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I. Verschillende vormen van vertegenwoordiging
1. Rechtspersoon en vertegenwoordiging
In het Belgisch recht ontbreekt een samenhangende wettelijke regeling van
het rechtspersonenrecht Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn in hoofdzaak
de in art 2 Venn.W. (B. I, T. IX W.Kh.) opgesomde handelsvennootschappen (V.O.F., Comm.V., Comm.V. Aandelen, N.V., P.V.B.A. en Coöp.V.);
de onderlinge verzekerîngsverenigingen (art. 2 Verzekeringswet 11 juni 1874
B. I, T. X W.Kh. en art. 11 Controlewet verzekeringsondememingen van
9 juli 1975); de maatschappijen voor onderlinge bijstand (W. 23 juni 1894);
de beroepsvereniging (W. 31 maart 1898); de internationale vereniging met
menslievend, wetenschappelijk, artistiek en paedagogisch doel (W. 25 oktober
1919); de vereniging zonder winstoogmerk (Titel I, W. 27 juni 1921); de
stichting, die instelling van openbaar nut genoemd is (Titel 11, W. 27 juni
1921),. Zoals gezegd is het onderzoek in de twee preadviezen beperkt tot de
privaatrechtelijke rechtspersonen wier vermogen in beginsel exclusief aansprakelijk is voor de verbintenissen die voor hun rekening komen. De V.O.F. ·
en de Comm.V. worden dus niet behandeld. In dit Belgische preadvies moest
de materie nog meer beperkt worden wegens de hierboven genoemde al te
zeer uiteenlopende wettelijke regelingen.O(K.omen alleen ter sprake d_~_.N...Y.
en de P.V.B.A., vennootschappen die door het prokurasysteem beheerst zijn;
de coöp.V. die naar Belgisch recht .een vennootschap is, maar waarvoor het
prokurasysteem niet geldt; tenslotte de V.Z.W. die de belangrijkste rechtsvorm van de vereniging is. Ook de bijzondere aspecten van de vertegenwoordiging van ontbonden of nietigverklaarde rechtspersonen, vóór en na de
sluiting van hun liquidatie worden ter zijde gelaten. Alleen zodoende kan de
omvang van dit preadvies binnen redelijke perken gehouden worden.
Een rechtspersoon kan slechts vertegenwoordigd worden binnen de perken
van zijn rechtsbekwaamheid. Aangezien in België betwisting bestaat omtrent
de niet-toerekening aan rechtspersonen van rechtshandelingen op grond van
de rechtsonbekwaamheid van de rechtspersoon zelf dan wel op grond van
de onbevoegdheid van zijn vertegenwoordigers, moet vooraf enige aandacht
besteed worden aan de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon.
De ontkenning van de rechtspersoonlijkheid impliceert dat de groepering
niet rechtsbekwaam is. Zo besliste het Hof van Cassatie dat de verrekeraar
die de schade vergoed heeft van zijn verzekerde, een vakbond zonder rechtspersoonlijkheid, niet kan gesubrogeerd zijn in de rechten die zulke vereniging
niet kon verkregen hebben. 1

f

1. Cass. 8 oktober 1971, Pas., 1972, I, blz. 141, R.W., 1971-72, 907. Weliswaar is aan
de vakbonden een beperkte actieve processuele rechtsbekwaamheid toegekend, m.n. in
geschillen betreffende collectieve arbcidsovereenkomsten (W. 5 december 1968) en be-
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Daarentegen houdt de erkenning van de rechtspersoonlijkheid logisch de
bevestiging in van een rechtsbekwaamheid van de vennootschap, vereniging
of stichting. Omtrent de omvang van die rechtsbekwaamheid bevat de Belgische wet geen enkele bepaling. In zijn arrest van 31 mei 1957 heeft het Hof
van Cassatie de regel van de algehele rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon als volgt geformuleerd. Voor alle rechtshandelingen die niet zijn uitgesloten door zijn natuur van rechtspersoon heeft deze in beginsel dezelfde
rechtsbekwaamheid als een natuurlijke persoon indien de wet die bekwaamheid niet beperkt heeft. Maar een rechtspersoon kan slechts handelen door
natuurlijke personen die zijn organen zijn. Deze handelen slechts in die hoedanigheid en verbinden derhalve de rechtspersoon alleen indien zij blijven
binnen de perken van hun bevoegdheid. Is de betwiste handeling buiten de
grenzen van het (statutaire) doel van de vennootschap verricht dan hebben
haar organen buiten hun bevoegdheid gehandeld en is hun rechtshandeling
niet die van de vennootschap. De feitenrechter heeft dientengevolge terecht
beslist dat de vennootschap uit zulke handeling geen enkel recht jegens haar
wederpartij kan verkregen hebben. 2
Uit dit arrest volgt in de eerste plaats dat de rechtsbekwaamheid van de
rechtspersoon kan beperkt zijn door zijn aard van rechtspersoon. Hij kan geen
rechten verkrijgen of verbintenissen aangaan die het bestaan van een natuurlijke persoon onderstellen m.a.w. lijf en leven, geslacht, zwangerschap, afstamming e.d.m. 3
treffende de ondernemingsraden (W. 20 september 1948). Wegens hun uitzonderlijk
karakter dienen die bepalingen restrictief toegepast te worden (Cass., 28 april 1966,
R.Crit.J.B., 1968, 34, met noot L. François; Cass., 19 april 1968, R.W. 1967-68, 2165,
met con cl. P. Mahaux).
2. Cass. 31 mei 1957, Pas., 1957, I, 1176, R.P.S. 1957, nr. 4718, blz. 289, met concl.
Hayoit de Termicourt; R.W. 1957-58, kol. 2007; R.Crit.J.B., 1958, blz. 283, met noot
P. van Ommeslaghe. Deze regel van de algehele bekwaamheid van de rechtspersoon is
enkele jaren nadien herhaald in Cass., 17 mei 1962, R.W., 1962-63, 839; R.P.S., 1962,
nr. 5078, blz. 253, met concl. Hayoit de Termicourt.
3. Zo kan een rechtspersoon geen testament maken, niet adopteren enz. Evenzo kan
een rechtspersoon het in art. 625 .e.v. B.W. geregelde z_~_k:~lijk recht y~n gebruik niet
verkrijgen aangezien de omvang ervan bepaald wordt door de behoeften van de gerechtigde en zijn gezin. Ook kan een rechtspersoon geen arbeidsovereenkomst als bediende aangaan aangezien de daarop toepasselijke wetgeving een levensduur, een leeftijd, arbeidskracht of -ongeschiktheid onderstellen (Arbrb. Gent, 12 maart 1973, R.W.,
1973-74, 166; R.P.S., 1973, nr. 5752, blz. 148). De rechtsbekwaamheid van een rechtspersoon om een vrij beroep uit te oefenen of te doen uitoefenen stelt zoveel problemen
die in hoofdzaak verband houden met de regels die de beroepsuitoefening beheert, dat
zij_ in dit preadvies niet kunnen besproken worden. Een rechtspersoon is in algemene
regel bekwaam om de functie van beheerder in een andere rechtspersoon uit te oefenen
(Cass., 17 mei 1962, R.W., 1962-63, 839; R.P.S., 1962, nr. 5078, blz. 253, met concl.
Hayoit de Termicourt;- vgl. T.P.R., 1967, blz. 685, randnr. 103). Ook is beslist dat een
N.V. als verpachter opzegging kan geven of zich verzetten tegen pachthernieuwing om
het goed zelf in gebmik te nemen. Zij kan dit immer door haar organen doen (art. 9
en 37, § 1, 2 o Pachtwet;- Cass., 31 januari 1974, R.W. 1973-74, 2491). Ook kan een
rechtspersoon persoonlijkheidsrechten hebben en aanspraak maken op rechtsbescher-
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In de tweede plaats kan de rechtsbekwaamheid van rechtspersonen bij de
wet beperkt zijn wanneer zij het verrichten van bepaalde op zichzelf geoorloofde rechtshandelingen verbiedt of aan machtiging door de overheid onderwerpt. Zo kan een P.V.B.A. geen obligaties uitgeven (art. 131 en 201, 2°
Venn.W.). De rechtsbekwaamheid van verenigingen om eigendom van onroerende goederen te verkrijgen en te behouden is beperkt tot de gevallen
waarin die nodig zijn voor het bereiken van hun doel (art. 15 V.Z.W.-wet
1921; art. 11 W. 31 maart 1898 betr. de beroepsverenigingen). Voor de aanvaarding van schenkingen en legaten voor een bedrag dat meer is dan
200.000 BF. moet een vereniging gemachtigd zijn door een met redenen omkleed Koninklijk Besluit (art. 16 V.Z.W.-wet 1921; zonder zulke beperking
voor de beroepsvereniging: art. 12 W. 31 maart 1898). Een vennootschap
integendeel is in deze materie rechtsbekwaam. 4
De wet kan ook de rechtsbekwaamheid van bepaalde rechtspersonen beperken door het anderszins geoorloofde doel waarvoor hij kan opgericht worden te begrenzen. Zulke beperking wordt in België de wettelijke specialiteit
genoemd. Zo kan een P.V.B.A. geen verzekering, kapitalisatie noch spaarverrichtingen tot doel hebben (art. 118 Venn.W.). Opgericht met een bij de
wet verboden doel, kan de vennootschap op verzoek van elke belanghebbende en zelfs ambtshalve door de rechter nietigverklaard worden (art. 13, ter 3°
Venn.W.). Het openbaar ministerie kan overeenkomstig art. 138 Ger.W.
slechts uitzonderlijk de nietigverklaring vorderen nl. indien het bestaan van
de vennootschap een onduldbare verstoring van de openbare orde zou betekenen.5 ·wordt tijdens Het bestaan van de vennootschap een bij de wet
aan die rechtspersoon verboden activiteit uitgeoefend, dan zijn de daarbij
verrichte rechtshandelingen nietig. Ontbinding van de vennootschap kan in
algemene regel niet op die grond gevorderd worden. Heel anders is de sanctie
van de miskenning van de wettel·ijke specialiteit in de vereniging. Zij kan
gerechtelijk ontbonden worden op verzoek van het openbaar ministerie (Beroepsvereniging : art. 14 W. 31 maart 1898;- V.Z.W. : art. 18 W. 27 juni
1921). De rechter kan echter, i.p.v. de ontbinding uit te spreken, de rechtshandelingen nietig verklaren. 6
Een toepassing van het beginsel van de wettelijke specialiteit, m.a.w. een
beperking van de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon, wordt gezien in
het materiële kenmerk waardoor vereniging en vennootschap in beginsel
ming wanneer zij aangetast worden, nl. wanneer die rechten voor hun ontstaan geen
natuurlijke persoon onderstellen, bv. het recht op eer en goede naam (Cass., 5 februari
1900, Pas., 1900, I, 141). Deze regel vindt toepassing in art. 1 en 7 W. 23 juni 1961
gew. bij W. 4 maart 1977 dat een recht van antwoord toekent aan de rechtspersoon.
4. Van Ryn, I, eerste druk, nr. 366, blz. 256;- Fredericq, L., Traité, IV, nr. 77, blz.
173;- vgl. Luik, 4 maart 1971, R.P.S., 1~72, nr. 5678, blz. 210 met noot P.C.
5. Dit is de heersende interpretatie van art. 138 ger. W. zie hierover uitvoeriger
J. Ronse, De vennootschapwetgeving 1973, nr. 180, blz. 87 en het aldaar aangehaalde
preadvies van J. Matthijs, Vereniging .. ~, Jaarboek XII (1969-70), blz. 114.
6. Lindemans, J., a.w., nr. 553 blz. 238 e.v.
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onderscheiden. De vennootschap moet met wittstoqgmerk opgericht
zijn en handelen, terwijl dit winstoogmerk in de vereniging moet ontbreken.7
Dit is een zeer duistere materie in het Belgische recht waarin om te beginnen
geen eensgezindheid bestaat over het winstbegrip. Velen begrijpen de winst als
de op geld waardeerbare verrijking waardoor aan het vermogen van de leden
of vennoten iets wordt toegevoegd. 8 Anderen hanteren een ruimer begrip
winst als ieder vermogensvoordeel, m.i. b. van de enkele besparing van kosten
en uitgaven of voorkoming en beperking van verliezen. 9 De moeilijkheid wordt
nog vergroot doordat het winstoogmerk niet alleen een kenmerk is voor de
vennootschap, ongeacht of zij een burgerlijk of een commercieel karakter
heeft (art. 1832 B.W.), maar tegelijkertijd het criterium is om de daden van
koophandel te onderscheiden van de burgerlijke bedrijvigheden 10 en meteen
om de handelsvennootschappen te onderscheiden fan de burgerlijke vennootschappen overeenkomstig art. 1. Venn.W.Men be rijpt onmiddellijk dat hiermee schier onoplosbare problemen gesteld zijn i. .m. de echte Coöp.V. die
volgens de wet een v~ennootschap is (art. 2 Venn.W.) maar die in werkelijkheid een vereniging is wanneer zij niet opgericht is met het oogmerk winst
(in enge zin) te maken en onder de leden te verdelen. 11 De vraag moet gesteld
worden of de door de wetswijziging van 1973 ingevoegde limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden voor de N.V. en de P.V.B.A. (art. 13, ter
Venn.W.) niet toestaat dat deze vennootschap met een ideëel doel kunnen
opgericht worden en functioneren. 12 De kwestie of vennootschappen (ongeacht
hun statutair doel) handelingen zonder winstoogmerk kunnen verrichten valt
samen met die of zulke handelingen nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van hun doel, en wordt dus onderzocht bij de studie van de beperking
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de doelbepaling. Voor de ver1

