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Voorwoord 

Rechtspersonen nemen aan het maatschappelijk verkeer deel door middel 
van mensen. Rechtshandelingen van rechtspersonen zijn handelingen van 
mensen die als vertegenwoordiger van de rechtspersoon handelen. De maat
schappelijke ontwikkeling heeft meegebracht, dat de rechtspersoon in pro
duktie en distributie van góederen en ook in de sectie van de dienstverle
ning - commercieel, educatief, charitatief- een centrale plaats is gaan in
nemen. Vragen over vertegenwoordiging van rechtspersonen zijn hiermee 
een belangrijk thema geworden. 

De Eerste Ridhtlijn voor het vennootschapsrecht van de Europese Ge
meenschappen van 9 maart 1968 geeft voorschriften omtrent de vertegen
woordiging van n.v. en b.v. De Nederlandse en Belgische wetgeving omtrent 
het vennootschapsrecht zijn aangepast aan d€ bepalingen van de Richtlijn. 
In het Nederlandse recht is hiermee niet volstaan. Ook omtrent de vertegen
woordiging van andere rechtspersonen dan n.v. en b.v. zijn in Boek 2 BW 
nieuwe regels gegeven, waarbij aanslÛiting is gezocht aan de bepalingen van 
de Richtlijn. De voorzieningen van de Richtlijn hebben de nationale wet
gevers genoodzaakt een vrij gecompliceerde regeling omtrent de vertegen
woordiging te treffen. De wijze waarop in de wetgevingen van Nederland en 
België de voorschriften van de Richtlijn zijn uitgevoerd, vertoont verschillen. 
Omtrent de interpretatie van het Ned~rlandse en Belgische recht bestaat op 
een aantal punten onzekerheid. Een studie omtrent de vertegenwoordigings
vragen van rechtspersonen is voor de rechtswetenschap en voor de rechts
praktijk belangrijk. 

De hierna volgende verhandelingen zijn aanvankelijk geschreven als pre
adviezen voor de Afdeling Privaatrecht van de Vereniging voor de vergelij
kende studie van het recht van België en Nederland. Aan de hand van door 
de pre-adviseurs opgestelde vraagpunten werden deze pre-adviezen bespro
ken tijdens de vergadering van de Ver·eniging op 18 en 19 november 1977 te 
Gent. Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens deze vergadering 
werden de pre-adviezen aangevuld en hier en daar herschreven. Wij zijn de 
Vereniging dankbaar dat zij thans in definitieve vorm kunnen worden gepu
bliceerd in een deel in de serie Monografieën die vanwege ons Instituut ver
schijnt. 

W. C.L. van der Grinten 
J. M.M. Maeijer 
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Inleiding 

De auteurs hebben in onderling overleg besloten hun terrein van onderzoek 
op de volgende wijze te beperken. 
Het begrip vertegenwoordiging wordt beperkt door hieronder alleen te ver
staan: het verrichten van rechtshandelingen voor en namens de rechtsper
soon. De vragen in hoeverre onrechtmatige daden rechtstreeks aan de rechts
persoon kunnen worden toegerekend, en in hoeverre de rechtspersoon pro
cessuele handelingen kan verriohte1:1, worden buiten beschouwing gelaten. 
Het onderzoek strekt zich uit tot de belangr·ijkste privaatrechtelijke rechts
personen wier vermogen in beginsel exclusief aansprakelijk is voor de in 
haar naam aangegane en voor haar rekening komende verbintenissen: dit 
zijn voor het Nederlands recht: de n.v. en b.v.; de vereniging (waaronder de 
coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij) en de 
stichting; in het Belgisch recht: de n.v. en p.v.b.a.; de coöperatieve vennoot
schap; de V.Z.W. (Vereniging Zonder Winstoogmerk), de instellingen van 
openbaar nut en de internationaal wetenschappelijke vereniging, de beroeps
vereniging, de maatschappij voor onderlinge bijstand en de onderlinge ver
zekeringsmaatschappij. Buiten het onderzoek werden gehouden: de open
bare maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire ven
nootschap. Ook de vertegenwoordiging van de rechtspersoon in liquidatie 
werd niet behandeld. 
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DE VERTEGENWOORDIGING VAN 
RECHTSPERSONEN NAAR 
NEDERLANDS RECHT1 

Prof. Mr. J.M.M. Maeijer 

1. Naar aanleiding van de discussie over deze oorspronkelijk als preadvies geschreven 
verhandeling tijdens de vergadering te Gent op 18 en 19 november 1977, heb ik de tekst 
daarvan op meerdere plaatsen gewijzigd. Wijzigingen zijn vooral aangebracht in hoofd
stuk II, onder 2 en 3, en in hoofdstuk lil onder 1 en 2. Bij het herschrijven besefte ik 
dat ik zeer veel heb geleerd van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de discussie, 
waaraan van Nederlandse zijde deelnamen: J. H. Beekhuis, T. J. Dorhout Mees, H. 
Drion, H. J. M. N. Honée, S. N. van Opstall, L. D. Pels Rijcken, P. van Schilfgaarde 
en W. Snijders. Vgl. voor de tijdens de vergadering behandelde vraagpunten en een 
summier verslag van de discussie: Ned. Jur. Blad 1978, pag. 223 e.v. 



I. V erschiliende v:ormen van vertegenwoordiging 

1. Rechtspersoon en vertegenwoordiging 

In art. 4 nieuw boek 2 B.W. wordt bepaald: een rechtspersoon staat, wat het 
vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet 
het tegendeel voortvloeit. Vermogensrecht moet hier worden genomen in 
ruime zin: als categorie welke staat tegenover het familierecht. Op het gebied 
van dit vermogensrecht is de positie van de rechtspersoon in 15eginsel gelijk 
aan die van de natuurlijke persoon. 

Tenûj het tegendeel uit de wet voortvloeit: ·een rechtspersoon kan bijv. niet 
testeren, de aard van het recht van gebruik en bewoning verzet zich tegen 
toekenning van dit recht aan de 1.1echtspersoon. In zoverre is de rechtspersoon 
dus rechtsonbevoegd. Art. 42 behelst m.i. een regel van dwingend recht. 
Slechts door de wet zelf, niet door de statuten kan de bevoegdheid van een 
rechtspersoon om subject van vermogensrecht te zijn, worden beperkt. Een 
andere vraag is die naar de mogelijkheid van statutaire beperkingen van de 
handelingsbevoegdheid van de rechtspersoon. Daarover aanstonds. 

Aandacht verdient dat het nieuw boek 2 B.W. zélf onderscheidt tussen 
verenigingen-rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigin
gen-rechtspersonen met niet volledige, dus beperkte rechtsbevoegdheid; vgl. 
deze terminologie in art. 10 Handelsregisterwet Een vereniging die niet bij 
notariële akte is opgericht (art. 27) of wier statuten niet - na de oprichting -
zijn opgenomen in een notariële akte (art. 28) de zg. informele vereniging, 
is wel rechtspersoon doch niet volledig rechtsbevoegd. Blijkens art. 30 lid 1 
en lid 2_ kan zij geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn, 
terwijl er hoofdelijke aansprakelijkheid is voor degene die door een rechts
handeling zulk een vereniging verbindt. 

Een informele vereniging ontstaat slechts, wanneer is voldaan aan de ver
eisten van art. 26 lid 1. Niet ieder gezelschap is zulk een vereniging. Hier- . 
voor is nodig dat partijen, de leden-oprichters, bij meerzijdige rechtshandeling 
een rechtspersoon tot stand brengen, waarin zij, volgens regels en voor een 
doel door hen gesteld, samenwerken. Dit wil vooreerst zeggen dat er een 
zekere organisatie moet zijn met bijbehorende regels, zij het dat deze regels 
(statuten) volgens welke men wil samenwerken, niet schriftelijk behoeven te 
zijn vastgesteld. Voorts moet de organisatie als zelfstandig lichaam, als een
heid aan het rechtsverkeer deelnemen: dit kan bijv. blijken uit een eigen 
postgirorekening. Is aan deze vereisten voldaan, dan moet worden gecon
cludeerd tot het bestaan van een zgn. informele vereniging. Met dit systeem 

2. Indien in het vervolg wetsartikelen worden aangehaald zonder nadere aanduiding, 
zijn bedoeld artikelen van het nieuw boek 2 Burgerlijk Wetboek betreffende rechtsper
sonen. 
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heeft men de hybridische figuur van de vereniging zonder rechtspersoonlijk
heid zoveel mogelijk willen terugdringen. Of men tegelijkertijd niet andere 
problemen levensgroot heeft binnengehaald, is ee,1 vraag die ik hier buiten 
beschouwing willaten.3 

De coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn 
in het nieuw boek 2 B.W. in de artt. 53 e.v. geregeld als subvormen van de 
vereniging; zij moeten worden opgericht bij notariële akte: art. 54, en hebben 
dus volledige rechtsbevoegdheid. Een vereniging die niet is een coöperatieve 
vereniging of een onderlinge waarborgmaatschappij, mag, ongeacht of zij 
volledig rechtsbevoegd is of slechts beperkt rechtsbevoegd, krachtens art. 26 
lid 2 niet ten doel hebben het maken van winst ter verdeling onder de leden. 
Het niet in acht nemen van dit materiël,e kenmerk brengt geen nietigheid 
mede van de rechtspersoon, doch heeft tot gevolg dat zij op vordering van 
het Openbaar Ministerie door de rechter ex nunc kan worden ontbonden; 
deze ontbinding kan worden voorkomen door statutenwijziging of omzetting 
in een andere rechtspersoon (vgl. de artt. 19 en 20). 

Uit de wettelijke regel dat de rechtspersoon voor wat betreft het ver
mogensrecht met een natuurlijke persoon gelijk staat, vloeit voort dat - over
eenkomstig het beginsel van art. 1365 B.W.: ieder is bevoegd om verbinte
nissen aan te gaan indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is ver
klaard - de rechtspersoon ook bevoegd is alle vermogensrechtelijke rechts
handelingen te verrichten, uiteraard tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. 
Het nieuw boek 2 B.W. kent in art. 6 slechts een bepaling omtrent rechts
handelingen die niet dienstig kunnen zijn tot verwezenlijking van het doel 
van de rechtspersoon. Op deze bepaling kom ik nog terug. Uit de regeling 
blijkt dat het statutaire doel van de rechtspersoon nog steeds een rechtens 
zeer relevante rol kan spelen. Ik zou menen dat statutaire beperkingen van 
de handelingsbevoegdheid op zich niet mogelijk zijn, doch krachtens art. 6 
wel juridische relevantie kunnen hebben voor zover zij zijn gerangschikt 
onder het doel van de r-echtspersoon en dit in zoverre nader bepalen.4 ' 

3. Vgl. hierover mijn artikel in het Ned. Jur. Blad 1976, pag. 662. 
4. In iets andere zin: Asser-Van der Grinten II (Rechtspersonen), pag. 50 e.v., waarin 
wordt aangenomen dat alle beperkingen van de handelingsbevoegdheid die de statuten 
inhouden, in de zin van de wet moeten worden geduid als bepalingen omtrent het doel 
van de rechtspersoon waarop art. 6 van toepassing is; ik zou de toepasselijkheid van 
art. 6 slechts willen aanvaarden indien deze beperkingen ook onder de doelomschrijving 
zijn gerangschikt. Dit betekent dat op de ongeldigheid van beperkingen die niet onder 
de doelomschrijving zijn gerangschikt, zowel door als tegen de wederpartij een beroep 
kan worden gedaan. Het zij zo. De mogelijkheid van een beroep door de wederpartij 
moge de rechtspersoon ertoe brengen handelingsbevoegdheid beperkende bepalingen te 
rangschikken waar zij thuishoren: onder de doel omschrijving. Vgl. in dit verband ook 
nog de niet geheel duidelijke formulering in Van der Heijden-Van der Grinten, Hand
boek Naamloze en Besloten Vennootschap (hierna te citeren als: Handboek) nr. 235.1: 
"Een bijzondere regel geeft de wet voor rechtshandelingen die niet dienstig kunnen zijn 
voor het doel van de vennootschap, waaronder wij mede zouden willen begrijpen 
rechtshandelingen die in strijd zijn met een statutaire bepaling". 
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Ben rechtspersoon neemt aan het rechtsverkeer deel door tussenkomst van 
natuurlijke personen die haar vertegenwoordigen. In de eerste plaats kan de 
rechtspersoon worden vertegenwoordigd door natuurlijke personen aan wie 
binnen de organisatie van de rechtspersoon deze taak om de rechtspersoon 
te vertegenwoordigen, bij uitstek is toebedeeld. Men kan in dit verband 
spreken over 'organieke' vertegenwoordiging van de rechtspersoon, zonder 
hiermee te willen refereren aan een bepaalde rechtspersoonstheorie. Zoals 
hierna zal blijken, gelden voor deze vorm van vertegenwoordiging eigen 
rechtsregels. Voorts kan de rechtspersoon worden vertegenwoordigd door 
andere natuurlijke personen die hun bevoegdheid niet ontlenen aan een 
organieke functie binnen de rechtspersoon, maar aan een volmacht gegeven 
in of krachtens de statuten of anderszins. 

2. Organieke vertegenwoordiging; door welke organen? 

Het bestuur is typologisch het enige orgaan dat de rechtspersoon naar buiten 
vertegenwoordigt.. Dit komt in lid 1 van de artt. 130 en 240 tot uitdrukking 
voor de n.v. en b.v.; voor de vereniging5 en de stichting in lid 1 van de 
artt. 45 en 292. De wet bepaalt dat, in afwijking van de hoofdregel dat het 
bestuur de rechtspersoon vertegenwoordigt, de statuten kunnen bepalen dat 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet toekomt aan het bestuur doch aan 
één of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk hetzij gezamenlijk. Overigens kan 
slechts door de wet aan deze hoofdregel worden afgedaan. De toegestane 
statutaire afwijking van de hoofdregel mag nimmer zo ver gaan dat de rechts
persoon nimmer door bestuurder( s) kan worden vertegenwoordigd; zij moet 
steeds door een bestuurder of gezamenlijk handelende bestuurders kunnen 
worden vertegenwoordigd. Een regeling in strijd hiermee is nietig. In de 
d~partementale richtlijnen 1976 voor oprichtingen en statutenwijzigingen van 
naamloze en besloten vennootschappen wordt als gevolg mervan in par. 33 
bepaald: dat de statuten - indien er één bestuurder is - zijn vertegenwoor
digingsbevoegdheid niet mogen beperken en hem deze ook niet mogen ont
nemen. En verder: de statuten mogen - indien er meerdere bestuurders zijn -
de vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts aan de bestuurders gezamenlijk 
onthouden, indien zij tevens bepalen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
wordt toegekend aan een of meer met name of in functie aangeduide be-

5. In het hierna volgende is buiten beschouwing gelaten: de rechtspersoonlijkheid be
zittende vereniging van appartementseigenaren, geregeld in de artt. 876 e.v. B.W. Hier 
kunnen zich analoge problemen voordoen als hieronder beschreven ten aanzien van de 
vereniging geregeld in het nieuw boek 2 B.W. Men bedenke echter dat de bevoegdheden 
van het bestuur zich hier in de regel slechts uitstrekken tot het beheer van de middelen 
der vereniging en de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van appar
tementseigenaren: art. 876e lid 3 B.W. Vgl. verder Asser-Beekhuis II, Zakenrecht, 
pag. 314 e.v. 
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stuurders, dan wel aan twee of meer gezamenlijk handelende bestuurders. 
Deze door het departement voor de n.v. en b.v. geformuleerde regels die 
voortvloeien uit het systeem van de wet, gelden m.i. ook bij de vereniging en 
de stichting. 

Uit de departementale regels volgt dat het departement onder 'bestuur' 
in de genoemde artikelen niet verstaat 'een meerderheid van het bestuur' 
doch 'de bestuurders gezamenlijk' 6: een m.i. juiste opvatting, omdat niet 
aanvaardbaar zou zijn dat een wisselende willekeurige meerderheid van be
stuurders zou beslissen over het stellen van de vertegenwoordigingshande
ling: ook in gevallen dat er r,eeds een besluit is genomen tot het stellen van 
deze handeling of in gevallen dat aan de vertegenwoordigingshandeling geen 
besluit ten grondslag ligt. Volgens Van Schilfgaarde 7 moet bestuur mede 
worden opgevat als besluitvormend college dat met een meerderheidsbesluit 
tegelijkertijd een externe vertegenwoordigingshandeling kan stellen bijvoor
beeld tot aanbod of aanvaarding, of een volmacht kan geven om een genomen 
meerderheidsbesluit uit te voeren. Aldus zou een oplossing worden verkregen 
voor het geval dat de individuele vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder 
die bij het door het bestuur genomen meerderheidsbesluit werd overstemd, 
weigert dit meerderheidsbesluit door vertegenwoordiging extern af te han
delen.8 

Zoals wij hieronder nog zullen zien, geldt de aan bestuur of bestuurder(s) 
toekomende vertegenwoordigingsbevoegdheid tegenover derden als een al
gemene vertegenwoordigingsbevoegdheid behoudens beperkingen voortvloei
end uit de wet. 

