op te merken 
valt echter dat voor de mogelijkheid van statutenwijziging door meerderheidsbesluit in 
laatstgenoemd type van vennootschap een daartoe strekkende bepaling in de oprichtings
akte vereist is (Cass., 1 dec. 1927, Pas., 1928, I, 29, met concl. Proc. Gen. P. LECLERCQ). 

3 Aldus b.v. in verband met de hier behandelde materie, worden als dwingend recht 
beschouwd en van openbare orde: de beperking van het stemrecht tot één vijfde van het 
gezamenlijk aantaltitels en tot twee vijfden van het aantal vertegenwoordigde titels (art. 76) 
en de schorsing van het stemrecht toekomende aan aandelen die niet zijn volgestort, wanneer 
de volstorting eisbaar is (art. 74, laatste lid; - FREDERICQ, L., Traité de droit commercial 
be/ge, nr. 480, blz. 677 en volg.; -VAN RIJN, J., Principes de droit commercial, I, nr. 705, 
blz. 440). Op te merken dat enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek m.b.t. de vennoot-
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Blijkens art. 13 handelen de vennootschappen (met rechtspersoonlijk
heid) door hun zaakvoerders of beheerders, wier bevoegdheden bepaald zijn 
bij de oprichtingsakte of bij latere akten tot uitvoering daarvan gemaakt. 

Deze fysische personen, door wie de N.V., als rechtspersoon, nood
zakelijk vertegenwoordigd wordt, worden in de externe betrekkingen 
van de vennootschap, mits zij handelen binnen de perken van hun 
bevoegdheid, als haar organen beschouwd. 

In de vennootschappenwet komt de term orgaan niet voor 1
. 

Nopens het essentiële van de organieke vertegenwoordiging van de 
rechtspersoon, - althans van de privaatrechtelijke rechtspersonen -, 
bestaat in het huidige Belgische recht een vrij duidelijke overeenstemming. 

Wat de rechtmatige rechtshandelingen betreft betekent zulks dat, in 
tegenstelling tot de vertegenwoordiging krachtens volmacht, de hande
lingen van het orgaan in die hoedanigheid binnen de sfeer van zijn ambts
bevoegdheid verricht, rechtstreeks toegerekend worden aan de rechts
persoon 2

• 

De fysische personen verbinden in die hoedanigheid zich zelf niet, 
maar uitsluitend de vennootschap (vgl. art. 61), onder voorbehoud van 
de bij art. 62, tweede lid bepaalde aansprakelijkheid. 

De onrechtmatige daden door de organen als zodanig verricht, gelden 
.eveneens als de daden van de rechtspersoon die krachtens art. 1382 B.W. 
rechtstreeks aansprakelijk is, indien de onrechtmatige daad een handeling 
is waartoe de fysische persoon, krachtenszijn ambtsbevoegdheid, bevoegd 
of verplicht was 3

• 

Met de daad door het orgaan, binnen de kring van zijn bevoegdheden 
verricht, wordt gelijkgesteld de daad waarvan elke redelijke melis mocht 
aannemen dat zij binnen die sfeer is verricht 4

• 

Naast de rechtspersoon is ook de fysische persoon die gehandeld heeft, 
voor zijn persoonlijke onrechtmatige daad aansprakelijk 5

• 

Aan de andere kant worden de fysische personen die, bij de vertegen
woordiging van de N.V., ten aanzien van derden als haar organen 
worden beschouwd, in de interne betrekkingen, m.a.w. ten aanzien van 
de vennootschap zelf, naar Belgisch recht als haar lasthebbers be
schouwd 6

• 

schap in de rechtspraak tot het dwingende recht gerekend worden, ook voor de handels
vennootschappen nl. art. 1832 B.W. (geen éénmansvennootschap) en art. 1855 B.W. (geen 
leeuwen beding). 

1 Wel in het art. 14 W. 27 iuni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
dat op dezelfde opvatting berust. 

2 Zie o.m. DE PAGE, H., Traité de droit civil, I (derde uitg.), nr. 509, B, blz. 637;- FREDE
RICQ, IV, nr; 67, blz. 147;- VAN RIJN, I, nr. 369, blz. 258 en volg. 

3 Cass., 31 maart 1943, Pas., 1943, I, 117; - Cass., 15 ian. 1946, Pas., 1946, I, 25; -
VAN HECKE, G., La responsabilité des sociétés pour faits de leurs administrateurs en droit 
be/ge, Revista delle sociétà, 1956, blz. 1010 en volg. 

4 Cass., 29 mei 1947, Pas., 1947, I, 216 met noot R. H. 
5 Bij inbreuk door een rechtspersoon op de strafwet kunnen alleen fysische personen, 

-organen of ondergeschikten,- die, belast met de vervulling van een wettelijk voorschrift, 
dit hebben nagelaten, vervolgd en gestraft worden (zie o.m. Cass., 24 aug, 1961, Pas., 1961, 
I, 1217). 

6 Art. 53, 54 en 63;- FREDERICQ, IV, nr. 67, blz. 148. De bij art. 62, tweede lid, bepaalde 
aansprakeliikheid maakt nochtans inbreuk op dit principe. · 
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In het systeem van de vennootschappenwet zijn voor de organisatie 
van de N.V. op dwingende wijze, drie onderscheiden en permanente 
organen vereist: 

1. het orgaan van bestuur en vertegenwoordiging: de raad van beheer 
(art. 53 en volg.); 

2. het orgaan van toezicht: de commissaris of het college van commis
sarissen (art. 64 en volg.); 

3. het soevereine orgaan van beslissing, waaraan alle andere organen 
onderworpen zijn: de algemene vergadering (art. 70 en volg.). 

Benevens deze noodzakelijke organen zijn in de wet twee facultatieve 
permanente organen voorzien: 

1. het orgaan van het dagelijks beheer (art. 63); 
2. de algemene raad, samengesteld uit de verenigde commissarissen en 

beheerders (art. 55, laatste lid, en art. 68). 

Bovendien kunnen in het systeem van de wet, tijdelijke organen tot 
stand gebracht worden: 

1. de lasthebber(s) door de algemene vergadering benoemd om tegen 
de beheerders of commissaris(sen) de actio mandati in te stellen 
(art. 66); 

2. de bijzondere commissarissen die, in uitzonderlijke gevallen, door 
de rechtbank van koophandel kunnen worden benoemd voor de 
verificatie van de rekeningen (art. 191). 

Ten slotte dient nog melding gemaakt te worden van de vereffenaar(s) 
van de ontbonden vennootschap. Wanneer meer vereffenaars benoemd 
zijn, vormen zij, blijkens art. 179, laatste lid, een collegiaal orgaan. 
Aangenomen wordt nochtans dat bij de statuten of de akte van ont
binding, een individuele bevoegdheid kan worden toegekend 1

. 

Er bestaat betwisting of benevens bovengemelde organen, nog andere, 
niet bij de wet voorziene organen (zogenaamde statutaire organen) 
kunnen worden tot stand gebracht. Dit probleem, dat nagenoeg uit
sluitend voor de vertegenwoordiging van de N.V. belang heeft, kan hier 
onbesproken blijven 2

• 

In dit preadvies, dat over de nietigheid van besluiten van organen 
van een N. V. handelt, moet uiteraard alleen aandacht worden besteed 
aan collegiale organen waarin, ter vergadering, en na beraadslaging, 
besluiten worden genomen, waarbij de wil van het orgaan wo.rdt tot 
stand gebracht en geopenbaard. 

De raad van beheer is samengesteld uit ten minste drie leden,· tenzij in 
de oprichtingsakte een groter aantal is bepaald (art. 55). De bevoegdheid 

1 MARX, J. M., Manuel des liquidateurs des sociétés commerciales, nr. 45, blz. 62 en volg.; 
- FREDERICQ, V, nr. 723, blz. 1015). 

2 Zie hierover: L. SIMONT en P. VAN ÜMMESLAGHE, La notion de l' organe statutaire et la 
répartition des pouvoirs par Ze conseil d'administration des sociétés anonymes, R.C.J.B., 
1964, blz. 74 en volg. 

I 
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vaà de raad van beheer is essentieel collegiaal. Een lid is als dusdanig 
geen· orgaan· van de vennootschap 1

• 

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de beheerders een college vormen, 
waarin wordt beraadslaagd overeenkomstig de statutaire bepalingen 
dienaangaande, en, bij ontbreken daarvan, volgens de gewone regelen 
van .de beraadslagende vergaderingen (art. 67). 

In elke N. V. moet minstens één commissaris zijn, door de algemene 
vergadering te benoemen. . 

In de vennootschappen die een publiek beroep gedaan hebben op 
geldbeleggers, moet de commissaris, of één van de commissarissen, ge
kozen worden onder de. leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
(art. 64bis, ingev. bij art. 1 W. 1 dec. 1953). 

Wanneer er meer commissarissen zijn vormen zij, evenals de raad 
van beheer,. een beraadslagend college (art. 67). Maar de bevoegdheid 
om rekeningen na te zien, kan individueel worden uitgeoefend 2

• 

In het kader van dit preadvies moet geen verdere aandacht worden 
gegeven aan de commissaris(sen), aangezien naar Belgisch recht, zijn 
(hun) bevoegdheid hoofdzakelijk beperkt is tot het toezicht in devennoot-:
schap, nl. de verificatie van de rekeningen en verslaggeving hierover aan 
de algemene vergadering. · 

Buiten hun taak van toezicht, hebben de commissarissen de zelfstandige 
bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen te roepen (art. 73, 
tweede lid). Heel uitzonderlijk kunnen andere collegiale bevoegdheden 
de commissaris(sen) worden toegekend, als lid van de algemene raad. 

De algemene raad, samengesteld uit de leden van de raad van beheer 
en de commissaris(sen) samen, heeft als enige wettelijke opdracht de 
benoeming van een lid van de raad van beheer tot aan de eerstvolgende 
älgemene. vergádering, wanneer, tengevolge van een vacature, het aantal 
leden van de raad beneden het wettelijke of statutaire minimum is gedaald 
(art. 55, laatste lid). · 

Bovendien kunnen aan de algemene raad in de oprichtingsakte nog 
andere bevoegdheden worden toegewezen (art. 68). In de praktijk wordt 
van deze mogelijkheid niet veel gebruik gemaakt. 

Voor de hier behandelde problematiek kan echter een af en toe voor
komende clausule worden vermeld waarbij, in besloten vennootschappen, 
aan de algemene raad i.p.v. aan de algemene vergadering, de bevoegdheid 
toegekend wordt om toestemming te verlenèn voor de overdracht van 
aandelen op naam 3 • · 

De persoon (in de praktijk doorgaans afgevaardigd-beheerder 
genoemd) of het college (doorgaans directie-comité genoemd) aan wiè 
overeenkomstig art. 63 het dagelijks beheer kan worden toegewezen, 
Zijn, in de interne betrekkingen, lasthebbers van het orgaan dat hen 

1 Cass., 15 okt. 1959, Pas., 1960, I, 193; R. W., 1960-61, 419; -VAN RIJN, I, nr. 582, 
blz. 384 en nr. 633, blz. A04. 

2 RESTEAU, CH., Traité des Sociétés anonymes, tweede uitg. (1933), U, nr. 1056, blz. 211. 
· 3 Zie b.v. het geval beslecht door Rb. Dendermonde, 19 juli 1924, Rev. Prat. Soc., 1926, 

nr. 2260, blz. 30. · · 
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benoemd heeft (raad van beheer of algemene vergadering), maar in tegen ... 
deel; in de externe betrekkingen, een ·orgaan van de vennootschap 1 • 

De bevoegdheid van dit orgaan kan hier onbesproken blijven. Vermeld 
zij alleen, dat, indien dit een collegiaal orgaan is, de besluitvorming op 
dezelfde wijze als in de raad van beheer zal geschieden. 

In het thans geldende wettelijk systeem bezit de algemene vergadering 
van aandeelhouders in de vennootschap het opperste gezag, waaraan 
alle andere organen, die door haar benoemd en ontslagen worden, onder
worpen zijn 2

. 

Blijkens art. 70 heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide 
bevoegdheid om alle handelingen die de vennootschap betreffen te ver
richten of te bekrachtigen. Men merkt deze bevoegdheid als residuair 
aan, in die zin dat de algemene vergadering, benevens haar onaantastbarè 
voorbehouden bevoegdheid, alle bevoegdheden bezit die niet door de 
wet of de statuten aan andere organen toegewezen zijn 3

. · 

Hieruit wordt o.m. afgeleid dat de algemene vergadering voor het 
beleid van de ·raad van beheer verbindende richtlijnen kan vastleggen, 
maar dit punt wordt betwist 4

• . . 

Sommige bevoegdheden kunnen door de opri~htingsakte aan andere 
organen toegewezen zijn. . · · .. l 

Bepaalde voorbehouden bevoegdheden van dé algemene vergadering 
zijn onaantastbaar nl. de benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de 

1 Cass., 7 sept. 1950, Pas., 1950, I, 846; Rev. Prat. Soc., 1951, nr. 4207, blz. 114;- Cass., 
19 febr. 1955, Pas., 1955, I, 659; Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4478; blz: 139, met concl. Proc. 
Gen. HAYOIT DE TERMICOURT. · · · 

2 Het is hier niet de plaats om te wijzen op de enigszins anachronistische toestand waarin 
de wet zich tegenover de praktijk bevindt. .• . . . . . · 

Men weet dat in de N.V. met een aiuizienliik kapitaal en waarvan de aandelen aan toonder 
zijn, in werkeliikheid de macht wordt uitgeoefend door een. groep van· aandeelhouders die 
dikwijls, zelfs met een minderheid van de in omloop zijnde .aandelen, over de effectief 
beslissende stemkracht beschikt. In dergelijke N;V, gedraagt de meerderheid van de aandeel
houders zich niet meer als vennoten maar veeleer als geldbeleggers, die zich de moeite niet 
getroosten om deel te nemen aan de algemene vergadering, en slechts op dividenden hopen. 
Alle macht wordt er praktisch uitgeoefend door de raad van beheer, en, in sommige gevallen, 
door een directiecomité, hoofdzakelijk samengesteld uit enkele leden van de raad van beheer. 
De rol van de algemene vergadering is beperkt tot het pro forma goedkeuren van dit beleid 
door dezelfde personen als diegenen die het hebben gevoerd". " .... les assemblées annuelles 
se tiennent devant des chaises vides, par les administrateurs et les commissaires" (RESTEAU, 
Il, nr. 1238, blz. 356). 

Deze vaststelling mag niet doen vergeten,. aan de ene kant, dat het wettelijk systeem steeds 
werkt in. talrijke vennootschappen met minder aanzienlijk kapitaal, die dichter gebleven 
zijn bij hun oorsprong, de familievennootschap, waaruit toch de meeste naamlcze vennoot
schappen zijn ontstaan. 

Aan de andere kant blijven de wettelijke bepalingen ook in de grote open vennootschappen 
van kracht. Vooreerst in de gevallen waarin geschillen ontstaan ziin, in wier beslechting het 
geldende recht wordt gehandhaafd. 

Verder mag de rol van de Bankcommissie niet worden onderschat, waar die zich beijvert 
de onaantastbare vergaderingsrechten van de aandeelhouders te handhaven en hun behoor
lijke voorlichting te verzekeren. Dienaangaande zij verwezen naar de Jaarvetslagen van.de 
Bankcommissie. 

3 Dit betekent m.i. dat de algemene vergadering bevoegd is in de aangelegenheden die 
krachtens de statuten tot de bevoegdheidssfeer van een ander orgaan behoren, wanneer 
deze niet zouden kunnen uitgeoefend worden. Dit ware b.v. het geval wanneer de naleving 
van art. 60 elke besluitvorming in de raad van beheer onmogelijk zou maken. 

4 VAN RIJN, I, nr. 711, blz. 443; .:__Anders: VAN ÜMMESLAGHE, P., Le régime des sociétés 
par actions et leur administration en droit comparé, nr. 148, blz. 261. 
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decharge van beheerders en commissarissen, de vaststelling van het 
beheerderspan ct, de vaststelling van balans en jaarrekening en de bestem
ming van de winsten, de vervroegde ontbinding en de vetJenging van de 
vennootschan 1

• 

Ware nietig het besluit van de algemene vergadt-ring, waarbij deze 
haar wettelijke voorbehouden bevoegdheid aan een-ander orgaan zou 
toewijzen 2

• 

Het is mogelijk dat houders van aandelen van eenzelfde categorie af
zonderlijk vergaderen, nl. voor de bij art. 71 voorziene statutenwijziging. 
Buiten dit geval erkent het Belgische recht geen mogelijkheid van afzon
derlijke, bijzondere algemene vergaderingen. 3 • 

Ten slotte dient nog melding geinaakt te worden van de algemene 
vergadering van obligatiehouders (art. 91 en volg.). De besluitvorming 
en de eventuele nietigheid van haar besluiten worden beheerst door dezelf
de principes die gelden voor de algemene vergadering van aandeelhouders. 