7. Van Ommeslaghe, P., Observations sur les limites imposées à l'activité des persounes morales en droit comparé R.Crit.J.B., 1958, blz. 286 e.v., inz. blz. 289 e.v.;- van
Gerven, W., Algemeen deel, nr. 48, blz. 127.
8. Cass. fr. 11 maart 1914, Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, blz.
114;- in die zin in België: Fredericq, Traité IV, nr. 44, blz. 112 en V, nr. 675, blz. 959;De Page- Dekkers, V, nr. 5, blz. 18 en nr. 17, blz. 45. Aldm; reeds Laurent, XXVI,
nr. 147, blz. 148 e.v.
9. Van Ryn, I, eerste druk, nr. 329, blz. 230;- Van Ryn- Heenen, 11, nr. 968, blz. 57.
10. Zie laatst: Cass., 19 januari 1973, R.W., 1972-73, 381; Arr. Cass., 1973, blz. 515,
met noot W.G.; R.Crit.J.B., 1974, 321 met afkeurende noot Van Ryn- Heenen.
11. Vgl. hiervoor in verschillende zin: Fredericq, V, nr. 675, blz. 959;- Van Ryn- Heenen, 11, nr. 968, blz. 57. De geldigheid van de Coöp. V. waarbij winstoogmerk ontbreekt wordt duidelijk bevestigd in art. 228 e.v. van het voorontwerp van een nieuwe
Belgische vennootschappenwet inz. in art. 261 - 262 en 268.
12. In bevestigende zin: Ronse, J., a.w., nr. 139, blz. 68;- anders: Simont, L., La loi du
6 mars 1973 ... R.P.S., 1974, nr. 5812, blz. 205; separaatafdruk, blz. 83 e.v. Volgens
deze auteur zou de rechter volgens art. 1156 B.W. kunnen vaststellen dat zulke groepering onjuist is gequalificeerd. Voor de wetswijziging van 1973 was gevonnist dat een
N.V. opgericht zonder winstoogmerk nietig was, maar haar rechtspersoonlijkheid werd
gehandhaafd door haar conversie in een V.Z.W. (Rb. Dendermonde, 12 mei 1966,
R.W., 1969-70, 1975, met noot P. Crab).
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eniging worden deze problemen anders gesteld en opgelost. Haar rechtsbekwaamheid is duidelijker beperkt door het verbod met winstoogmerk opgericht te worden en te hanàelëii Daarbij wordt echter niet altijd een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen het op maken van winst gerichte doel van de
rechtspersoon (zijn al dan niet economische bedrijvigheid) en het oogmerk
bij :ziijn leden om de winst die daaruit ontstaat onder elkander te verdelen. 13
De vereniging die opgericht is met een doel dat buiten het terrein van haar
wettelijke specialiteit valt, of met het bij de wet uitgesloten winstoogmerk, is
nietig. Deze nietigheid wordt in tegenstelling tot de vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid ex tune uitgesproken, zodat de door of jegens haar
aangegane verbintenissen nietig zijn. Het is echter mogelijk dat de als vereniging nietige rechtspersoon door conversie als vennootschap gehandhaafd
wordt. 14 Miskenning van de wettelijke specialiteit in de loop van haar bestaan
door een geldig opgerichte vereniging kan aanleiding geven tot gerechtelijke
ontbinding op verzoek van het openbaar ministerie, tenzij de rechtbank er
de voorkeur aan geeft de betwiste rechtshandelingen alleen nietig te verklaren.15
De nog steeds niet eenstemmig beantwoorde vraag of de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon beperkt wordt door zijn statutair doel (het
betwiste beginsel van statutaire specialiteit in tegenstelling tot de wettelijke)
komt verder ter sprake bij het onderzoek van de beperkingen van de vertegenwoordigingsmacht door de doelomschrijving. Rest nog de vraag of de rechtsbekwaamheid van een rechtspersoon kan beperkt worden door statutaire
clausules die het verrichten van bepaalde rechtshandelingen verbieden. Volgens een opinie zou zulks mogelijk zijn. 16 Deze opvatting die regelrecht in
strijd is met art. 1123 B.W. en met de algemene regel van de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon gelijk aan die van de natuurlijke persoon, moet
verworpen worden. Om zodanige clausules juist te begrijpen kan een onderscheid gemaakt worden. Zijn bepaalde handelingen aan het orgaan van bestuur en vertegenwoordiging verboden tenzij na goedkeuring door een ander
orgaan (bv. de algemene vergadering), dan houden zodanige statutaire clau13. Aldus mogen de commerciële activiteiten die een beroepsvereniging mag uitoefenen geen winst voor de vereniging afwerpen (art. 2 W. 31 maart 1898). Aan de V.Z.W.
is elke commerciële activiteit verboden en moet bovendien winstoogmerk bij de leden
ontbreken (art. 2, tweede lid V.Z.W.-wet 1921).
14. Lindemans, J., V.Z.W. in A.P.R., nr. 83, blz. 63.
15. V.Z.W.: art. 18, W. 27 juni 1921. M.b.t. de soms moeilijke problemen die uit de
wettelijke bepaling van het werkterrein en de uitsluiting van het winstoogmerk ontstaan, zie Lindemans, J., V.Z.W. in A.P.R., nr. 6 e.v., inz. nr. 59 e.v. De realistische
fiscale behandeling van winstgevende verrichtingen van 'zuivere' en 'onzuivere' V.Z.W.'s
is thans geregeld in art. 94 W. Inkomstenbelastingen zoals dit gewijzigd is bij de wet
van 3 november 1976. 'Onzuivere' V.Z.W.'s worden fiscaal als vennootschappen behandeld (vgl. verslag voor de commissie van financiën Senaat Gedr. St. 925 (1975-76)
nr. 2, blz. 4 e.v.
16. Van Ommeslaghe, P. a.w. R.Crit.J.B., 1958, blz. 294;- Anders: Cass., 31 mei 1928,
Pas., 1928, I, 168.
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sules een bevoegdheidsbeperking in die, zoals verder zal blijken, voor de
N.V. en de P.V.B.A. enkel interne werking hebben. Zijn bepaalde handelingen verboden, terwijl geen enkel vennootschapoorgaan daartoe bevoegd is,
dan bevatten zulke clausules, ongeacht hun plaats in de statuten, een negatieve omschrijving van het doel van de vennootschap17 en gelden daarvoor de
verder te bespreken regels omtrent de doeloverschrijdende handelingen.
Het Belgisch recht kent geen rechtspersonen die, vergeleken met het
normale type, vanaf hun oprichting een verminderde rechtsbekwaamheid
hebben. Wel is bepaald dat .een V.Z.W. die tijdens haar bestaan de verplichte openbaarmakingen verzuimt haar rechtspersoonlijkheid niet aan derden kan tegenwerpen (art. 26 W. 27 juni 1921). Deze bepaling is zo begrepen dat de vereniging niet onbekwaam is rechten te verwerpen, maar dat
zij die eerst kan uitoefenen nadat de verplichte bekendmakingen gedaan zijn. 18
Rechtspersoon en vertegenwoordiging zijn zoals bekend onafscheidelijke
rechtsfiguren. De rechtspersoon is een rechtssubject dat alleen door tussenkomst van natuurlijke personen rechtshandelingen kan verrichten. M.a.w. hij
moet in tegenstelling tot de natuurlijke persoon bestendig en noodzakelijk
vertegenwoordigd worden. In de eerste plaats kan hij door organen vertegenwoordigd worden (art. 13 Venn.W. en art. 13 V.Z.W.-wet 1921). De rechtspersoon kan ook vertegenwoordigd worden door andere personen aan welke
_daartoe volmacht is gegeven. Zoals dadelijk zal vastgesteld worden is de
organieke vertegenwoordiging en de vertegenwoordiging door volmacht niet
geheel door dezelfde regels· beheerst. 19 Het mag opgemerkt worden dat het
gebruik van de term 'orgaan' niets te maken heeft met Gierke's orgaantheorie van de rechtspersoon. 20