Van de hoofdregel dat het bestuur (of bij statutaire afwijking de bestuur
der-s) hét orgaan is bevoegd tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon, 
kan slechts door de wet worden afgeweken. Dit gebeurt op enkele plaatsen. 
De raad van commissarissen bij een n.v. of b.v. heeft naar Nederlands recht 
tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; 
hij staat het bestuur voorts met raad ter:ziijde (artt. 140 en 250). Bij deze 
taak past niet dat commissarissen de vennootschap vertegenwoordigen. Van
daar het departementale standpunt (par. 33) dat aan commissarissen in de 

6. Aldus ook Handboek nr. 235. 
7. Vgl. de beantwoording van rechtsvraag (87) ondernemingsrecht in Ars Aequi, 1977, 
pag. 476 e.v. 
8. Een ander probleem is hoe door en tegenover derden bewijs geleverd kan worden 
dat een bepaald besluit door het bestuur is genomen. M.i. mag worden aangenomen dat 
voorzitter en secretaris middels een door hen ondertekend schriftelijk stuk - eventueel 
een uittreksel uit gemaakte notulen - naar buiten kond kunnen doen dat een besluit 
door het bestuur is genomen. Anders uitgedrukt: op dit punt moeten zij krachtens hun 
functie geacht worden vertegenwoordigingsbevoegheid te hebben. Dat een besluit is ge
nomen, kan natuurlijk ook op andere manieren worden bewezen. Intussen is het voor 
de derde een moeilijkheid dat hij uit het handelsregister, verenigingenregister of stich
tingenregister niet kan opmaken wie van de bestuurders voorzitter en secretaris is. Deze 
gegevens behoeven immers niet te worden ingeschreven. 

6 



statuten geen vertegenwoordigingsbevoegdheid mag worden verleend anders 
dan in gevallen in de wet bepaald of bij belet of ontstentenis van bestuurders. 
Deze regel geldt m.i. ook ten aanzien van een raad van commissarissen die 
ingevolge art. 4 7 bij een vereniging kan worden ingesteld, en ten aanzien 
van een raad van toezicht bij een stichting. 

De statuten moeten voorschriften bevatten omtrent de wijze waarop in het 
bestuur der vennootschap voorlopig wordt voorzien ingeval van ontstentenis 
of belet van alle bestuurders.9 Bij zg. structuurvennootschappen waarin de 
bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen, mag ingeval 
van ontstentenis of belet van ·een of meer bestuurders het tijdelijk (mede) 
bestuur slechts worden opgedragen aan de raad van oommissarissen of aan 
een of meer door deze raad aan te wijzen of aangewezen personen.10 

Betwist is of het vertegenwoordigingsregime geldend voor het bestuur of 
de bestuurder(s), zoals neergelegd in de artt. 130 en 240, ook in zijn externe 
effecten geldend is voor het tijdelijk bestuur en voor de tijdelijke bestuur
der(s). Ik zou menen van wel. Het is niet aannemelijk dat derden in een 
andere rechtspositie zouden komen te verkeren, indien zij bij het stellen van 
rechtshandelingen toevallig te maken krijgen met een tijdelijk bestuur .U 

De wet bepaalt in een enkel geval dat de vennootschap wordt vertegen
woordigd door de raad van commissarissen: ingeval de vennootschap een 
tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders (artt. 146 en 256). 
Voorts kennen wij in de organisatie van de rechtspersoon gevallen waarin een 
besluit van de algemene vergadering of van de raad van commissarissen, in 
het bijzonder tot benoeming, schorsing, ontslag en bezoldiging van bestuur
ders, commissarissen en accountants, tegenover deze personen tevens gelden 
als een externe rechtshandeling van de rechtspersoon. In zoverre hebben 
de algemene vergadering en de raad van commissarissen in deze gevallen 
tevens een bevoegdheid de rechtspersoon tegenover deze personen te ver
tegenwoordigen. 

3. Collectieve of individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van bestuurders al dan niet met anderen 

Het nieuw boek 2 B.W. maakt in dit opzicht onderscheid tussen vennoot
schappen enerzijds en verenigingen en stichtingen anderzijds. Uit de par
lementaire geschiedenis 12 blijkt dat men heeft willen aansluiten bij de praktijk. 
De bestuurders van vennootschappen plegen zich allen met de dagelijkse 

9. Vgl. par. 30 van de departementale richtlijnen. 
10. Vgl. par. 52 van de departementale richtlijnen. 
11. In andere zin: Handboek nr. 255. 
12. Wetsontw. 11005, nr. 10 pag. 7; vgl. voor de gesystematiseerde parlementaire ge
schiedenis: Maeijer-Honée, Bundel N.V. en B.V. (hierna te citeren als Bundel N.V. en 
B.V.) pag. IXj- art. 2.1.5b-5; en Van Zeben-Du Pon, Invoeringswet boek 2 Rechtsper
sonen (hierna te citeren als: Van Zeben-Du Pon) pag. 1084. 
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gang van zaken bezig te houden en veelal is iedere bestuurder vertegenwoor
digingsbevoegd. De besturen van verenigingen en stichtingen hebben meestal 
een ander karakter: hierin zitten ook personen die geen bemoeienis hebben 
met de dagelijkse leiding; de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt dikwijls 
slechts toege~end aan de voorzitter of aan de voorzitter en de secretaris. 
Daarom gaat de wetgever bij de n.v. en b.v. niet alleen uit van de algemene 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college (zie hierboven), 
maar blijkens lid 2 van de artt. 130 en 240 mede van de - algemene - ver
tegenwoordigingsbevoegdheid van ieder der bestuurders. De statuten kunnen 
echter bepalen dat deze bevoegdheid slechts. berust bij een of meer bestuur
ders, hetzij afzonderlijk hetzij gezamenlijk 13 hetzij tezamen met één of meer 
anderen. Indien dit is geschied, is dit een beperking van de individuele al
gemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, waarop blijkens de aanhef van 
lid 3 van de artt. 130 en 240 (op andere niet uit de wet voortvloeiende be
perkingen ... etc.) door 14 of tegen derden een beroep kan worden gedaan. 
Zie hierna. De afwijking die de statuten op de individuele vertegenwoordi
gingsbevoegdheid toelaten, kan inhouden dat bestuurders slechts in com
binatie met .een of meer andere personen, al dan niet in dienst van de ven
nootschap (departementale richtlijnen par. 33), vertegenwoordigingsbevoegd
heid hebben. Geoorloofd is de bepaling dat de bestuurder slechts met een 
procuratiehouder de vennootschap kan vertegenwoordigen. Maar wel moet 
de hierboven onder 2 aangeduide, uit lid 1 van de artt. 130 en 240 voort
vloeiende regel worden gerespecteerd dat de vennootschap ook steeds door 
bestuurder( s) alléén - zonder medewerking van een niet-bestuurder - moet 
kunnen worden vertegenwoordigd. 

En voorts moet worden bedacht dat volgens de wet de statuten slechts 
wijziging kunnen brengen in de toedeling van de (zoals hierna zal blijken: 
algemene) vertegenwoordigingsbevoegdheid15 ; deze kan in haar geheel wor-

13. Men kan zich afvragen of de leden van het bestuursorgaan in een zg. meer-handte
keningen-clausule ook kwalitatief kunnen worden aangeduid, bijv. president, voorzitter 
van het bestuur te zamen met een ander bestuurslid. Op zich is dit mogelijk. Het 
departement (par. 33) staat toe dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toege
kend aan een of meer in functie aangeduide bestuurders. De moeilijkheid is echter 
wederom (zie noot 8) dat niet in de wet is voorgeschreven dat in de registers ook de 
functie van de bestuurders moet worden vermeld. En indien dit niet is geschied, kan de 
derde zonder navraag of onderzoek, niet weten of hij de desbetreffende functionaris
(sen) tegenover zich heeft. Is de derde, gelet op het systeem van de eerste E.E.G.-richt
lijn en de daarop gebaseerde wettelijke bepalingen, wel gehouden tot het nadere onder
zoek? Indien de functies wel zijn ingeschreven, kan de wederpartij zich tegenover de 
rechtspersoon niet op onbekendheid hiermee beroepen. Omgekeerd kan de rechtsper
soon, indien de functies zijn ingeschreven, niet de onjuistheid van een dergelijke in
schrijving inroepen. Vgl. art. 5 resp. lid 4 en 3, waarover hierna onder I sub 5. 
14. Dus ook door derden; hetgeen wordt betoogd in noot 45 en in noot 72 is hier van 
overeenkomstige toepassing. In deze zin ook: P. Sanders, N.V. en B.V., Deventer 1977, 
pag. 88. 
15. Vgl. verder over het begrip algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid hierna 
onder II sub 1. 

8 



den toebedeeld aan bestuurder( s) al dan niet te zamen met een of meer 
anderen. De wet staat derhalve niet toe een statutaire bepaling, waarin slechts 
met betrekking tot bepaalde categorieën van rechtshandelingen vertegenwoor
digingsbevoegdheid wordt toebedeeld aan een bestuurder of bestuurder(s) al 
dan niet met een of meer anderen.16 Evenmin is een statutaire bepaling ge
oorloofd waarin wordt gedifferentieerd: waarin vertegenwoordigingsbevoegd
heid wordt toebedeeld aan twee of meer bestuurders, doch ten aanzien van 
bepaalde rechtshandelingen (bijv. wanneer het belang of de waarde ervan 
een bedrag van f 10.000,- niet overschrijdt) reeds één bestuurder de ven
nootschap kan vertegenwoordigen. Zoals gezegd, laat de wet statutaire be
palingen als aangeduid, gewoon niet toe.17 Tenzij uitdrukkelijk in de statuten 
wordt vastgelegd dat dergelijke statutaire regelingen van v·ertegenwoordi
gingsbevoegdheid alleen interne werking hebben en tegen derden geen effect 
sorteren; men spreke dan liever over interne instructies.18 

Bij de vereniging en stichting is het uitgangspunt van de wetgever anders. 
De wet gaat in lid 1 en lid 2 van de artt. 45 en 292 slechts uit van collectieve 
-algemene- vertegenwoordigingsbevoegdheid. De statuten kunnen echter be
palen dat- algemene - vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan 
een of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk hetzij gezamenlijk hetzij te zamen 
met een of meer anderen. Ook hier mag de hoofdregel dat de rechtspersoon 
steeds door bestuurder(s) moet kunnen worden vertegenwoordigd, niet wor
den geschonden. Een dergelijke statutaire modificatie van het uitgangspunt 

16. Dit geldt m.i. ook voor verenigingen en stichtingen. Aan de omstandigheid dat in 
lid 2 van de artt. 45 en 292 niet wordt gesproken over de vertegenwoordigingsbevoegd
heid maar over vertegenwoordigingsbevoegdheid, zou ik in dit verband niet veel waarde 
willen hechten. 
17. Deze mogelijkheid werd met betrekking tot de voor kort geldende artt. 47a en 47b 
W.v.K. wél verdedigd door Van der Grinten en mij. Zie echter thans Handboek nr. 235, 
waarover W. Westbroek in het maandblad N.V. 1977, pag. 153. Bedacht moet nog 
worden dat in het systeem van boek 2 afwijkingen van de wet niet zijn toegelaten, be
halve voor zover de wet zulks bepaalt; vgl. de artt. 52, 76, 187 en 305. 
18. Onder vigeur van de artt. 47a en 47b W.v.K. werden dergelijke statutaire regelin
gen door het Departement wel toegestaan, mits werd vermeld dat de beperking niet 
door of tegen derden kon worden ingeroepen. Vgl. Francissen-Janssen, Statuten van de 
grote n.v. en b.v., Serie Van der Heijden-Instituut deel 12, pag. 38. Tijdens de parle
mentaire behandeling van boek 2 nieuw B.W. ontstond over dit vraagstuk enige dis
cussie. Van de zijde van de Minister werd door de heer De Die bevestigd dat geen sta
tutaire beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid mag plaatsvinden door af
hankelijk stelling van de toestemming van een ander orgaan of tot bepaalde transacties 
of tot bepaalde bedragen. Wel zou men interne instructies in de statuten mogen opne
men. Toen mevrouw Haas-Berger terecht opmerkte dat dit een bepaalde mate van ver
warring teweeg zou kunnen brengen, antwoordde de heer De Die dat het inderdaad de 
voorkeur verdiende om de interne instructies ook als zodanig te formuleren. Vgl. Bun
del N.V. en B.V., IXj- art. 5 (2.1.4a)-13, 15 en 17; Van Zeben-Du Pon pag. 1213 e.v. 
Uit deze discussie blijkt dat de term vertegenwoordigingsbevoegdheid in de leden 1 en 2 
van de artt. 45, 130, 240 en 292 moet worden opgevat in de zin van extern kunnen; vgl. 
hierna onder II sub 1. 
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van collectieve vertegenwoordiging, kan niet als een beperking van de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid worden beschouwd; de aanhef van lid 3 van 
de artt. 45 en 292 luidt dan ook: op niet uit de wet voortvloeiende beper
kingen ... etc., en niet: op andere niet uit de wet voortvloeiende beperkin
gen . . . V oor de positie van de derde is een dergelijke uitbreiding van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid alleen maar meegenomen. Beroep door de 
rechtspersoon in een concreet geval op onbevoegdheid van één bestuurder 
aan wie statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid niet toekomt, is in feite 
een beroep op de wettelijke hoofdregel die slechts collectieve vertegenwoor
digingsbevoegdheid toekent. 

4. Vertegenwoordiging krachtens volmacht 

De rechtspersoon kan ook worden vertegenwoordigd door anderen dan be
stuurders. In de eerste plaats zegt de wet thans uitdrukkelijk dat de statuten 
ook andere personen rechtstreeks vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen 
toekennen: vgl. lid 4 van de artt. 45, 130, 240 en 292. Bij de vereniging en 
stichting denke men in dit verband aan directeuren-niet..:.bestuurders van min 
of meer grote non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en scholen. Bij de 
n.v. en b.v. zijn er onderdirecteuren, adjunct-directeuren en procuratiehou
ders (zie hierna) aan wie de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid kun
nen toekennen. Een dergeHjke vertegenwoordigingsbevoegdheid berust m.i. 
op een in de statuten verleende en verwoorde volmacht. Omdat de volmacht 
statutair is vastgelegd, behoeft hiervan niet meer op andere wijze te blijken. 
Ook indien de wet voor vertegenwoordiging krachtens volmacht authentieke 
of schriftelijke vorm voorschrijft, is degene aan wie statutair vertegenwoor
digingsbevoegdheid is verleend, binnen de grenzen van deze volmacht zonder 
meer bevoegd tot vertegenwoordiging. Het is m.i. uit rechtssystematisch oog
punt weinig zinvol deze vorm van vertegenwoordiging te beschouwen als een 
speciale vorm: naast organieke vertegenwoordiging en die welke berust op 
verlening van volmacht anders dan in de statuten.19 Zoals wij nog zullen zien, 
onderscheidt deze vorm van vertegenwoordiging zich in haar rechtsgevolgen 
niet :z;odanig van die krachtens volmacht anders dan in de statuten, dat zij als 
een aparte categorie zou moeten worden beschouwd. 

Los van de statuten kan voorts volmacht worden verleend door bestuurders 
van de rechtspersoon die wettelijk of statutair vertegenwoordigingsbevoegd
heid hebben, of door anderen indien de hun verleende vertegenwoordigings
bevoegdheid zulks meebrengt. Niet nodig is een vermelding in de statuten 
dat een dergelijke volmacht kan worden verleend. De volmacht kan worden 

19. In andere zin: Asser-Van der Grinten II pag. 58; in de vorige derde druk van 
Asser-Van der Grinten, pag. 142, werd nog betoogd dat vertegenwoordigers van de 
rechtspersoon anderen dan bestuurders, als gevolmachtigden zijn te beschouwen. 

10 



verleend aan personen die in dienst van de rechtspersoon zijn of aan personen 
niet in dienst van de rechtspersoon. Een volmacht behoeft niet uitdrukkelijk 
te worden verleend; zij kan ook besloten liggen in een aanstelling of het 
opdragen van een bepaalde functie (denk aan een winkelbediende of een 
filiaalhouder etc.). 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend krachtens volmacht, al dan 
niet in de statuten neergelegd, kan algemeen zijn; zij kan ook vrijelijk worden 
beperkt: kwalitatief al naar gelang de aard van de rechtshandeling, of kwan
titatief al naar gelang het bedrag tot welk men bepaalde rechtshandelingen 
mag verrichten. De departementale richtlijnen bevatten in par. 33 de regel 
dat indien de statuten aan personen, niet zijnde bestuurder, vertegenwoor
digingsbevoegdheid toekennen die op andere wijze is beperkt dan door het 
vereiste dat zij gezamenlijk moeten handelen, de term 'algemene vertegen
woordigings bevoegdheid' niet mag worden gebezigd. 

Een volmacht waaraan algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt 
ontleend, strekt zich niet slechts uit tot daden van beheer.20 De volmacht 
wordt immers verleend binnen het kader van de doelstelling van een rechts
persoon. Zij kan zich uitstrekken tot alle daden van beheer en van beschikking 
die dienstig kunnen zijn tot het bereiken van dit doel. Vgl. art. 3.3.3 lid 2 
ontwerp nieuw B.W. 