2. Rechtskarakter van het besluit 

Als uitgangspunt kan het besluit begrepen worden als een beslissing 
waartoe vergaderde personen na beraadslaging komen. In het recht van 
de N.V. is het besluit de beslissing van een collegiaal orgaan, waardoor 
haar wil tot stand gebracht wordt en geopenbaard. 

Aan het rechtskarakter van het besluit is in België zeer weinig aandacht 
besteed. Besluiten door de algemene vergadering genomen worden in de 
wet naast de benoemingen vermeld, in art. 74, dat voor de wijze van 
beraadslagen bij ontbreken van statutaire bepalingen een vage verwijzing 
bevat naar de "gewone regelen van de beraadslagende vergaderingen". 

Het besluit van. de algemene vergadering is ongetwijfeld een rechts
handeling van de vennootschap. 

Het is vooreerst rechtshandeling. Het is immers een vrijwillige hande
ling die strekt tot het verwezenlijken van rechtsgevolgen 4

• 

Of het beoogde rechtsgevolg dadelijk intreedt met het besluit alleen, 
hangt af van de aard van het genomen besluit. 

Aldus zal een lid van de raad van beheer of een commissaris die, als 
kandidaat, ter vergadering aanwezig is, zijn ambt verkrijgen door het 
benoemingsbesluit zelf. Indien hij integendeel geen kandidaat en af
wezig was, verkrijgt hij zijn hoedanigheid eerst door zijn aanvaarding. 
Het besluit tot uitkering aan de aandeelhouders van de vastgestelde winst 
doet in hun vermogen een schuldvordering tegen de vennootschap ont- . 
staan 5

• 

Het besluit van decharge heeft dadelijk de bekrachtiging van de hande
lingen, die de leden van de raad van beheer onbevoegderwijze hadden 

1 Bankcommissie, Jaarverslag, 1961, blz. 129; -VAN RIJN, I, nr. 709, blz. 443. 
2 PASSELECQ, nr. 2478, blz. 375;- WAUWERMANS, nr. 465, blz. 313. 

_3 CoPPENS, P., L'abus de maiorité dans les sociétés anonymes, nr. 109, blz. 143;- FREDE
RICQ, V, nr. 492, blz. 698;- Brussel, 9 febr. 1927, Rev. Prat. Soc., 1927, nr. 2752, blz. 48. 

4Vgl. DE PAGE, I (derde uitg.), nr. 17, blz. 32. 
5 Cass., 3 ian. 1957, Pas., 1957, I, 485; - Cass., 11 dec. 1962, Pas., 1963, I, 455; -

RESTEAU, III, nr. 1566, blz. 252. 
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verricht, ten gevolge, en de verzaking vanwege de vennootschap van de 
actio mandati 1

. 

Eventueel zal de externe werking van het besluit eerst intreden na het 
vervullen van wettelijke formaliteiten en bekendmakingen. Dit geldt nl. 
voor alle bij art. 12 voorziene besluiten, tenzij de derden er de voorkeur 
zouden aan geven de naar de vorm ongeldige (art. 12 j0 art. 4, laatste 
lid), of naar de openbaarmaking onvolkomen (art. 12, laatste lid) be
sluiten tegen zich te laten gelden; 

Het besluit van de algemene vergadering is verder rechtshandeling van 
de vennootschap, niet van de aandeelhouders die het hebben gestemd. 
De algemene vergadering is immers een collegiaal orgaan van de N.V. 

In de Belgische rechtspraak wordt dan ook beslist dat bij aanvechting 
van een besluit, de eis uitsluitend tegen de vennootschap kan worden 
ingesteld ; tegen de aandeelhouders is hij niet ontvankelijk 2

• 

Verder wordt aangenomen dat, bedrog voorbehouden, de aandeel~ 
houder niet aangesproken kan worden wegens zijn stemming ter alge
mene vergadering. Hij oefent daar immers een maatschappelijke functie 
uit die geen grond kan opleveren voor persoonlijke aansprakelijkheid. 
De vennootschap alleen kan worden ·aangesproken 3

. 

Over de aard van deze rechtshandeling bestaat in België nog geen 
duidelijke opinie. 

Aan de ene kant wordt wel eens gezocht naar een verklaring van het 
verschijnsel waarbij de minderheid ter vergadering en de afwezigen ver
bonden worden door, of juister, de rechtsgevolgen moeten ondergaan 
van het besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen, voorname
lijk i.v.m. de statutenwijziging. 

De opvattingen die in het besluit een overeenkomst tussen aandeel
houders, en diegenen die er een uitvoering van de oprichtingsavereen
komst in zien, lopen in· de literatuur en rechtspraak door elkander. 

V ooreerst is er de opvatting die het besluit zelf als een overeenkomst 
bestempelt tussen de aandeelhouders. Zij vindt een aanknopingspunt in 
de wet die, in art. 12, de vorm van de conventionele wijzigingen van de 
akten van vennootschap bepaalt, waarbij in de eerste plaats het meerder
heidsbesluit tot statutenwijziging bedoeld wordt. 

Men kan deze opvatting, zij het niet altijd zeer duidelijk, in rechtspraak 
en rechtsleer ontmoeten 4

• 

1 VAN RIJN, I, nr. 630, blz. 403. 
2 Zie verder voetnoten 1 en 2 op blz. 401. 
3 WAUWERMANS, P., Manuel pratique des sociétés commerciales, nr. 462, blz. 311; -

Rb. Luik, 13 ian. 1937, Rev. Prat. Soc., 1937, nr. 3663, blz. 280;- Hrb. Antwerpen, 5 juli 
1957, Rev. Prat. Soc., 1963, nr. 5117, blz. 113; -Brussel, 25 okt. 1961, Rev. Prat. Soc., 
1963, nr. 5118, blz. 114, met noot COPPENS. 

Over de persoonlijke aansprakeliikheid van de aandeelhouder die op bedrieglijke wijze 
medegewerkt heeft aan de besluitvorming: Brussel, 7 febr. 1939, Rev. Prat. Soc., 1939, nr. 
3799, blz. 157, met noot. · 

4 Noot onder Brussel, 11 dec. 1935, Rev. Prat. Soc., 1936, nr. 3545, blz. 197: zelfde gronden 
van vernietigbaarbeid als de andere overeenkomsten; - Brussel, 26 mei 1951, R. W., 
1951-52, 408: voor deze overeenkomst gelden niet de gronden van vernietigbaarbeid van 
de andere overeenkomsten. Het verder te bespreken cassatiearrest van 12 juni 1953, dat 
het cassatieberoep verwerpt, sluit zich niet bij deze opvatting aan. 
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Deze opvatting vindt weinig weerklank. De gebondenheid van tegen
stemmers en afwezigen op hun contractuele toestemming doen steunen 
is een onduldbare fictie· die niets verklaart. 

Belangrijker is de opvatting volgens dewelke het besluit zelf geen 
overeenkomst is maar een uitvoering van de oprichtingsovereenkomst 1

• 

V oor de enen zou art. 70, zeker wat de statutenwijziging betreft, een 
afwijking uitmaken van de algemene regel uit art. 1134, eerste lid 2

• 

V oor anderen bestaat hier geen tegenstelling. Door de oprichtings
overeenkomst of door hun latere toetreding hebben de aandeelhouders 
zich van te voren onderworpen aan al wat de meerderheid zou besluiten . 
met naleving van de wettelijke of statutaire formaliteiten 3

• 

Hierbij moet worden aangestipt dat volgens de .meest gangbare opinie 
de oprichting van een N.V. een overeenkomst is 4

• 

In een arrest van 12 juni 1953 heeft het hof van cassatie de opvatting, 
die de rechtskracht van het besluit laat steunen op een toestemming van 
de. aandeelhouders, verworpen. Het geldig genomen besluit van de alge
mene vergadering is volgens het hoogste rechtscollege verbindend voor 
de aandeelhouders die er zich tegen hebben verzet of die aan de vergade
ring niet hebben deelgenomen, niet op grond van een vermoeden dat die 

· aandeelhouders hun toestemming hebben gegeven, maar uit kracht van 
de wet, nl. art. 70, tweede en volg. leden, en zonder hun toestemming 5

• 

Indien hiermede de contractuele opvatting van het besluit is verworpen 
en de vernietigbaarheid wegens wilsgebreken· van het contractenrecht 
schijnt uitgesloten, is nog nietpositief aangeduid welk het rechtskarakter 
van het besluit is. 

De vaststelling dat het besluit een rechtshandeling sui generis is, ver
klaart niets. 

Naar mijn mening kan het besluit beschouwd worden als een partij-

1 Noot onder Cass., 26 april1948; Rev. Prat. Soc., 1949, nr. 4094, blz. 183. 
2 Cass., 1 dec. 1927, Pas., 1928, I, 29, met concl. Proc. Gen. P. LECLERCQ; - Cass., 

5 iuni 1947, Pas., 1947, I, 240, met concl. Proc. Gen. CoRNIL. 
3 WAUWERMANS, P., nr. 466, blz. 314; ·~Hrb. Brussel, 19 aug, 1936, Rev. Prat. Soc., 1937, 

nr. 3620, blz. 124. · 
· 4 Zie o.m. FREDERICQ, IV, nr. 6, blz. 63 en volg,;:- Brussel, 28 febr. 1952, Rev. Prat. Soc., 
1954, nr. 4425, blz. 316, met noot P. COPPENS;--,.. Luik, 8 juli 1952, Rev. Prat. Soc., 1953, 
nr. 4344, blz. 32, met noot P. CoPPENS. 

VAN RIJN houdt er een andere opvatting op na. De oprichting zou in een reeks eenzijdige 
wilsverklaringen bestaan (VAN RIJN, I, nr. 480, blz. 330); hij sluit hierbij aan bij de leer van 
de instelling (lnstitution). De chronische onduidelijkheid en de betwiste bruikbaarheid van 
dit begrip (of van deze idee) in het vennootschapsrecht moet hier niet besprÖken worden. 
Men weet ook dat de contractuele opvatting niet louter theoretisch van aard is. Zij verant~ 
woordt de in het Belgische recht volgehouden onmogelijkheid van de eenmansvennootschap 
(Cass., 5 jan. 1911, Pas., 1911. I, 68, met concl. eerste adv. Gen. TERLINDEN; - FREDERICQ, 
IV, nr. 7, blz. 65;- Concl. van adv. Gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH vóór Cass., 22 maart 
1962, Pas., 1962, I, 809 en volg.). · · 

Op deze theoretische vraag ga ik thans niet in. Alles hangt af van de keuze tussen een 
ruim of eng begrip van de overeenkomst. Indien men deze begrijpt als overeenstemming 
tussen de wil van twee of meer personen gericht op het teweegbrengen van rechtsgevolgen 
(Aldus DE PAGE, I! (derde uitg.), 1964, nr. 447, blz. 409;- PLANlOL et RIPERT, VI, nr. 13, 
blz. 17), dan is de oprichting een overeenkomst. 
· 5 Pas., 1953, I, 796; Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4440, blz. 19, met concl. Proc. Gen. HAYOIT 

DE TERMICOURT en noot PmuPs. Met deze redengeving werd beslist dat de afwezige aandeel
houder de vernietiging van het. besluit van statutenwijziging niet kan eisen op grond van 
een wilsgebrek, -geweld, dat terzake vermoed werd krachtens de wet van 12 april 1947 
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beslissing. Afgezien van. het rechtskarakter van de oprichtingshandeling 
zelf, - overeenkomst of andere meerzijdige rechtshandeling, om het 
even, - gaat het hesluit in elk geval uit' van de· uit de oprichtingshartde
ling ontstane· rechtspersoon· zelf, die ·als rechtssubject handelt door zijn 
organen (algemene vergadering, raad van beheer enz.). 

Het besluit heeft als rechtsgevolg de nadere bepaling of zelfs de wijzi
ging van zijn eigen rechtspositie en van de rechtsbetrekkingen tussen de 
rechtspersoon aan de ene kant, en zijn aandeelhouders of het ander 
vennootschapspersóneèl (raad van beheer of commissarissen) aan de 
andere kant. Weliswaar bestaat, anders b.v. dan in § 315 B.G.B., geen 
algemene regel omtrent de partijbeslissing in de Belgische wet, en is deze 
rechtsfiguur minder goed bekend. Toch zijn er voldoende gevallen van 
partijbeslissing om daarin een voor het geldende recht bruikbare categorie 
te kunnen erkennen. Men denke slechts aan de partijbeslissing van de 
bankier om, in het kader van een discontocrediet; door hem te bepalen 
wissels niet te disconteren; de begroting door de advocaat of àrchitect 
van hun ereloon; de beslissingen tot aanpassing van de premies die in 
de typepolissen zijn voorbehouden aan de verzekeraar 1

• 

In al deze gevallen, waarin een partiJ door haar beslissing de rechts
betrekkingen met de andere partij nader bepaalt, of wijzigt, moet degene 
van wie zij uitgaat, wil zij een geldige beslissing, te goeder trouw in 
objectieve zin, d.i. redelijk handelen. 

Het Belgische vennootschappenrecht bevat hiervan een merkwaardige, 
zij het voor de praktijk minder belangrijke toepassing in art. 1854, 
eerste lid B.W. 2

• 

Merkwaardig is eensdeels dat een van· de partijen in vennootscha ps
verband de bevoegdheid kan verkregen ·hebben om het aandeel in de 
winst te bepalen, en, aan de andere kant, dat tegen die partijbeslissing 
slechts kan wordèn opgekomen "indien zij blijkbaar (évidemmei1t) 
strijdig is met de billijkheid". De benadering van het besluit als partij
beslissing biedt o.m. het grote voordeel dat zij de eis van handelen te 
goeder trouw insluit en dat de rechterlijke toetsing geen volledige is, 
maar integendeel vooropstelt dat de aangevochten beslissing kennelijk 
tegen de redelijkheid zou indruisen. 

1 B.v. art. 11 Brandverzekeringspolis; art. 9 en 14 van de polis Burgerlijke aansprakelijk-
heid. · - · · 

2 Deze bepaling van de Code Civil is in art. 1671 Ned. B.W. terzijde gesteld. 
Dat deze bepaling niets anders is dan een toepassing op de vennootschap van een regel 

met ruimere draagwijdste kan o.m. blijken uit DoMAT, Les lois civiles, Liv. I. Tit. I, Sect. 
III, § XI: "Dans les conventions ou il faut faire ouelou'estimation, comme du prix d'une 
ven te, de la valeur d'un loyer, de ·la qualité d'un ouvragè, des portions de gain ou de perte 
oue doivent avoir les associés, et autres semblables, si les contractans s'en rapportent à ce 
qui sera arbitré par une tieree personne, soit ou'on la norome ou non; ou même à !'arbitrage 
de la partie, i1 eli est de même oue si on s'était remis à ce qui serait règlé par des persennes 
de probité, et oui s'y connussent. Et ce qui sera arbitré contre cette règle n'aura pas de lieu; 
parce que I' intention de ceux qui se rapportent à ces sortes de. choses à d'autres personnes, 
renferme la condition, oue ce qui sera. règlé sera .raisonnable; et leur dessein n'est pas de 
s'obliger à ce oui pourrait être arbitré au-delà des hornes de la raison et de l'équité". Zie 
ook MEIJERS, E. M., Aanvulling en uitlegging van overeenkomsten door een der partijen, 
Verz. Opstellen, III, blz. 16 en volg, · 

Deze opvatting wordt benaderd door P. CaPPENS (o.c., nr. 119, blz. 155), bij zijn verant
woording van de onderwerping van het besluit aan de eisen van goede trouw. 



3. Besluiten van andere organen dan de algemene vergadering 

De algemene vergadering is bij uitstek het orgaan waarin de vennoot
schap als rechtspersoon zijn eigen werking en de rechtsbetrekkingen met 
zijn leden, de aandeelhouders, bepaalt. 

Ook andere collegiale organen nemen besluiten waarin, binnen hun 
bevoegdheidssfeer, de vennootschap als rechtspersoon zijn wil tot stand 
brengt en openbaart, o.m. de raad van beheer en de algemene raad. 

Hierbij moet worden onderstreept dat, naar Belgisch recht, een lid 
van de raad van beheer individueel geen vertegenwoordigingsbevoegdheid 
heeft. De raad alleen is, als collegiaal orgaan van de vennootschap, 
bevoegd 1 . · 

De nietigheid van besluiten van andere organen dan de· algemene 
vergadering zou in principe kunnen worden ingeroepen, naargelang van 
de gevallen, door een lid van het college, door de vennootschap, of door 
derden 2

. 