17. Over de praktische betekenis van de negatieve doelomschrijving inz. bij vennootschappen die vastgoedcertificaten uitgeven: Swennen, H., Problemen bij de juridische
vormgeving van vastgoedbeleggingsfondsen en vastgoedcertificaten, Leuven, 1972, blz.
130, 173 en 179.
18. Cass., 20 maart 1939, Pas., 1939, I, 159.
19. Vgl. hierover, maar gedeeltelijk achterhaald door de wetswijziging 1973: Du
Faux, H., Représentation organique et conventionnelle en droit beige. R.P.Not. 1968,
blz. 330 e.v.;- Simont, L. en Van Ommeslaghe, P., La notion de l'organe statutaire et
la répartition des pouvoirs par Ie conseil d'administration des sociétés anonymes.
R.Crit.J.B., 1964, blz. 74 e.v. Na de wetswijziging 1973: Ronse, J., De Vennootschapswetgeving 1973, blz. 148 e.v.;- Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 1 e.v., inz.
blz. 31 e.v.;- Heenen, J., La représentation de la société anonyme et de la société de
persounes à responsabilité limitée. Services Interbancaires 1976, nr. 11;- Benoit Maury,
A., en Peltzer, P ., Représentation de la société anonyme depuis la première directive
européenne. R.P.S., 1977, nr. 5922, blz. 57 e.v.;- Commission droit et vie des affaires.
Administration des sociétés anonymes. Organisation des pouvoirs et signatures sociales.
Ann. Fac.liège, 1976, nr. 4.
20. Zie bv. Nyssens- Corbiau, Sociétés commerciales (1893), nr. 359, blz. 280 en
nr. 361, blz. 287 waar de orgaantheorie verklaard is in het kader van de zuivere fictieleer.
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2. Organieke vertegenwoordiging. De organen van vertegenwoordiging

De vaststelling welke vertegenwoordigers individueel of in collectief de hoedanigheid van orgaan hebben is zeer belangrijk. Hun onrechtmatige daden
worden rechtstreeks aan de rechtspersoon toegerekend krachtens art. 1382
B.W., terwijl deze voor daden van zijn aangestelden onrechtstreeks aansprakelijk is krachtens art. 1384, derde lid B.W. Een rechtspersoon kan volgens
art. 703 in samenhang met art. 728 Ger.W. alleen door zijn organen in persoon verschijnen in rechte. Voor de hier te behandelen materie, de vertegenwoordiging bij rechtshandelingen, doet het orgaan van zijn hoedanigheid
blijken door de bekendmaking van zijn benoeming in de bijlagen van het
staatsblad. Een authentieke volmacht moet hij, in tegenstelling tot de lasthebber niet overleggen wanneer zulke volmacht voor ander vertegenwoordigers vereist is door de hypotheekwet.21 Een onregelmatigheid in zijn benoeming kan niet aan derden te goeder trouw tegengeworpen worden nadat
de benoeming volgens de wet is bekend gemaakt (art. 13 tweede lid Venn.W.).
De wettelijke vertegenwoordigingsmacht van organen van de N.V. en de
P.V.B.A. kan niet met externe werking beperkt worden (art. 54, derde lid
Venn.W.). Het orgaan is dus een vertegenwoordiger van de vennootschap
die tegengesteld wordt aan de gevolmachtigde en de aangestelde. Organieke
vertegenwoordiging beantwoordt aan eigen regels omdat deze vertegenwoordiging besloten ligt in de organisatie zelf van de rechtspersoon en er niet aan
toegevoegd wordt. Een bevredigende definitie van het orgaan van vertegenwoordiging is tot nog toe niet gegeven. De Belgische wetgever gaf bij de
wetswijziging van 1973 de voorkeur aan ~~n l!!!&_!_~_!!~y~~QP!,_~~Q~Y~~~..
organen van dè N.y. en deP.V.B.A. (zie art.. 63 bis en 130 vijfde lid
veilli~w: )~~:BB~ gébreke- van~èeli-wettèl~ke-défTmtle~was zulke opsomming
noodzakelijk voor de aanpassing aan de eerste E.E.G.-Richtlijn van 9 maart
1968. Deze Richtlijn formuleert immers een aantal regels die alleen voor
organen, niet voor andere vertegenwoordigers gelden.22 Aangenomen wordt
dat hiermee tevens de heersende opvatting is bevestigd dat voor alle rechts. personen de organen van vertegenwoordiging bij de wet beperkt zijn. M.a.w.
er is geen plaats voor statutaire organen van vertegenwoordiging waarin de
wet niet voorziet.. Deze opvatting wordt verantwoord op grond van de beschouwing dat de door de wet opgelegde of toegestane struktuur van de
roechtspersoon i.v.m. zijn gebondenheid aan derden op uitputtende wijze geregeld is.23 De organen van vertegenwoordiging van de N.V. zijn duidelijk
21. Art. 2, 76, 92 Hyp.W. m.b.t. toepassing van deze regels na de wetswijziging 1973:
Donnay, M., La représentation des sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité
limitée dans les actes donnant lieu à une formalité hypothécaire. Rec.Gén.Enr.Not.,
1975, nr. 21.949, blz. 305 e.v.
22. Zie m.n. art. 2, 1, d: 'orgaan waarin de wet voorziet'; art. 8 'personen die als
orgaan de bevoegdheid hebben de vennootschap te verbinden'; art. 9 'bevoegdheden ...
welke aan deze organen volgens de wet toekomen of kunnen worden toegekend'.
23. Vóór de wetswijziging 1973: Van Ryn, I, eerste druk, nr. 644, blz. 409;- Van Ryn-
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opgesomd in art. .·63 bis .. )Dit zijn: de raad van beheer; de beheerders die
krachtens art. 54,- vierd{lid Venn.W. bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen; de personen aan wie het dagelijk bestuur met de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat is opgedragen overeenkomstig art. 63.24
De organen van vertegenwoordiging van de P.V.B.A. zijn de enige of de
individueel bevoegde zaakvoerder(s) volgens art. 130, eerste lid Venn.W. of
de zaakvoerders die collectief bevoegd zijn overeenkomstig art. 130, vierde
lid Venn.W. Een orgaan van dagelijks bestuur met externe vertegenwoordigingsmacht kan in de P.V.B.A. niet benoemd worden. Deze, eerder betwiste vraag is opgelost door de wetswijzigihg 1973 (zie art_12, § 1, 3 ° b
Venn.W.).
De organen van vertegenwoordiging van de Coöp.V. zijn: de beheerder(s)
en, wat het dagelijks bestuur betreft, de zaakvoerder (art. 145, 3° en 146, 3°
Venn.W.).
Het orgaan van vertegenwoordiging van de V . .W. is de raad van beheer
(art. 13 V.Z.W.-wet 1921). De raad van beheer ka echter zijn bevoegdheden
opdragen aan een van zijn leden of zelfs, indien de statuten of een besluit
van de algemene vergadering zulks toestaan, aan een derde (art. 13, eerste
lid V.Z.W.-wet). Deze personen, alsook diegenen aan wie door de statuten
vertegenwoordigingsbevoegdheid is opgedragen, worden als lasthebbers beschouwd.25