De termen procuratie en procuratiehouder hebben in het Nederlandse recht 
geen vaste' betekenis. Zij duiden niet op de toekenning van algemene ver
tegenwoordigingsbevoegdheid. Men spreekt ook over een bijzondere procu
ratie. Toch veronderstelt de term procuratie een bijzonder soort volmacht: 
vgl. art. 13 lid 2 Hrg.Wet waarin wordt gesproken over: ' ... een procuratie
houder, een andere dergelijke gevolmachtigde, een handelsreiziger etc .... '. 
Ik zou menen dat procuratie slaat op een doorlopende volmacht waaraan toch 
een min of meer algemene vertegenwoordigings bevoegdheid, zij het wellicht 
op een beperkt gebied doch niet beperkt tot een of meer bepaaldelijk aan
geduide handelingen, wordt ontleend. Uit het bovenstaande volgt dat procu
ratie in de statuten kan zijn verwoord, krachtens de statuten doch ook vol
ledig buiten de statuten om kan worden verleend. 

Op de vraag in hoeverre aan bestuurder(s) zelf volmacht kan worden ver
leend, kom ik nog terug in hoofdstuk Hl, nadat eerst in hoofdstuk 11 uit
voeriger is ingegaan op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders. 
Hier wil ik nog opmerken dat mij niet aanvaardbaar voorkomt dat de be
stuurder van een r·echtspersoon die slechts met een ander gezamenlijk de 
rechtspersoon kan vertegenwoordigen, aan deze ander door persoonlijke vol
macht de bevoegdheid kan verlenen om mede hem te vertegenwoordigen. De 
mede-vertegenwoordigingsbevoegdheid van een dergelijke bestuurder is func
tioneel bepaald, de gehele materie van de (mede)vertegenwoordigingsbe-

20. Vgl. over deze terminologie Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging) 
pag. 26. 
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voegdheid van bestuurder(s) is door de wetgever als een materie van eigen 
aard vrij uitvoerig en m.i. uitputtend behandeld. De bestuurder kan over zijn 
mede-vertegenwoordigingsbevoegdheid niet vrij disponeren door het ver
lenen van persoonlijke volmacht.21 Een eventuele gewenste verandering in de 
toedeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is m.i. alleen te bereiken 
via wijziging van de statuten. 

5. Registratie en openbaarmaking; civielrechtelijke gevolgen 

De regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt mede bepaald 
door de regeling van de registratie en openbaarmaking van gegevens omtrent 
rechtspersonen. Deze regeling kan als volgt worden samengevat. Het nieuw 
boek 2 B.W. gaat .er in de artt. 57, 69 en 180 vanuit dat iedere n.v., b.v., 
coöperatieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij in het handels
register behoort te worden ingeschreven, en wel ongeacht of aan deze rechts
persoon al dan niet een onderneming toebehoort. De recente wijzigingen en 
aanvullingen van de Handelsregisterwet: vgl. i.h.b. de artt. 1 (lid 7), 8, 9, 9a 
en 9b, hebben voornamelijk ten doel de inschrijving te bewerkstelligen ter 
plaatse van de statutaire zetel van de rechtspersoon, waarnaast de inschrij
vingsplicht daar waar de aan een dergelijke rechtspersoon toebehorende 
onderneming is gevestigd, blijft gehandhaafd: art. 1 lid 1 sub c j 0 1 lid 3 
Hrg.Wet. Inschrijving van de onderneming geldt echter als inschrijving van 
de rechtspersoon, indien deze is geschied bij de K mer van Koophandel 
binnen welker gebied ook de n.v., b.v., coöperatieve v reniging of onderlinge 
waarborgmaatschappij als eigenaresse van deze onderneming haar statutaire 
zetel heeft: art. 9b Hrg.Wet. Voor de vereniging en de stichting is de regeling 
als volgt. Indien aan een vereniging met of zonder volledige rechtsbevoegd
heid of aan een stichting een onderneming toebehoort, moet deze --:- ook - in 
het handelsregister worden ingeschreven: vgl. de gewijzigde artt. 10 en 11 
Hrg.Wet. Hiernaast moet krachtens artt. 29 en 289 nieuw boek 2 B.W. iedere 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid c.q. iedere stichting worden in
geschreven in het openbare v·erenigingenregister c.q. stichtingenregister, dat 
wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk 
gebied de vereniging c.q. stichting haar woonplaats heeft: dat is volgens 
art. 10 lid 2 boek 1 nieuw B.W. ter plaatse waar zij haar statutaire zetel 
heeft. De coöperatieve vereniging dient echter volgens de hierboven aan
geduide regels te worden ingeschreven in het handelsregister. De vereniging 
zonder volledige rechstbevoegdheid, de zogenaamde informele vereniging, 
kán in het verenigingenregister worden ingeschreven; dit hoeft echter niet. 
De wet stelt in art. 30 lid 4 een lichte premie op deze inschrijving; heeft deze 
plaatsgevonden, dan is hij die door een rechtshandeling een dergelijk:e ver-

21. Anders: Handboek nr. 236; vgl. echter Asser-Van der Grinten 11 pag. 57, waar over 
deze kwestie een meer weifelend standpunt wordt ingenomen. 
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eniging verbindt, slechts aansprakelijk (ingevolge art. 30 lid 2) voor zover 
de wederpartij aannemelijk maakt, dat de vereniging niet aan de verbintenis 
zal voldoen. 

Wat moet worden ingeschreven, is in de diverse artikelen vermeld. In 
verband met het hier aan de orde zijnde onderwerp is het volgende van 
belang. Eerst voor wat betreft de bestuurders. In het handelsregister moeten 
bepaalde gegevens omtrent ieder-e bestuurder worden opgegeven, alsmede 
of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een 
of meer andere personen te vertegenwoordigen. Vgl. art. 8 lid 1 sub 4 voor 
de n.v. en b.v., artt. 9, 10 en 11 voor de onderneming die behoort aan een 
coöperatieve vereniging, een vereniging of stichting. In het verenigingen- en 
stichtingenregister moeten worden ingeschreven: naam, voornaam en woon
plaats van alle bestuurders indien het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd 
is; dezelfde gegevens van de bestuurders aan wie door de statuten vertegen
woordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding of zij bevoegd 
ûjn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of te zamen met een of meer 
anderen te vertegenwoordigen. 

De plicht tot inschrijving rust op de bestuurders van de rechtspersoon. 
Zolang de verplichte inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere 
bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de rechtspersoon verbindt, 
naast deze hoofdelijk aansprakelijk. Vgl. art. 29 lid 4 voor de vereniging, 
69 lid 2 voor de n.v., 180 lid 2 voor de b.v. en 289 lid 4 voor de stichting. 
Is de eerste inschrijving eenmaal geschied, dan worden aan deze openbaar 
gemaakte inschrijving - of aan de onjuistheid of onvolledigheid hiervan -
bepaalde civielrechtelijke gevolgen gehecht. Voor wat betreft de via het 
Handelsregister openbaar gemaakte gegev.ens, vinden wij deze gevolgen van 
oudsher aangeduid in art. 31 Hrg.Wet. In aansluiting op dit artikel is thans 
art. 5 boek 2 nieuw B.W. geformuleerd waarin een aantal algemene regels 
omtrent rechtspersonen is samengebracht. 

Ingevolge lid 2 van art. 5 kan een door de wet toegelaten beroep op on
bevoegdheid krachtens de statuten 22 van het bestuur of van een bestuurder 
tot het verrichten van een reehsthandeling tegen een wederpartij die daarvan 
onkundig was, niet worden gedaan, indien de beperking of uitsluiting van de 
bevoegdheid van die bestuurder niet ten tijde van het verrichten van de 
rechtshandeling op de door de wet voorgeschreven wijzen was openbaar ge
maakt. Een door de wet toegelaten beroep op onbevoegdheid krachtens de 
statuten: d.i. zoals wij hierboven onder 3 zagen, op grond van lid 3 van de 
artt. 130 en 240 het geval indien bij een n.v. of b.v. de statuten krachtens 
lid 2 van deze artikelen in afwijking van de wettelijke regel van individuele 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere bestuurder, bepalen dat deze 

22. Lid 2 van art. 5 geldt dus niet voor een onbevoegdheid die uit de wet voortvloeit: 
de wederpartij mag zich immers niet op onbekendheid met een wettelijke bepaling be
roepen. Vgl. Bundel N.V. en B.V. pag. IXj- art. 5 (2.1.4a)-3; Van Zeben-Du Pon 
pag. 1072. 
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bevoegdheid slechts berust bij een of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk 
hetzij gezamenlijk hetzij te zamen met een of meer anderen. Op een dergelijke 
uitsluiting of beperking van de v.ertegenwoordigingsbevoegdheid van een be
stuurder zal tegenover een onkundige wederpartij geen beroep kunnen worden 
gedaan, indien hiervan geen inschrijving in het (handels )register heeft plaats
gevonden, zodat de wederpartij zich niet eens op de hoogte had kunnen stel
len. Wellicht mogen wij zeggen dat er sprake is van een door de rechtspersoon 
gewekte .en aan haar toerekenbare schijn van bevoegdheid. 23 

Voor de vereniging en stichting zal deze casus zich niet kunnen voordoen, 
omdat de wet dáár, in de leden 1 en 2 van de artt. 45 en 212, slechts uitgaat 
van collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid, zodat statutaire modificatie 
door toekenning van vertegenwoordigings bevoegdheid mede aan één of meer 
bestuurders al dan niet te zamen met een of meer anderen, een uitbreiding 
betekent van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bestuurders van de ver
eniging of stichting behoeven trouwens slechts te worden ingeschreven voor 
zover zij (mede-)vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Wel is mogelijk dat de 
bestuurders van een vereniging of stichting statutair slechts vertegenwoordi
gingsbevoegd is met een of meer anderen, dus slechts mede-vertegenwoor
digingsbevoegdheid, hoewel de inschrijving vermeldt dat de bestuurder alléén 
vertegenwoordigingsbevoegd is. Ook dan is m.i. art. 5 lid 2 toepasselijk. De 
beperking van de v.ertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder, ge
legen in de verplichte medewerking van anderen bij het vertegenwoordigen, 
is immers niet openbaar gemaakt. De rechtspersoon kan zich niet op de on
bevoegdheid van de bestuurder beroepen tegen ·een wederpartij die van deze 
onbevoegdheid niet wist. 

Ook rijst de vraag hoe moet worden geoordeeld indien bij een vereniging 
of stichting een bestuurder wel is ingeschreven doch niets is vermeld omtrent 
zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid. M.i. is het systeem van de wet als 
volgt. Zolang de eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is er 
de civielrechtelijke sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere be
stuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de rechtspersoon verbindt. 
Zie hierboven. Indien wordt ingeschreven, moet dit ook volledig en juist 
geschieden. Gebeurt dit niet, dan vinden wij de civielrechtelijke sanctie in 
lid 3 van art. 5: een rechtspersoon kan tegen een wederpartij die daarvan 
onkundig was, niet de onjuistheid of onvolledigheid van enige inschrijving 
inroepen; deze bepaling correspondeert met art. 31lid 3 Hrg.Wet. De rechts
pe~soon kan dus tegenover de wederpartij geen beroep doen op het ontbreken 
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de ingeschreven bestuurder. Hier
aan doet niet af 24 dat de wederpartij uit de wet kon afleiden dat niet iedere 

23. Men zou in zulk een geval wellicht ook kunnen stellen I dat onvolledig is ingeschre
ven, en dat op deze onvolledigheid door de rechtspersoon &een beroep kan worden ge
daan: vgl. het hierna aan de orde komende lid 3 van art. 5. Deze redenering leidt overi
gens tot hetzelfde resultaat. 
24. Vgl. in andere zin Asser-Van der Grinten II pag. 59. 
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individuele bestuurder vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft doch zulks af
hangt van de statuten. In het systeem van de wet drukt op de wederpartij geen 
plicht tot recherche van de statuten op dit punt. ·Dit blijkt ook uit het slot 
van lid 3 van art. 5: juiste en volledige inschrijving elders óf openbaarmaking 
van de statuten is op zichzelf niet voldoende bewijs dat de wederpartij van 
de onjuistheid of onvolledigheid niet onkundig was. 

Hoe nu indien bij ver.eniging of stichting de inschrijving van een bestuur
der die (mede)vertegenwoordigingsbevoegd is, niet of nog niet heeft plaats
gevonden? Indien overigens de inschrijving is geschied, is het zojuist betoogde 
van toepassing: de rechtspersoon kan zich niet op onvolledigheid van de 
inschrijving beroepen. Indien er in het geheel nog geen inschrijving is ge
schied, hangt het er vanaf of de rechtspersoon op eventuele onbevoegdheid 
van ·een bestuurder een beroep kan doen. Betreft het een bestuurder met 
slechts mede-vertegenwoordigingsbevoegdheid: uit te oefenen met een of 
meer anderen, dan is lid 2 van art. 5 m.i. toepasselijk. Deze beperking van 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder is niet openbaar ge
maakt. De rechtspersoon kan zich niet op de onbevoegdheid van de bestuurder 
beroepen tegen een wederpartij die van deze onbevoegdheid niet wist. An
ders ligt het indien het een bestuurder betreft zonder vertegenwoordigings
bevoegdheid. Deze behoeft volgens de wet niet te worden ingeschreven. 
Lid 2 van art. 5 geldt slechts voor verplichte inschrijvingen; zulks blijkt o.m. 
uit de zinsnede ' ... op door de wet voorgeschreven wijze was openbaar ge
maakt ... ', in tegenstelling tot de zinsnede in lid 4 van art. 5, ook geldend 
voor niet-verplichte inschrijving: ' ... op een door de wet aangegeven wijze is 
openbaar gemaakt ... ' .15 De wederpartij kan weten dat een niet-ingeschreven 
bestuurder geen 'mede' -vertegenwoordigingsbevoegdheid bezit; het niet-inge
schreven zijn kan hij door enkele raadpleging van de registers constateren. 
De rechtspersoon kan dan op onbevoegdheid van de betreffende bestuurder 
wél een beroep doen. 

In dit verband verdient aandacht dat niet alleen bij een n.v. of b.v., maar 
ook bij een vereniging of stichting, een coöperatieve vereniging of onderlinge 
waarborgmaatschappij aan welke een onderneming toebehoort, iedere be
stuurder moet worden ingeschreven, ook al is deze niet (mede)-vertegenwoor
digingsbevoegd. Dit volgt uit de verwijzing in de artt. 9, 10 ,en 11 Hrg.Wet 
naar art. 8 lid 1 sub 4 Hrg.Wet. Lid 1 van art. 31 Hrg.Wet is dan van toe
passing: op een feit dat door inschrijving of nederlegging moet worden be
kend gemaakt, kan jegens derden die daarvan onkundig zijn, geen beroep 
worden gedaan zolang de inschrijving of nederlegging niet is geschied. De 
conclusie moet zijn dat in de laatstbedoelde casus: er is in het geheel nog 
geen inschrijving en de bestuurder heeft geen (mede)-vertegenwoordigings
bevoegdheid, de vereniging en stichting aan wie geen onderneming toebe-

25. Vgl. in dit verband ook de parlementaire geschiedenis: Wetsontw. 11005, nr. 10, 
pag. 6; Bundel N.V. en B.V. pag. IXj- art. 5 (2.1.4a)-3; Van Zeben-Du Pon pag. 1072. 
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hoört, zich wél op eventuele onbevoegdheid van de bestuurder kunnen be
roepen, doch de rechtspersonen die zijn onderworpen aan het regime van de 
Handelsregisterwet: de n.v. en b.v., de vereniging, stichting, coöperatieve 
vereniging en onderlinge waarborgmaatschappij aan welke wél een onder
neming toebehoort, geen beroep kunnen doen op .eventuele onbevoegdheid 
van een bestuurder jegens een wederpartij die hiervan onkundig was.26 De 
vraag of een dergelijk verschil in behandeling door de wetgever wel gerecht
vaardigd is, laat ik verder buiten beschouwing. 

In het licht van het bovenstaande moet ook wo. rdel geoordeeld, indien zich 
onbevoegdheid van een bestuurder voordoet bij ee zogenaamde informele 
vereniging. Zoals wij zagen, kán deze worden inges breven maar hiertoe be
staat geen verplichting: art. 30 lid 3. Indien zij zich eenmaallaat inschrijven 
is zij krachtens art. 30 lid 3 jo art. 29 lid 2 verplicht tot inschrijving in het 
openbaar register van bestuurders met (mede)vertegenwoordigingsbevoegd
heid. Lid 2 en lid 3 van art. 5 zijn dan van toepassing.27 

Tenslotte wil ik nog aandacht vragen voor lid4 van art. 5, dat anders dan 
de leden 1 t/m 3 niet strekt tot bescherming van de derden maar in een 
spiegelbeeld tot bescherming van de rechtspersoon. Krachtens deze bepaling 
kan een derde zich in beginsel niet beroepen op onbekendheid met hetgeen 
door de rechtspersoon op een door de wet aangegeven wijze is openbaar 
gemaakt. Vereist is wel dat de openbaarmaking is geschied op iedere wijze 
die de wet vereist: door inschrijving én nederlegging van de statuten of in 
verschillende registers. Lid 4 geldt alleen voor zover de wet niet anders 
bepaalt. Dit slaat op de nog te behandelen gevallen waarin de wet zelf 
bepaalt dat openbaarmaking op zichzelf geen bekendheid van de derde mag 
doen veronderstellen: vgl. bij doeloverschrijding art. 6 lid 1, tweede zin. 
Lid 4 van art. 5 geldt ook voor openbaarmakingen waartoe de wet niet ver
plicht doch wel de gelegenheid biedt: men denke o.a. aan de inschrijving van 
een zogenaamde informele vereniging. 