Men vergete echter niet dat het hier slechtsgaat over de nietigheid van 
het besluit zelf. M.a.w. moet hier niet onderzocht worden de geldigheid 
van de externe rechtshandelingen door het vertegenwoordigingsargaan 
verricht, met inachtneming van het bestaan of ontbreken van wettelijke 
of statutaire bevoegdheid. De eventuele nietigheid, - b.v. van rechts
handelingen buiten het statutair doel verricht 3

, spruit voort uit de on
bevoegdheid ·van het vertegenwoordigingsorgaan, niet uit de nietigheid 
van het besluit waardoor tot de handeling was beslist. 

Het is dan ook duidelijk dat, telkens wanneer de externe handeling 
die tot uitvoering van een nietig besluit genomen is, tot de bevoegdheid 
van het vertegenwoordigingsargaan behoort, deze nietigheid aan on
wetende derden met wie is gehandeld, niet kan worden tegengeworpen 4

. 

Er kunnen zich nochtans gevallen voordoen waarin de nietigheid van 
het besluit van de raad van beheer (of van de algemene raad) rechtstreeks 
kan ingeroepen worden, terwijl geen vraag van vertegenwoordigings
bevoegdheid te pas komt. Het besluit genomen bij toepassing van statu
taire bedingen die de overdracht van aandelen afhankelijk stelt van de 
toestemming te verlenen, hetzij door de raad van beheer, hetzij door de 
algemene raad 5

, is een rechtshandeling die van dezelfde aard is als het 
besluit dat door de· algemene· vergadering zou genomen zijn. Dit besluit 
is een partijbeslissing; indien het klaarblijkelijk indruist tegen. de rede-

1 Cass., 15 okt. 1959, Pas., 1960, I, 193; R. W., 1960- 61, 419. 
2 Vgl. VAN RIJN, I, nr. 654, blz. 414. 
3 Zie o.m. Cass., 31 mei 1957, Pas., 1957, I, 1176, met concl. Proc. Gen. HAYOIT DE 

TERMICOURT; R.C.J.B., 1958,283, met noot P. VAN ÛMMESLAGHE;- Cass., 10 nov. 1962, 
Pas., 1963, I, 364; -Brussel, 2 juni 1958, Pas., 1959, 11, 95. 

4 Zie reeds: Cass., 29 nov. 1877, Pas., 1878, I, 22. De nietigheid van het besluit van de 
raad van beheer, wegens niet naleving van de statutaire regelen van beraadslaging, kan 
niet worden tegengeworpen aan de derden, die alleen moeten nagaan of zij met personen 
handelden die de vereiste hoedanigheid bezitten om de vennootschap te verbinden. 

5 Dit onderstelt dat de oprichtingsakte het zogenaamde beding van aanvaarding (clause 
d'agrément) meestal gepaard met .een beding van voorkoop (clause de préemption),. zou 
bevatten. 
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lijkbeid en integendeel een daad van willekeur is, zal het kunnen nietig 
verklaard worden 1

. 

Het ambt van commissaris kan, zoals opgemerkt is, eenhoofdig of 
collegiaal zijn. Ofschoon in dit laatste geval, volgens de wet dezelfde 
regelen van beraadslaging. als voor de raad van beheer dienen nageleefd 
te worden, moet hieraan in dit preadvies geen aandacht besteed worden, 
gezien -de taak van de commissaris hoofdzakelijk tot controle en verslag" 
geving ter algemene vergadering beperkt is, terwijl hij, ook al is hij lid 
van een college, persoonlijk toezicht kan uitoefenen en zijn persoonlijk 
standpunt kan kenbaar maken. 

Verder zal dus steeds sprake zijn van besluiten van de algemene ver" 
gadering van aandeelhouders. 

§ Il. DE NIETIGHEIDSGRONDEN VAN BESLUITEN 

1. Het besluit in strijd met het gemene recht 

Het besluit, als rechtshandeling, zal nietig zijn op dezelfde gronden 
als diegene die om het even welke rechtshandeling aantasten. Het 
Belgische B.W. bevat, evenmin als het Nederlandse, geen algemene 
regelen betreffende de nietigheid van rechtshandelingen. 

Al wordt het leerstuk van de nietigheid van rechtshandelingen als 
een van de meest duistere van het burgerlijk recht bestempeld 2 toch 
lijken enkele principes algemeen aanvaard te zijn. 

Een rechtshandeling die strijdig is met de openbare orde of de goede 
zeden is krachtens art. 6 B.W. nietig. 

Inbreuk op een regel van dwingend recht heeft nietigheid slechts ten 
gevolge wanneer de regel strekt tot bescherming van het algemeen 
belang. 

Gevallen in de Belgische rechtspraak waarin de nietigheid wegens 
inbreuk op een regel van openbare orde of van . dwingend recht werd 
uitgesproken 3 komen nagenoeg niet voor 4

• 

Aan de andere kant is het besluit een rechtshandeling, en wordt aan
genomen dat de regelen betreffende de wilsgebreken uit art. 1109 en volg. 
B.W. (dwaling, geweld en bedrog) op alle'rechtshandelingen toepasselijk 
zijn. 

Toch blijft het een vraag of, en in hoever, deze regelen, naar Belgisch 
recht, op het besluit kunnen worden toegepast. In de. handboeken zoekt 

1 FREDERICQ, L., IV, nr. 392, blz. 385;---:- CHEVALIER, P., Des restrictions à la transmission 
des actions nominatives par l'exercice d'un droit de préemption réservé à la société anonyme, 
Rev. Prat. Soc., 1934, nr. 3389, blz. 145 en volg.;- Vgl. ook: CoPPENS, P., L'abus de ma
iorité dans les sociétés anonymes, nrs. 141 en volg., blz. 183 en volg. 

2 Vgl. DE PAGE, I (derde uitg.), nr. 96, blz. 141. 
3 De regelen van openbare orde die het vennootschappenrecht beheersen, nl. de bepalingen 

met dit karàkter uit de vennootschappenwet en uit titel IX, Boek 111 B.W., blijven hier voor
lopig buiten beschouwing. Zie daarover het volgende nummer. 

4 Alleen kan vermeld worden de nietigverklaring van besluiten van een raad van beheer 
en een algemene raad, die er toe strekten een dagblad tijdens de bezetting verder te· doen 
verschijnen in de "nieuwe orde"-richting, overigens in strijd met het politieke doel van de 
vennootschap (Brussel, 14 juli 1948, Rev. Prat. Soc., 1952, nr. 4246, blz. 25). 
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men vruch!eloos naar een .cl videlijk standpunt dienaangaande, laat staan 
dat de vraag wordt aangeraakt. 

_ In . een reeds aangehaald arrest, dat het besluit als een overeenkomst 
bestempelt, wordt nochtans geoordeeld dat hiervoor bijzondere regelen 
gelden 1

• 

In een arrest van 18 juni 1925 2
, scheen het hof van cassatie geneigd 

te zijn de artt. 1109 B.W. en volg. toepasselijk te verklaren op het besluit. 
Het oordtelde dat het derde lid van art. 79 _ (ongeldigheid van. de decharge 
die door bedrog is verkregen) een toepassing uitmaakt van de algemene 
principes waarop de artt. 1109 en volg. B.W. steunen. Dientengevolge 
ka;n dwaling evenzeer als bedrog grond opleveren voor_ ongeldigheid 
van het besluit van decharge. 

In dit geval had blijkbaar de meerderheid ter vergadering in dwaling 
verkeerd 3

• 

Bij nader toezicht kunnen wilsgebreken; waardoor de wilsverklaringen 
van de aandeelhouders aangetast zijn, slechts grond opleveren tot nietig
verklaring van het besluit, indien en voor zover zou blijken dat, ter 
vergadering, . geen meerderheid voor het betwiste besluit zou bekomen 
zijn zonder de stemmen van de dwalende, bedrogen of gedwongen 
aandeelhouders. 

Die oplossing is· in een later arrest van het hof van cassatie aanvaard. 
De nietigheid van een besluit (benoeming van leden van de raad van 
beheer) was door de feitenrechter aangenomen op grond. van de vast
stelling dat een aandeelhouder tengevolge van geweld ( oorlogsomstandig
heden) verhinderd was geweest om aan de vergadering_ deel te nemen. 

Volgens het hof van cassatie volstaat deze vaststelling niet; de feiten
rechter had nioeten nagaan of en in hoever de meerderheid ter vergadering 
anders zou ·zijn geweest, indien de aandeelhouder aan de stemming 
deelgenomen zou hebben 4

. 

1 Brussel, 26 mei 195.1, R. W., 1951-52, 408. Het besluit kon dus niet vernietigd worden 
op grond van het geweld waardoor de toestemming van de aandeelhouder aangetast was. 
Het hof van cassatie verwierp het cassatieberoep in zijn boven aangehaald arrest van 12 juni 
1953 met een andere redengeving. 

2 Pas., 1925;·1, 297; Rev, Prat. Soc., 1926, nr. 2701, blz. 228. 
3 De nietigheid- van het beslult van decharge was niet op een daartoe strekkende eis 

uitgesproken. Het werd zonder meer als ongeldig beschouwd in een eis tot schadeloos
stelling ingesteld door de curators van de inmiddels failliet verklaarde vennootschap. 

4 Cass., 26 april1948, Ras., 1948, I, 277; Rev. Prat. Soc., 1949, nr. 4094, blz. 178. 
In een ander geval, beslecht door het reeds aangehaalde arrest van 12 juni 1953 (Pas. 

1953, I, 796; Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4440, blz. 19, met concl. Proc. Gen. HAYOIT DB 
TERMICOURT) was de nietigverklaring van een besluit (van statutenwijziging) geëist eveneens_ 
op grond van geweld (terzake wettelijk vermoed krachtens de wet van 12 april 1947), door 
eel1 aandeelhouder die aan de vergadering niet had deelgenomen. 

In dit arrest mag niet meer worden .gelezen dan wat er in is gezegd, 
De nietigheid was immers geëist op grond van een gebrek aan toestemming in het besluit 

zelf. Het gebrek in dergelijke toestemming, werd als nietigheidsgrond verworpen omdat 
het besluit de afwezigen, en de tegenstemmers zonder, of tegen hun toestemming verbindt. 

Met inachtneming van de redengeving van het arrest van 1948 (waarmede het arrest 
van 1953 niet strijdig is), zou hetgeweld wel als een grond van nietigheid kunnen gelden, 
voor zover zou blijken dat; moest het niet zijn gepleegd, de meerderheid ter vergadering 
tot .een ander besluit zou gekomen zijri, 

Het hof te Brussel verklaarde een tijdens de bezetting genomen besluit nietig op grond 
van geweld,_ omdat _de vrees. voor de bezetter een (niet nader bepaald) aantal aandeelhouders 
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Het bezwaar dat kan gemaakt worden tegen deze louter rekenkundige 
benadering van de stemming, zonder inachtneming van de daaraan voor
afgaande beraadslaging, komt verder· ter sprake. Het moge thans vol
staan vast te stellen dat de wilsgebreken van dwaling of geweld, waar
door de wil van een of meer aandeelhouders is aangetast, op zichzelf 
niet voldoende zijn als nietigheidsgronden voor het besluit. 

Anders is het met het bedrog dat door de leiding. van de vennootschap 
is gepleegd. . 

Zeker moet de toepassing van art. 1116 B.W. worden uitgesloten, waar 
het voor de vernietiging wegens bedrog vereist dat dit door de tegenpartij 
zou gepleegd zijn. De organen van bestuur zijn klaarblijkelijk geen 
tegenpartij, noch van de algemene vergadering, noch van de aandeel
houders. 

Volgens de heersende mening is het bedrog, dat door de leiding is 
gepleegd, een grond van nietigheid van de onder invloed daarvan 
genomen besluiten 1

• 

In die richting gaat ook het voorontwerp van nieuwe wet betreffende 
de N.V., waar het onder nietigheidsgronden vermeldt de overtreding 
met bedrieglijk opzet van de regelen betreffende de werking van de 
algemene vergaderingen. 

2. Het besluit in strijd met de wettelijke regeling van de N. V. 

De Vennootschappenwet bevat geen regeling omtrent de nietigheid 
van besluiten 2

• 

Zoals reeds opgemerkt is, moet voor elke bepaling afzonderlijk na
gt!gaan worden in hoever zij dwingend recht geeft en eventueel de open
bare orde raakt, wat van belang is voor de sanctie waardoor haar over
treding getroffen wordt. Aangenomen wor_dt dat niet elke dwingende 
wetsbepaling tevens van openbare orde is; zij is dit niet wanneer zij 
slechts private belangen beoogt te beschermen. In dat gevàl wordt de 

heeft weerhouden aan de vergadering deel te nemen of er hun stem te laten horen (Brussel, 
14 juli 1948, Rev. Prat. Soc., 1952, n.r. 4246, blz. 25). Het volgens het hofvan cassatie ver-
eiste rekensommetje werd in dit arrest niet gemaakt. · 

1 Zie o.m. PARIDANT, F., Noot in Rev. Prat. Soc., 1926, nr. 2695, blz. 201; ~noot PASSE
LECQ, Rev. Prat. Soc., 1949, nr. 4094, blz. 183 en volg.;- CoPPENS, P., L'abus de majorité 
dans les sociétés anonymes, nrs. 121 en volg., blz. 157 en volg.;:- VAN RIJN, I, nr. 719, 
blz. 447. . 

Hiermede wordt bedoeld zowel het bedrog in de voorstelling van zaken in de verslagen 
en ter vergadering, als het bedrog waardoor een zeker aantal aandeelhouders uit de ver
gadering zijn verwijderd gehouden. 

Bovendien moet onderstreept worden datbedrog hier soms zeer ruim begrepen wordt, 
wat onder meer in de franstaligeliteratuur tot uiting komt in het door elkander gebruiken 
van de woorden dol en fraude. In vele gevallen wordt niets anders bedoeld dan een inbreuk. 
op de eis van goede trouw, met al dan niet uitdrukkelijke verwijzing naar art. 1134, derde 
lid B.W. 

2 In het voorontwerp van nieuwe wet betreffende de N.V. is in een regeling voorzien. 
Het somt de nietigheidsgronden op. Verder ontzegt het de eis tot nietigverklaring aan de 
aandeelhouder die voor het besluit heeft gestemd of die het beroep op de nietigheid verzaakt 
heeft, uitgezonderd bij inbreuk op een regel van openbare orde; het bepaalt dat de eis tegen 
de vennootschap wordt ingesteld; het voorziet in een beperking van de nietigheden ten aan
zien van derden en bepaalt een korte verjaring voor de eis tot nietigverklaring. 

~--~ 



inbreuk niet noodzakelijk· door ·nietigheid gesanctioneerd, of minstens 
'kan het inröepen van de nietigheid worden verzaakt en kan zij· door dè 
rechter 11iet ambtshalve worden uitgesproken 1

. 

Dit onderscheid gaat voor de hier behandelde materie slechts gedeel
telijk op 2

• 

Het al dan niet dwingend karakter van de· wettelijJee regel die bij de 
besluitvorming overtreden ··{s, geeft, wat de toe te passen sanctie betreft, 
geen vaste oplossing. 
· Twée gevällen van strijd met de 'wettelijke regelingvan de· N.V. kunnen 

achteréenvolgend:bèhandeld wotdennl. het besluit waardoor de algemenè 
vergadering haar b'evöegdheid te buiten gaat en het besluit dat tot stand 
gebracht is met inbreuk op de wettelijke regelen voor de besluitvorming. 

Een eerste, principieel aanvaarde nietigheidsgrond is de overschrijding 
vari bevoegdheid (excès de pouvoir). 

Vooraf moet de negatieve inbreuk door de algemene vergadering op 
haar eigen bevoegdheid worden vermeld. . 

Is nietig elk besluit waardoor-de·algemene.vergadering haaronaantast
bare bevoegdheid zou verzaken of aan een ·ander orgaan toewijzen 3

• 

Er kan vervolgens spraak zijn van onbevoegdheid wanneer het besluit 
genomen wordt, hetzij in een materie die tot de exclusieve bevoegdheid 
van een ander orgaan behoort, hetzij in een materie waartoe geen enkel 
vennootsc4apsorgaan.bevoegd kan zijn .. 