i

3. Collectieve of individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
van beheerders of zaakvoerders al dan niet met anderen?
Op di*·stuk bestaat een bonte verscheidenheid in het Belgisch rechtspersonenrecht:'Voor de N.V. is als algemene wettelijke regel bepaald dat de raad
van beheer samengesteld is uit ten minste drie beheerders die op collectieve
wijze bevoegd zijn (art. 54, eerste twee leden en art. 55 Venn.W.). Zoals
verder zal gezegd worden kan van die regel afgeweken worden krachtens een
bijzondere statutaire clausule. Volgens de algemene wettelijke regel moeten
de beheerders gezamenlijk handelen. Een individuele beheerder is volgens
Heenen, II, nr. 938, blz. 38;- Simont- Van Ommeslaghe, a.w., R.Crit.J.B., 1964, blz. 80;Nelissen, J.M., Problemen van bestuur en vertegenwoordiging in de N.V., T.P.R., 1968,
blz. 305;- anders: Mahaux, concl. voor Cass., 19 mei 1972, R.P.S., 1972, nr. 5692,
blz. 272 e.v. Na de wetswijziging 1973: Ronse, J., a.w., nr. 303, blz. 158;- Simont, L.,
a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 33, randnr. 34;- Du Faux, H., Handelsvennootschappen. Wet van: 6 maart 1973. Innovaties inzake bevoegdheid en structuur van de beheersorganen van N.V. en P.V.B.A., T.Not., 1974, blz. 2.
24. De soms ingewikkelde bijzondere problemen waartoe de figuur van het orgaan
van het dagelijks bestuur aanleiding geeft worden in dit preadvies beknopt behandeld.
De afschaffing van dit orgaan is voorgesteld in art. 98, eerste lid van het voorontwerp van een nieuwe vennootschappenwet
25. Vgl. Lindemans, J., a.w., nr. 525, blz. 226;- vgl. Cass., 21 juni 1949, Pas., 1949, I,
460.
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die regel geen orgaan. 26 Het is een betwiste vraag of een raad van beheer die
niet meer het bij de wet of bij de statuten vereiste aantal leden telt, de vennootschap nog kan vertegenwoordigen.27 Het praktisch belang van deze vraag
is niet groot. In de eerste plaats kunnen de overblijvende beheerders en de
commissaris(sen) te zamen een of meer beheerders coöpteren tot de eerstvolgende algemene vergadering (art. 55, laatste lid). Er is helemaal geen
probleem wanneer, gebruikmakend van het dadelijk te bespreken art. 54,
vierde lid Venn.W.één of meer beheerders bevoegd zijn om de v-ennootschap
te vertegenwoordigen. Behoort d,e rechtshandeling tot de sfeer van het dagelijks bestuur (à.rt. 63 Venn.W.), dan kan zij door de daartoe benoemde functionaris verricht worden. Opmerking verdient ook dat indien de statuten zulks
toestaan een beheerder-opvolger kan benoemd worden die in functie treedt
vanaf het ontslag of het overlijden van degene wiens mandaat hij zal voltooien. In geval van onmogelijkheid om de raad van beheer geldig samen te
stellen inz. wanneer de vennootschap vastgelopen is doordat de algemene
vergadering tot geen besluit kan komen, kan een voorlopige bewindvoerder
door de rechter benoemd worden (vgl. art. 12, § 1, 3°, d Venn.W.).
De wet staat toe dat, bij afwijking van de algemene wettelijke regel, de
algemene vertegenwoordigingsmacht aan één of meer beheerders opgedragen
wordt die hetzij individueel hetzij gezamenlijk bevoegd zijn (art. 54, vierde
lid Venn.W.). Deze bepaling is ingevoegd in 1973 gebruikmakend van de
alternatieve regeling die door art. 9, 3° van de eerste E.E.G.-Richtlijn is
toegestaan. Meer-handtekeningclausules in eerder opgemaakte statuten worden sedert de wetswijziging in deze zin begrepen.28 De aldus bevoegde beheerders zijn (individueel of collectief) organen van vetegenwoordiging van
de N.V. en niet de lasthebbers van de raad van beheer.29 Voor de geldigheid
:._