Tot zover de inschrijving van bestuurders. Thans de inschrijving van an
deren die krachtens statutaire of andere volmacht vertegenwoordigingsbe
voegd zijn. Bij v,erenigingen en stichtingen moeten ook worden ingeschreven 
in het verenigingen- c.q. stichtingenregister: naam, voornamen en woonplaats 
van anderen dan bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegen
woordiging toekennen, alsmede de bepalingen omtrent die bevoegdheid: 
lid 2 sub c van de artt. 29 en 284. In dit verband denke men weer aan direc
teuren-niet-bestuurders van gr:ote non-profitorganisaties. In de toelichting op 
de bepaling28 wordt deze verplichte registra~ie in het belang van het rechts
verkeer geacht, vooral omdat deze bevoegdheid enerzijds veel voorkomt 
- men denke aan grote inrichtingen, zoals ziekenhuizen en scholen, en ook 

26. Anders: Asser-Van der Grinten II pag. 60. 
27. Aldus ook uitdrukkelijk de toelichting van de Minister; vgl. de in noot 25 vermel
de vindplaatsen; in andere zin: Asser-Van der Grinten II pag. 60. · 
28. Wetsontw. 11005, nr. 10 pag. 9; Van Zeben-Du Pon pag. 1172. 
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aan zeer grote landelijke verenigingen - en anderzijds juist deze vertegen
woordigingsbevoegdheid veelal beperkt zal zijn. 

De laatste zin van lid 2 van art. 5 bepaalt dat de reehstpersoon zich niet 
kan beroepen op een beperking van de bij de statuten toegekende vertegen
woordigingsbevoegdheid van anderen dan bestuurders tegen een wederpartij 
die van deze beperking onkundig was, indien deze beperking niet door in
schrijving is openbaar gemaakt.29 De directeur met door de statuten beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt als algemeen vertegenwoordigingsbe
voegd tegenover de onkundige derde, zolang de beperking van de vertegen
woordigingsbevoegdheid niet in het register is ingeschreven. Men bedenke 
dat de wet hier niet alleen toelaat beroep op de beperking van de vertegen
woordigingsbevoegdheid gelegen in de verplichte medewerking van andere 
personen zodat er slechts sprake is van medevertegenwoordigingsbevoegd
heid, doch, anders dan bij bestuurders, ook indien de beperking van de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid is gelegen in de statutaire eis van voorafgaande 
goedkeuring of machtiging van een ander orgaan tot de rechtshandeling. 

Hoe nu indien inschrijving van de statutaire vertegenwoordiger-niet-be
stuurder niet heeft plaatsgevonden, of omtrent zijn vertegenwoordigingsbe
voegdheid niets is bepaald, terwijl overigens de inschrijving van een vereniging 
of stichting wel is geschied. Dan kan de rechtspersoon zich ingevolge lid 3 
van art. 5 niet op de onvolledigheid van de inschrijving ber-oepen, ook al is de 
omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid uit de openbaar gemaakte 
statuten af te lezen. 30 

Aldus de inschrijving bij verenigingen ·en stichtingen van anderen dan be
stuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de 
rechtspersoon toekennen. Deze regeling geldt intussen ook voor de coöpera
tieve vereniging en onderlinge waarborgmaatschappij31: vgl. de verwijzing in 
art. 57 naar art. 29 in zijn geheel zonder dat er een uitzondering wordt ge
maakt voor lid 2 sub c. De inschrijving vindt hier echter niet plaats in het 
verenigingenregister doch in het handelsregister. 

Een soortgelijke regeling ontbreekt intussen voor de n.v. en b.v. Wél 
schrijft art. 13 lid 2 en lid 3 van de Hrg.Wet voor dat, indien een onder
neming (toebehorend aan een n.v., b.v., vereniging, stichting, coöperatieve 
vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij) een procuratiehouder heeft, 
een andere dergelijke gevolmachtigde of een handelsreiziger die gemachtigd 
is tot het sluiten van overeenkomsten, deze in het handelsregister moet wor-

29. Asser-Van der Grinten II pag. 60, acht verdedigbaar dat in een dergelijk geval 
tegenover onkundige derden geen beroep op de beperking kan worden gedaan. Dit is 
m.i. niet verdedigbaar, immers in strijd met de wet. 
30. Anders: Asser-Van der Grinten II pag. 60. 
31. Niet juist is m.i. de uitspraak in Asser-Van der Grinten II, pag. 60, dat een derge
lijke voorziening voor de coöperatieve vereniging en onderlinge waarborgmaatschappij 
ontbreekt. 
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den ingeschreven met de inhoud van zijn volmacht.32 Voor het antwoord op 
de vraag wat nu ·eigen1ijk onder een procuratie. of andere dergelijke volmacht 
moet worden verstaan, verwijs ik naar hetgeen ik hierover in de vorige para
graaf heb opgemerkt. Een vertegenwoordiger-niet-bestuurder die zijn ver
tegenwoordigingsbevoegdheid rechtstreeks aan de statuten ontleend, zal 
meestal wel als een (statutaire) procuratiehouder kunnen worden aangemerkt. 

Art. 31 Hrg.Wet hecht aan een dergelijke verplichting tot·inschrijving be
paalde civielrechtelijke gevolgen. De r·echtspersoon kan jegens derden die 
daarvan onkundig zijn, geen beroep doen op een feit dat door inschrijving of 
nederlegging moet worden bekend gemaakt, zolang de inschrijving of neder
legging niet is geschied33

: lid 1 van art. 31 Hrg.Wet. De rechtspersoon kan 
voorts aan derden die daarvan onkundig waren, niet de onjuistheid of onvol
ledigheid van de inschrijving34 tegenwerpen: lid 3 van art. 31 Hrg.Wet. De 
rechtspersoon is dus gebonden aan hetgeen in het handelsregister is vermeld 
omtrent de omvang van de procuratie of andere dergelijke volmacht. Op een 
on juistheid van deze vermelding mag zij tegenover onkundige derden niet een 
beroep doen. Op intrekking van een procuratie of dergelijke volmacht mag 
geen beroep worden gedaan tegenover een hiervan onkundige derde, zolang 
van de intrekking geen inschrijving in het handelsregister is geschied. Het 
bekend maken van de intrekking door verzending van een circulaire aan 
vaste relaties is voor ·een dergelijk beroep niet voldoende, tenzij komt vast te 
staan dat de derde van de inhoud van deze circulaire metterdaad kennis heeft 
genomen: hij was dan niet langer onkundig. 

De van de werkelijke (omvang van de) vertegenwoordigingsbevoegdheid 
onkundige derde kan zich op de inschrijving in het handelsregister beroepen: 
irrelevant is of de derde voordat hij met de gevolmachtigde handelde, ook 
metterdaad het handelsregister heeft geraadpleegd. Voldoende is dat de 
schijn van bevoegdheid waarop hij is afgegaan, achteraf bevestigd blijkt door 

32. Vgl. ook nog art. 16 Hrg. Wet met betrekking tot de inschrijving van een gevol
machtigd handelsagent. 
33. En indien het een n.v. of b.v. betreft, :wlang de bij art. 30a Hrg. Wet voorgeschre
ven, door de secretaris van de Kamer van Koophandel te verzorgen mededeling om
trent die inschrijving of nederlegging in de Nederlandse Staatscourant niet heeft plaats
gevonden: vgl. de laatste zinsnede van lid 1 van art. 31 Hrg. Wet. Deze toevoeging is 
te danken aan art. 3 lid 4 van de eerste E.E.G.-richtlijn. Van de derde optredende in 
het Europese handelsverkeer kan immers niet worden verwacht dat hij zich geregeld 
op de hoogte zou moeten stellen van eventuele wijzigingen die met betrekking tot een 
bepaalde vennootschap bij een zich in een of andere E.E.G.-lidstaat bevindend handels
register worden opgegeven. Met het oog .op de bescherming van de derde is niet langer 
beslissend het tijdstip van opgave bij het handelsregister, maar dat van de bekend
making in het nationale publicatieblad (Staatscourant). Voorzien wordt in een bijzon
dere bescherming van de derde die aantoont dat hij van een dergelijke mededeling in 
de Staatscourant onmogelijk heeft kunnen kennis nemen, zij het dat deze bescherming 
slechts kan worden ingeroepen in verband met hetgeen heeft plaatsgevonden binnen 
vijftien dagen nadat de mededeling was geschied: vgl. lid 2 van art. 31 Hrg. Wet. 
34. Of van de in art. 30a Hrg. Wet bedoelde mededeling: zie noot 33. 
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de gegevens vermeld in het handelsregister.35 De rechtspersoon kan zelfs de 
onjuistheid of onvolledigheid van een opgave niet tegenwerpen, indien deze 
opgaaf niet van haar afkomstig is. De rechtspersoon draagt het risico van 
onjuiste of onvolledige opgaven, ook indien deze ingevolge misverstand of 
misbruik van vertrouwen tot stand zijn gekomen. De rechtspersoon die niet 
opgaveplichtig was, kan echter alleen dan aan onjuist ingeschreven gegevens 
gehouden worden, wanneer deze inschrijving door haar toedoen tot stand is 
gekomen: HR 23 januari 1953, NJ 1953, 531. 

Ik meen dat uit art. 31 Hrg.Wet ook een zekere civielrechtelijke bescher
ming van de rechtspersoon kan worden afgeleid. De derde kan zich in het 
algemeen 36 niet beroepen op onbekendheid met gegevens omtrent een ver
strekte procuratie of dergelijke volmacht die in het handelsregister juist en 
volledig zijn bekend gemaakt37

: Ik zou menen dat deze regel ook geldt indien 
een volmacht is ingeschreven die strikt genomen niet behoefde te worden 
ingeschreven. Dus niet een procuratie of een dergelijke volmacht, maar een 
volmacht van meer beperkte aard. In een dergelijk geval geldt m.i. ook lid 3 
van art. 31 Hrg.W·et, dat spreekt over het ... opgeven van enig feit of het ge
houden zijn enige feiten op te geven ... Op de onjuistheid of onvolledigheid 
van een dergelijke niet verplichte inschrijving kan de rechtspersoon tegenover 
onkundige derden geen beroep doen. Schrijft men eenmaal in, dan is men ook 
gehouden dit volledig en juist te doen, ook al bestond tot de inschrijving op 
zich geen verplichting. 

Tenslotte verdient bij de vereniging en stichting nog aandacht lid 3 van de 
artt. 29 en 289. Dit bepaalt dat gevolmachtigden van de vereniging of stich
ting die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid niet rechtstreeks aan de sta
tuten ontlenen, door de bestuurders ter inschrijving in het verenigingen- c.q. 
stichtingenregister kunnen worden opgegeven met de inhoud der hun ver
strekte volmacht. De inschrijving is dus facultatief. Volgens de ontwerpers 
van de wet verdient het de voorkeur de inschrijving van de gevolmachtigden 
aan het beleid van het bestuur over te laten, omdat er verschillende soorten 
volmachten bestaan. De kortstondige, slechts voor een of meer bepaaldelijk 
aangeduide handelingen geldende volmachten zullen zelden worden inge
schreven. Aan een niet-statutaire procuratiehouder zal wellicht minder be
hoefte zijn, indien de statuten reeds vertegenwoordigingsbevoegdheid toe
kennen aan anderen dan bestuurders welke bevoegdheid dan ook moet wor
den ingeschreven, zoals wij zagen. 

Indien er een procuratiehouder of een andere dergelijke gevolmachtigde 

35. Vgl. Asser-Van der Grinten I pag. 37 met verwijzing naar HR 18 juni 1952, NJ 
1953, 530. 
36. Een uitzondering is gelegen in lid 2 van art. 31 Hrg. Wet; zie hierboven noot 33. 
37. Mogelijk is wel dat de rechtspersoon door een latere gedraging bij de wederpartij 
het vertrouwen heeft gewekt dat zij een ruimere procuratie of volmacht heeft verleend 
dan uit het handelsregister was op te maken; vgl. toelichting op art. 3 gewijzigd ont
werp nieuw B.W. pag. 85. 
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is, doet het bestuur er verstandig aan deze in te schrijven. Want krachtens 
lid 4 van art. 5, dat ook voor een dergelijke niet-verplichte inschrijving geldt, 
kan de wederpartij van de rechtspersoon zich dan niet beroepen op onbe
kendheid met deze inschrijving. Hier staat weer tegenover dat ook een der
gelijke facultatieve inschrijving, wordt zij eenmaal gedaan, ook juist en 
volledig dient te geschieden. Volgens lid 3 van art. 5 kan de rechtspersoon 
immers tegen een wederpartij die daarvan onkundig was, niet de onjuistheid , 
of onvolledigheid van enige inschrijving inroepen. Dit betekent o.m. dat de 
ingeschreven procuratiehouder met beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid 
tegenover de onkundige wederpartij geldt als algemeen vertegenwoordigings
bevoegd, zolang deze algemene v,ertegenwoordigingsbevoegdheid en niet de 
beperking in het handelsregister is ingeschreven. 
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II. Organieke vertegenwoordiging 

"' ·---· .. , .... ~=11 
1. De omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid; uit de wet 
voortvloeiende beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders zou men kunnen 
beschouwen als een sequeel van de taak van het bestuur, lezen wij in nr. 235 
van het Handboek van Van der Heijden-Van der Grinten. Inderdaad, de 
bestuursbevoegdheid is in de eerste plaats bepalend voor de vertegenwoor
digingsbevoegdheid van de bestuurder(s). Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
hier genomen in de zin van het door de interne relatie tot de rechtspersoon 
bepaalde 'mogen'. In de wet is met betrekking tot de diverse rechtspersonen 
telkens bepaald dat, behoudens beperkingen volgens statuten, het bestuur 
belast is met het besturen van de rechtspersoon; vgl. de artt. 129 en 239 
voor n.v. en b.v., en de artt. 44 en 291 voor de vereniging en de stichting. 

De autonomie, de zelfstandigheid van het bestuur mag niet door statutaire 
bepalingen volledig of nagenoeg worden uitgehold.38 De departementale richt
lijnen bepalen in par. 32 voor de n.v. en b.v. dat de statuten de bestuurs
bevoegdheid niet aan het bestuur mogen ontnemen; wel mogen zij de be
stuursbevoegdheden beperken door te bepalen dat bepaalde bestuursbesluiten 
zijn onderworpen aan de goedkeuring van enig vennootschapsorgaan in de 
door het departement gedefinieerde betekenis. De aard van deze besluiten 
moet duidelijk uit de statuten blijken en mag niet ter bepaling worden over
gelaten aan enig vennootschapsargaan of aan derden. Toegestaan is dat de 
statuten goedkeuring eisen voor bestuursbesluiten waarmee .een door een 
vennootschapsargaan vast te stellen bedrag is gemoeid. 

Door dergelijke statutaire beperkingen van de bestuursbevoegdheid (bijv. 
de bepaling dat het besluit van het bestuur tot aankoop van onroerend goed 
is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aan
deelhouders) wordt tegelijkertijd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
bestuurders in dit opzicht beperkt: zij mogen zonder de goedkeuring van de 
algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaan tot de externe hande
ling van het aankopen van onroerend goed. In de statuten kan ook de be
voegdheid tot het aangaan van deze externe handeling van aankoop van 
onroerend goed rechtstreeks worden beperkt; de bepaling luidt dan: het be
stuur behoeft voor het aankopen van onroerend goed de goedkeuring van de 
algemene vergadering van aandeelhouders. 