1 Zie o.m. Cass., 9 dec. 1948, Pas., 1948, I, 699;- DE PAGE, I, nr. 91 en 91bis B, blz. 110 
en volg.; ____. Cass., 6 dec. 1956, R.C.J.B., 1~60, 156, met noot G. BAETEMAN · 

2 Aldus worden de regelen betreffende de oproeping van de algemene vergadering onge
twijfeld als imperatief beschouwd. Bij de statuten kan van dit wettelijk minimum niet af
geweken worden; de wettelijke waarborgen kunnen alleen worden vergroot (RESTEAU, IX. 
nr. 1146, blz. 260). · 

Nochtans heeft de inbreuk op deze dwingende voorschriften slechts nietigheid van het 
besluit van een onregelmatig samengeroepen vergadering ten gevolge, in de verder te bepalen 
omstandigheden, nl. wanneer de besluitvorming er door verdraaid is geweest (RESTEAU, 11, 
nr. 1215, blz. 336). 

Aan de andere kant is de beperking van het stemrecht door art. 76 bepaald niet alleen 
van dwingend recht, maar bovendien van openbare orde (zie de strafbepaling van art. 200). 
Dientengevolge kan de miskenning van het voorschrift ambtshalve door de rechter worden 
vastgesteld (FREDERICQ, V, nr; 486, blz. 688; -'R.P.D:B., Tw. Sociétés anonymes, nr. 1245). 
Het besluit zelf wordt slechts vernietigd in zover de meerderheid niet zonder de overdreven 
stemmen zou bereikt zijn, 

Volgens VAN RIJN heeft elke-inbreuk op een dwingende wetsbepaling de nietigheid van 
het besluit ten gevolge, ongeacht de invloed die deze inbreuk op de besluitvorming heeft 
uitgeoefend (VAN RIJN, I, nr. 718, blz. 446). 

Deze opvatting wordt niet gevolgd in de heersende rechtspraak eti rechtsleer o.m. betref
Jende' de oproeping van de vergadering door een onbevoegde (zie verder voetnoot 1 en 
volg. 21). 

M.b.t. besluiten buiten de agenda genomen zijn de meesten geneigd die als ongeldig te 
beschouwen. -

Het voorontwerp van nieuwe wet op de N.V~ bepaalt hiervoor uitdrukkelijk de nietigheid. 
In elk geval ten slotte, wordt, zoals verder zal blijken, nagenoeg zonder betwisting aan

genomen dat het inroepen van de nietigheid ook wegens inbreuk op dwingende wetsbepalin
·gen, uitdrukkelijk ofstilzwijgend kan verzaakt worden. 

3 VAN RIJN, I, nr. 709, blz. 443·;- PASSELECQ, Sociétés commerciales, nr. 2478, blz. 375; 
- WAUWERMANS, nr. 465, blz. 313;- Bankcommissie, Jaarverslag 1961, blz. 129. 
' Modaliteiten van tenuitvoerlegging van ·haar besluiten kunnen door de algemene ver
gadeiing aan.de raad.van beheer opgedragen. worden: Luik, 12 jan. 1961, Pas., 196l,II 
234; Rev. Prat. Soc.,1962. nr. 5038, blz. 146. 
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De vraag of besluiten, waarbij de algemene vergadering.zich op posi
tieve wijze ·inmengt in aangelegenheden , die tot de bevoegdheidssfeer 
van een ander orgaan behoren, __,. b.v. de raad van beheer, - nietig 
Zijn, kan .in het geldende recht geen beslist antwoord krijgen 1

,· tenzij 
voor het geval waarin' de statuten zelf een bijzondere bevoegdheids-: 
verdeling zouden bevatten. De miskenning hiervan zou een inbreuk 
uitmaken op:de statuten. Voorbehouden blijft het geval waarin de alge
mene vergadering opnieuw bevoegd zou worden, op grond van haar resi
duaire bevoegdheid, ten gevolge van de onmogelijkheid waarin het statu
tair bevoegd verklaarde orgaan zich zou bevinden om een besluit te 
kunnen nemen. 

Aan de andere··kant wordt algemeen aanvaard dat het besluit. van .de 
algemene vergadering, waartoe geen enkel vennootschapsargaan bevoegd 
is, nietig is. Dit ware nl. het geval met een besluit waarl?ij, met inbreuk 
op art. 26, de aandeelhouders tot meer dan tot de toegezegde inbreng 
zouden verplicht worden 2

. 

Tot deze gedachtengang behoort ook de niet altijd zeer duidelijke 
theorie die de bevoegdheid van dè algemene vergadering begrenst door 
de eis van eerbiediging van zogenaamde verworven rechten. 
· Het is evident dat de rechten die derden tegen de N.V. verkregen hebben, 

door geen enkel besluit kunnen worden. aangetast .. Hier worden de 
individuele rechten . bedoeld die aandeelhouders of beheerders, i:t;J. die 
hoedanigheid, tegen de vennootschap verkregen hebben 3

• 

Aldus doet het besluit van de algemene vergadering, na de goedkeuring 
van de balans, om de dividenden uit te keren, in hoofde van elk van de 
aandeelhouders eigen rechten ontstaan. Deze kunnen hun niet ontnomen 
worden door een nieuw besluit van een latere algemene vergadering 4

• 

Zo ook kan de algemene vergadering het recht op tantièmes, verkregen 
door een ontslagen lid van de raad van beheer, niet te niet doen, ook 
niet onrechtstreeks, door een balans goed te keuren die, in strijd met de 
werkelijkheid, geen winst laat blijken 5

• 

Na de overschrijding van bevoegdheid komt als nietigheidsgrond in 
aanmerking de inbreuk op de regelen die de besluitvorming ter ver
gadering beheersen. 

Hier kan van meetaf aan een belangrijk onderscheid worden gemaakt, 

1 Zie boven, vóór voetnoot 4, blz. 377. 
2 Een voorbeeld ter zake van een coöper. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 

Brussel, 29 april 1950, Rev. Prat. Soc., 1951, nr. 4229, blz. 190, met noot CoPPENS. 
Vgl. betreffende een algemene vergadering van obligatiehouders: Hrb. Brussel, 20 mei 

1938, Rev. Prat. Soc., 1948, nr. 3991, blz. 45. 
3 Cass., 5 juni 1947, Pas., 1947, I, 240, met concl. Proc. Gen. CoRNIL. 
Buiten beschouwing blijven dus de .bijzondere rechten die krachtens de statuten aan een 

kategorie van aandeelhouders toegekend zijn. De statutenwijziging dienaangaande is bij 
art. 71 geregeld. · 

4 Hrb. Luik, 5 dec. 1916, Pas., 1917, III, 142; -Brussel, 11 dec. 1935, Rev. Prat. Soc., 
1936, nr. 3545, blz. 195; - WAUWERMANS, nr. 459bis, blz. 309 en nr. 614, blz. 400;
PAsSELECQ, nr. 2466;- VAN RIJN, I, nr. 522, blz. 352. Voorbehouden blijft de vaststelling 
van een dwaling (Brussel, 18 maart 1933, Rev. Prat. Soc., 1936, nr. 3556, blz. 238). 

5 Brussel, 27 maart 1935, Rev. Prat. Soc., 1935, nr. 3447, blz. 164. 
·Of het recht om lid te blijven een onaantastbaar verworven recht is, wordt betwist 

(bevestigend: VAN RIJN, I, nr. 525, blz. 353; - Anders: Cass., 5 juni 1947, l.c.) 
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naargelang· er door de ·leiding bedrog. gepleegd is of niet. Zoals opge
merkt wordt algemeen aangenomen dat de inbreuk met bedrieglijk opzet 
op de regelen die de oproeping van en de beraadslaging in de algemene 
vergadering bepalen, het daarop genomen besluit nietig maken, ongeacht 
de invloed die de onregelmatigheid in feite op het tot standkomen van 
het besluit heeft uitgeoefend 1 

• 

. Dergelijk bedrog uitgezonderd, wordt nagenoeg zonder betwisting 
aangenomen dat de inbreuk op ·of niet naleving van de wettelijke of 
statutaire vergàderingsregelen, ook al zijn zij dwingend van aard, op 
zichzelf geen voldoende grond voor nietigheid van het daarop genomen 
besluit opleveren. 

Uit de wordingsgeschiedenis van de vennootschappenwet kan blijken 
dat de wetgever elke bepaling omtrent de nietigheid van besluiten heeft 
willen achterwege laten om aan de rechter toe te laten in elk afzonderlijk 
geval, na afweging van de betrokken belangen, vast te stellen of de in
breuk op de wettelijke of statutaire bepalingen van aard is geweest om 
het genomen besluit ·ongeldig te maken 2 • 

In overeenstemming hiermede geldt als regel dat een besluit slechts 
dan mag worden nietig ver.klaard, wanneer de vastgestelde onregelmatig
heden een beslissende invloed hebben uitgeoefend op de uitslag van de 
beraadslaging. M.a.w. het besluit zal niettegenstaande de onregelmatig
heden als geldig gehandhaafd worden wanneer als vaststaand mag 
beschouwd worden dat een algemene vergadering, die op regelmatige 
wijze zou bijeengeroepen zijn en beraadslaagd hebben, tot hetzelfde 
besluit zou gekomen zijn 3

. 

De toepassing van deze regellaat enkele betwistingen oprijzen m.b.t. 
de· oproeping van de vergadering door een daartoe onbevoegd persoon, 
en het besluit dat buiten de aangekondigde agenda is genomen. Men is 
het· eens dat ·de vergadering regelmatig kan·· beraadslagen indien het 
volledige .. kapitaal is vertegenwoordigd, en al de aandeelhouders bereid 
zijn te beraadslagen 4

. 

1 RESTEAU, Il, nr. 12i9, blz. 339; -Noot (PASSELECQ), Rä. Prat. Soc., 1949, nr. 4094, 
blz. 183. 

Dit is uitdrukkelijk bepaald in het voorontwerp van nieuwe wet op de N.V. 
2 In het oorspronkelijk ontwerp was één nietigheid uitdrukkelijk bepaald nl. voor het 

besluit van goedkeuring van de balans dat niet voorafgegaan zou zijn van een verslag van 
de commissaris(sen). Deze tekst werd geschrapt op grond van de dubbele beschouwing 
dat eensdeels de inbreuk op dit voorschrift niet noodzakelijk met de nietigheid van het 
besluit moet gesanctioneerd worden, en anderdeels dat inbreuken op andere voorschriften, 
Jaargelang van de omstandigheden, de nietigheid van de daarop genomen besluiten ten 
gevolge kunnen hebben (vgl. RESTEAU, II, nr. 1214, blz. 334 en volg.). 

3 Cass., 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 300 met concl. Eerste adv. gen. MESDACH DE TER KIELE; 
- RESTEAU, Il, nr~ 1215, blz. 336;- WAUWERMANS, nr. 540, blz. 359 en nr. 608, blz. 396; 
- FREDERICQ, Traité, V, nr. 491, blz. 679 en volg.; - FREDERICQ, L. en S., Handboek, I, 
nr. 871, blz. 705; - Hrb. Brussel, 5 maart 1929, Rev. Prat. Soc., 1929, nr. 2959, blz. 186, 
met noot;- Hrb. Gent, 24 sept. 1930, Rev. Prat. Soc., 1930, nr. 3097, blz. 346 met noot;
Hrb. Brussel, 26 juli 1939, Rev. Prat. Soc., 1947, nr. 3909, blz. 28, met noot; - Hrb. 
Gent, 19 nov. 1953, R. W., 1954-55, 1309; - Hrb. Brussel, 7 okt. 1960, Rev. Prat. Soc., 
1961, nr. 5003, blz. 241. 

De regel is hernomen in het voorontwerp van nieuwe wet op de N.V. 
4 Zie o.m. PASSELECQ, nr. 2603. Deze auteur stelt hiermede gelijk het geval waarin slechts 

een miniem aantal aandelen afwezig zijn. 
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Volgens een eerste opvatting is de vergadering, bijeengeroepen door 
een onbevoegde,. niet wettig bijeengeroepen, en k:;m zij dientengevolge 
geen geldige besluiten nemen: het besluit is onvoorwaardelijk nietig 1 . 

Volgens een andere opinie, die wel overheersend blijkt te zijn, volgt 
uit de onregelmatigheid van de oproeping niet noodzakelijk de ongeldig
heid van de ter vergadering genomen besluiten, vermits de nietigheid 
niet in de wet is bepaald. Geen nietigheid wordt uitgesproken indien 
moet aangenomen worden dat een vergadering, regelmatig opgeroepen, 
dezelfde besluiten zou hebben genomen 2

. 

Ook lopen de meningen. uiteen nopens- de geldigheid van besluiten 
die buiten de agenda zijn genomen. De wet vereist de vermelding van de 
agenda in de oproeping (art. 73, derde lid) maar bepaalt geen sanctie 
voor besluiten die daarbuiten zouden genomen zijn. Voorzeker kan over 
om het even welk onderwerp beraadslaagd worden indien het volledige 
kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is 3

• 

Maar verder is de verplichte beperking van de beraadslaging tot de in 
de aangekondigde agenda vermelde punten niet alleen een regel van 
behoorlijke vergaderingstechniek, maar vooral een eis van goede trouw; 
De afwezigen hebben hun afwezigheid kunnen verantwoorden op grond 
van de hun aangekondigde agenda en mogen er op vertrouwen dat niets 
anders zal ter sprake worden gebracht. Alhoewel dienaangaande geen 
zeer duidelijke stellingen zijn ingenomen, mag wel aanvaard worden dat 
de heersende opvatting tot de nietigheid leidt van de buiten de agenda 
genomen besluiten 4 • 

Vanzelfsprekend moet·de statutaire jaarvergadering, afgezîen van elke 
aangekondigde agenda haar wettelijke taak vervullen (art. 77 en volg.) 
en moeten -onvoorziene vergaderingsincidenten beslecht worden. De 
betwisting is vooral belangrijk gebleken m.b.t. de vraag of aan leden van 

1 Hrb. Brussel, 7 febr. 1946, Rev. Prat. Soc., 1947, nr. 3944, blz. 215; - Hrb. Brussel, 
20 juli 1954, Rev. Prat. Soc., 1957, nr. 4660, blz. 88. 

Zie ook: VAN RIJN, I, nr~ 718, blz. 446. In zijn opvatting moet deze oplossing van een 
onvoorwaardelijke nietigheid principieel worden uitgebreid tot alle gevallen van inbreuk 
op "substantiële formaliteiten". Welke formaliteiten dit karakter zouden vertonen, -
behalve de formaliteiten van statutenwijziging, - wordt hierbij niet bepaald. 

2 WAUWERMANS, nr. 516, blz. 346;- RESTEAU, 11, nr. 121'8, blz. 339;- FREDERICQ, V, 
nr. 491, blz. 696; - RAQUEZ, S., noot onder Hrb. Brussel, 20 juli 1954, Rev. Prat. Soc., 
1957, nr. 4660, blz. 88;- 'T KINT, J., noot onder Brussel, 18 maart 1959, J.T., 1959, 583;
Brussel, 18 april 1931, Rev. Prat. Soc., 1932, nr. 3201, blz. 49; - Hrb. Antwerpen, 23 sept. 
1952, Rev. Prat. Soc., 1953, nr. 4296, blz. 110. 

Volgens deze laatste opinie zijn de belangen van de aandeelhouders geschaad, en zijn de 
besluiten door de algemene vergadering genomen dientengevolge nietig, wanneer vaststaat 
dat zij niet zouden genomen zijn indien de afwezige aandeelhouders ter vergadering aan
wezig waren geweest. 

3 Hrb. Gent, 15 dec. 1928, Rev. Prat. Soc., 1929, nr. 3004, blz. 366. 
4Vgl. PASSELECQ, nr. 2616, blz. 392;- FREDERICQ, V, nr. 478, blz. 673;- VAN RIJN, 

I, nr. 697, blz. 437; -Anders: Hrb. Gent, 15 dec. 1928, Rev. Prat. Soc., 1929, nr. 3004, 
blz. 366: toepassing van dezelfde regel als voor inbreuken op de andere regelen van oproe
ping en vergaderen. 

Het ontwerp van nieuwe wet op de N.V. vermeldt uitdrukkeilik deze nietigheidsgrond, 
zonder inachtneming van de beschouwing dat een later bijeengeroepen vergadering tot 
hetzelfde besluit zou kunnen gekomen zijn, 
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de raad van beheer en commissarissen ongevraagd ontslag kan worden 
verleend, wanneer dit onderwerp niet op de. agenda was vermeld 1 . 

De boven uiteengezette ·regel die, in het algemeen, het onregelmatig 
genomen besluit geldig verklaart wanneer mag aangenomen worden 
dat het besluit zou gehandhaafd blijven op een regelmatig bijeengeroepen 
en beraadslagende vergadering, gaat niet vrij uit voor kritiek. De kwestie 
wordt immers wel eens al te simplistisch tot een louter rekensommetje 
herleid 2

• 

Er moet rekening gehouden worden niet alleen met de stemkracht 
van een afwezige maar ook met zijn overtuigingskracht. Aan de stemming 
gaat immers een beraadslaging vooraf waarbij argumenten kunnen wor
den naar voor gebracht die de stemming kunnen beïnvloeden. 