26. Cass., 15 oktober 1959, R.W., 1960-61, 419; Pas., 1960, I, 193; R.P.S.,~. 1960,
nr. 4866, blz. 18;- Cass., 14 april 1966, Pas., 1966, I, 1035; Van Rijn, I, eerste druk,
nr. 582, blz. 384, nr. 633, blz. 404;- Fredericq, L. en S., Handboek, I, eerste druk,
nr. 801, blz. 648.
27. Ontkennend: Van Ryn, I, eerste druk, nr. 580, blz. 384;- Brussel, 13 februari 1954,
R.P.S., 1956, nr. 4569, blz. 120 met noot P.D. Bevestigend, op voorwaarde dat er ten
minste twee beheerders overblijven die gezamenlijk handelen: Simont, L., Les administrateurs 'de facto', R.Crit.J.B., 1966, blz. 471. Indien het aantal beheerders tot het sta, tutaire minimum gedaald is, maar ten minste drie beheerders overblijven, vertegenwoordigen deze geldig de vennootschap: Cass., 18 mei 1911, Pas., 1911, I, 273.
28. Rb. Brussel, 26 juli 1974, R.P.S., 1974, nr. 5809, blz. 195; R.Not.B., 1975, 415;- in
die zin Ronse, J., a.w., nr. 331, blz. 174 en nr. 346, blz. 183;- Simont, L., a.w., R.P.S.,
1974, nr. 5786, blz. 51, randnr. 51 bis;- anders: Van der Haegen- Verbraecke, L'adaptation de la légalisation beige à la première directive de la C.E.E., J.T., 1974, blz. 132,
randnr., 29.
29. Simont, a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 44, randnr. 45;- Donnay, M., a.w., Rec.
Gén.Enr.Not., 1975, nr. 21.949, blz. 309;- aldus ook het advies van de R.v.St. over het
corresponderende art. 97, § 2 van het voorontwerp. Anders: Du Faux, H., a.w., T.Not.,
1974, blz. 5 en 9 die deze beheerders als onderlasthebbers beschouwt. Deze opvatting
druist kennelijk in tegen de duidelijke tekst van art. 63 bis venn.W. en van art. 9, 3
van de Richtlijn.
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van deze opdracht van de organieke vertegenwoordigingsmacht is vereist dat
zij steunt op een clausule van de statuten of van de akte van statutenwijziging.
Op het tijdstip waarop dit preadvies geschreven en besproken is, was zonder
enige betwisting aangenomen dat alleen leden van de raad van beheer in
aanmerking kwamen voor de toepassing van art. 54, vierde lid Venn.W. De
clausule waarbij de vertegenwoordigingsmacht opgedragen is aan een beheerder tezamen met een persoon die geen lid is van de raad, bv. een directeur, werd als nietig beschouwd. 30 Ik had in dit preadvies die op1ossing die
op grond van een historische interpretatie van de wet daaruit moest voortvloeien betreurd. De Belgische wetgev-er had, naar mijn gevoelen ten onrechte,
geen gebruik gemaakt van de door art. 9, 3° Richtlijn geboden mogelijkheid
om toe te staan dat de organieke vertegenwoordigingsmacht opgedragen
wordt aan een beheerder en een persoon die geen lid is van de raad. In tal
van statuten kwam de clausule voor volgens welke de vennootschap aan derden gebonden wordt door .een beheerder te zamen met een ander persoon,
bv. een directeur. Sedertdien heeft het Hof van Cassatie anders beslist in
een vooralsnog onuitgegeven arrest van 22 december 1977. De argumentatie
ervan is wellicht niet zeer overtuigend. 'Attendu que, la loi permettant de
oonfier Ie pouvoir de représentation d'une société anonyme à un seul
administrateur, rien ne s'oppose à ce que les statuts de la société prévoient,
pour cette représentation, une garantie supplémentaire consistant dans la ,
signature d'un autre agent, tel un directeur'. In zulke materie van formeel
recht verdient het aanbeveling dat het arrest als een precedent gevolgd wordt,
des te meer daar de oplossing toegestaan is door de Richtlijn en bovendien
beantwoordt aan de behoeften van de praktijk.
Eveneens betwist was de vraag of de beheerders die volgens art. 54, vierde
lid Venn.W., individueel of gezamenlijk bevoegd zijn om de vennootschap als
orgaan te vertegenwoordigen in de statuten door hun functie in de raad van
beheer kunnen aangewezen worden, bv. de voorzitter van de raad, of de
voorzittertezamen met een beheerder, of nog, de afgevaardigde-beheerder
en een beheerder.31 In de recente literatuur was die opvatting betwist 32, naar
mijn gevoelen ten onrechte. De voorzitter of de afgevaardigde beheerder zijn
als leden van de raàd van beheer benoemd door de algemene vergadering en
komen dus voor de toepassing van art. 54, vierde lid Venn.W. zeker in aanmerking. De door de raad, overeenkomstig de statuten verleende qualificatie
als voorzitter of afgevaardigde beheerder verandert daaraan niets. De oplos30. Simont, a.w., gewijzigde separaat afdruk nr. 51 bis, blz. 51;- Dabin, L., Les difficultés d'application de la première directive in: 'Recht und Wirtschaft' (Festschrift Bärmann) blz. 245, randnr. 8;- Heenen, J., a.w. Services Interbancaires 1976, nr. 11,
blz. 13 e.v.
31. Ik heb die opvatting als vanzelfsprekend aangenomen in De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 339, blz. 179. In die zin ook, maar aarzelend, Benoit Maury en Peltzer, a.w., R.P.S., 1977, nr. 5932, blz. 79.
32. Heenen, a.w., blz. 8 e.v. en blz. 25.
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singis m.n. belangrijk voor joint-ventures wanneer de statuten' ertoe strekken
dat steeds een beheerder van één groep te zamen met een collega van de
andere groep zal handelen. De juistheid van deze opvatting vindt steun in
de memorie van toelichting tot het ontwerp dat de wet van 6 maart 1973
geworden is.33 Het zoëven aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van
22 december 1977 bevestigt impliciet maar zeker de geldigheid van de besproken statutaire clausule waarbij de vertegenwoordigingsmacht is opgedragen aan een of meer leden van de raad van beheer die met hun speciale
functie in die raad zijn aangewezen, zeker wanneer die te zamen met een
ander beheerder moeten handelen. Het is immers duidelijk dat wanneer een
buiten de raad (door deze) benoemde directeur kan aangewezen worden om
gezamenlijk met een beheerder te handelen, zulks a fortiori mogelijk moet zijn
voor de voorzitter van de raad of een afgevaardigde beheerder. Opmerking
verdient dat de toepassing van de besproken bepaling er niet toe mag strekken dat aan de andere leden van de raad van beheer elke verteg.enwoordigingsbevoegdheid wordt ontnomen. Zo ware m.i. dus ongeldig de clausule
krachtens welke de vennootschap slechts door de voorzitter van de raad van
beheer aan derden gebonden wordt. Wel is geldig de clausule volgens welke
de vennootschap gebonden wordt door twee beheerders, waaronder steeds
de voorzitter. Hierbij blijven alle beheerders bevoegd om, te zamen met de
voorzitter, de vennootschap te vertegenwoordigen. De aan een of meer beheerders verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid moet algemeen zijn,
m.a.w. de hele wettelijke vertegenwoordigingsmacht van de raad van beheer
omvatten. Qualitatieve of quantitatieve restricties zijn uitgesloten. Er kan
dus niet geldig bepaald worden dat de beheerders individueel bevoegd zijn,
maar dat zij boven een bepaald bedrag of in nader bepaalde rechtshandelingen (bv. vervreemden van onroerende goederen) gezamenlijk moeten handelen. Weliswaar is dit vereiste dat in art. 9, 3 ° van de Richtlijn bepaald is,
niet uitdrukkelijk in de Belgische wet opgenomen. De nationale wet moet
echter in overeenstemming met de Richtlijn geïnterpreteerd worden. Clausules
die zulke beperking inhouden worden dus voor niet geschreven gehouden.
M.a.w. aan de beheerders individueel komt de vertegenwoordigingsmacht op
heel de lijn toe.34 In art. 54, vierde lid Venn.W. is bepaald dat de besproken
afwijkende statutaire clausule overeenkomstig art. 10 V enn.W. moet bekendgemaakt zijn. Dit is evident. Ten onrechte had de Belgische wetgever
vergeten te bepalen, zoals in art. 2, 1, d, van de Richtlijn voorgeschreven is,
dat uit de openbaarmaking van de benoeming zelf moet blijken of de beheerders alleen dan slechts gezamenlijk kunnen handelen. Om te voldoen aan
dat voorschrift, zoals het door het arrest van 12 november 1975 van het Hof
33. Gedr. St. Kamer 700 (1969-70) nr. 1, blz. 18, vierde laatste vol alinea.
34. Ronse, J., a.w., nr. 342 e.v., blz. 180;- Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786,
blz. 46 e.v.;- Heenen, J., a.w., blz. 7. Anders: Van der Haegen- Verbraecke, a.w., J.T.,
1974, blz. 132, randnr. 12;- Dabin, L., a.w., randnr. 8.
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van J.~ geïnterpreteerd is35, is op 26 november 1976 een wetsontwerp
neergelegd dat intussen de wet van 24 maart 1978 geworden is.36
Voor de P. V .B .A. is de algemene wettelijke regel de individuele vertegenwoordigingsmacht van ieder van de zaakvoerders; één enkele zaakvoerder
volstaat. Maar krachtens een statutaire clausule kan bepaald worden dat een
of meer zaakvoerders de algemene vertegenwoordigingsmacht alleen dan wel
gezamenlijk uitoefenen (art. 130, vierde lid Venn.W.). Voor zulke clausule
gelden mutatis mutandis dezelfde regels als diegene die m.b.t. de N.V.
uiteengezet zijn.
De Coöp.V. wordt bij gebreke van andere statutaire clausules bestuurd
en vertegenwoordigd door één beheerder (art. 146, 3° Venn.W.). Krachtens
de statuten kunnen echter meer beheerders benoemd worden (art. 145, 3°
Venn.W.). In dat geval zijn zij individueel bevoegd, tenzij de statuten anders
bepalen. 37 Voor de Coöp-V. echter geldt, anders dan voor de N.V. en de
P.V.B.A. het prokura-systeem niet. Qualitatieve en quantitatieve restricties
kunnen hier dus aan de statutaire meerhandtekening-clausules toegevoegd
worden. Aldus bv. iedere beheerder is bevoegd, maar boven een bepaald
bedrag of in onroerende transacties moeten zij gezamenlijk handelen. Zulke
beperkende statutaire clausules kunnen volgens de algemene regel aan derden
tegengeworpen worden, indien de statuten openbaar gemaakt zijn (art. 1.0,
§ 4 Venn.W.).
De V.Z.W wordt volgens art. 13 W 1921 bestuurd en vertegenwoordigd
door een raad van beheer. Daaruit wordt afgeleid dat er ten minste twee
beheerders moeten benoemd worden. 38 Op dezelfde grond kan aangenomen
worden dat de beheerders collectief moeten handelen, onverminderd de door
art. 13 toegestane bijzondere of algemene opdracht van bevoegdheid aan één
enkel beheerder. 39
Wanneer meer personen gezamenlijk moeten handelen om als orgaan de
vennootschap aan derden te verbinden, is niet vereist dat zij dat gelijktijdig
doen. De rechtshandeling komt echter eerst tot stand bij de wilsverklaring
van degene die het laatst heeft toegestemd. Deze laatste wilsverklaring is
geenszins een bekrachtiging, maar zij voltooit een tot dan toe onvolledig·e
rechtshandeling. Zij heeft dus geen terugwerkende kracht. 40 Ook moet aangenomen worden dat al deze leden van een collectief bevoegd orgaan persoonlijk moeten optr·eden. Wanneer twee beheerders gezamenlijk moeten handelen
35. R.W., 1975-76, 1075, met noot A.M. Colaert; R.Trim. Dr.Eur., 1975, 308 met noot
R. Houin.
36. Belg. Staatsbl. 7 april 1978.
37. Van Ryn- Heenen, II, nr. 1019, blz. 88;- Resteau, Ch., Sociétés coopératives,
nr. 257, blz. 236.
38. Lindemans, J., a.w., nr. 507, 2°, blz. 217; nr. 510, blz. 512.
39. Vgl. Cass., 21 juni 1949, Pas., 1949, I, 461: een kleurloze tweehandtekeningclausule verleent geen bevoegdheid om voor de V.Z.W. in rechte op te treden.
40. Demogue, R., Obiligations, I, nr. 118, blz. 207;- vgl. ook: Gessier- Hefermehl Eckardt- Kropf, Aktiengesetz § 78, IV, 1, randnr. 40,

bl62.

58

'

kan beheerder A de vertegenwoordigingsbevoegdheid die hij niet individueel
kan uitoefenen niet opdragen aan beheerder B. Wel is mogelijk dat A en B
te zamen een bijzondere volmacht geven aan een derde, of aan een van beiden.
Deze vertegenwoordigt dan echter niet als orgaan maar krachtens volmacht.
Zijn integendeel meer beheerders of zaakvoerders op individuele wijze
bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen en geven zij tegenstrijdige
wilsverklaringen dan is de vennootschap gebonden door de eerste wilsverklaring.