Is men het erover eens dat een bepaalde ,bevoegdheid behoort tot de aan 

38. Ik ben het eens met P. van Schilfgaarde, Rechtspersonen, Alg. Inl. par. 5 aant. 10, 
dat deze regel ook geldt bij verenigingen en stichtingen, zij het dat men bij de vereni
ging in het beperken van de bestuursautonomie wellicht wat verder mag gaan dan bij 
de n.v. of b.v. 
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de bestuurders toegemeten bestuurstaak, dan zijn de bestuurders autonoom 
in het uitoefenen van deze bevoegdheid en hoeven zij te dezer zake geen in
structies op te volgen van de algemene vergadering van aandeelhouders; zie 
het bekende Forumbank-arrest H.R. 21 januari 1955, N.J. 1955, 43. Het 
departement acht aanvaardbaar een statutaire bepaling dat het bestuur zich 
moet gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het 
te volgen financiële, sociale en economisch beleid en van het personeels
beleid, te geven door een v~ennootschapsorgaan: een bepaling waaraan vooral 
in concernv,erhoudingen behoefte kan bestaan. In de statuten van een ver
eniging kan m.i. worden bepaald dat de algemene vergadering ten aanzien 
van bepaalde onderwerpen instructies aan 1het bestuur kan geven.39 

Ook in de wet zelf zijn beperkingen van de bestuursbevoegdheid te vinden. 
Zo zijn bij grote, zgn. structuurvennootschappen een aantal bestuursbesluiten 
die in de regel diep ingrijpen in de structuur of het bestaan van de n.v. of b.v. 
of de door haar gedreven onderneming en belangrijke gevolgen kunnen heb
ben voor de werknemers, dwingendrechtelijk onderworpen aan de goedkeu
ring van de bij deze vennootschappen verplicht gestelde raad van commissaris
sen: artt. 164 en 274. Bij de vereniging en de stichting worden resp. in de 
artt. 44 lid 2 en 291 lid 2 een aantal rechtshandelingen aan de bestuursbe
voegdheid onttrokken. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van over
eenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 
noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij de 
statuten anders bepalen of dit geschiedt met inachtneming van de daartoe in 
de statuten gestelde vereisten. De statuten kunnen dus bepalen dat het bestuur 
wél bevoegd is tot bedoelde rechtshandelingen, of dat het slechts hiertoe be
voegd is bijvoorbeeld na . goedkeuring van de algemene ledenvergadering of 
de raad van commissarissen. Hoe nu indien de statuten niets bepalen? Bij de 
vereniging kennen wij art. 40 lid 1: aan de algemene vergadering komen in 
de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen zijn opgedragen. Op grond hiervan moet men aannemen dat 
het bestuur dan eerst tot bedoelde rechtshandelingen mag overgaan, nadat 
de algemene vergadering hiertoe heeft besloten. Bij de stichting is er niet een 
orgaan als de algemene vergadering bij de vereniging; een bepaling als die 
van art. 40 ontbreekt. Bij de stichting is derhalve een uitdrukkelijke statutaire 
voorziening nodig, wil zij' kunnen overgaan tot het stellen van bedoelde 
rechtshandelingen. 

De hier beschreven wettelijke beperkingen van de bestuursbevoegdheid be
perken tegelijkertijd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders. 
Op de vraag in hoeverre deze beperkingen werking tegenover derden hebben, 
zal hieronder nog worden ingegaan. 

39. Aldus ook Asser-Van der Grinten II pag. 200. 
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Eerst wil ik wijzen op het volgende. Uit het systeem van de nieuwe Neder
landse wetgeving en de parlementaire geschiedenis hiervan is op te maken 
dat de wetgeving de uitdrukking 'vertegenwoordigingsbevoegdheid' in de 
leden 1 en 2 van de artt. 45, 130, 240 en 292 niet opvat in de zin van een 
intern mogen, maar in de zin van een extern kunnen 40: in de zin van ver
tegenwoordigingsmacht De rechtspersoon, zo lezen wij ongeveer in de toe
lichting41, dient erop bedacht te zijn dat toekenning van vertegenwoordigings
bevoegdheid aan bestuurders, voor zover die op wet of statuten berust, mee
brengt dat die bestuurders dan ook - al naar gelang de wettelijke of statutaire 
regeling: afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer andere per
sonen- bevoegd zijn tot iedere rechtshandeling; derden behoeven slechts on
der de inschrijvingen in het register na te gaan hoe dé vertegenwoordigings
bevoegdheid is geregeld: aan wie deze is toebedeeld. Met andere woorden: 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurder(s) is tegen
over derden een algemene: zij omvat alle vermogensrechtelijke rechtshande
lingen die de vennootschap op grond van haar rechtsbevoegdheid kan ver
richten, behoudens voor zover de wet anders bepaalt. 

Wanneer is dit laatste het geval? In de eerste plaats in de hierboven aan
geduide gevallen van wettelijke beperkingen van de bestuursbevoegdheid, 
die te zelfder tijd uit de wet voortvloeiende beperkingen van de vertegen
woordigingsbevoegdheid inhouden. Bij de vereniging en de stichting is dit de 
techniek waarmee de wetgever heeft bereikt dat het voor de n.v. en b.v. gel
dende E.E.G.-stelsel slechts in verzwakte vorm voor de vereniging en stich
ting is gaan gelden. Ingevolge lid 3 van de artt. 45 en 292 kan immers op 
deze uit lid 2 van de artt. 44 en 291 voortvloeiende beperkingen van de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid tegenover derden een beroep worden gedaan: 
slechts op niet uit de wet voortvloeiende beperkingen van de statutair aan 
bestuurders toegekende - algemene- vertegenwoordigingsbevoegdheid kan 
door of tegen derden geen beroep worden gedaan. 

Hoe nu, indien bijv. in de statuten van een vereniging op grond van art. 44 
lid 2 is bepaald dat het bestuur alleen bevoegd is tot vervreemding van register
goederen na goedkeuring van de algemene ledenvergadering of van de raad 
van commissarissen, en de vervreemding vindt plaats zonder dat deze goed
keuring is verkregen? De redenering dat er dan slechts sprake is van een niet 
uit de wet, immers op de statuten berustende beperking van de vertegenwoor
digingsbevoegdheid die niet aan derden kan worden tegengeworpen, gaat 
niet op. Ook in het licht van de parlementaire geschiedenis moet de rede-

40. Van Schilfgaarde, in: Rechtspersonen, par. 5 aant. 6, en in: Van de n.v. en b.v., 
pag. 122 e.v., is op zoek naar een uniform begrip vertegenwoordigingsbevoegdheid dat 
de wetgever zou hebben gebruikt. Maar waarom kan het begrip vertegenwo,xdigings
bevoegdheid in de leden 1 en 2 van de artt. 45, 130, 240 en 292 niet in andere zin zijn 
gebezigd dan in lid 3 van deze artikelen? 
41. Wetsontw. 11005, nr. 10 pag. 8; Bundel N.V. en B.V. pag. IXj- art. 2.1.5b-7; Van 
Zeben-Du Pon pag. 1085 en 1086. 
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nering zijn dat men bij niet-nakomen van dit statutaire vereiste terugvalt op 
de hoofdregel van art. 44 lid 2 welke een wettelijke beperking inhoudt van 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid, zodat deze wel kan worden tegengewor
pen aan de derde. 

Bij de n.v. en b.v. vinden wij ook wetsbepalingen die door de bestuursbe
voegdheid te beperken te zelfder tijd de vertegenwoordigingsbevoegdheid be
perken. Vooreerst de reeds genoemde artt. 164 en 274 die bij grote zgn. struc
tuurvennootschappen een aantal diep ingrijpende bestuursbesluiten dwingend
rechtelijk onderwerpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 
Ingevolge lid 3 van deze artikelen kan het ontbreken van de goedkeuring 
van de raad van commissarissen op een dergelijk besluit niet door of tegen 
derden worden ingeroepen. Deze bepaling derogeert aan lid 3 van de artt. 130 
en 240 waaruit immers volgt dat in de regel op uit de wet voortvloeiende be
perkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders wèl door 
of tegen derden een beroep kan worden gedaan. De1e laatste regel geldt wel 
voor de gevallen voorzien in lid 1 van de artt. 95 c.r. 206 en 136 c.q. 246 42 

waarin is bepaald dat het bestuur bezwarende overeenkomsten betreffende 
emissie van aandelen niet mag aangaan resp. niet bevoegd is aangifte te doen 
tot faillietverklaring van de vennootschap zonder opdracht van de algemene 
vergadering van aandeelhouders, tenzij in de statuten anders is bepaald. 

In dit verband rijst nog een ander probleem. Er zijn rechtshandelingen 
waarvan niet aanstonds duidelijk is of zij krachtens de wet vallen onder de 
bestuursbevoegdheid of tot de competentie behoren van de algemene ver
gadering van aandeelhouders. Men denke bijv. aan het besluit tot emissie van 
aandelen. Meestal zullen de statuten deze bevoegdheidskwestie uitdrukkelijk 
regelen, maar dit hoeft niet. Indien de statuten de emissie rekenen tot de be
voegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, kan niet gezegd 
worden dat voor wat betreft de v.ertegenwoordigingsbevoegdheid van het be
stuur de wet 'anders bepaalt' dan lid 1 van de artt. 130 en 240. Ook kan niet 
worden gezegd dat hier sprake is van een uit de wet voortvloeiende beperking 
van de bestuursbevoegdheid en derhalve van de v.ertegenwoordigingsbevoegd
heid van het bestuur. Indien in een dergelijk geval de bestuurders buiten de 
algemene vergadering om tot emissie besluiten en daadwerkelijk emitteren, 
kan de vennootschap zich derhalve niet tegen derden op onbevoegdheid van 
de bestuurders beroepen. 43 

Hetzelfde zal moeten worden geoordeeld voor het geval in de statuten niets 
omtrent de bevoegdheid tot emissie is geregeld. De rechtsdoctrine neemt wel 

42. Anders: Handboek nr. 235.1. 
43. Anders: Handboek nr. 235.1. Vgl. met betrekking tot deze problematiek ook nog 
art. 9 lid 1 eerste alinea van de eerste E.E.G.-richtlijn waarover mijn: Vennootschaps
recht in beweging, pag. 139. Intussen is wel weer verweer van de vennootschap moge
lijk, indien er sprake is van werkelijke samenspanning tussen de betreffende· derde en 
de bestuurders betreffende de overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het bestuur; zie hierna onder II, 3. 
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aan dat dan de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.44 

Maar dit is geen wettelijke bepaling of beperking van bestuursbevoegdheid 
c.q. vertegenwoordigingsbevoegdheid. In de leer omtrent vertegenwoordiging 
en bescherming van derden wordt de derde geacht de wet te kennen; het zou 
te ver gaan indien de derde ook geacht zou worden het recht te kennen. Uit
komst in deze problematiek kan alleen brengen een wettelijke regeling waar
uit duidelijk blijkt dat een besluit omtrent emissie van aandelen niet behoort 
tot de bestuursbevoegdheid. Een dergelijke bepaling is in de Nederlandse 
wetgeving vrij spoedig te verwachten als gevolg van de tweede E.E.G.-richt
lijn tot harmonisatie van het vennootschapsrecht. 

Tenslotte wordt aan de - algemene - extern werkende vertegenwoordigings
bevoegdheid bedoeld in de leden 1 en 2 van de artt. 45, 130, 240 en 292, 
afgedaan door de hierboven reeds onder I sub 2 behandelde wettelijke be
palingen, waarin wordt afgeweken van de hoofdregel dat het bestuur hét 
orgaan is bevoegd tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon, en de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid in bepaalde gevallen (benoeming, schorsing, 
ontslag van commissarissen en accountants, en bij structuurvennootschappen 
ook van bestuurders) of onder bepaalde omstandigheden (tegenstrijdig be
lang; belet of ontstentenis van bestuurders) wordt toegedeeld aan andere 
vennootschappelijke organen. 

V oor zover de wet anders bepaalt, zijn de bestuurder( s) onbevoegd tot 
vertegenwoordiging. Hun verteg.enwoordigingsbevoegdheid kan ook direct of 
indirect -via beperking van de bestuursbevoegdheid -wettelijk zijn beperkt. 
Indien bestuurders deze wettelijke grenzen van de vertegenwoordigingsbe
voegdheid overschrijden, kan hierop door de rechtspersoon .een beroep wor
den gedaan tegen derden.45 De vraag rijst in hoeverre onder deze omstandig
heden toch nog gebondenheid van de rechtspersoon kan worden aanvaard. 

In de eerste plaáts kan de onbevoegd verrichte rechtshandeling alsnog wor
den bekrachtigd. Deze bekrachtiging zal moeten geschieden door degene(n) 
of door het orgaan die wel bevoegd waren tot de rechtshandeling of hiertoe 
machtiging of goedkeuring moesten ver1enen. Ik wil iets langer stilstaan bij 
de volgende mogelijkheid dat de rechtspersoon toch gebonden is, t.w. in het 
geval dat de derde te goeder trouw was afgegaan op een door de rechtsper
soon gewekte en aan haar toerekenbare schijn van bevoegdheid. Wanneer is 

44. Hierover bestaat echter geen eenstemmigheid; vgl. bijv. P. Sanders in maandblad 
N.V. 1963 pag. 59. 
45. Uit lid 3 van de artt. 45, 130, 240 en 292 volgt m.i. dat ook door de wederpartij 
op wél uit de wet voortvloeiende beperkingen een beroep kan worden gedaan; anders 
Asser-Van der Grinten II pag. 62, een opvatting die m.i. samenhangt met de visie ver
dedigd in Asser-Van der Grinten I pag. 60, dat de vertegenwoordigde en niet de weder
partij zich moet kunnen verzetten tegen het onbevoegd optreden van de vertegenwoor
diger. In art. 3.3.8 lid 3 jo. art. 3.3.16b gewijzigd ontwerp nieuw B.W. wordt deze visie 
echter niet onderschreven. Vgl. over het in dit verband wel gedane beroep op HR 
30 april 1948, NJ 1949, 253 inzake Smit-Huizenhandel het hierna onder 111 sub 2 be
toogde. Vgl. verder, o.m. voor de parlementaire geschiedenis hierna noot 72. 
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er sprake van een door de rechtspersoon gewekte en haar toerekenbare schijn 
van bevoegdheid? 

In de eerste plaats wanneer deze was gewekt doordat werd gehandeld op 
grond van een besluit dat achteraf ongeldig bleek, terwijl de derde aan de 
geldigheid van dit besluit redelijkerwijs niet behoefde te twijfelen. De on
geldigheid van een dergelijk besluit moet aan de rechtspersoon worden toe
gerekend. Zo wordt de rechtspersoon tegenover een wederpartij te goeder 
trouw gebonden door de vertegenwoordigingshandeling van een pseudo-be
stuurder, indien diens benoemingsbesluit ongeldig blijkt. · 

Wanneer de bevoegdheidsbeperking hierin bestaat dat voor de handeling 
van de bestuurder(s) de goedkeuring of machtiging is vereist van andere 
organen zoals de algemene vergadering of de raad van commissarissen, dan 
is de schijn van bevoegdheid slechts toerekenbaar aan de rechtspersoon, in
dien zij gewekt is door gedragingen van dit orgaan zelf. Twee casusposities 
zijn hier denkbaar. In de eerste plaats dat krachtens de wet goedkeuring of 
machtiging is vereist: men denke aan de gevallen van de artt. 95 c.q. 206 en 
136 c.q. 246 (bezwarende overeenkomsten bij emissie; aangifte tot failliet
verklaring)46, en ook aan het geval dat bij de vereniging ten aanzien van de 
rechtshandelingen als bedoeld in art. 44 lid 2 niets in de statuten is bepaald, 
zodat moet worden aangenomen (zie hierboven) dat het bestuur slechts tot 
deze rechtshandeling mag overgaan nadat de algemene vergadering hiertoe 
heeft besloten. In de tweede plaats is denkbaar dat in de statuten van een 
vereniging of stichting op grond van lid 2 van de artt. 44 c.q. 291 is bepaald 
dat het bestuur slechts na goedkeuring of machtiging van de algemene ver
gadering of de raad van commissarissen bedoelde rechtshandelingen mag 
verrichtenY Voor beide casusposities zou ik willen aannemen dat de schijn 
van bevoegdheid slechts toerekenbaar is aan de rechtspersoon indien zij ge
wekt is door gedragingen van het orgaan dat de goedkeuring of machtiging 
moet geven. 

Deze regel werd vóórdat de eerste E.E.G.-richtlijn haar neerslag vond in 
de Nederlandse wetgeving, door de jurisprudentie gehanteerd in alle gevallen 
van dergelijke statutaire bevoegdheidsbeperkingen: de rechtspersoon kon zich 
bij het niet in acht nemen van dergelijke beperkingen in beginsel tegenover de 
wederpartij op onbevoegdheid beroepen. Vgl. HR 24 juni 1949, NJ 1949, 
750 inzake Fokker-Spanje; HR 2 maart 1956 NJ 1956, 151 inzake Gennep
Continental; HR 5 november 1965, NJ 1966, 181 inzake Katz-De Vijf. De 

46. Men denke hier niet aan het geval van de artt. 164 en 274: de door de wet dwin
gend voorgeschreven goedkeuring. van commissarissen voor ingrijpende besluiten van 
het bestuur van een zogenaamde structuurvennootschap; in lid 3 van deze artikelen is 
immers uitdrukkelijk bepaald dat het ontbreken van een dergelijke goedkeuring niet 
door of tegen derden kan worden ingeroepen. 
47. In het laatste geval mag van de derde nog steeds worden verwacht dat hij de sta
tuten op het punt van dergelijke beperkingen zonodig raadpleegt. Hij wordt geacht voor 
mogelijke beperkingen van deze aard alert te zijn juist op grond van lid 2 van de 
artt. 44 c.q. 291. 
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strengheid van deze regel voor derden werd voor een reeks gevallen af
zwakt. Het stilzwijgen en achterwege laten van protest door het orgaan dat 
zijn toestemming moest geven, kon worden opgevat als een gedraging waar
door toerekenbare schijn was gewekt: HR 17 november 1933, NJ 1934, 671 
inzake Salga-Bolla. Bij ondertekening van een wissel enkel door bestuurders 
van een vennootschap kon op het ontbreken van de toestemming van com
missarissen geen beroep worden gedaan, omdat de beginselen die aan het 
wisselrecht ten grondslag liggen, meebrengen dat de schijn van bevoegdheid 
welke door de ondertekening van de wissels door beide directeuren werd 
gewekt, aan de vennootschap wordt toegerekend. Vgl. HR 21 januari 1972, 
NJ 1972, 186, AAe 1972, pag. 466 e.v. Wanneer de schijn wordt gewekt door 
iemand die een overwegende beslissingsmacht heeft in het orgaan dat de toe
stemming moet geven, wordt deze schijn blijkbaar ook toerekenbaar geacht 
aan de vennootschap. Vgl. HR 4 juni 1976, NJ 1977, 336 inzake Frank 
Liberty. Een uitlegging van de statuten, die raadpleging van het college van 
commissarissen voorschrijven, in deze zin dat deze raadpleging is te be
schouwen als een aan het bestuur opgelegde verplichting van interne aard op 
welker niet-naleving de rechtspersoon (coöperatieve vereniging) zich tegen
over de derde niet kan beroepen, oordeelde de Hoge Raad niet vatbaar voor 
cassatie: HR 22 juni 1973, NJ 1973, 497. 