Er wordt. dan ook terecht voorgehouden dat de rechtbanken met de 
1 argumenten van afwezigen zullen moeten rekening houden en, na .vast

stelling van hun ernst, de genomen besluiten eventueel zullen ver .. 
nietigen 3

• 

Zoals opgemerkt kan, ongeacht het dwingend karakter van de over
treden wettelijke regel, het vernietigbare besluit worden bekrachtigd 
door een latere algemene vergadering die binnen haar bevoegdheidssfeer 
regelmatig beraadslaagt 4 • 

3. Het besluit in strijd met de statuten 

De statutaire bepalingen zijn op dezelfde wijze als de wet verplichtend, 
mits zij niet afwijken van imperatieve wettelijke regelen. Al wat over 
het besluit in strijd met de wet is gezegd, is op dezelfde wijze toepasselijk 
op het besluit in strijd met de statuten. Dit geldt nl. m.b.t. de 6verschrij-

X ding van statutaire bevoegdheid en de niet-naleving van de statutaire 
formaliteiten van oproeping en· beraadslaging. 

Ook is het mogelijk dat in de oprichtingsakte de sanctie van nietigheid 
uitdrukkelijk zou bepaald zijn voor de inbreuken op statutaire formali
teiten van bijeenroeping en beraadslaging. 

De statuten kunnen evenwel door een buitengewone· algemene ver
gadering worden gewijzigd. Daartoe vereist de wet, in hoofdzaak, be-

1 Bevestigend: RESTEAU, 11. nr. 1147~ blz. 262 en volg. 
Ontkennend: DEMEUR, P., Du pouvoir de !'assemblée générale de révoquer les administra

teurs à défaut d'indication précise dans l'ordre du jour, Rev. Prat. Soc., 1925, nr. 2639, blz. 
263 en volg.; -dezelfde: L'urgence d' une décision sociale ionde-f-elle une compétence excep
tionnelle de ['assemblée ou des tribunaux, Rev. Prat. Soc., 1955, hr. 4457, blz. 65 en volg.;____:. 
VAN RIJN, I, nr. 587, blz. 387. . 

Bevestigend mits hoogdringendheid en op grond van ter vergadering ontdekte feiten: WAu
WERMANS, nr. 560, blz. 374;- PASSELECQ, nr. 1774 en 2619;- VAN RIJN, I, nr. 587, blz. 
386 en volg. en nr. 697, blz. 437 en volg. 

2 Zeer duidelijk in het boven aangehaalde cassatiearrest van 26 april 1948, l.c.: zouden dè 
stemmen van de, tengevolge van geweld verhinderde, aandeelhouders; de meerderheid ter 
vergadering hebben gewijzigd? 

3 RESTEAU, 11, nr. 1215, in fine, en nr. 1217, in fine, blz. 338 en volg.;- Noot (PASSELECQ) 
Rev. Prat. Soc., 1949, nr. 4094, blz. 181·;- Noot CoPPENS, Rev. Prat. Soc., 1952, nr. 4246; 
blz. 29;- STEYAERT, J., De Naamloze vennootschap, R.W., 1950-51, 652. 

4 Cass., 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 300; - PASSELECQ, nr. 2628. 
Mogelijk is oök een impliciete bekrachtiging, b.v. door uitvoeringsmodaliteiten van het 

vroegere (vernietigbare besluit) te bepalen: WAUWERMANS, nr. 616, blz. 401. 



nevens een bijzondere wijze van. oproeping, een quorum (op de eerste 
vergadering) en een versterkte meerderheid (art. 70-72). 

De statutenwijziging kan, in afwijking van deze aanvullende wettelijke 
regeling (art. 70, tweede lid), bij de oprichtingsakte uitgesloten, beperkt 
of gemakkelijker gemaakt worden. Op dwingende wijze is echter bepaald 
dat de wijziging in authentieke vorm moet geschieden en openbaar 
gemaakt worden (art. 12). 

be formaliteiten van de statutenwijziging kunnen hier onbesproken 
blijven. 

Het wordt niet betwist dat, zonder naleving van de wettelijke of statu
taire regelen die voor de wijziging van de statuten bepaald zijn, geen 
besluit kan worden genomen waa,rbij afgeweken wordt van of inbreuk 
gemaakt op de statuten, zij het met eenparigheid van stemmen; het 
besluit zou door een onbevoegde vergadering zijn genomen 1

. 

Een nietigheid van heel bijzondere aard volgt, voor de besluiten die 
statutenwijziging inhouden, uit art. 12, eerste lid, dat in zijn samenhang 
met art. 4 moet worden gelezen. Het besluit dat genomen is zonder 
naleving van het vereiste bijzondere authentieke akte is niètig ex tune, 
wanneer de nietigheid door. een derde wordt ingeroepen; het is nietig 
ex nunc wanneer de, nietigverklaring door één of meer aandeelhouders 
wordt geëist 2

• 

4. Het besluit in strijd met het óngeschreven recht 

Het regelmatig genomen meerderheidsbesluit heeft rechtskracht ook 
voor de minderheid en de afwezigen. Dit betekent echter niet dat de 
formele naleving van de wettelijke of statutaire regelen in alle gevallen 
zou volstaan. Een formeel geldig genomen besluit kan, tengevolge v;:~.n 
de inbreuken~ op de. eisen van materieel recht in de wijze van _het tot
standkomen of in de inhoud zelf vernietigd worden. 

In het opschrift van deze afdeling worden deze inbreuken als inbreuken 
op de normen van het ongeschreven recht betiteld, omdat zij niet in de 
woorden van de thans. geldende wet kunnen worden gelezen, maar af
geleid moeten- worden uit de algemene principes die de rechtsbetrek
kingen in vennootschapsverband beheersen en die aan de wettelijke 
voorschriften een zinvo1le samenhang verlenen. ' 

Over de principiële mogelijkheid om ·formeel regelmatig genomen 
besluiten aan het oordeel van de rechter te onderwerpen wegens schending 

1 FREDERICQ, V, nr. 495, blz. 706; nr. 503 in fine, blz. 716 en nr. 505, blz. 718; -VAN 
RIJN, I, nr. 710, blz. 443; - Hrb. Brussel, 19 aug. 1936, Rev. Prat. Soc., 1937, nr. 3620, 
blz. 124; -Brussel, 14 juni 1955, Rev. Prat. Soc., 1957, nr. 4707, blz. 243. · 

Door andere organen genomen besluiten, die tegen de statuten indruisen, kunnen door 
de algemene vergadering worden bekrachtigd (art. 70, eerste lid en 79, derde lid) op voor
waarde dat de algemene vergadering hierbij zou blijven binnen haar eigen bevoegdheidssfeer 
zoals die door de statuten is bepaald, en· de besluiten materieel, naar hun inhoud, conform. 
zijn aan de statutaire bepalingen. 

2 Zie o.m. GILSON, F., Les modifications aux statuts des sociétés anonymes, nr. 91, blz. 
148;- VAN RIJN, I, nr. 797 in fine, blz. 480;- Hrb. Brussel, 10 nov. 1965, R. W., 1965-
66, 1173. 
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van regelen van het ongeschreven materieel recht bestaat in het huidige 
recht overeenstemming. De aanduiding van de nietigheidsgronden en de 
daarbij gebezigde terminologie doen eerder verward aan en de gevallen 
waarin besluiten op deze gronden zijn vernietigd, zijn zo schaars dat de 
rechtspraak ten deze terecht als al te omzichtig mag bestempeld worden. 

V ooreerst is mogelijk dat het ongeschreven recht bij de formele na
leving van de voorschriften van bijeenroepen en beraadslagen zou ge
schonden zijn, nl. wanneer de vervulling van de wettelijke vereisten van 
oproeping en beraadslaging niet te goeder trouw is geschied. 

Over het principe is men het eens 1
, en in de rechtspraak worden hier-

van enkele toepassingen gevonden 2
• . 

De sanctie is ·hier dezelfde als degene die de formele onregelmatigheid 
treft: het besluit wordt slechts vernietigd in de mate waarin de uitslag 
van de beraadslaging anders zou geweest zijn indien de wettelijke vereisten 
te goeder trouw zouden vervuld zijn geweest. 

Veel complexer is de kwestie in hoever formeel regelmatig genomen 
besluiten wegens hun inhoud ·aan het oordeel van de rechter kunnen 
onderworpen worden en door hem vernietigd. 

De principiële mogelijkheid van een gerechtelijke toetsing wordt al
gemeen erkend, maar nopens de toetssteen bestaat een onmiskenbare 
verwarring. 

V oor alle criteria samen wordt als verzamelnaam gebezigd het mis
bruik van meerderheidspositie, waarmede dan meestal de meerderheid 
ter vergadering wordt bedoeld 3• · 

De gangbare criteria worden door de meeste auteurs vaak in één adem 
door elkander gebezigd, zodat hun opvattingen niet altijd ldaar afgelijnd 
uit de verf komen. 

Als eerste regel van ongeschreven recht geldt de eis van gelijke behan
deling van de aandeelhouders. De besluiten moeten voor allen die gelijke 
rechten hebben gelijke gevolgen hebben, zonder dat de enen ten nadele 
van de anderen zouden bevoordeeld worden 4

• 

1 WAUWERMANS, nr. 458, blz. 307 en volg.;- RESTEAU, Il, nr. 1145, blz. 259;- FREDE
RICQ, V, nr. 477, blz. 672. 

2 Aldus b.v. kunnen de eisen van goede trouw medebrengen dat de oproeping op een· 
meer doeltreffende wijze zou gedaan worden dan met strikte naleving van de wettelijke 
formaliteiten en termijnen. Zo kan vereist worden dat, bij afwezigheid van een belangrijke 
aandeelhouder, een langere termijn dan de wettelijke tussen de oproeping en de vergadering 
zal worden voorzien (Hrb. Brussel, 5 augustus 1944, Rev. Prat. Soc., 1947, nr. 3932, blz. 
162). Zo kan ook vereist worden dat een aandeelhouder of een groep aandeelhouders (of 
hun erfgenamen) wier belangen zozeer betrokken zijn bij te nemen besluiten, op doel
treffende wijze zouden worden opgeroepen, desnoods anders dan overeenkomstig het in de 
wet of de statuten bepaalde (Hrb. Brussel, 5 maart 1929, Rev. Prat. Soc., 1929, nr. 2959, 
blz. 186, met noot;- Hrb. Brussel, 5 aug. 1944, Rev. Prat. Soc., 1947, nr. 3932, blz. 162). 

3 Buiten beschouwing blijven hier de goed bedoelde maar niet zeer doeltreffende wettelijke 
bepalingen die er toe strekken aan de minderheid een zekere bescherming te verlenen tegen 
de almacht van de meerderheid. 

4 Bedoeld wordt de proportionele gelijkheid tussen de aandeelhouders van een zelfde 
categorie: COPPENS, P.; L'abus de majorité dans les sociétés anonymes, nr. 109, blz. 143 
en volg,; - FREDERICQ, V, nr. 492, blz. 698. 
· Zie verder: PARIDANT, F., Noot Rev. Prat. Soc., 1926, nr. 2695, blz. 200 en volg.;

vgl. ook VAN RIJN, I, nr. 713, blz. 444. Voor deze auteur is de inbreuk op de eis van gelijke 
behandeling van de aandeelhouders een criterium van machtsafwending. 
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De miskenning van de gelijkheid tussen de aandeelhouders lijkt in de 
praktijk niet belangrijk te zijn als nietigheidsgrond 1• 

De regel mag veeleer beschouwd worden als een principe dat als 
leidraad voor de verklaring en toepassing van bepalingen kan dienen, 
voornamelijk i.v.m. statutenwijziging. In elk geval gaat hij, als regel van 
verdelende rechtvaardigheid, op in de eis van goede trouw, wat b.v. dui.; 
delijk is naar aanleiding van het voorkeursrecht van de aandeelhouders 
bij kapitaalsverhoging 2 . 

Een andere vernietigingsgrond is de machtsafwending. Deze ver
nietigingsgrond ·van het administratief recht werd in navolging van het 
Franse recht door enkele auteurs naar het vennootschappenrecht over
geheveld 3

• 

Er is machtsafwending of misbruik van bevoegdheid 4 wanneer een 
overheid binnen de perken van haar bevoegdheidssfeer en met naleving 
van alle formele vereisten, haar bevoegdheid afwendt tot een ander doel 
dan datgene waartoe haar de bevoegdheid is verleend. 

Er wordt van machtsafwending in de N.V. gesproken wanneer de 
bevoegdheid van de organen van bestuur of de macht van de meerder
heid ter vergadering, worden aangewend om het vennootschapsbelang 
op te offeren aan private belangen, die buiten het vennootschapsverband 
gelegen zijn. 

Deze nietigheidsgrond is meer dan eens aangevoerd ma~r wordt niet 
gemakkelijk in de rechtspraak aanvaard 5

. 

Tegen zijn aanvaarding werden ernstige bezwaren ingebracht. Het 
bestuur van een N.V. en de meerderheid ter vergadering kunnen niet 
gelijkgesteld worden met· een administratieve overheid, die uitsluitend 
het algemeen belang moet behartigen. · 

Verder is het stemrecht geen, ofzeker geen louter functionele bevoegd
heid. Het is verleend én als een recht tot vrijwaring van eigen vermogens
belangen én als bevoegdheid om . aan het beleid van de vennootschap 
mede te werken 6

• 

V oorzover hier dus van machtsafwending kan gesproken worden, gaat 
dit begrip op in het begrip rechtsmisbruik dat in deze materie, -·naast 
andere criteria, - door enkele auteurs wordt gehanteerd 7

• 

Het zag er naar uit dat al deze nietigheidsgronden zouden opgeslorpt 

1 Toepassing in: Brussel, 8 febr. 1927, Rev. Prat. Soc., 1927, nr. 2752, blz. 98. 
2 Zie verder voetnoot 1, blz. 395. 
3 Zie o.m. PASSELECQ, nr. 2494 en volg. en nr. 6851;- FREDERICQ, V, nr. 492, blz. 699; 

-VAN RIJN, I, nr. 713, blz. 444. 
4 Tegen de Nederlandse term machtsafwending voor het Franse détournement de pouvoir 

kunnen bezwaren worden ingebracht. Juister ware misbruik of afwending van bevoegdheid. 
Het woord is echter geijkt in de Belgische wetgeving (art. 9 W. 23 dec. 1946) en literatuur 
(A.P.R., Tw. Machtsa!wending, door F. DEBAEDTS;- MAST, A., Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, tweede uitg., nr. 488, blz. 592 en volg. 

5 Toepassing: Hrb. Antwerpen, 23 sept. 1952, Rev. Prat. Soc., 1953, nr. 4296, blz . .110. 
Principiële erkenning van de mogelijkheid, maar ter zake niet bewezen: Hrb. Brussel, 

21 maart 1960, Rev. Prat. Soc., 1961, nr. 5022, blz. 296. 
6 CoPPENS, P., o.c., nr. 56, blz. 83;- PrRET, R., La proteetion des minorités en droit be/ge, 

Rev. Prat. Soc., 1953, nr. 4300, blz. 162. 
7 Zie o.m. FREDERICQ, V, nr. 491, blz. 699. 
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worden door e~n ruim begrepen bedrog: la notion de fraude prise dans 
son sens le plus large 1

. 

Bedrog wordt hier niet genomen in de enge betekenis uit art. 1116 
B.W. (dol), maar in de. ruimere betekenis uit art. 1856 B.W. (fraude). 

Het zal reeds opgevallen zijn dat doorheen het aanwenden van al deze 
criteria geen duidelijke lijn kan getrokken worden. Meer dan een auteur 
bezigt ze alle door elkander 2

• 

De strekking kan vastgesteld worden om, meer ~n meer, alle toets
stenen voor de beoordeling van de besluiten naar P.un inhoud, te ver
vangen door de eis .van handelen te goeder trouw. Dit wordt duidelijk 
betoogd voornamelijk door P ASSELECQ 3

, FREDERIC() \ en COPPENS 5
• 

Het verbod van bedrog is immers de negatieve uitdrukking van de eis 
v:an goede trouw en valt hiermede samen 6

• 

:Hetzelfde wordt ook aangenomen m.b.t. het verbod van rechtsmis
bruik, zeker tussen personen die reeds in een bijzondere rechtsbetrekking, 
vooral een contractuele, tot elkander staan 7

• 

Terwijl de principiële regel zich duidelijker aftekent, blijft de recht
spraak zoals gezegd,. ,in zijn. toepassingen. uiterst terughoudend 8

• 

l FREDEi.ücQ, V, l.c.'; - Co:PPENs,'P., ·o.c.; nr. 121, blz. 157 en volg, 
De onjuiste lectuur van een Brussels arrest gaf hieraan in deze doctrine een onverdiend 

succes,(Brussel, ?,febr. 1939, Rev. Prat. Soc., 1939, nr. ~799, blz. 157). In dit arrest kan niet 
gevonden worden wat er in gelezen is door de in vorige noot vermelde auteurs. 