4. Vertegenwoordiging krachtens volmacht
Een rechtspersoon kan ook anders dan door zijn organen vertegenwoordigd
worden. Evenals een natuurlijke persoon kan hij volmacht geven aan lasthebbers, ófpeisönenTn zijn dienst aanstellen in wier opdracht een volmaffit
besloten ligt (directeurs van een plaatselijke afdeling; verkoopdirecteurs;-·pêrsonêelschefs e.d.m.). Vertegenwoordiging krachtens volmacht is in de praktijk
vaak belangrijker dan organieke vertegenwoordiging.
De hier bedoelde volmacht is de volmacht van de rechtspersoon zelf en_ ~,
niet diegene die zou gegeven worden: -door· eëri ·vertegenwoordiger om deze in
de uitoefening van zijn opdracht te vervangen. Zulke volmacht is nooit_ geoorloofd aangezien de organen en leden van collegiale organen omwille van
hun persoonlijke ·eigenschappen zijn benoemd. Het is hun dus niet toegestaan
iemand in hun plaats te stellen bij wijze van onderlastgeving.4_1 ])e volmacht
van de rechtspersoon verleent vertegenwoordigingsmacht zolang- Zij niet
herroepen is; zij eindigt dus niet door het overlijden of de vervanging van de
personen die het orgaan zijn of samenstellen, en die ten name van de rechtspersoon volmacht hebben verleend.42
Het meest normale geval is de volmacht gegeven door de raad van beheer
of door de zaakvoerders. Een statutaire clausule die het geven van zulke volma~ht toestaat is niet vereist:f3 ·Volmacht kan .ook gegeven worden door andere vertegenwoordigers van de rechtspersoon (directeurs, personeelschefs,
enz.) indien zulks behoort tot de hun opgedragen bevoegdheid.
41. Vgl. art. 1994, eerste lid 1 o B.W. Indien de statuten zulks toestaan kan een beheerder zich wel door een collega laten vertegenwoordigen om te beraadslagen in de
vergadering van de raad van beheer (Fredericq, V, nr. 427, blz. 614;- Van Ryn, I,
eerste druk, nr. 592, blz. 388). Reeds is opgemerkt dat een beheerder zijn medevertegenwoordigersbevoegdheid niet kan opdragen aan een collega met wie hij overeenkomstig art. 54, vierde lid of art. 130, vierde lid gezamenlijk moet handelen zie boven
na de voetnoot 40.
42. Van Ryn, J., I, eerste druk, nr. 582, blz. 385.
43. Dit vereiste was aangenomen door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 6 februari 1953 (Pass., 1953, I, 436). Dit arrest was afgekeurd (zie o.m. Van Ryn, I, eerste
druk, nr. 645, blz. 409). De discussie is voorbijgestreefd door de nieuwe redactie van
art. 54, eerste lid en art. 130, eerste lid Venn.W. (aldus ook: Simont, L., a.w., R.P.S.,
1947, blz. 61).
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Het is mogelijk dat volmacht rechtstreeks in de statuten wordt gegeven
aan personen die met hun functie aangewezen worden, en die daarin aangesteld worden door het bevoegde bestuursorgaan. Zoals verder gezegd
wordt, mag deze volmacht niet algemeen zijn. Zulke mandatarissen worden
soms 'statutaire organen' genoemd. Men is het nu wel eens dat zij geen
organen zijn maar vertegenwoordigers wier beperkte bevoegdheden beheerst
zijn door de regels omtrent lastgeving. 44 /'Eerder uitzonderlijk is het geval
waarin de wet zelf volmacht verleent om /de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Zulke volmacht is Y.oor de voorlopige aanvaarding van een schenking
aan een rechtspersoon gegeven in art. 1 van het Besluit van de Regent van
26 december 1944.45
Volmacht kan gegeven worden aan aangestelden in dienst van de rechtspersoon. In veel gevallen behelst zulke aanstelling een volmacht.46 Speciaal
voor de N.V. en de P.V.B.A. is voorgeschreven dat deze agenten in de akten
waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap betrokken is bij hun
handtekening de hoedanigheid moeten vermelden waarin zij handelen (art. 82
en art. 138 bis, laatste lid Venn.W.).
Het is ook mogelijk dat aan een orgaan of aan een lid van een college een
beperkte volmacht verleend wordt. Aldus kan aan één lid van een collectief
bevoegde raad van beheer Vülmacht verleend worden om een rechtshandeling
waartoe de raad van beheer besloten heeft uit te voeren. Zo ook kan aan de
functionarissen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen volmacht verleend
worden om een bepaalde rechtshandeling te verrichten die de perken van dat
bestuur overschrijdt. Deze organen of leden van collectief bevoegde organen
handelen dan krachtens volmacht met alle gevolgen van dien. 47
Om het even door wie en aan wie gegeven, moet de volmacht van de
rechtspersoon (uitgezonderd van de V.Z.W.) beperkt zijn tot één rechtshandeling of een reeks bepaalde rechtshandelingen. Een algemene opdracht van
44. Siinont, L., gewijzigde opvatting in de separaat afdruk blz. 48 e.v., randnr. 51 en
nr. 50 bis;- Heenen, J., a.w., blz. 14 e.v. Vgl. reeds vóór de wetswijziging van 1973:
Simont- Van Ommeslaghe, La notion de l'organe statutaire. R.Crit.J.B., 1964, blz. 74
e.v. De oplossing blijft dezelfde zelfs indien daaronder een beheerder is aangesteld die
te zamen met een derde moet handelen (zie boven voor en na voetnoot 30).
45. Zie de tekst hiervan in B.W. door Delva, dl II, datum.
46. Van Ryn, J., I, eerste druk nr. 645, blz. 410.
47. Simont, L., a.w., separaat afdruk, blz. 45, randnr. 46, blz. 48 e.v.; randnrs. 51
en 51 bis en blz. 62, randnr. 61. Indien echter individuele of collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid opgedragen is in de statuten aan een of meer leden van de raad
van beheer van een N.V. of zaakvoerders van de P.V.B.A. zijn deze personen organen
overeenkomstig art. 54, vierde lid en art. 130, vierde lid Venn.W. en kan de beperking
van hun volmacht niet aan derden tegengeworpen worden (Simont, t.a.p.). Nochtans
moet vastgesteld worden dat de Federatie van Hypotheekbewaarders genoegen neemt
met een onderhandse volmacht die aan een individuele beheerder is gegeven om in
uitvoering van het door de raad van beheer genomen besluit een rechtshandeling te
verrichten die onderworpen is aan de formaliteiten die door de Hypotheekwet bepaald
zijn (Donnay, M., a.w., Rec.Gén.Enr.Not., 1975, blz. 309 e.v. en blz. 311).
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vertegenwoordigingsbevoegdheid is verboden. Deze in België algemeen aan.;.
genomen regel steunt op de beschouwing dat de organen van bestuur en
vertegenwoordiging, die om hun persoonlijke eigenschappen benoemd zijn,
hun opdracht persoonlijk moeten uitoefenen, onverminderd de mogelijkheid
om interne bestuurstaken onder elkander te verdelen. 48 Het is wel mogelijk
en ook gebruikelijk voor N.V.'s dat een zeer algemene opdracht van vertegenwoordigingsbevoegdheid gegeven wordt aan verscheidene personen onder
welke die bevoegdheden verdeeld worden. Na zulke opdracht heeft de raad
van beheer zijn bevoegdheden niet uit de handen gegeven maar blijft hij leiden
en coördineren terwijl aan ieder van de lasthebbers, afzonderlijk bekeken,
niet meer dan een beperkte volmacht is gegeven. 49
M.b.t. de V.Z.W. geldt een bijzondere regel. De wet staat toe dat de raad
van beheer onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden kan overdragen aan een van zijn leden. V oor zulke overdracht van bevoegdheden aan
derden is evenwel een statutaire clausule of een besluit van de algemene
vergadering vereist (art. 43 V.Z.W.wet 1921).
Het Belgische recht kent geen bijzondere vorm van vertegenwoordiging
door een prokuratiehouder (fondé de pouvoirs). Deze term wordt gebezigd
in banken en andere financiële instellingen alsmede in verzekeringsmaatschappijen. Daarin is de prokuratiehouder een aangestelde aan welke op heel
uitdrukkelijke wijze de bevoegdheid verleend is om de vennootschap door zijn
handtekening bij bepaalde transacties te v·ertegenwoordigen.50 De term 'fondé
de pouvoirs' wordt echter ook gebezigd om de functionaris aan te duiden
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen. 51
In tegenstelling tot de benoeming van organen dienen volmachten niet bekend gemaakt te worden. 52 In de praktijk echter worden volmachten vaak
gepubliceerd in de bijlagen van het staatsblad. Deze praktijk houdt het gevaar
in dat na herroeping van de volmacht een schijnmandaat blijft bestaan. In
tegenstelling tot de beheerders van de N.V. waarvan de identiteit telkenjare
met de balans moet bekend gemaakt worden (art. 80, tweede lid Venn.W.),
48. Wauwermans, nr. 414, blz. 279;- Van Ryn, I, eerste druk, nr. 583, blz. 385, nr.
645, blz. 409;- Fredericq, L. en S., Handboek, I, nr. 838, blz. 676;- Simont- Van Ommeslaghe, a.w., R.Crit.J.B., 1964, blz. 90 e.v. Deze regel wordt uitdrukkelijk geformuleerd in art. 98 van het voorontwerp van nieuw vennootschappenwet Deze tekst is
slechts nieuw inzoverre hij tegelijkertijd de opdracht van het dagelijks bestuur zoals
thans toegestaan is in art. 63 Venn.W. ook verbiedt.
49. Simont- Van Ommeslaghe, a.w., R.Crit.J.B., 1964, blz. 91 e.v.;- Benoit- Maury en
Peltzer, a.w., R.P.S., 1977, nr. 5932, blz. 95.
50. Fredericq, IX, nr. 81, blz. 155. Art. 16 van het Bankbesluit 1935 bepaalt onverenigbaarheden voor deze prokuratiehouder (zie hierover Fredericq, IX, nr. 52, blz.
109 e.v.).
51. Fredericq, V, nr. 456, blz. 646;- Van Ryn, I, eerste druk, nr. 645, blz. 409.
52. Cass., 7 januari 1960, R.W., 1960-61, 749; Pas., 1960, I, 506. De geldigheid van
de in dit arrest behandelde processuele volmacht is thans uitgesloten door art. 728
Ger.W.
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bestaat immers voor de derden praktisch geen mogelijkheid om na te gaan
of de volmacht gehandhaafd is.
·
Hiermee komen we meteen terecht in het uitermate duistere gebied van
art. 63 Venn.W. dat de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur in
de N.V. toestaat. Aangezien volmachten vaak in de bijlagen van het staatsblad worden bekend gemaakt, kan soms twijfel rijzen· of de aangewezen vertegenwoordigers gevolmachtigden zijn met een geldig beperkte bevoegdheid,
dan wel organen van dagelijks bestuur zodat de beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van hetl dagelijks bestuur niet aan
derden kunnen tegengeworpen worden zelfs indie~ zij openbaar gemaakt zijn
(art. 63, eerste lid Venn.W.).s3