Deze arresten werden alle gewezen ten aanzien van gevallen beheerst door 
het oude recht, waarin het E.E.G.-stelsel nog niet zijn invloed had doen 
gelden. Thans kan ingevolge lid 3 van de artt. 45, 130, 240 en 292 in beginsel 
op dergelijke beperkingen tegen derden geen beroep worden gedaan, zie 
hierna onder 11 sub 3. De gevallen waarin dit nog wel kan, zijn door de wet
gever zorgvuldig geselecteerd. Van de derde kan worden verwacht dat hij alert 
is voor deze gevallen. Ik zou daarom de regel dat de schijn van bevoegdheid 
slechts toerekenbaar is aan de rechtspersoon, indien zij gewekt is door ge
dragingen van het orgaan dat goedkeuring of machtiging tot de rechtshande
ling moet geven, in deze gevallen willen handhaven. De arresten waarin deze 
regel onder regime van het oude recht wordt afgezwakt, zijn m.i. niet zonder 
meer transponeerbaar op de thans nog overblijvende gevallen van mogelijke 
toepasselijkheid waaraan de wetgever zoals gezegd, r,eeds bijzondere aandacht 
heeft besteed. 48 En zeker zou voor deze gevallen te ver gaan de algemene 
regel dat op de onbevoegdheid van bestuurders geen beroep kan worden 
gedaan, indien deze het gevolg is van een statutaire bevoegdheidsbeperking 
waarbij de bevoegdheid van de bestuurders afhankelijk is gesteld van een 
voorwaarde in de vorm van een goedkeuring of machtiging van een ander 
orgaan, waarvan de vervulling - de alleen tot de bestuurders gerichte en niet 
naar buiten tot uitdrukking komende verklaring van goedkeuring of mach
tiging- voor derden niet kenbaar was.49 Door het aanvaarden van een derge-

48. Dit wordt m.i. enigszins uit het oog verloren door Wachter in zijn noot onder het 
Frank Liberty-arrest: HR 4 juni 1976, NJ 1977, 336. 
49. Vgl. voor een dergelijke regel waarvan de mogelijke toepasselijkheid overigens 
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lijke regeling zou de door de wetgever gewilde, hierboven aangeduide ver
zwakking van het E.E.G.-stelsel voor de vereniging en de stichting kunnen 
worden ondermijnd. 

2. Bèperkingen van de vertegenwoordz'gingsbevoegdheid 
door de statutaire doelomschrijving 

Een rechtspersoon wordt opgericht voor een bepaald doel. Dit doel, het 
terrein van werkzaamheden van de rechtspersoon, moet in haar statuten 
worden vermeld: vgl. lid 1 van de artt. 66 en 177 voor de n.v. en b.v.; en 
lid 4 van de artt. 27 en 286 voor de vereniging en de stichting. Ook in de 
zgn. informele vereniging moeten de leden volg,ens regels en voor een doel 
door hen gesteld willen samenwerken: art. 26 lid 2. Deze 'statuten' behoeven 
echter niet schriftelijk te zijn vastgelegd. De statutaire doelomschrijving moet 
min of meer bepaald zijn; de belangrijkste activiteit( en) moet( en) duidelijk 
worden vermeld; voor het overige mag de doelomschrijving algemeen zijn. 
Aldus uitdrukkelijk de departementale richtlijnen (par. 37) ten aanzien van 
de n.v. en b.v. Het doel van de rechtspersoon moet geoorloofd zijn. Indien 
het doel in strijd is met de openbare orde en goede zeden, kan de rechts
persoon als zijnde verboden, :ap vordering van het Openbaar Ministerie wor
den ontbonden, behoudens de mogelijkheid dat de rechtspersoon door wij
ziging van haar doel alsnog een geoorloofd karakter aanneemt. Vgl. de 
artt. 15 en 16. 

1 

In art. 6, opgenomen in titel 1 behelzende algem~ne bepalingen van het 
nieuw boek 2 B.W., wordt met betrekking tot de gevblgen tegenover derden 
van doeloverschrijdende rechtshandelingen het in art. 9 lid 1 van de eerste 
E.E.G.-richtlijn voor de n.v. neergelegde stelsel gevolgd voor alle rechts
personen. Volgens lid 1 kan een rechtspersoon de nietigheid van een rechts
handeling inroepen, indien een in naam van de rechtspersoon verrichte 
rechtshandeling niet dienstig kán zijn tot verwezenlijking van het doel van de 
rechtspersoon én de wederpartij wist dat het doel werd overschr·eden of van 
die overschrijding niet onkundig kon zijn. Openbaarmaking van de statuten 
of reglementen alléén is niet v:aldoende bewijs dat de wederpartij van de doel
overschrijding niet onkundig kon zijn: aldus wordt op het voetspoor van 
art. 9 lid 1 van de richtlijn ook uitdrukkelijk in art. 6 bepaald. 

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de statutaire 
doelomschrijving werken dus in beginsel alleen intern. Een in naam van de 
rechtspersoon verrichte rechtshandeling die niet dienstig kan zijn tot ver
wezenlijking van het doel van de rechtspersoon, is in beginsel rechtsgeldig. 
De rechtspersoon kan echter de nietigheid van de rechtshandeling inroepen 
indien de wederpartij wist dat het doel werd overschreden of van die over-

wordt daargelaten: het arrest Oelschläger-Erven Davids, HR 21 januari 1972, NJ 1972, 
186, AAe 1972, pag. 466 e.v. 
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schrijding niet onkundig kon zijn. Dit laatste moet door de rechtspersoon 
worden aangetoond, zoals ook volgt uit de laatste zin van lid 1 van art. 6. 
Alleen de rechtspersoon kan een beroep op de nietigheid doen en niet de 
wederpartij; volgens de memorie van toelichting volgt dit uit de redactie van 
art. 6.50 De nietigheid kan ook buiten rechte worden ingeroepen. 

Het zal niet zo vaak gebeuren dat een rechtspersoon ingevolge art. 6 de 
nietigheid van een rechtshandeling kan inroepen. In de eerste plaats moet 
het doel zijn overschreden, of zoals art. 6 het ook wel uitdrukt: de verrichte 
rechtshandeling moet niet dienstig kunnen zijn tot verwezenlijking van het 
doel. Dit laatste moet m.i. in deze zin worden verstaan dat omtrent de doel
overschrijding geen twijfel mogelijk is: mogelijke twijfel over de vraag óf 
doeloverschrijding aanwezig is, komt ten goede aan de wederpartij: in deze 
richting onder het oude recht reeds het zgn. Huiden-arrest, HR 23 maart 
1928, NJ 1928, 730. Een mogelijkheid van redelijke twijfel aan de juiste 
uitlegging van een statutaire doelomschrijving komt voor risico van de rechts
persoon: aldus reeds het Frank Liberty-arrest, HR 15 juli 1973, NJ 1973, 
469. Men bedenke in dit verband ook dat de doelomschrijving ruim gefor
muleerd kan zijn, en onder de doelomschrijving ook kunnen vallen wat 
Löwensteyn 51 noemt zogenaamde secundaire handelingen: handelingen die niet 
rechtstreeks onder de statutaire doelomschrijving zijn te brengen doch naar 
gebruik en billijkheid uit het statutaire doel voortvloeien en daarmee samen
hangen (het aangaan van bijv. borgtochten en van leningen), aldus HR 
14 april1927, NJ 1927, 220. 

In de tweede plaats is voor een succesvol beroep van de rechtspersoon op 
de nietigheid nodig dat wederpartij wist dat het doel werd overschreden of 
van die overschrijding niet onkundig kon zijn. Wat betekent deze zinsnede? 
Niet voldoende is voor het bewijs van dit onkundig zijn, dat de statuten of 
reglementen zijn openbaar gemaakt, d.w.z. bekend gemaakt via een tot een
ieder gerichte publicatie, met name door nederlegging van de statuten ter 
gelegenheid van inschrijving in een register. Wel voldoende is dat de doel
omschrijving uitdrukkelijk onder de aandacht is gebracht van de wederpartij, 
bijv. door toezending van de statuten, en dat de wederpartij in redelijkheid 
niet anders had kunnen begrijpen dan dat de rechtshandeling buiten het doel 
van de rechtspersoon lag.52 Vgl. een formulering als in de laatste zinsnede 

50. Wetsontw. 11005, nr. 3 pag. 22; Bundel N.V. en B.V. pag. IXj -art. 6 (2.1.5a)-2; 
Van Zeben-Du Pon pag. 1077. Ten aanzien van de naamloze en besloten vennoot
schap was zulks uitdrukkelijk bepaald in de artt. 36h jo 57c W.v.K. die van 1971 tot de 
invoering van boek 2 nieuw B.W. hebben gegolden. 
51. Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de n.v., dissertatie 
Amsterdam G.U. 1959, pag. 138. 
52. In dezelfde zin M. M. Mendel, WPNR 5405, in diens bespreking van: P. van 
Schilfgaarde, Rechtspersonen, Algemeen Deel. Mendel ziet in de in art. 6 gebezigde 
woorden 'niet onkundig kon zijn, een objectivering van het weten, die een verruiming 
inhoudt. Dorhout Mees vermoedt dat met deze woorden een bewijsvoorschrift is be
doeld in deze zin, dat met 'wist' een rechtstreeks bewijs van wetenschap is bedoeld 
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reeds voor het oude recht in het zgn. Frank Liberty-arrest, HR 15 juli 1973, 
NJ 1973, 469, zij het dat dit oude recht er nog van uitging dat het aan de 
wederpartij was om de eenmaal openbaar gemaakte statuten op het punt van 
de doelomschrijving te raadplegen. 

Om te voorkomen dat de wederpartij te lang in onzekerheid verkeert of de 
rechtspersoon al dan niet de nietigheid van de rechtshandeling zal inroepen, 
bepaalt lid 2 van art. 6 ·dat een onmiddellijke belanghebbende, dus in ieder 
geval de wederpartij, aan de rechtspersoon een redelijke termijn kan stellen 
voor inroeping van de nietigheid. Reageert de rechtspersoon niet binnen deze 
termijn, dan vervalt de mogelijkheid voor de rechtspersoon de nietigheid van 
de rechtshandeling in te roepen, en zijn partijen over en weer definitief ge
bonden. 

Kan door een rechtspersoon een doeloverschrijde~de rechtshandeling wor
den bekrachtigd? Gesteld al dat bekrachtiging bij ~en dergelijke, door de 
wetgever in beginsel nietig geoordeelde rechtshandeling aan de orde kan 
komen, dan nog zou een dergelijke bekrachtiging naar algemene opvatting 
niet mogelijk zijn. Een dergelijke rechtshandeling van bekrachtiging zou op 
zich weer doeloverschrijdend zijn, zodat art. 6 wederom van toepassing zou 
zijn.53 

Betwist is of de rechtspersoon afstand kan doen van haar bevoegdheid be
roep te doen op de nietigheid van de :r:echtshandeling, en aldus hetzelfde 
effect kan bereiken als door niet te reageren op de in lid 2 van art. 6 bedoelde 
termijnstelling.54 Ik zou menen, dat nu de wetgever in lid 1 van art. 6 uit
drukkelijk de nietigheid beoogt van de in deze bepaling bedoelde doelover
schrijdende rechtshandeling, lid 2 van art. 6 de enige weg aangeeft waarlangs 
de rechtspersoon door niet te reageren op de gestelde termijn - als het ware 
stilzwijgend - afstand kan doen van haar bevoegdheid tot het inroepen van 
deze nietigheid. Overigens kan de bevoegdheid om zich op de nietigheid van 
de rechtshandeling te beroepen, wel door de rechtspersoon onder omstandig
heden zijn verwerkt55, bijvoorbeeld in het geval dat zonder meer nadere uit
voering is gegeven aan een overeenkomst. 

Art. 6 heeft niet alleen betrekking op doeloverschrijdende rechtshande-

en met het 'niet onkundig kon zijn' een bewijs door vermoeden. In deze opvatting van 
Dorhout Mees is de toevoeging in art. 6: 'of daarvan niet onkundig kon zijn', naar 
Nederlands bewijsrecht overbodig. Vgl. R. G. M. Themis 1977, pag. 576. Ik vraag mij 
af of de opvatting van Dorhout Mees juist is. De tekst van art. 6 is rechtstreeks ont
leend aan art. 9 lid 1 van de eerste E.E.G.-richtlijn: mij dunkt dat in de gebezigde ter
minologie ook een materieelrechtelijke verruiming is gelegen van de gebruikte term 
'wist'. Intussen zal dit verschil in interpretatie m.i. niet behoeven te leiden tot verschil 
in uitkomsten bij de toepassing van art. 6. 
53. Vgl. P. van Schilfgaarde, Rechtspersonen, art. 6 aant. 9. 
54. In ontkennende zin: P. van Schilfgaarde, Rechtspersonen, art. 6 aant. 9; in be
vestigende zin: Asser-Van der Grinten II, pag. 52. Indien men oordeelt als Asser-Van 
der Grinten, rijst de vraag welk orgaan van de rechtspersoon tot een dergelijke afstand 
moet besluiten. 
55. Vgl. Asser-Van der Grinten 11 pag. 62. 
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lingen v·erricht door bestuurders of andere vennootschappelijke organen, maar 
op iedere doeloverschrijdende rechtshandeling die in naam van de rechts
persoon wordt verricht. Wat dit betekent bij vertegenwoordiging krachtens 
volmacht zullen wij onder III sub 2 nog zien. 

3. Andere, niet uit de wet voortvloeiende beperkingen 
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook op andere wijze dan door de 
wet, door de statutaire doelomschrijving of statutaire ontneming van indivi
duele vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in de artt. 130 lid 2 en 
240 lid 2 (zie hierboven onder I sub 3), worden beperkt. Hierboven onder II 
sub 1 werd reeds gewezen op de mogelijke statutaire beperkingen van de 
bestuursbevoegdheid en de hieruit voortvloeiende vertegenwoordigingsbe
voegdheid. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan, zoals wij zagen, ook 
rechtstreeks worden beperkt door in de statuten de goedkeuring of machtiging 
voor te schrijven van de algemene vergadering of de raad van commissarissen 
of enig ander vennootschappelijk orgaan, voor belangrijke, ingrijpende door 
de bestuurder( s) te verrichten externe rechtshandelingen, zoals die betreffen
de aankoop van onroerend goed, het geven van persoonlijke of zakelijke 
zekerheid etc. Ook buiten de statuten om kan de vertegenwoordigingsbe
voegdheid worden beperkt, bijv. door een besluit van het bestuur om bepaalde 
rechtshandelingen niet te venichten. 

Uit lid 3 van de artt. 45, 130, 240 en 292 volgt dat op dergelijke niet uit de 
wet voortvloeiende beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die 
de statuten overeenkomstig de leden 1 en 2 van deze artikelen aan bestuurders 
toekennen, door of tegen derden geen beroep kan worden gedaan. Uit de 
redactie van deze bepaling vloeit voort dat de wetgever het begrip 'vertegen
woordigingsbevoegdheid' hier, anders dan in de leden 1 en 2 van deze artike
len (zie hierboven onder II sub 1), niet opvat in de zin van extern 'kunnen', 
maar enkel in de zin van een in de verhouding tot de rechtspersoon bepaald, 
intern 'mogen' .56 De beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid als 
in deze bepaling bedoeld zijn mogelijk, kunnen in de statuten worden opge
nomen, maar hebben tegenover derden geen werking. 

Anders dan bij doeloverschrijdende handelingen staat de wetgever hier aan 
de rechtspersoon niet de bevoegdheid toe de nietigheid van de rechtshande
ling in te roepen, indien de wederpartij wist dat door bestuurder(s) beper
kingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid als hier bedoeld, niet in acht 
waren genomen, of hiervan niet onkundig kon zijn. Art. 9 lid 2 van de eerste 
E.E.G.-richtlijn laat het maken van een dergelijke uitzondering op de voor
geschreven interne werking van dergelijke beperkingen ook niet toe. In de 

56. Vgl. hierboven noot 40. 
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toelichting op het wetsontwerp dat in 1971 voor de n.v. en b.v. art. 47b 
W.v.K. introduceerde57, voorloper van de thans te bespreken bepalingen van 
boek 2 nieuw B.W., werd reeds gewezen op de mogelijkheid dat het hande
len van de derde met een onbevoegd bestuurder in bepaalde gevaiien on
rechtmatig tegenover de vennootschap kan zijn. 