De zin op blz. 159 "qu'ainsi leur attitudefrauduleuse a constitué une violatiön du cantrat 
de société" behoortniet tot de redengeving van bet hof maar maakt deel uit van de samen
vatting en ontleding van de oorspronkelijke dagvaarding, in het onderzoek en de verant
woording van de competentie van de eerste rechter (zie de uitdrukkingen: "que I' exploit 
se poursuit .... " "que l'intimé y affirme .... "·enz.). Het arrest houdt niets anders in dan 
de bevestiging dat de rechter in kort geding bev.oegd was om het gevraagde deskundig onder
zoek te bevelen, met het oog op een later in te stellen eis tot schadeloosstelling. 

Ik dank de heer W. Hofkens, die mij in mijn seminarie handelsrecht 1965-66 hierop 
heeft attent ge11,1.aakJ. ·. , . : . . 

2 Hèt meest opvallend bij LoiR, H., Traité des S.P.R.L., nr. 290, blz. 555 die ze alle samen 
in één paragraaf toepast.· · · 

3 O.c., nr. 2495 en nr. 6851; noten in Rev. Prat. Soc., o.m.: 1939, nr. 3799, blz. 160 en 
volg.; 1949, nr. 4094, blz. 183. 

4 Traité, V, nr. 491, blz. 700 en volg. Zie ziiri conclusie op blz. 703, verder nr. 523, blz. 742; 
nr. 542, blz. 770; nr. 611, blz. 645. 

5 O.c., nr. 118, in fine, bl~. 153. en volg., en nr. 125, infine, blz, 163. . 
6 Zie, benevens de in vorige nóten vermelde auteurs: PÀRIDANT, F., noot in Rev. Prat. 

Soc~, 1926, nr. 2695, blz. 202;- PIRET, R., o.c., Rev: Prat.·Soc., 19!53, nr. 4300, blz.l63; 
-zie ook WAUWERMANS, nr. 458, blz. 307; -Brussel, 28 febr. 1952, Rev. Prat. Soc., 1954, 
nr. 4425, blz. 316. 

7 Zie R.H. noot onder Cass., 11 april 1958, Pas., 1958, I, 868. . . . 
8 Zie o.m.: reservering van winsten of afschrijvingen in strijd met de eisen van goede trouw, 

t.a. van aandeelhouders.of leden van de raad van beheer: Gent, 3 jan. 1906, Pas., 1907, 
II, 51;- Brussel, 27 maart 1935, Rev. Prat. Soc., 1935, nr. 3447, blz. 164;- Hrb. Brussel, 
19 aug, 1936, Rev. Prat. Soc., 1937, nr. 3620, blz. 124. 

Besluit van vervroegde ontbinding in strijd met de goede trouw: Brussel, 28 febr. 1952, 
Rev. Prat. Soc., 1954, nr. 4425, blz. 316;- Hrb. Antwerpen, 23 sept. 1952, Rev. Prat. Soc., 
1953, nr . .4296, blz. 111. 

Overdreven salaris aan de raad van beheer toegekend: Rb. Brussel, 7 dec. 1953, Rev. 
Prat. Soc., 1956, nr. 4584, blz. 158. 

In andere gevallen wordt de eis met bevestiging van het principe afgewezen omdat het 
besluit in feite niet onredelijk is (Zie b.v. Brussel, 19 mei 1954, J.T., 1955, 38) of omdat 
benadeling niet bewezen.is (Hrb. Luik, 18 dec. 1951 en Luik, 8 juli 1952, Rev. Prat. Soc., 
1954, nr. 434314, blz. 27 en volg.; -Brussel, 8 juli 1954, Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4515, 
blz. 285). 
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In het toezicht dat door de Bankcommissie uitgeoefend wordt, streeft 
dit college er naar de eisen van goede trouw te doen naleven, o.m. naar 
aanleiding van de bij art. 26 K.B. 9 juli 1935 voorgeschreven vooraf
gaande kennisgeving van kapitaalsverhoging door openbare inschri} 
vingen. Haar actie was er steeds op gericht om opdeze gronden het voor
keursrecht van de oude aandeelhouders bij kapitaalsverhoging te doen 
erkennen 1

. 

De erkenning van de eisen van goede trouw, en eventuele sanctionering 
door nietigheid .van de daarmede strijdig genomen besluiten, wordt in 
de heersende opvattingen vaak gesteund op een zuiver contractuele 
opvatting van de N.V. 

De oplossing kan echter, zonder dienaangaande positie te kiezen, 
gehandhaafd en verantwoord worden op grond van het inzicht dat het 
besluit een partijbeslissing is. Men vindt een hiermede verwante verant
woording bij CaPPENS die daarin, zij het niet expliciet, het hier in
genomen standpunt benadert: " ... Ie devoir de bonne foi est toujours 
plus impérieux lorsque l'un des contraetauts 1 est soumis à la discrétion 
de l'autre .... " 2

• 

De verplichting te goeder trouw te handelen bestaat tegenover al 
diegenen die in het vennootschapsverband onderling en t.a. de N. V. 
zelf in rechtsbetrekking staan. M.a.w. evengoed als de aandeelhouders 
en de obligatiehouders, kunnen leden van de raad van beheer de nietigheid 
eisen van besluiten die, te hunnen opzichte, indruisen tegen de eisen van 
goede trouw 3 • · 

Of bij dit alles de goede trouw in subjectieve zin begrepen moet worden, 
dan wel in objectieve zin,. staat niet duidelijk vast. 

Wanneer het probleem uitdrukkelijk wordt gesteld, wordt wel eens 
een subjectief begrip gehanteerd, in die zin dat een intentioneel element, 
de subjectieve laakbare gezindheid van het bestuur of van de meerderheid 
zou vereist zijn voor de vernietiging van het besluit 4 . 

Wellicht gebeurde hier een contaminatie door het criterium van bedrog. 
Wat daar ook van zij, m.i. moet de goede trouw, waaraan de besluiten 

naar hun inhoud kunnen beoordeeld worden, in objectieve zin be~repen 
worde.n. 

De geestestoestand of het oogmerk van degene die de partijbeslissing 
neemt kan vanzelfsprekend kwade trouw opleveren. Dergelijke gezind
heid is echter niet noodzakelijk. Het volstaat dat. de beslissing ni.et zou 
genomen zijn door een redelijk denkend en handelend mens; deze 

1 Zie o.m. Jaarverslag 1947----48, blz. 60; -Jaarverslag 1961, blz. 126. 
2 CoPPENS, P., o.c., nr. 119, blz. 155. 
3 Een voorbeeld van laatstgenoemd geval: Brussel, 27 nov. 1935, Rev. Prat. Soc., 1935, 

nr. 3447, blz. 169. 
4 Zie b.v. afwijzing van de eis bij ontbreken van "intention frauduleuse": Hrb. Luik, 

18 dec. 1951, Rev. Prat. Soc., 1954, 27; ---'-"Zie ook: CoPPENS, P., Du caractère intentionnel 
de l'abus de majorité, Rev; Prat. Soc., 1955, ·nr. 4517, blz. 292 en volg. met een schuchtere 
stap· in de richting van een (m.i. noodzakelijke) objectivering op blz. 294: met een doel
bewuste beraadslaging kan gelijkgesteld worden de beslissing die door geen enkel redelijk 
mens in overeenstemming kan beschouwd worden met het vennootschapsbelang. 



,396 

maatstaf is een objectieve. De door art. 1134, derde lid B.W. vereiste 
goede trouw is immers een objectief begrip 1

. 

Het belang van de keuze tussen een objectief of een subjectief begrip 
van de goede trouw mag ten deze niet overschat worden. In veruit. de 
meeste gevallen waarin de betrokken belangen op onredelijke wijze 
worden miskend, zullen de vergaderingsmeerderheid of het bestuur wel 
doelbewust "de lakens langs hun kant hebben getrokken" 2

. 

Een laatste vraag blijft nog te beantwoorden. Hoever reikt de beoor
delingsmacht van de rechter voor wie is aangevoerd dat een besluit naar 
zijn inhoud inbreuk maakt op de regelen van ongeschreven recht, en nl. 
de eisen van goede trouw? · 

Herhaaldelijk wordt beklemtoond dat de rechter geen beroepsinstantie 
is die het besluit naar zijn inhoud volledig kan beoordelen. De rechter 
kan slechts de geldigheid van het besluit toetsen; hem komt het niet toe 
te onderzoeken of de algemene vergadering goed of slecht beslist heeft, 
ook al zou hij in kwesties van beleid een andere opvatting als doelmatiger 
of rechtvaardiger hebben bevonden 3

• 

De rechter mag dus in geen enkel geval de opportuniteit van het 
besluit beoordelen, en toch wordt zijn beoordelingsmacht over de inhoud 
van het besluit aangenomen. 

Bij de kwalificatie van het besluit als partijbeslissing werd gewezen op 
art. 1854, eerste lid B.W. blijkens hetwelk tegen de daarin bedoelde 
(partij)beslissing van een vennoot slechts kan worden opgekomen c 

"indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid". Dit prealabele voor 
de aanvechting behoort tot de aard zelf van de partijbeslissing 4

. · 

M.a.w. het toetsingsrecht van de rechter is hierin,- anders dan bij de 
controle van overeenstemming met wettelijke of statutaire regelen van 
formeel recht,- beperkt. De rechter stelt zijn beoordeling niet, zoals een 
beroepsinstantie, in de plaats van het oordeel van de vergadering, op 
grond van zijn eigen opvatting. Hij zal eerst dan het besluit afkeuren en 
eventueel vernietigen wanneer blijkbaar is dat geen redelijk handelende 
vergadering tot dit besluit zou gekomen zijn. 

1 BAERT, F., De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten, R. W., 1956-57, 
496. 

In dit verband zij gewezen op de objectivering van het rechtsmisbruik, die in het Belgische 
recht reeds duidelijk is gebeurd (Vgl. DE PAGE, I, nr. 113, blz. 165). 

In de zin van een objectieve maatstaf wijst ook WAUWERMANS, waar hij het beroep op 
art. 1833 B.W. laat voorafgaan door de beschouwing: "L'intention de nuire n'est pas seule 
illicite" (nr. 462bis, blz. 311). 

2 Vgl. de noot (PASSELECQ), Rev. Prat. Soc., 1939, nr. 3799, blz. 160. 
3 Zie o.m. WAUWERMANS, nr. 458, blz. 308;- FREDERICQ, V, nr. 492, blz. 697;- PASSE

LECQ, V, nr. 492, blz. 697; -Luik, 8 juli 1952, Rev. Prat. Soc., 1954, nr. 4344, blz. 32. 
4 Vgl. MEIJERS, E.M., o.c., Verzamelde Opstellen, lil, blz. 29: "De beteekenis van een 

vaststelling of uitlegging door een der partijen, wordt bij de hier verdedigde opvatting geens
zins tot niets herleid. Immers niet alleen zal de contractant, die de onredelijkheid van het 
vastgestelde of uitgelegde beweert, dit moeten bewijzen, maar ook zal het een klaarblijkelijke 
onbillijkheid moeten zijn. De rechter mag niet zonder meer zijn oordeel omtrent hetgeen 

' hij billijk acht in de plaats van dat der beslissende partij stellen; binnen de grenzen waar
\ binnen ook redelijk oordeelende menschen kunnen verschillen, zal het oordeel van de partij, 

'· die beslissen mag, bindend zijn". 
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Deze beperkte toetsing is in Nederland op m.i. zeer gelukkige wijze 
als marginale toetsing bestempeld 1

. 

Ofschoon het woord en het begrip in België nog geen ingang hebben 
gevonden, kunnen de in Belgisch recht heersende opvattingen m.i. zeer 
goed in die zin worden begrepen 2

• 

§ liJ. DE VASTSTELLING VAN DE NIETIGHEID VAN BESLUITEN 

1. Het inroepen van nietigheid 

Het is hier niet de plaats om uit te wijden over de noodzakelijkheid van 
een gerechtelijke uitspraak voor de nietigheid van een rechtshandeling. 
Dit vereiste geldt niet alleen voor de relatieve nietigheid maar ook voor 
de absolute nietigheid. De nietigheid moet immers door de rechter worden 
vastgesteld, wat, ongeacht de aard der nietigheid, onderstelt dat een 
geding voor hem is aanhangig gemaakt. Zolang dit niet is gedaan, 
sorteert de nietige rechtshandeling gevolgen 3

• 

Verder wordt aangetoond dat tussen de nietigheid en geldigheid ver
schillende overgangsvormen bestaan, en dat meer dan eens, ter vervan-

1 De toetsing is niet volledig maar slechts marginaal, niet omdat het besluit aan de goede 
trouw getoetst wordt, maar omdat het een partijbeslissing uitmaakt. 

2 Ziehier enkele vrii duidelijke teksten waarin de cursivering van mii is: 
FREDERICQ, V, nr., 491. blz. 699: "Lorsque le vote est manifestement contraire à l'intérêt 

général, et que les actionnaires ont dû savoir qu'ils sociefiaient eet intérêt, la décision ... 
est illégale". 

VAN RIJN, J., Les sociétés commerciales. Examen de jurisprudence (1949 à 1953), R. C.J.B., 
1954, blz. 220: "L'assemblée générale apprécie souverainement en principe, s'il y a lieu 
de prendre les mesmes qui rentrent·dans le cadre dç sa compétence, et c'est seulement si 
elles sont manifestement contraires à l'intérêt social que les tribunaux peuvent les annuler 
du chef de détoumement de pouvoir". 

Rb. Brussel, 8 juli 1942, Rev. Prat. Soc., 1947, nr. 3976, blz. 346: " ... que, par conséquent, 
en pareille matière, une intervention iudiciaire à l'encontre de décisions régulières de ce 
demi er organisme, ... ne peut s 'exercer qu'avec une circonspection particulière et seulement 
s'il y a vialation flagrante des statuts ou atteinte au pacte social". 

Men vergelijke nog, in een andere materie, met het criterium dat voorgesteld is voor de 
beperkte toetsing door het hof van cassatie van de toepassing die de rechter van een buiten
limdse wet heeft gemaakt. Slechts een klaarblijkelijke schending (violation flagrante) van 
de buitenlandse wet zou, als schending van de nationale conflictenregel, vatbaar zijn voor 
controle (RIGAUX, F., La cour de cassation et la loi étrangère, R.C.J.B., 1966, blz. 110 en 
115). 
' In hoever het begrip van een marginale toetsing ook in het Belgische bestuurlijk recbt op 

zijn plaats is, laat ik hier in het midden. Er zou kunnen onderzocht worden of het niet kan 
leiden tot een betere synthese van het nieuwe recht dat m.b.t. de overheidsaansprakeliikheid 
is gèschapen door het in voltallige terechtzitting gewezen arrest: Cass., 7 maart 1963, 
R. W., 1963-64, 1115; R.C.J.B., 1963, 93, met noot J. DABIN;- Vgl. hieromtrent MAST, 
A~. Overzicht van het Belgisch administratief Recht, tweede uitg., nr. 456, blz. 365 en volg. 

3 Zie o.m. DE PAGE, I, derde uitg., nr. 96, blz. 143 en II, derde uitg., nr. 781, blz. 750;
DABIN, J., Autonomie de la volonté et lois impératives, Ann. Dr. Sc; Pol., VIII, blz. 241; -
RIGAUX, F., Annulation, nullité et inexistence des actes iuridiques en droit iudiciaire privé, 
J.T.,l962, 397, eerste kol.;- Vgl. RoNSE JAN, Gerechtelijke conversie van nietige rechtshan
delingen, T.P.R., 1965, blz. 219; ~Rb. Charleroi, 7 jan. 1956, Rev. Prat. Soc., 1956, nr. 
4578, blz. 141. 

In verband met een besluit van een algemene vergadering waarbij door alle aanwezigen 
op een regel van openbare orde (art. 200) inbreuk was gemaakt, werd door het hofvan cas~ 
satie beslist dat het besluit, zolang ziin nietigheid niet is uitgesproken, tegenstelbaar bliift 
aan al diegenen die daaraan niet hebben deelgenomen (Cass;, 4 febr. 1924, Pas., 1924, I, 
190, met concl. Adv. Gen. GESCHÉ). 
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ging van de sanctie van ·ni~tigheid, een minder ingrijpende sancti~ toe
gepast wordt, om reden van doelmatigheid· of van redelijkheid. 