5. Openbaarmaking en verzuim van openbaarmaking.
Civielrechtelijke gevolgen
De regels omtrent openbaarmaking van akten en gegevens van rechtspersonen, inzonderheid m.b.t. hun bestuur en vertegenwoordiging, alsmede
omtrent het verzuim van de voorgeschrev;en openbaarmaking kunnen van
groot belang zijn voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ook in deze
materie bestaat een te betreuren incoherentie in de Belgische wetgeving.
De handelsregisterwetgeving is na de wetswijzigingen van 1956 en 1963
gecoördineerd bij K.B. 20 juli 1964. Alle kooplieden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen moeten zich vóór de aanvang van hun beroepsactiviteit laten inschrijven met opgaaf van een groot aantal gegevens. In de
huidige stand van wetgeving is het H. Reg. een repertorium van inlichtingen
gebleven waartoe eenieder toegang heeft (art. 36 H.Reg.W.). In werkelijkheid
is het in hoofdzaak bestemd als een instrument voor het economisch en
sociaal beleid van de overheid i.v.m. beroepsuitoefening, inzonderheid de
gereglementeerde. In tegenstelling tot de vroegere wetgeving is de bewijsfunctie van het handelsregister vrijwel onbeduidend geworden. 54 Door de
aanpassingswet van 6 maart 1973 en het K.B. van 7 augustus 1973 is enige
maar steeds onvoldoende toenadering verwezenlijkt tussen de regeling van de
vennootschapsrechtelijke openbaarmaking en die van het handelsregister.
Het vennootschapsdossier dat het uitgangspunt is van iedere vennootschapsrechtelijke openbaarmaking is een afdeling van het dossier van het
handelsregister. Het wordt geopend bij de inschrijving in dit register en wel
op de griffie van de rechtbank van Koophandel binnen wier rechtsgebied de
53. Benoit- Maury en Peltzer, a.w., R.P .S., 1977, nr. 5932, blz. 96;- Simont, L., in:
Administration des Sociétés anonymes. Ann. Dr. Liège, 1976, blz. 316 e.v.
54. Van Ryn- Heenen,I, tweede druk, nr. 406 e.v., blz. 373 e.v.;- Fredericq, L. en S.,
Handboek, I, tweede druk, nr. 188, blz. 218. I.v.m. deze materie zal wel de processuele hindernis die uit art. 42 H.Reg.W. voortspruit na doeloverschrijdende handelingen
verder in de tekst ter sprake komen (11, 2).
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vennootschap haar zetel heeft (art. 10, § 2 Venn.W. en art. 2 K.B. 7 augustus 1973). Alle latere stukken en gegevens die dienen openbaar gemaakt te
worden, worden in dat dossier neergelegd (art. 12, § 1 Venn.W.;- m.b.t. de
zetelverplaatsing zie art. 15 K.B. 7 augustus 1973). Voor de burgerlijke vennootschappen opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap is
sedert 1973 een gelijkaardig bijzonder register ingesteld, dat ook op de
griffie van de rechtbank van Koophandel bijgehouden wordt.
Voor de hier behandelde materie is van belang dat de oprichtingsakte
(die de statuten bevat) van de N.V., de P.V.B.A. en de Coöp.V. neergelegd
wordt in het dossier. Vervolgens wordt een uittreksel van de oprichtingsakte
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze gelijke wijze
van openbaarmaking voor de drie besproken vennootschapsvormen, is bepaald door de wet van 24 maart 1978. Zolang die akten niet volgens de
wettelijke voorschriften bekend gemaakt zijn kunnen zij niet aan derden
tegengeworpen worden, tenzij de vennootschap bewijst dat die derden ervan vroeger kennis droegen. Maar deze derden kunnen zich steeds op niet
openbaar gemaakte akten beroepen (art. 10, § 4 Venn.W.). 55 Deze regel omtrent het inroepen tegen en door derden van de oprichtingsakte is m.b.t. de
vertegenwoordigingsmacht van de organen in enkele belangrijke gevallen bij
de wet ter zijde gesteld voor de N.V. en de P.V.B.A. Zo kunnen statutaire
beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van hun organen niet
aan (en ook niet door) derden ingeroepen worden zelfs indien zij bekend
gemaakt zijn (art. 54, derde lid en art. 130, derde lid Venn.W.;- zie verder
11, 1 en 3). Evenzo is de bekendmaking van de statuten op zichzelf geen voldoende bewijs dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat het orgaan
buiten de grenzen van het doel heeft gehandeld (art. 63 bis en art. 130, vijfde
lid Venn.W.;- zie verder 11, 2).
De benoeming en de ambtsbeëindiging van beheerders en zaakvoerders van
de N.V..en de P.V.B.A worden bekendgemaakt door neerlegging van een
uittreksel van de desbetreffende akten in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de bijlagen van het Staatsblad (art. 12, § 1, 3°
Venn.W.). Zolang die bekendmaking niet gedaan is geldt dezelfde sanctie
van niet-tegenstelbaarheid aan derden (art. 12, § 4).
Zoals boven reeds vermeld is, had de Belgische wetgever in 1973 vergeten
een bepaling in te voegen die aan art. 2, 1, d van de eerste Richtlijn beantwoordt, volgens welke uit de bekendmaking moet blijken of de personen die
als orgaan of als lid van een orgaan bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen, dit alleen of slechts gezamenlijk kunnen doen. 56 Dit is thans
bepaald in het bij de wet van 24 maart ingevoegde art. 12, § 1, 3 o, laatste lid.
Het verzuim van zulke bekendmaking heeft tot gevolg dat de derde mag aan55. Andere sancties zijn: een fiscale boete (art. 256 Wh.Reg.R.) en de niet-ontvankelijkheid van rechtsvorderingen van de vennootschap waarvan de oprichtingsakte niet is
openbaar gemaakt (art. 11 Venn.W.).
56. Zie boven na voetnoot 35.
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nemen dat de vertegenwoordiger bevoegd is volgens de algemene wettelijke
regel. De wederpartij van een P.V.B.A. die vertegenwoordigd was door één
zaakvoerder die volgens de statuten gezamenlijk met een collega moet handelen, zal die enige zaakvoerder als bevoegd mogen beschouwen indien zijn collectieve bevoegdheid niet vermeld is bij de bekendmaking van zijn benoemingY
Hetzelfde kan zich voordoen t.a.v. bestuurders en wie volgens art. 63 Venn.W.
vertegenwoordigingsbevoegdheid is opgedragen wat het dagelijks bestuur
aangaat, wanneer bij de bekendmaking van hun benoeming niet vermeld is
dat zij gezamenlijk moeten handelen. 58
Bovenstaande regels gelden niet op identieke wijze voor de Coöp.V. Haar
oprichtingsakte wordt openbaar gemaakt zoals die van de N.V. Maar voor
de Coöp.V. geldt de in art. 10, § 4 Venn.W. bepaalde regel onverkort zonder
de genoemde wettelijke uitzonderingen. M.a.w. statutaire clausules waardoor
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de beheerders of van de zaakvoerder
beperkt worden kunnen tegen derden ingeroepen worden indien de statuten
zijn bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor doeloverschrijdende handelingen.
De wederpartij van een Coöp.V. handelt dus nooit veilig zonder voorafgaande kennisneming van de statuten en hun latere wijzigingen. 59
De openbaarmaking van de benoeming van de beheerders en zaakvoerders
van de Coöp.V. geschiedt, anders dan bij de N.V. en de P.V.B.A., door de
nederlegging van een uittreksel van de akte van hun benoeming in het vennootschapsdossier gevolgd door de meedeling omtrent die neerlegging in de
bijlagen van het Staatsblad (art. 163 in samenhang met art. 12, § 3, 3°
Venn.W.). 60 Zolang die openbaarmaking niet is gedaan kan de benoeming niet
aan derden te goeder trouw tegengeworpen worden. 61
Voor alle handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid dus ook
voor de Coöp.V. geldt de aan de Richtlijn ontleende regel dat, door de vervulling van de formaliteiten van openbaarmaking van de benoemingen van
organen, de onregelmatigheden in hun benoeming niet meer aan derden kunnen worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont dat deze derden
daarvan kennis droegen (art. 13, tweede lid Venn.W.).
M.b.t. de vereniging is de regeling weer heel anders. Daarvoor bestaat
helemaal geen register en evenmin een daarbij bij te houden dossier. De oprichtingsakte van de V.Z.W. wordt rechtstreeks aan het bestuur van het
57. Aldus Colaert, A.M., t.a.p.;- anders: Heenen, J., a.w., Services Interbancaires
1976, m.n., blz. 18 e.v.
58. Zie hiervoor meer in mijn 'vennootschapswetgeving 1973', nr. 380 e.v., blz. 201;Simont, a.w., nr. 54, blz. 55.
59. De verplichting de statuten te coördineren na iedere statutenwijziging is thans
ook van de Coöp.V. bij de wet bepaald (art. 12, § 3, gew. bij W. 24 maart 1978).
60. In art. 163 zijn alleen 'de zaakvoerders' (les gérants) genoemd. Aangenomen wordt
dat ook de beheerders (administrateurs) waarvan sprake is in art. 145, 3o en art. 146,
3 o mede bedoeld zijn (Van Ryn- Heenen, 11, nr. 1023, blz. 90 en voetnoot 1).
61. Van Ryn, t.a.p.; Fredericq, V, nr. 711, blz. 998. De oplossing is sedert de wetswijziging van 1973 gesteund op ati. 12, § 4.
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Staatsblad gezonden, en in de bijlagen ervan bekendgemaakt. 62 Zolang de
statuten alsmede de volledige identiteit van haar eerste beheerders niet bekend gemaakt zijn is de V.Z.W. niet als rechtspersoon ontstaan (art. 3
V.Z.W.-wet 1921). Nieuwe benoemingen m.i.b. van de vernieuwing van het
mandaat van beheerders, alsmede hun ontslag moeten in de bijlagen van het
Staatsblad bekendgemaakt worden (art. 9, tweede lid V.Z.W.-wet 1921). De
sanctie is hier strenger dan voor de handelsvennootschappen, en wel de niettegenstelbaarheid aan derden van de rechtspersoonlijkheid (art. 26) en de
onbekwaamheid om schenkingen en legaten te aanvaarden (art. 16, tweede
lid) zolang de formaliteiten van bekendmaking niet zijn vervuld. 63 De bekend te maken statuten moeten inzonderheid het statutaire doel vermelden
(art. 2, 2 °) alsmede de wijze waarop de beheerders benoemd worden en hun
bevoegdheden (art. 2, 7°). Deze clausules kunnen door en tegen derden ingeroepen worden vanaf de bekendmaking. De wederpartij van een V.Z.W.
moet dus steeds de statuten en statutenwijzigingen onderzoeken.
Zoals reeds gezegd is, bestaat geen wettelijke regeling omtrent de openbaarmaking van volmachten. Het bewijs van de volmacht is volkomen door het
gemeenrecht beheerst. In de praktijk worden volmachten van vennootschappen, vooral van N.V.'s, in de bijlagen van het Staatsblad bekend gemaakt
teneinde het bewijs van de volmacht die voor een onbepaald aantal transacties is gegeven te vergemakkelijken door de enkele verwijzing naar de
publicatie van de volmacht en dus ook zonder dat zij moet uitgeleverd worden. Op deze bekendmaking is art. 13, tweede lid Venn.W. niet toepasselijk.
De publicatie van een onregelmatige aanstelling kan in voorkomend geval
een schijnvolmacht doen ontstaan indien die schijn toe te rekenen is aan de
vertegenwoordigde rechtspersoon. Hetzelfde geldt voor de handhaving van
de bekendgemaakte volmacht t.a.v. een derde die onkundig was van de herroeping ervan.64