Wanneer is dit het geval? AIIeen ingeval van boos opzet van de derde, of 
indien bij hem het oogmerk voorzit de vennootschap te schaden? Ik zou 
menen dat het criterium iets ruimer ware op te vatten. Voldoende is dat er 
werkelijk- desb~wust, met kennis van zaken- is samengespannen ten aanzien 
van de overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dan wordt 
onder omstandigheden welbewust geprofiteerd van de wanprestatie58 die de 
bestuurder(s) door de overschrijding van hun vertegenwoordigingsbevoegd
heid in verhouding tot de rechtspersoon plegen. 

In geval een dergelijke onrechtmatige daad wordit aangenomen, kan de 
vergoeding van de schade ook bestaan in iets anders ldan het betalen van een 

I 

geldsom, te weten herstel in de vorige toestand, het verrichten ten behoeve 
van de benadeelde van een prestatie welke geschikt is om de toegebrachte 
schade weg te nemen. Vgl. voor deze laatste formulering HR 17 november 
1967, NJ 1968, 42, Ars Aequi 17,22 inzake Pos-van den Bosch. In casu zou 
dit betekenen dat de wederpartij zou kunnen worden veroordeeld om de 
transactie waarbij de bestuurder de hier bedoelde beperkingen van zijn ver
tegenwoordigingsbevoegdheid heeft overtreden, terug te draaien. 

Materieel verdergaande uitzonderingen op de regel van interne werking 
van beperkingen als hier bedoeld, staat lid 3 van de artt. 45, 130, 240 en 292 
m.i. niet toe. 59 Niet voldoende voor het maken van een dergelijke uitzondering 
is m.i. dat de transactie kennelijk bijzonder nadelig is voor de vennootschap 
of dat aan de wederpartij nog eens uitdrukkelijk is meegedeeld vanwege het 
orgaan welks toestemming vereist is, dat het niet accoord gaat met de voor
genomen transactie.60 Werkelijke samenspanning tussen bestuurder en derde 
is nodig: zie het zojuist betoogde. Wij moeten immers niet uit het oog ver
liezen dat het in deze materie gaat om de vraag in hoeverre op de dwingend
rechtelijke wettelijke regel dat beperkingen van de vertegenwoordigingsbe
voegdheid als bedoeld in lid 3 van de artt. 45, 130, 240 en 292, aiieen interne 
werking hebben, uit:z;onderingen kunnen worden toegestaan. Nu de wetgever 
in navolging van art. 9lid 2 van de Eerste E.E.G.-richtlijn zelf zo uitdrukkelijk 
in een bepaalde richting heeft gesproken, is het niet aanvaardbaar dat door het 
toestaan van al te ruimhartig geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden aan 

57. Vgl. Bundel N.V. en B.V. pag. IXb- art. IV/X/XI sub b-3 (Afd. Il). 
58. Vgl. voor rechtspraak in deze: Drion c.s. Onrechtmatige Daad III, 29 e.v. 
59. Evenmin staat m.i. lid 3 van de artt. 164 en 274 verdergaande uitzonderingen toe 
op de interne werking van de wettelijke beperkingen van de bestuurs- en vertegenwoor
digingsbevoegdheid .omschreven in lid 1 van deze artikelen. 
60. In andere zin: P. van Schilfgaarde: Rechtspersonen, Algemeen, par. 5 aant. 18.; 
Van de n.v. en b.v. pag. 135. 
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deze wettelijke uitspraak te zeer afbreuk zou kunnen worden gedaan. Ook 
zou te zeer het onderscheid vervagen dat de wetgever bij deze regeling, in 
navolging van de Eerste E.E.G.-richtlijn, duidelijk heeft willen maken met 
de regeling van de gevolgen tegenover derden van doeloverschrijdende rechts
handelingen waar uitzonderingen op het beginsel van de interne werking door 
de wetgever zelf zijn mogelijk gemaakt. 

Het bovenstaande neemt niet weg dat het maken van dezelfde soort mate
riële uitzonderingen (dus in het geval van werkelijke samenspanning: zie hier
boven) op de regel van interne werking van de hierbedoelde beperkingen van 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid, kan geschieden via een andere tech
nische weg dan die van de onrechtmatige daad gepleegd door de derde. Bij 
het volgen van deze laatste, hierboven aangeduide weg, kan de gepleegde 
transactie worden teruggedraaid bij wege van door de rechtspersoon te be
talen schadevergoeding. Men· kan echter een minder gecompliceerde weg 
volgen door te stellen dat ingeval van werkelijke samenspanning de omstan
dighèden kunnen meebrengen dat het beroep van de derde op de gesloten 
overeenkomst rechtens niet aanvaarbaar is.61 Deze stelling zou steun vinden 
in het H.B.U.-Saladin-arrest, HR 19 mei 1967, NJ 1967, 251, AAe 16, 214, 
waarin de Hoge Raad het mogelijk acht, afhankelijk van de waardering van 
tal van omstandigheden, dat aan degene die bij contractueel beding zijn aan
sprakelijkheid voor zekere gedragingen, ook indien deze jegens zijn weder
partij onrechtmatig zijn, heeft uitgesloten, een beroep op dit beding niet vrij 
staat. In de literatuur62 wordt wel betoogd dat uit dit arrest kan worden af
geleid dat de Hoge Raad aan de (objectieve) goede trouw onder omstandig
heden niet alleen een aanvullende rol toekent, maar ook een derogerende of 
beperkende. 63 

Ook bij het volgen van deze tweede weg moet echter in het oog worden 
gehouden dat niet te snel en te ruimhartig uitzonderingen op de regel van 
lid 3 van de artt. 45, 130, 240 en 292 mogen worden toegestaan. Ook de 
(objectieve) goede trouw wordt in haar eventuele derogerende werking be
paald door het uitgangspunt van art. 9 lid 2 van de eerste E.E.G.-richtlijn 
waarop bedoelde artikelen zijn gebaseerd. 

61. Vgl. ook Asser-Van der Grinten II, pag. 56. 
62. Vgl. G. J. Scholten in zijn noot onder dit arrest in de Ned. J urispr.; en P. A bas, 
Beperkende werking van de goede trouw, dissertatie Amsterdam 1972, pag. 181; Asser
Rutten II pag. 245. 
63. Vgl. in dit verband ook HR 20 februari 1976, NJ 1976, 468, AAe 1976, 467 inzake 
Van der Laan-Top. 
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par. 50 lid 1 Handelsgesetzbuch is temeer aanleiding, wanneer men bedenkt 
dat de procuratiehouder met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid (en 
alleen dan zou in navolging van het Duitse recht de term procuratiehouder 
moeten worden gebezigd) practisch functioneert als een 'orgaan' van de 
rechtspersoon of de onderneming. Bij het optreden van een 'orgaan' - of dit 
nu, gelijk het bestuur, wettelijk en statutair is verankerd of met behulp van 
een verleende Prokura als zodanig in de praktijk functioneert - moet de derde 
op een hieraan in de regel verbonden algemene vertegenwoordigingsbevoegd
heid kunnen vertrouwen en geen rekening behoeven te houden met daarop 
weer aangebrachte beperkingen. Een dergelijke bescherming van derden is 
daarentegen niet nodig wanneer het bijv. gaat over een bij volmacht ad hoc 
gegeven, van meet af aan beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

Men kan dit vraagstuk ook anders benaderen. Men zou zich kunnen af
vragen of niet binnen het kader van het thans gegeven wettelijk systeem in de 
geschetste problematiek zou kunnen worden voorzien. En wel als volgt. Art. 5 
lid 4 bepaalt dat de wederpartij van een rechtspersoon zich niet kan be
roepen op onbekendheid met het feit dat op een door de wet aangegeven 
wijze is openbaar gemaakt. Eerder is betoogd (zie hierboven onder I sub 5) 
dat deze bepaling ook geldt voor niet-verplichte inschrijvingen. De bepaling 
houdt in dat, indien een beperkte volmacht is ingeschreven - hetgeen lang 
niet altijd verplicht is (zie hierboven onder I sub 5)- de wederpartij van de 
rechtspersoon zich niet kan beroepen op onbekendheid met deze inschrijving. 
En aangezien een beperking van de krachtens volmacht verleende vertegen
woordigingsbevoegdheid ook in het nieuwe recht in beginsel tegenover derden 
werkt, zal de rechtspersoon een beroep kunnen doen op niet-gebondenheid 
indien de gevolmachtigde de in de beperking gelegen grenzen van zijn vol
macht overschrijdt. 

Het is de vraag of dit aanvaardbaar is indien de in het register ingeschreven 
beperking, gelet op de functie van de gevolmachtigde, ongebruikelijk is; 
anders uitgedrukt: in strijd is met de schijn van toereikende volmacht die 
door de wederpartij kon worden ontleend aan de functie van de gevolmach
tigde, een schijn waarvan men kan zeggen dat deze door de aanstelling van 
de gevolmachtigde in de betreffende functie door de rechtspersoon is gewekt 
en aan haar toerekenbaar is. 

Men behoeft in dit verband niet alleen te denken aan beperkingen van de 
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van iemand die zich aandient als 
procuratiehouder. Men kan bijv. ook denken aan het zich niet zo gemakkelijk 
voordoende geval van de winkelbediende in een zaak waar huishoudelijke 
apparaten worden verkocht, die blijkens een inschrijving in het register niet 
bevoegd blijkt ijskasten te verkopen. Is het dan redelijk dat ingevolge art. 5 
lid 4 de rechtspersoon tegenover de wederpartij stelt dat deze zich niet op 
onbekendheid met deze beperkende inschrijving kan beroepen? Moet hier 
niet veeleer geoordeeld worden dat de rechtspersoon geen beroep kan doen 
op niet-gebondenheid, omdat zij door aanstelling van de procuratiehouder 
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c.q. winkelbediende een aan haar toerekenbare schijn van vertegenwoordi
gingsbevoegdheid heeft gewekt waarop de wederpartij- ondanks de beper
kende inschrijving in het register- mocht afgaan? 

Ik zou menen dat door de rechtspraak op deze laatste vraag in bevestigende 
zin zou moeten worden geantwoord. Dit zou een verfijning betekenen van 
de leer van de toerekenbare schijn. En voor l!over de rechtspraak hiertoe op 
grond van de regel gegeven in art. 5 lid 4 niet bereid is, zou deze bepaling in 
dezer voege dienen te worden aangevuld: dat zij niet geldt voor zover een 
openbaar gemaakte inschrijving van de beperking van een bij volmacht ver
leende vertegenwoordigingsbevoegdheid, gelet op de functie van de gevol
machtigde, ongebruikelijk is c.q. in strijd is met de schijn van toereikende 
volmacht die de wederpartij aan de functie van de gevolmachtigde mocht 
ontlenen. 

2. In hoeverre kan aan bestuurder(s) volmacht worden verleend? 

Een discongruentie tussen het door de E.E.G.-richtlijn geïnspireerde stelsel 
van derdenbescherming bij vertegenwoordiging van de rechtspersoon door 
bestuurder(s), en het klassieke stelsel van derdenbescherming bij vertegen
woordiging van de rechtspersoon door andere gevolmachtigden, zou men ook 
kunnen ontwaren indien men zonder meer aanvaardbaar zou achten dat ook 
aan bestuurder(s) volmacht zou kunnen worden verleend, en aldus het richt
lijnenstelsel zou kunnen worden ontweken. 

Er zijn verschillende casusposities denkbaar. Stel dat een bestuurder in
dividueel geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, voor de n.v. of b.v. 
omdat zulks in de statuten is bepaald of voor de v·ereniging en stichting omdat 
zulks uit de wet volgt indien niets in de statuten is bepaald. Kunnen de be
stuurders gezamenlijk namens de rechtspersoon aan deze bestuurder algemene 
of beperkte volmacht verlenen? Van der Grinten acht het niet twijfelachtig 
dat dit kan.67 Uit de parlementaire geschiedenis van het nieuw boek 2 B.W. 
b1ijkt68 dat de regering zulks eveneens mogelijk acht. 

Bij verlening van algemene volmacht is een dergelijke uitbreiding van de 
individuele vertegenwoordigingshevoegdheid voor de positie van de derden 
alleen maar meegenomen.69 Bij overschrijding van ·een beperkte volmacht- en 

67. Vgl. Asser-Van der Grinten II pag. 57. In andere zin ten aanzien van een alge
mene volmacht: P. Sanders, N.V. en B.V., Deventer 1977, pag. 89. 
68. Wetsontw. 11005, nr. 10, pag. 10 en 11; Bundel N.V. en B.V. pag. IXj-art. 130 
(2.3.5.2)-3; Van Zeben-Du Pon pag. 1208 en pag. 1295. 
69. Het is intussen de vraag of dit beslissend is. Men kan ook redeneren dat er welis
waar een verbod is van een dergelijke algemene volmacht doch dat dit verbod slechts 
interne werking heeft in deze zin: dat het eventueel aansprakelijkheid met zich brengt 
van de bestuurders die toch een dergelijke volmacht verlenen, terwijl de rechtspersoon 
voor handelingen uit hoofde van deze volmacht verricht, tegenover de derde toch ge
bonden is. 
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dit kan zijn een specifieke volmacht ad hoc of een doorlopende volmacht 
voor rechtshandelingen binnen bepaalde grenzen - kan de rechtspersoon zich 
in het algemeen tegenover de derde beroepen op onbevoegdheid. 

Men kan redeneren dat dit ook nieterg is. Voor zover het gaat over hande
lingen binnen de grenzen van de volmacht is de aan de bestuurder in dit 
opzicht verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de derde alleen maar 
meeg.enomen. Indien het gaat over handelingen buiten de grenzen van de 
volmacht, is er geen reden om de derde te beschermen. Want de derde kan 
door raadpleging van de registers weten dat de individuele bestuurder als 
zodanig geen vertegenwoord1gingsbevoegdheid had; als de bestuurder dan 
toch verschijnt om met hem zaken te doen, moet hij alert zijn op het punt 
van de omvang van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid en zich derhalve 
op de hoogte stellen van diens eventuele volmacht en de daarin gelegen be
grenzingen. Ik moet bekennen dat deze redenering mij in beginsel aanspreekt; 
men vergelijke echter de aan het slot van deze paragraaf geopperde mogelijk
heid deze redenering in sommige schrijnende gevallen te corrigeren. 

Men kan ook redeneren dat de wet de mogelijke vertegenwoordigingsbe
voegdheid van bestuurder(s) ook in haar effect tegenover derden uitputtend 
heeft willen regelen. Van de derde kan alleen worden verwacht dat hij in het 
register nagaat of aan de bestuurder(s) als z.odanig (mede)-vertegenwoordi
gingsbevoegdheid toekomt. Door het verlenen van een beperkte volmacht aan 
een bestuurder wordt in strijd met de strekking van de richtlijn bereikt dat er 
in feite een beperking is van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de in
dividuele bestuurder waarop door de rechtspersoon tegen derden een beroep 
kan worden gedaan. 

In dit verband wordt veelal gewezen op de volgende typische ontwijkings
casus (ontwijkingvanhetrichtlijnenstelsel). In de statuten van de rechtspersoon 
is bepaald dat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekomt aan twee of meer 
gezamenlijk handelende bestuurders. Vervolgens geven de gezamenlijk be
voegde bestuurders aan ieder·e bestuurder een doorlopende volmacht die be
perkt is tot bepaalde categorieën van rechtshandelingen; deze volmachten 
zijn wellicht ingeschreven in het register. Overschrijdt een bestuurder de 
grenzen van zijn volmacht, dan is de rechtspersoon in beginsel niet gebonden. 
Er is op deze manier via de weg van dergelijke volmachten een tegenover 
derden werkende beperking van vertegenwoordigingsbevoegdheid van indivi
duele bestuurders geschapen. Druist zulks niet in tegen de strekking van de 
E.E.G.-richtlijn en tegen de strekking van lid 3 van de artt. 45, 130, 240 
en 292? 

Het departement staat in par. 33 van zijn richtlijnen toe dat de mogelijk
heid tot een dergelijke constructie in de statuten wordt geopend. Indien uit de 
statuten blijkt dat niet iedere bestuurder bevoegd is de vennootschap te ver
tegenwoordigen~ mogen zij daarnaast bepalen dat het bestuur aan een of 
meer bestuurders een volmacht kan geven de vennootschap binnen de daarin 
omschreven grenzen te vertegenwoordigen. De statuten mogen in dit geval 
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inhouden dat het bestuur deze volmacht ook kan beperken door de mede
werking te eisen van een of meer personen. Met eventuele volmachten waar
over de statuten niet spt:eken, bemoeit het departement zich niet. Indien men 
de opvatting van het departement huldigt, is niet in te zien waarom het geven 
van dergelijke volmachten ook niet mogelijk zou zijn totaal buiten de statuten 
om: indien de statuten hiertoe niet .expressis verbis de mogelijkheid openen. 
De bevoegdheid tot het geven van een volmacht om namens de rechtspersoon 
rechtshandelingen te stellen vloeit immers reeds voort uit de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van bestuurder(s). 

In de literatuur 70 wordt aan de aanvaardbaarheid van dergelijke aan be
stuurders verleende (buiten)statutaire volmachten getwijfeld. Men stelt dat 
het verlenen van juist dergelijke doorlopende volmachten voor rechtshande
lingen binnen bepaalde grenzen, gelet op de mogelijke gevolgen voor derden 
bij overschrijding van deze grenzen, zich eigenlijk niet verdraagt met de wette
lijke regeling van de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van be
stuurder(s). 