Bij inbreukop-bepalingen'die van openbare orde zijn kan de nietigheid 
theoretisch ambtshalve' vastgesteld worden door de rechter. Dit onder
stelt toch dat een geding voor hem is aanhangig gemaakt, wat er praktisch 
op neerkomt dat de nietigheid wordt ingeroepen, bij wijze van eis of 
van verweer. Aldus b.v. kan de nietigheid van stemmen die zouden uit
gebracht zijn in strijd met de door art. 76 bepaalde beperking van het 
stemrecht, in elke stand van het geding vastgesteld worden, zonder da.t 
verzaking mogelijk is. ' 

V oor de andere inbreuken moet· de nietigheid worden ingeroepen, 
en kan dit recht uitdrukkelijk of impliciet worden verzaakt. Een gerech~t;~ 
lijlee uitspraak is in alle .gevallen onontbeerlijk 1 

. 

. De eerste vraag betreft dan ook de persoon aan wie het toekomt de 
nietigheid in te roepen. 

De. vennootschappen wet, die ·geen enkele regel bevat betreffende de 
nietigheid van besluiten, zwijgt hieromtrent evenzeer 2

•· 

Eerst en vooral komen de aandeelhouders in aanmerking. 
Dit kunnen zij vooreerst wanneer het betwiste besluit is genomen met 

miskenning van of inbreuk op de wettelijke of statutaire regelen van 
formeel recht betreffende de . oproeping en beraadslaging. Aansluitend 
bij een reeds oud cassatiearrest 3

, wordt doorgaans geleerd dat, nu deze 
regelen in het uitshütend belang van de aandeelhouders zijn bepaald, zij 
alleen· op die gronden de vernietiging van onregelmatige besluiten kunnen 
eisen 4

. 

Aldus geformuleerd schiet de regel de opvatting van zijn ontwerpers 
voorbij. Hij kan nauwkeuriger op negatieve wijze worden uitgedrukt in 
die zin dat derden, die geen belang hebben bij de naleving van de wette
lijke· of statutaire vergaderingsformaliteiten, zich niet op hun miskenning 
kunnen beroepen. De vennootschap zelf is geen derde en kan ·op die 
gronden de nietigheid eisen of opwerpen 5

• 

De nietigheid van besluiten in strijd met regelen van materieel recht 
(uit de wet of de statuten of ongeschreven recht) kan ingeroepen worden 
door de aandeelhouders, die daartoe individueel kunnen optreden. Dit 
wordt thans niet meer betwist 6

• 

Om de vernietiging van een besluit te kunnen eisen is een redelijk 

1 Het wordt weliswaar aangenomen dat een latere algemene vergadering, daartoe bijeen
geroepen, de nietigheid kan vaststellen van een besluit dat in een vorige vergadering was 
genomen (WAUWERMANS, nr. 614, blz. 400; - RESTEAU, II, nr. 1221, blz. 340;- Brussel, 
18 maart 1933, Rev. Prat. Soe., 1936, nr. 3556, blz. 239). 

Nochtans zal, bij betwisting vanwege degene die rechten beweert af te leiden uit het eerste 
besluit, een gerechtelijke uitspraak nodig ziin. 

2 Het voorontwerp van nieuwe wet op de N.V. datineen regeling van de nietigheid van 
besluiten voorziet, bepaalt ook niet wie de nietigheid kim inroepen. 

3 Cass., 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 300. 
4 WAUWERMANS, nr> 540, blz. 360; -:- PASSELECQ, nr. 2627; -VAN RIJN, I, nr. 717, 

blz. 446. 
5 FREDElUCQ, V, nr. 491, blz. 696. . · . . . . . 
6 Zie o.m. RESTEAU, II, nr. 1221, blz. 341; ~ Hrb. Aalst, 7 niei 1929, Rev. Prat. Soc., 

1930, nr. 3026, blz. 88. · · 



belang vereist· in hoofde- van de aandeelhouders. V oor dit belang is 
nodig dat zij door het betwiste besluit benadeeld zijn 1

. 

Verder is vereist dat zij het 'inroepen ·van de nietigheid niet zouden 
hebben verzaakt.' · · · 

\ Deze verzaking kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. 'Vooreerst 
:ter vergadering zelf b.v. door 'het stemmen 'voor het naderhand betwiste 
:,besluit 2 • · 

: Er wordt voorts bijna z'onder. discussie· aängenomen dat het deelnemen 
!i(persoorilijk of door lasthebber) zonder voorbehoud, aan een onregel~ 
matig bijeengèroepen ·algemene vergadering, verzaking impliceert ·van 
het recht öm de vernietiging te· eisen van de gënónien besluiten 3 .' 

Hetzelfde geldt volgens sommigen wat betreft de besluiten buiten de 
agenda genomen 4 • 

Er' werd ook beslist dat tegenstemmers een besluit· niet meer· kunnen 
aanvechten wanneer zij, op dezelfde vergadering, doö'r zonder voor
behoud andere besluiten te stemmen, te kennen gaven dat zij instemden 
met de uitvoering van. het eerste besluit. Hierdoor verliezen· zij het recht 
het eerste . besluit aan te vechten. 5 

· 

In de rechtspraak komen er ook gevallen voor waarin vastgesteld 
wordt dat de verzaking van het inroepen van de nietigheid. na de ver
gadering gebeurde. Een oud arrest besliste dat de aandeelhouders 
door deel te nemen aan een latere vergadering de onregelmatigheden 
van de vorige hebben gedekt 6 • 

Zo ook moet het innen van· dividenden als een bekrachtiging gelden 
van de betwiste besluiten van de vergadering,· waarin o.m. tot uitkering 
van de aldaar vastgestelde winsten was besloten 7 ~ 

Vanzelfsprekend is dit· alles in hoofdzaak casuïstiek. De vraag· mag 
nochtans gesteld worden of hierin niet soms al te licht wordt omgespron
gen met de regel volgens dewelke verzaking niet voorondersteld wordt, 
maar ·slechts kan worden afgeleid uit feiten of gedragingen die geen 
andere verklaring dulden 8

. · 

1 Brussel, 8 juli 1954, Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4514, blz. 285; -VAN RIJN, I, nr. 717, 
blz. 446. 

2 VAN RIJN, I, nr. 720, blz. 447. Dit zou uitdrukkelijk bepaald worden in het voorontwerp 
van nieuwe wet. . 

3 WAUWERMANS, nr. 613, blz. 400; - PASSELECQ, nr. 2689, blz. 293; - RESTEAU, I( 
nr. 1215, blz. 336;- R.P.D.B., Tw. Sociétés anonymes, nr. 1356;- VAN RIJN, I, nr: 717, 
blz. 446;- Hrb. Namen, 4 febr. 1926, Rev. Prat. Soc., 1926, nr. 2704, blz. 240;- Hrb. 
Brussel, 7 oktober 1960, Rev. Prat. Soc., 1962, nr. 5003, blz. 241. 

Het voorbehoud kan gemaakt worden, b.v. bij het tekenen van de notulen, waartoe elke 
aandeelhouder het recht heeft (art. 74). 

4 Luik,l2 jan. 1961, Pas., 1961, 11, 234; Rev. Prat. Soc., 1962, nr. 5058, blz. 145, niet noot 
COPPENS. . . . . 

5 Brussel, 8 juli 1954, Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4515, blz. 285. 
6 Cass., 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 300. 
7 Hrb. Aalst, 7 mei 1929, Rev. Prat. Soc., 1930, nr. 3026, blz. 88. 
8 Zie o.m. Cass., 3 juû 1954, Pas., 1954, I, 842; - Cass., i6 nov. 1957, Pas., 1958, l, 

264; - Cass., 31 jan. 1963, Pas., 1963, I, 629. 
Aldus terecht: Brussel, 9 dec. 1927, Rev. Prat~ Soc., 1930, nr. 3098, blz. 353: Stilzwijgende 

goedkeuring of bekrachtiging van besluiten, die aangevochten worden, kan slechts aange
nomen worden wanneer ze blijken uit een houding of handeling die noodzakelijk en zonder 
dubbelzinnigheid instemming met die besluiten impliceert. Deelnemen aan een vergadering 
met personen waarvan zij thàns de hoedanigheid v'an aandeélhouderbetwisten, is onvoldoen
de als verzaking van de nietigheid van de met die stemmen genomen besluiten. 
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Het belang dat voor de eis tot nietigverklaring vereist is moet een 
redelijk belang zijn. 

In dit verband moet de vraag gesteld worden of dit niet impliceert dat 
de vernietiging van besluiten slechts te goeder trouw mag worden geëist. 

Dienaangaande werd wel eens beslist dat de subjectieve bedoeling of 
het oogmerk van de aandeelhouder die de vernietiging eist zonder enig 
belang blijft 1

. 

Waarschijnlijk mag deze uitspraak als een alleenstaander beschouwd 
worden. Al zijn dienaangaande ter zake geen duidelijke standpunten 
ingenomen, toch kan bezwaarlijk afgeweken worden van de algemeen 
geldende eis van handelen te goeder trouw, ook bij het inroepen van een 
nietigheid, zeker van een betrekkelijke nietigheiq. 

Benevens de aandeelhouders komt ook de N.V. zelf in aanmerking 
om de nietigheid van besluiten van haar eigen organen in te roepen. 

Weliswaar kan de vennootschap niet optreden als eiseres om de nietig
verklaring van een besluit te vorderen. De rechtsvordering moet immers 
tegen de vennootschap worden gericht, en het is niet mogelijk dat de 
vennootschap tegen zichzelf een eis zou instellen 2

• 

De vennootschap zelf kan· echter de nietigheid van het besluit inroepen 
bij wijze van verweer of als verweermiddel wanneer zij aangesproken 
wordt op grond van het betwiste besluit 3

• . 

Voor het welslagen van zulkdanig verweer tegen een eis door een derde 
ingesteld is nochtans vereist dat de derde zich niet zou bevinden in een 
rechtspositie waarin het onregelmatig genomen besluit tegen hem zou 
moeten gehandhaafd worden 4

• · 

Omtrent de bevoegdheid. va,n derden om de nietigheid van· besluiten 
te eisen of bij wijze van verweer op te. werpen bestaat betwisting. 

Volgens het hof van cassatie kunnen derden geen belang laten gelden 
pij de naleving van wettelijke .of statutaire vergaderingsformaliteiten. 
Het inroepen van nietigheid . op die gronden komt hun :iiiet toe· 5 • 

Toch wordt voorgehouden dat schuldeisers van de vennootschap een 
afgeleid recht hebben om de nietigheid in te roepen, indien zij hierin aan 
de eisen van art.1166 B.W. voldoen. Dit onderstelt dat de vennootschap 
zelf hierbij.een.vermogensbelang heeft en haar bevoegdheid dienaangaan
de on uitgeoefend laat 6

• 

Ook wordt wel eens . de mogelijkheid erkend dat derden een oor
spronkelijk recht kunnen hebben om de nietigheid in te roepen 7 

•. 

lHrb. Brussel, 19 aug. 1936, Rev. Prat. Soc., 1937, nr. 3620, blz. 124. 
2 RESTEAU, 11, nr. 1221, blz. 340; - FRÈDERICQ, V, nr. 491, blz. 696. Praktisch wordt 

het beoogde resultaat, de gerechtelijke vernietiging, bekomen, doordat men daartoe een 
eis laat instellen tegen de N.V. door een of meer aandeelhouders. 

3 RESTEAU, 11, nr. 1221, blz. 340;- FREDERICQ, V, nr. 491, blz. 696;- VAN RIJN, I, 
nr. 720, blz. 447; -Luik; 8 maart 1961, T.Not., 1961, 229; Rev. Prat. Soc., 1964, Iu. 5260, 
blz. 160; R.W., 1961-62, 388; Pas., 1962,11,172. 

4 Zie hierover verder voetnoot 3, blz. 403. 
5 Cass., 5 juli 1878, l.c. · 
6 RESTEAU, 11, nr. 1221, blz. 340;- Luik, 8 maart 1961, aangehaald boven in voetnoot 3 

van deze blz. 
7 RESTEAU, l.c.; - FREDERICQ, V, nr. 491, eerste alinea, blz. 696. 
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In de gevallen die hierbij bedoeld worden is niet het besluit zelf voor
werp van betwisting, maar wel de tot uitvoering daarvan verrichte 
rechtshandeling, b.v. een vervreemding. · · 

Doorgaans zal een·besluit betwist worden in een proces waar de N.V. 
optreedt als eiser of verweerder. De nietigheid zal er worden ingeroepen 
in een daartoe strekkende eis of bij wijze van verweer. 

Als regel mag bovendien worden voorgehouden dat de nietigheid 
slechts ingeroepen kan worden in een geding waarin de N.V. de tegen
partij is. 

Het besluit is immers een rechtshandeling van de rechtspersoon zelf; 
deze rechtshandeling kan slechts ten aanzien van de rechtspersoon nietig 
verklaard worden indien hij partij is in het vonnis, dat onontbeerlijk 
is opdat de nietigheid zou vaststaan 1

• 

Meestal wordt bovenstaande regel negatief uitgedrukt en toegepast 
door de eis (tot nietigverklaring van het besluit of tot schadeloosstelling) 
inzover hij tegen aandeelhouders is ingesteld niet ontvankelijk te ver
klaren 2

• 

V oor de leden van de ràad van beheer ligt de kwestie enigszins ver
schillend. Weliswaar moeten de leden van de raad van beheer niet in 
zake geroepen worden; zij zijn immers, onder voorbehoud van bedrog, 
niet aansprakelijk voor het besluit van de algemene vergadering ook al 
is het op hun voorstel genomen. Het besluit is immers rechtshandeling 
van de vennootschap zelf. Zij kunnen echter in het geding betrokken 
worden voor zover hun persoonlijke aansprakelijkheid krachtens art. 62, 
tweede lid zou worden ingeroepen i.v.m. het nietige besluit, b.v. op grond 
van het door hen ter vergadering gepleegde bedrog of op grond van de in
breuk die zij gemaakt hebbenopdevennootschappenwetofdestatuten 3 • 

Voor de vordering tot vernietiging van besluiten is geen bijzondere 
verjaring bepaald zodat zij theoretisch eerst· door het verstrijken van de 
gemeenrechtelijke verjaring van dertig jaar teniet gaat 4 • 

1 RESTEAU, Il, nr; 1222, blz. 342;- VAN RIJN, I, nr. 720, blz. 447;- Brussel, 26 mei 
1951, R. W., 1951-52, 408. 

De rechtspersoon moet dientengevolge als eiser of verweerder ten processe zijn of tot 
tussenkomst gedagvaard worden. Er werd ook beslist dat de nietigheid van een besluit (benoeming van beheerders door wie 
de vennootschap heeft gehandeld in de akte van beroep) niet voor het eerst in hoger beroep 
kan worden ingeroepen, omdat hierdoor aan de vennootschap een graad van jurisdictie 
zou ontnomen zijn: Brussel, 15 jan. 1965, J.T., 1965, 705; Rev. Prat. Soc., 1966, nr. 5310, 
blz. 74. 

2 W AUWERMANS, nr. 462, blz. 311; -Rb. Gent, Kort Ged., 7 nov. 1946, Rev. Prat. Soc., 
nr. 3980, blz. 358;- Hrb. Antwerpen, 5 juli 1957, Rev. Prat. Soc., 1963, nr. 5117, blz. 113; 
-Brussel, 25 okt. 1961, Rev. Prat. Soc., 1963, nr. 5118, blz. 114, met noot P. CoPPENS. 

In deze opinie zou de eis tot schadeloosstelling tegen de aandeelhouders ut singu/i echter 
wel ontvankelijk zijn indien hij gesteund is op het bedrog dat zij bij de besluitvorming 
zouden gepleegd hebben. (Zie o.m. WAUWERMANS, l.c.;- Rb. Luik, 13 jan. 1937, Rev. 
Prat. Soc., 1937, nr. 3663, blz. 280; - Hrb. Brussel. Kort Ged., 18 aug. 1938 en Brussel, 
7 febr. 1939, Rev. Prat. Soc., 1939, nrs. 3798 en 3799, blz. 155 en volg.), 

3 RESTEAU, Il, nr. 1223, blz. 343; - MARX, J. M., De la responsabilité des administrateurs 
dans les sociétés anonymes, nr. 50, blz. 95 en volg,; - Hrb. Gent, 3 jan. 1957, Rev. Prat. 
Soc., 1961, nr. 5002, blz. 238; -Brussel, 7 jan. 1959, Rev. Prat. Soc., 1963, nr. 5149, blz; 
204;- Vgl. echter, enigszins anders wat het principe betreft: PASSELECQ, nr. 2495bis. 