Er wordt dan gezocht naar wegen om dit verschijnsel in te dammen. Men 
betoogt wel dat een dergelijke volmacht ongeldig zou zijn. Niet erg spreekt 
mij aan de stelling van Van Schilfgaarde 71 dat het weinig aantrekkelijke van 
deze oplossing hierin gelegen zou zijn dat de rechtspersoon niet gebonden 
zou zijn, ook wanneer de bestuurder binnen de grenzen van zijn bevoegdheid 
blijft, terwijl uit de leer van de Hoge Raad zou volgen dat de derde zich in 
een dergelijk geval alleen door termijnstelling aan zijn gebondenheid zou 
kunnen onttrekken. Vooreerst kan de rechtspersoon altijd bekrachtigen. Ver
volgens is de leer van de Hoge Raad ontleend aan een arrest HR 30 april 
1948, NJ 1949, 253, inzake Smit-Huizenhandel, gewezen in een geval waarin 
de statutair vereiste toestemming van oommissarissen voor een transactie 
van ·een bestuurder óntbrak. Ofschoon de door de Hoge Raad in dit arrest 
gegeven regel algemeen is geformuleerd, is het zeer de vraag of zij nog in haar 
algemeenheid is blijven gelden onder het nieuwe recht, waarin de materie van 

70. Vgl. bijv. W. Westbroek, Bundel Rechtspersonen, Dep. Richt!. 1972, par. 29 aant. 6 
en A. G. van Solinge, Maandblad N.V. 1976, pag. 68. Westbroek blijkt in: Rechtsper
sonen: Dep. Richtl. 1976, par. 33 aant. 1 en 7 een dergelijke constructie weer wèl aan
vaardbaar te achten. Zijn argumenten: het begrip algemene vertegenwoordigingsbe
voegdheid, dat nog wel voorkwam in art. 47a W.v.K., is thans uit de wet verdwenen; 
aan de bestuurder moet eenzelfde volmacht kunnen worden verleend als aan een 
ondergeschikte, zij het dat het aanbeveling verdient deze slechts voor een bepaalde tijd 
te verlenen omdat een procuratie verleend aan een bestuurder anders dan een procu
ratie van een procuratiehouder niet te allen tijde kan worden ingetrokken. Déze argu
menten zijn m.i. niet sterk. Ook al wordt in lid 1 en 2 van de artt. 45, 130, 240 en 292 
niet meer expliciet gesproken van algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid: toch 
blijkt duidelijk uit de wetsgeschiedenis dat dit begrip hier is bedoeld; zie hierboven 
onder II sub 1. En ook bij verlening van een procuratie aan een procuratiehouder 
speelt de vraag in hoeverre op beperkingen van deze procuratie tegenover derden een 
beroep kan worden gedaan. Zie hierover onder lil sub 1. 
71. Rechtspersonen, Algemeen, par. 5 aant. 17; Van de n.v. en b.v., pag. 132. 
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vertegenwoordiging van rechtspersonen opnieuw en uitvoerig is geregeld. 
Wanneer de wet zélf in lid 3 van de artt. 45, 130, 240, 292 handelt over de 
onmogelijkheid van beroep door of tegen derden op ... beperkingen van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, blijkt nergens uit, ook niet uit de parlemen
taire geschiedenis 72, dat deze onmogelijkheid van beroep door een derde al
leen zou slaan op de bevoegdheid zich door termijnstelling aan gebondenheid 
te onttrekken. Y.oorts verdient aandacht de regeling van de volmacht in het 
ontwerp nieuw B.W. waarvan m.i. vooral in deze, in de huidige wet nog zo 
ongeregelde materie .een anticiperende werking uitgaat. Art. 3.3.8 lid 3 be
paalt dat een bekrachtiging geen gevolg heeft, indien op het tijdstip waarop 
zij geschiedt, ... de wederpartij reeds heeft te kennen gegeven dat zij de han
deling wegens het ontbreken van een volmacht als ongeldig beschouwt. Dat 
ook de derde zich op de ongeldigheid van een volmacht als hier bedoeld kan 
beroepen, kan voor de gezamenlijke bestuurders van de rechtspersoon juist 
reden zijn zich ervoor te hoeden een dergelijk. e beplerkte, ongeldige volmacht 
aan individuele bestuurder( s) te ver lenen. 

Neen, ik geloof dat het weinig aantrekkelijke van de oplossing dat een 
dergelijke aan bestuurders verleende (buiten)statutaire volmacht ongeldig 
zou zijn, hierin is gelegen dat zij leidt tot een averechts resultaat. Zij beves
tigt als het ware de geconstateerde discongruentie in de mogelijke gevolgen 

72. De woorden 'door of tegen derden' zijn tijdens de parlementaire behandeling in 
lid 3 opgenomen nadat de Minister een desbetreffend amendement van mevr. Haas
Berger .overnam. Nadat de Minister had gewezen op het arrest HR 30 april 1948, 
NJ 1949, 253 inzake Smit-Huizenhandel, werd van de zijde van de Regering door de 
heer De Die betoogd dat in tegenstelling tot dit arrest boek 3 ontwerp nieuw B.W. 
ervan uitgaat dat de derde wél een beroep kan doen op de onbevoegdheid van de ver
tegenwoordiger van de rechtspersoon: vgl. art. 3.3.8 lid 3 jo 3.3.16b. Juist hierom had 
de heer De Die tegen de tekst 'door of tegen derden' geen bezwaar. Vgl. Bundel N.V. 
en B.V. pag. IXj-art. 5 (2.1.4a)-11 en 14; IXj-art. 130 (2.3.5.2)-4; IXj-art. 240 (2.3A.5.2)-
2. Vgl. Van Zeben-Du P.on pag. 1213, 1214, 1217, 1296, 1392 en 1426. De parlemen
taire geschiedenis wijst er derhalve op dat indien de mogelijkheid van beroep door 
derden wél aanwezig is, dit niet alleen slaat op de bevoegdheid zich door termijnstel
ling aan gebondenheid te onttrekken. Indien dit de bedoeling zou zijn geweest, had de 
wetgever wel een zelfde formulering gekozen als in art. 6 waaromtrent in de memorie 
van toelichting uitdrukkelijk wordt gesteld dat de redactie van de bepaling z.o is ge
kozen: dat de rechtshandeling in beginsel geldig is tenzij de rechtspersoon in de aange
geven uitzonderingsgevallen de nietigheid daarvan inroept; dat een ander dan de 
rechtspersoon geen beroep op het gebrek kan doen; dat de wederpartij echter de ge
legenheid wordt geboden de tot desavoueren bevoegde een redelijke termijn te stellen. 
Vgl. wetsontw. 11005 nr. 3 pag. 22 en 23; Bundel N.V. en B.V. pag. IXj-art. 6 (2.1.5a)-
2; Van Zeben-Du Pon pag. 1077. 

De vraag of .ook door de derde een beroep kan worden gedaan op de onbevoegd
heid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, is vooral van belang, wanneer 
het gaat over eenzijdige, vanwege de rechtspersoon gestelde rechtshandelingen zoals 
bijv. huuropzeggingen. Wanneer het gaat over meerzijdige rechtshandelingen, zoals 
overeenkomsten, zou men nog kunnen stellen dat de wederpartij de mogelijkheid van 
onbevoegdheid van de rechtspersoon bij het aangaan van bijv. de overeenkomst maar 
had moeten verdisconteren. 
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tegenover derden tussen dergelijke aan individuele bestuurders verleende 
doorlopende volmachten van beperkte aard, en de beperkingen van de aan 
bestuurders als zodanig toekomende vertegenwoordigingsbevoegdheid. Want 
in de21e oplossing komt zowel aan de rechtspersoon als aan de gevolmachtig
de de bevoegdheid toe zich wegens ongeldigheid van de volmacht te beroepen 
op onbevoegdheid van de gevolmachtigde, terwijl krachtens lid 3 van de 
artt. 45, 130, 240 en 292 op niet uit de wet voortvloeiende beperkingen vàn 
de aan bestuurders als zodanig toekomende vertegenwoordigingsbevoegdheid 
door of tegen derden juist geen beroep kan worden gedaan. 

Van Schilfgaarde poogt de discongruentie op te heffen door ten aanzien 
van de artt. 130 en 240 de regel van lid 3 ruim uit te leggen en hieronder ook 
te laten vallen: beperkingen gelegen in een aan bestuurders verleende vol
macht. Deze uitleg is echter zeer betwistbaar want lid 3 van bedoelde artikelen 
slaat duidelijk op niet uit de wet voortvloeiende beperkingen van de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders zoals deze is bedoeld in de 
leden 1 .en 2 van deze artikelen, dus op beperkingen van door wet of statuten 
toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders als zodanig: 
en dit is iets anders dan beperkingen die gelegen zijn in een krachtens de 
statuten toegestane of buitenstatutaire volmacht.73 

Men kan zich afvragen of een typische ontwijkingscasus als hierboven 
bedoeld niet als volgt zou kunnen worden benaderd, zulks geheel in de lijn 
van hetgeen aan het slot van de vorige paragraaf werd betoogd. Na tuurlijk 
kan de derde door raadpleging van de registers weten dat de bestuurders als 
zodanig niet individueel doch slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbe
v.oegdheid hadden. Nu verschijnt toch een individuele bestuurder om met 
hem zaken te doen. Mag men nu van de derde te allen tijde verwachten dat 
hij, juist wanneer hij met een bestuurder heeft te doen, hiernaast de registers 
raadpleegt met betrekking tot de wellicht vrij uitvoerig omschreven beper
kingen van de volmacht, of dat hij - indien inschrijving niet is geschied -
zich anderszins op de hoogte stelt van de omvang van de volmacht. 

Het is de vraag of dit onder alle omstandigheden aanvaardbaar is. Zou de 
derde niet kunnen stellen dat eventueel in het register ingeschreven beper
kingen van een doorlopende volmacht, gelet op de bestuursfunctie van de 
gevolmachtigde en de wettelijke regeling van de organieke vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van bestuurders 74, ongebruikelijk zijn? Dat zij in strijd 

73. De ontwerpers waren dan ook van mening dat lid 3 op een aan bestuurders ver
leende beperkte volmacht niet van toepassing was: vgl. de in noot 68 vermelde vind
plaatsen van de parlementaire geschiedenis in dit opzicht. Hiermee is het laatste woord 
echter niet gesproken. Naast de wetshistorische methode van rechtsvinding is er ook de 
rechtssystematische c.q. teleologische methode van rechtsvinding. 
74. Zeer verdedigbaar zou zijn dat de derde zulks eerder kan stellen bij de n.v. en b.v. 
waar de wet in lid 2 van de artt. 130 en 240 immers uitgaat van de- algemene- ver
tegenwoordigingsbevoegdheid van ieder der bestuurders, dan bij de vereniging en stich
ting waar de wet in lid 1 en lid 2 van de art. 45 en 292 slechts uitgaat van collectieve 
- algemene- vertegenwootdigingsbevoegdheid. Zie hierboven onder I sub 3. 
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zijn met de schijn van toereikende vertegenwoordigingsbevoegdheid die door 
de derde aan het bestuurder zijn van de gevolmachtigde kon worden ont
leend? Ik volsta met deze vragen te stellen. Ik zou menen dat door bevestigen
de beantwoording van deze vragen door de rechtspraak een halt zou kunnen 
worden toegeroepen aan al te schrijnende gevallen waarin het stelsel van 
derdenbescherming neergelegd in de eerste E.E.G.-richtlijn, bewust zou 
worden ontweken. 

3. Doeloverschrijding bij vertegenwoordiging krachtens volmacht 

Zoals wij hierboven onder II sub 2 zagen, heeft art. 6 niet alleen betrekking 
op doeloverschrijdende rechtshandelingen verricht door bestuurders of an
dere organen van de r·echtspersoon, maar op iedre doeloverschrijdende 
rechtshandeling die in naam van de rechtspersoon ordt verricht. Tijdens 
de parlementaire behandeling kwam de vraag op o dit artikel dan moest 
worden aangemerkt als een lex specialis ten opzichte van de onder huidig 
recht bij volmacht aangenomen derdenbescherming. In de indertijd ver
schenen memorie van toelichting op het in 1971 ingevoerde art. 36h W.v.K., 
de voorloper voor vennootschappen van het huidig art. 6 geldend voor alle 
rechtspersonen, werd opgemerkt75 dat dit artikel niet uitsluit dat de vennoot
schap zich bij doeloverschrijding door een vertegenwoordiger kan beroepen 
op overschrijding van de verleende volmacht. Beslissend zou zijn hoe de ver
Ieende volmacht luidt. De vertegenwoordiger die, het doel overschrijdende, 
tevens de hem verleende volmacht te buiten gaat, zou de vennootschap niet 
binden. Hierbij werd verwezen naar art. 1844 lid 2 B.W. Uit deze passage 
kan worden afgeleid dat in een dergelijk geval van samenloop het klassieke 
stelsel van derdenbescherming bij volmacht zou prevaleren boven het door de 
eerste E.E.G.-richtlijn geïnspireerde stelsel van derdenbescherming neer
gelegd in art. 36h W.v.K., thans in art. 6. 

Niet geheel duidelijk is of de Minister tijdens de parlementaire behandeling 
van art. 6 dit standpunt heeft gehandhaafd.76 Hij nam het geval van een n.v. 
die zich ten doel heeft gesteld de handel in visconserven en haar vertegen
woordiger een volmacht heeft verstrekt krachtens welke deze laatste bevoegd 
is voor hoogstens f 50.000,- overeenkomsten aan te gaan. Stel nu dat die 
vertegenwoordiger namens de n.v. voor f 100.000,- antiek koopt. Ten aan
zien van deze overschrijding van bevoegdheid vindt dan volgens de Minister 
een dubbele toetsing plaats: op de overschrijding van het doel zou art. 6 van 
toepassing zijn; op de overschrijding van het maximum de bij volmacht 
geldende klassieke derdenbescherming. Wat is nu het resultaat van een der-

75. Vgl. Bundel N.V. en B.V. pag. IXb-art. IV /X/XI sub b-3 (Afd. 11); vgl. ook 
M. M. Mendel, Het statutaire doel van de n.v., Serie vanwege het Van der Heijden
Instituut, deel 6, pag. 176 e.v. en pag. 209. 
76. Vgl. Bundel N.V. en B.V. pag. IXj-art. 6 (2.1.5a)-6; Van Zeben-Du Pon pag. 1080. 
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gelijke dubbele toetsing? De Minister laat zich hierover niet expliciet uit. 
Op de betreffende bevoegdheidsoverschrijding moet art. 6 van toepassing 
worden geacht, zodat de vennootschap zich niet op de nietigheid van de be
treffende doeloverschrijdende rechtshandeling kan beroepen tenzij de weder
partij wist dat het doel werd overschreden of van die overschrijding niet on
kundig kon zijn. De vennootsohap is dus in beginsel gebonden. Echter, er 
moet ook worden getoetst aan het klassieke stelsel van derdenbescherming 
bij overschrijding van de volmacht: de vennootschap zou dan niet gebonden 
zijn. Welk resultaat moet prevaleren? 

Men moet m.i. onderscheiden. Indien het gaat om een aan een niet-bestuur
der gegeven, van meet af aan beperkte volmacht, is er in het licht van de 
wetsgeschiedenis van art. 36h W.v.K. wat voor te zeggen dat het resultaat van 
de toetsing aan het klassieke stelsel van derdenbescherming prevaleert: de 
rechtspersoon is dan niet gebonden. Indien het gaat om een aan een bestuur
der gegeven beperkte volmacht, kán de zaak anders liggen. Indien men op 
grond van de redenering aan het slot van de vorige paragraaf ontwikkeld, 
geneigd zou zijn om in schrijnende ontwijkingsgevallen (ontwijking van 
het richtlijnenstelsel) bij overschrijding van de grenzen van een doorlopende 
volmacht verleend aan individuele bestuurders, niet toe te staan dat op niet
gebondenheid door de rechtspersoon een beroep wordt gedaan, kan van dub
bele toetsing geen sprake meer :ûjn. Alleen kan bij overschrijding van het 
doel art. 6 nog van toepassing zijn. 

Van der Grinten 77 stelt nog het geval dat de vertegenwoordigingsbevoegd
heid van anderen dan bestuurders is beperkt tot rechtshandelingen die in 
overeenstemming zijn met het doel van de vennootschap en hiervan uit
drukkelijk is melding gemaakt. Volgens Van der Grinten zou op een derge
lijke beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de vennoot
schap wel een beroep kunnen worden gedaan. Ik betwijfel of dit standpunt 
juist is. Art. 6 is zodanig geformuleerd dat de daarin vervatte derdenbescher
ming zich uitdrukkelijk uitstrekt tot iedere doeloverschrijdende rechtshande
ling in naam van de rechtspersoon verricht. Het kan niet de bedoeling zijn 
geweest dat men de werking van deze bepaling op zulk ·een gemakkelijke 
wijze kan ontduiken als door Van der Grinten aangeduid. Indien dit wel de 
bedoeling zou zijn geweest, had men de werking van art. 6 wel uitdrukkelijk 
beperkt tot doeloverschrijdende handelingen door de bestuurder(s) verricht. 

Nijmegen, januari 1978 

77. Handboek nr. 236.1. 
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