4 VAN RIJN, I, nr. 720, blz. 448; -Anders: PASSELECQ, nr. 2704, volgens wie de tienjarige 
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2. De rechtskracht van het nietigheidsvonnis 

Aangaande de sanctie van nietigheid van rechtshandelingen in het 
algemeen is opgemerkt dat een rechtshandeling geen ding is, dat is of niet 
is, maar een begripsmatige samenvoeging is van verschillende elementen 
waarmede het intreden van rechtsgevolgen beoogd is. Tussen geldigheid 
en nietigheid kunnen tal van overgangsvormen bestaan 2

• 

Het is niet onbelangrijk hieraan te herinneren bij het onderzoek van 
de geldigheid van het besluit. 

Zoals gezegd is de rechter het onontbeerlijk orgaan van nietigverkla
ring, zonder wiens uitspraak het betwiste besluit als geldig wordt be~ 
schouwd. Zijn uitspraak zelf zal het besluit slechts in die mate treffen 
als dit noodzakelijk of redelijk is met inachtneming aan de ene kant van 
de belangen die. betrokken zijn bij de eerbiediging van de overtreden 
normen, en aan de andere kant het vertrouwen dat in de geldigheid van 
de rechtshandeling is opgewekt. Zo is het duidelijk dat bij inbreuk op een 
regel van openbare orde, - d.i. bij wiens handhaving de essentiële 
belangen van de maatschappij, haar economische of morele grondslagen 
zijn betrokken, - een absolute nietigheid wordt vastgesteld en uit
gesproken. Het besluit kan in dit geval, mits er een vonnis tussenkomt, 
geen enkel rechtsgevolg sorteren. 

Waar integendeel alleen private belangen in het gedrang komen, ligt 
de kwestie uiteraard anders. Hier ontstaat gradatie van sancties gaande 
van de vernietiging tot de handhaving met schadeloosstelling.· 

Vooraf echter zou moeten uitgemaakt worden welke rechtskracht aan 
het vonnis van nietigverklaring toekomt. Het antwoord op deze vraag 
speelt nl. een rol in de keuze van de sanctie. 

Heeft het vonnis absolute werking tegenover alle aandeelhouders en 
zelfs tegenover derden, of is zijn rechtskracht, overeenkomstig de rela
tiviteit van het gewijsde, beperkt tussen de gedingvoerende partijen? 

Het lijkt niet mogelijk een nauwkeurig beeld te schetsen van wat dien
aangaande als gangbaar mag worden beschouwd in het Belgische recht. 

Klaarblijkdijk bestaat geen probleem nopens de relatieve werking 
van het vonnis waarbij een eis tot nietigverklaring afgewezen wordt. 
Dit heeft slechts tussen de partijen gezag in de door art. 1351 B.W. 
bepaalde mate. 

De vraag omtrent de absolute of relatieve werking van het vonnis 
waarbij een besluit nietig verklaard is, wordt niet dikwijls uitdrukkelijk 
gesteld en werd bij mijn weten in de literatuur niet uitvoerig besproken. 

verjaring van iut. 1304 B.W. toepasselijk zou zijn. 
Praktisch echter zal de rechtbank aannemen dat het inroepen van nietigheid verzaakt is, 

wanneer de eis onredelijk laat zou ingesteld zijn. 
Op· nietigheid wegens inbreuk op art. 12, eerste lid kan, waarschijnlijk, de vijf-jarige 

verjaring, bepaald door art. 194, laatste lid, toegepast worden. 
Het voorontwerp van nieuwe wet stelt als algemene regel een korte verjaring voor, nl. 

één jaar te rekenen van het betwiste besluit of vanaf de ontdekking van het gepleegde bedrog, 
2 MEIJERS, E. M., De algemene begrippen van het burgerlijk recht, blz. 227; - DE PAGE, 

I, nr. 96, blz. 141 en volg. 
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Eén auteur stelt de vraag op nauwkeurige wijze en verdedigt, op grond 
van de ondeelbaarheid van het vonnis van vernietiging, de stelling dat 
zijn rechtskracht niet beperkt is tot de gedingvoerende partijen, maar 
dat het werkt tegenover alle aandeelhouders, en zelfs tegenover derden 
die uit het vernietigde besluit rechten beweren af te leiden; voor deze zou 
slechts het buitengewoon rechtsmiddel van derdenverzet openstaan 1 . 

Afgezien van de moeilijkheden om deze oplossing in het geldende recht 
te verantwoorden, moet hiertegen worden ingebracht dat niet elk besluit 
ondeelbaar is. Ondeelbaar is slechts die kwestie die ten aanzien van het 
recht niet op verschillende wijze kan opgelost worden tegenover ver
schillende personen 2 • 

Het is duidelijk dat het besluit waarbij de balans is goedgekeurd niet 
ondeelbaar is. Het is immers goed mogelijk dat ten aanzien van slechts 
één aandeelhouder wordt gevonnist dat er wel winsten uit te keren zijn. 
Anders is het met het besluit waarbij de vennootschap vervroegd wordt 
ontbonden. Hier is een vraag van to be or not to be die geen tegenstrijdige 
antwoorden duldt. 

In hoofdtrekken kan uit de hieromtrent gepubliceerde rechtspraak 
het volgende naar voren gebracht worden. Als regel geldt dat de nietig
heid wegens inbreuk op wettelijke of statutaire regelen van formeel recht 
niet kan worden tegengesteld aan derden die te got: der trouw hebben 
gehandeld op grond van besluiten waarvan zij de regelmatigheid niet 
konden nagaan 3

• 

In een reeks uitspraken waarbij besluiten werden nietig verklaard, 
wordt de vraag omtrent de absolute of relatieve werking van het vonnis 
niet gesteld 4

• 

Men kan aanstippen dat in de aangehaalde gevallen, op één na, de 
betwisting als ondeelbaar mocht beschouwd worden. 

In andere uitspraken wordt uitgegaan van de relatieve werking van 
het vonnis. 

De sanctie van nietigheid,' die logischerwijze de passende sanctie uit
maakt voor de· inbreuken op de rechtsregel wordt vervangen door een 

1 VAN RIJN, I, nr. 721, blz. 448. 
Het voorontwerp van nieuwe wet op de N.V. gaat die richting uit: het vonnis zou 

rechtskracht hebben tegenover allen, maar zou moeten worden bekendgemaakt in dezelfde 
vorm als het vernietigde besluit. 

2 Vgl. de bepaling van de ondeelbaarheid van een uitspraak in de cassatieprocedure: 
Cass., 9 februari 1939, Pas., 1939, I, 71 Cass., 23 sept. 1965, Pas. 1966, I, 107. 

3 Cass., 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 300, met concl. Eerste Adv. MESDACH DE TER KIELE. 
A fortiori kan de vennootschap zelf de nietigheid niet inroepen tegen derden die te goeder 

trouw zijn: RESTEAU, II, nr. 1226, blz. 345. 
Tegenover derden die niet te goeder trouw zijn werkt de nietigverklaring van het besluit 

(terzake van vervroegde ontbinding) en worden de op grond daarvan verrichte rechtshande
lingen vernietigd: Hrb. Brussel, 5 maart 1929, Rev. Prat. Soc., 1929, nr. 2959, blz. 186. 

4 Aldus o.m. de nietigverklaring van: 
-het besluit van ontbinding en benoeming van een vereffenaar: Hrb. Brussel, 5 maart 

1929, Rev. Prat. Soc., 1929, nr. 2959, blz. 186; . 
-het besluit van kapitaalsvermindering: Hrb. Brussel, 3 nov. 1925, Rev. Prat. Soc., 

1925, nr. 2048, blz. 308;- Brussel, 8 febr. 1927, Rev. Prat. Soc., 1927, nr. 2752, blz. 98; 
-het besluit van benoeming van leden van 'de raad van beheer: Hrb. Brussel, 20 juli 

1954, Rev. Prat. Soc., 1957, nr. 4660; blz. 88; 
-het besluit waarbij leden van de raad van beheer ontslagen zijn: Hrb. Brussel, 14 okt 
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àndere sanctie die een verminderde vorm van de nietigheid is, nl. de niet
tegenstelbaarheid 1

• 

Ten aanzien van de eiser, 'die de geldigheid met succes heeft aan
gevochten, wordt dit besluit door het vonnis niet- tegenstelbaar verklaard. 
Tegenover de derden en· de andere aandeelhouders blijft het ·besluit 
geldig 2 • · · · · 

Men bemerke dat in deze uitspraken, de laatste uitgezonderd, het 
geschil 11iet ondeelbaar was. · 

In andère gevallen ten slotte wordt een nog verminderde sanctie toe
gepast. De toestand die uit hèt aangevochten besluit is ontstaan, kan 
derwijze onherstelbaar zijn, dat aan de eiser niets anders dan schadeloos
stelling toegewezen wordt 3

• 

Ten slotte mag nog opgemerkt worden dat, wanneer nietigheid als een 
passende sanctie uitgesproken wordt, de nietigverklaring niet altijd het 
besluit in zijn geheel moet treffen. De leer van de partiële nietigheid vindt 
hier toepassing. Hierdoor wordt het besluit, dat naar zijn inhoud in strijd 
is met het recht. na weglating van het gedeelte waarin de in breuk is 
gemaakt, voor het overige àls ·geldig gehandhaafd 4

• 

§ IV. DE NIETIGHEID VAN EEN S~EM 

Aan het rechtskarakter van een stem en ·aan de eventuele nietigheid 
ervan is in België nagenoeg geen aandacht besteed. De problematiek 
blijkt trouwens voor de praktijk een uiterst gering belang te vertonen. Wel 
is duidelijk uitgemaakt dat het besluit, datresultaat is van beraadslaging 

1932, Rev. Prat. Soc., 1933, nr. 3301, blz. 127;- Hrb. Brussel, 26 juli 1939, Rev. Prat. Soc., 
1947, nr. 3909, blz. 28; . 

...:.__ het besluit waarbij de balans goedgekeurd is met toekenning van een overdreven salaris 
aan de leden van de raad van beheer, met bevel een nieuwe algemene vergadering.bijeen te 
roepen en over de balans te beraadslagen: Hrb. Brussel, 7. dec. 1953, Rev. Prat. Soc., 1956, 
nr. 4584, blz. 158. 

1 Over het onderscheid tussen nietigheid en niet-tegenstelbaarheid vgl. DE PAGE, I, nr; 
100, blz. 149. 

2 Zo wordt het besluit waarbij de balans is goedgekeurd met inbreuk op de statuten of 
op regelen van het ongeschreven recht niet vernietigd maar wordt het slechts tegenover de 
eiser niet- tegenstelbaar verklaard, met veroordeling van de vennootschap tot betaling van 
tantièmes of dividenden: Brussel, 27 maart 1935, Rev. Prat. Soc., 1935, nr. 3447, blz. 164;
Hrb. Brussel, 19 aug. 1936, Rev. Prat. Soc., 1937, nr. 3620, blz. 124;- Rb. Brussel, 8 juli 
1942, Rev. Prat. Soc., 1947, nr. 3976, blz. 346;- Brussel, 14 juni 1955, Rev. Prat. Soc., 1957, 
nr. 4707, blz. 243. 

-Niet- tegenstelbaarheid van een in strijd met de goede trouw genomen besluit van ver
vroegde ontbinding: Brussel, 28 febr. 1952, Rev. Prat. Soc., 1954, nr. 4425, blz. 316; uit 
de g~publiceerde tekst kan niet opgemaakt worden hoe deze niet-tegenstelbaarheid werkt. 

3 Hrb. Antwerpen, 23 sept. 1952, Rev. Prat. Soc., 1953, nr. 4296, blz. 110. 
Vgl. PIRET, R., o.c., Rev. Prat. Soc., 1953, nr. 4300, blz. 163. 
In die richting gaat ook het voorontwerp van nieuwe wet uit, waar het uitdrukkelijk aan 

de rechter zal toelaten schadeloosstelling toe te kennen in plaats van een vernietiging van 
het besluit. 

4 Aldus b.v. zou het besluit waarbij een lid van de raad van beheer, in strijd met art. 55, 
derde lid, voor een langere ambtstermijn dan zes iaar benoemd is, geenszins nietig ziin. De 
overdreven duur wordt zonder meer tot het wettelijke maximum gereduceerd. 

Een gelijkaardige reductie volgt uit de uitbreiding van de in art. 102, tweede lid bepaalde 
regel, op het besluit van verlenging van de vennootschap, waardoor de termijn van 30 iaar 
zou overschreden worden. 
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en stemming door de vergaderde aandeelhouders, een rechtshandeling 
is van de vennootschap en dat de aandeelhouder bij de stemming handelt 
als lid van een collegiaal orgaan. Dientengevolge kan een aandeelhouder 
wegens het uitbrengen van zijn stemmen voor een besluit in algemene 
regel niet worden aangesproken. 

Op deze regel wordt uitzondering gemaakt in geval van bedrog. De 
aandeelhouders aan wie bedrog te wijten is bij het tot stand komen van 
het besluit kunnen tot schadeloosstelling worden aangesproken 1

. 

Indien het besluit als rechtshandeling rechtstreeks aan de vennoot
schap toegekend wordt, is het toch het resultaat van de ter vergadering 
uitgebrachte stemmen. Een stem uitbrengen voor of tegen het voor
gestelde besluit is een wilsverklaring die op het intreden van rechts
gevolgen, - aanvaarding of verwerping van het besluit, - is gericht, en 
dientengevolgt: een rechtshandeling. 

De vraag of de geldigheid van deze rechtshandeling kan worden 
betwist is naar mijn weten in de rechtspraak nooit opgelost. 

Men vindt in de redengeving van een paar uitspraken de principiële 
bevestiging van de mogelijkheid om op grond van wilsgebreken, de 
vernietiging te vorderen van de uitgebrachte stemmen 2

. 

Dit zou uiteraard slechts kunnen geschieden samen met de aanvechting 
van het besluit zelf. En, zoals opgemerkt is, zal het besluit slechts ver
nietigd worden indien en voor zover de meerderheid niet zou bereikt 
zijn zonder de betwiste stem 3

• 

In één opzicht zou het inroepen van de nietigheid van een stem in de 
praktijk enig belang kunnen vertonen. Waar aangenomen wordt dat het 
stemmen \oor een naderhand betwist 'besluit, verzaking impliceert om 
er de nietigheid van in te roepen, zal de nietigheid van de stem zelfmoeten 
ingeroepen worden. 

Aangezien vertegenwoordiging bij de stemming mogelijk is, zou de 
onbevoegdheid van de vertegenwoordiger een grond kunnen opleveren 
om, vanwege de lastgever, de stem en dientengevolge het daarmede, 
bereikte besluit aan te vechten. 

Nochtans wordt doorgaans voorgehouden dat in geval van misbruik 
van imperatief mandaat, de betwisting tussen lastgever en lasthebber 
beperkt blijft. Alleen wanneer de verplichting om in een bepaalde zin 
te stemmen uit de aan het bestuur overgelegde schriftelijke volmacht 
blijkt, zou de geldigheid van de stem en van het daarmede bekomen 
besluit kunnen aangevochten worden 4

. 

1 Zie boven voetnoot 3 , blz. 379 en voetnoot 2 blz. 401. 
2 Rb. Luik, 13 jan. 1937, Rev. Prat. Soc., 1937, nr. 3664, blz. 281, op blz. 283. 
Zie ook: Brussel, 8 juli 1954, Rev. Prat. Soc., 1955, nr. 4515, blz. 285: Wanneer het stem

men van een later besluit als bevestiging van een vorig besluit beschouwd wordt, kan de 
geldigheid van deze bevestigende stemming betwist worden op grond van dwaling. Ter zake 
echter niet bewezen. 

3 Zie boven na voetnoot 3, blz. 384 en vóór voetnoot 3, blz. 388. 
4 RESTEAU, Il, nr. 1188, blz. 312. 



406 

INHOUD 
Blz. 

§I Inleiding . . . . . . . . . . . 373 

1. De organisatie van de N. V. . . 373 
2. Rechtskarakter van het besluit . 378 
3. Besluiten van andere organen dan de algemene vergadering 382 

§ II De nietigheidsgronden van besluiten . . . . . . . . . . . 383 

1. Het besluit in strijd met het gemene recht . . . . . . . . 383 
2. Het besluit in strijd met de wettelijke regeling van de N. V. 385 
3. Het brsluit in strijd met de statuten . . . . . . 390 
4. Het besluit in strijd met het ongeschreven recht . 391 

§ lil De vaststelling van de nietigheid van besluiten . 

1. Het inroepen van nietigheid . . . . . . 
2. De rechtskracht van het nietigheidsvonnis 

§ IV De nietigheid van een stem . . . . . . . 

397 

397 

402 
405 