62. Wel moeten op de griffie van de burgerlijke rechtbank in wier rechtsgebied de
zetel van de vereniging gelegen is jaarlijks de bij te houden ledenlijsten neergelegd
worden (art. 10 V.Z.W.-wet 1921).
63. Zie boven vóór voetnoot 18.
64. Zie boven na voetnoot 52.

65

II. Organieke vertegenwoordiging

1. De omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid; uit de wet
voortvloeiende beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
De opdracht van het bestuur van de rechtspersoon omvat de opdracht hem
bij rechtshandelingen te vertegenwoordigen en te doen vertegenwoordigen
door een ondergeschikt orgaan 65,of door lasthebbers of aangestelden aan
wie volmacht is gegeven. Het orgaan van bestuur van de rechtspersoon is
het orgaan dat bij uitstek tot opdracht heeft de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Andere organen vertegenwoordigen slechts de rechtspersoon wanneer externe rechtsgevolgen van hun besluiten aan de rechtspersoon toegerekend worden. Dit is m.n. het geval wanneer de algemene vergadering
beheerders of zaakvoerders benoemt, de jaarrekening vaststelt, of tot ontbinding besluit en vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden. Zo ook wanneer de algemene vergadering van een P.V.B.A., ingeval
van tegenstrijdig belang aan de zijde van de enige zaakvoerder, een lasthebber ad hoc aanstelt om voor de vennootschap te handelen (art. 133, tweede
lid V.enn.W.).
De rechtspersoon wordt aan derden gebonden door rechtshandelingen die
het orgaan van vertegenwoordiging of de aan dit orgaan ondergeschikte vertegenwoordigers binnen de grenzen van hun bevoegdheid verrichten. Het
uitgangspunt is dat de omvang van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid samen valt met de omvang van de interne bestuursbevoegdheid. Dit
uitgangspunt is de regel gebleven voor de Coöp.V. en voor de vereniging
maar is bij de wetswijziging van 1973 verlaten voor de N.V. en de P.V.B.A.
Sedertdien kent het Belgische rechtspersonenrecht twee diametraal tegengestelde systemen van vertegenwoordiging.
Bij de aanpassing aan de eerste E.E.G.-Richtlijn is het Duitse Prokurasysteem dat de vertegenwoordiging van handelsvennootschappen beheerst,
ingevoerd voor de N.V. en de P.V.B.A. met de door de Richtlijn toegestane
uitzondering betreffende de doeloverschrijdende handelingen, waarover verder II, 2. Volgens dit systeem is de ·externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
een uitsluitend bij de wet begrensde vertegenwoordigingsmacht Statutaire
beperkingen daarvan begrenzen alleen de interne bestuursbevoegdheden en
kunnen niet aan derden tegengeworpen worden zelfs indien zij openbaar gemaakt zijn (art. 54, derde lid, art. 63 tweede lid en art. 130 derde lid
Venn.W.).
65. Bv. het orgaan van dagelijks bestuur in de N.V. volgens art. 63 Venn.W. Zo ook
de beheerders aan wie de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid opgedragen is
overeenkomstig art. 54, vierde lid, en die bij de vervulling van die opdracht de collegiaal genomen besluiten van de raad volgens zijn instructies uitvoeren.
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Aangezien art. 9, 1° van de Richtlijn bepaalt dat de vertegenwoordigingsmacht van de organen van vertegenwoordiging van de N.V. en de P.V.B.A.
alle bevüegdheden omvat welke aan deze organen toekomen of volgens de
wet kunnen worden toegekend, zou vüor derden grote onzekerheid kunnen
ontstaan omtrent de mogelijke maximale inhoud van hun bevoegdheid. De
wetgeving van 1973 heeft daarom de regeling van de machtsverhouding tussen de vennootschapsorganen grondig gewijzigd door de bepaling dat de raad
van beheer en de zaakvoerders bevoegd zijn om alle handelingen te verrichten met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt (art. 54, eerste lid en art. 130, eerste lid Venn.W.). De wetgever
heeft ten onrechte nagelaten art. 70, eerste lid Venn.W. te wijzigen dat met
het nieuwe stelsel niet te rijmen valt. Volgens de algemene regel heeft de
nieuwe wet voorrang op de oude. De raad van beheer en de zaakvoerders
hebben sedert 1973 een zelfstandige residuële bevoegdheid. 66
De externe vertegenwoordigingsmacht wordt dus beperkt door de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt of die,
nauwkeuriger, volgens de wet aan de algemene vergadering toekomen. Deze
bevoegdheden zijn immers niet alleen diegene die door de wet met zoveel
woorden aan de algemene vergadering zijn toegekend maar ook diegene
welke haar in het systeem van de wet toekomen. Deze voorbehouden bevoegdheden zijn inzonderheid de benoeming en het ontslag van beheerders,
zaakvoerders en commissarissen; de vaststelling van hun salaris; het verlenen
van decharge; het besluit tot het instellen van de vennootschapsvordering
tegen de beheerders of zaakvoerder 67 ; de vaststelling van de jaarrekening; de
bestemming van de winst; ·ane statutenwijzigingen m.i.b. van kapitaalverhoging en -vermindering alsmede de vervroegde ontbinding; de uitgifte van
in aandelen converteerbare obligaties.68 De aangifte van het faillissement van
de vennootschap of het aanvragen van gerechtelijk akkoord behoort tot de
wettelijke bevoegdheid van de beheerders of zaakvoerder. Zij zijn daartoe
zelf verplicht volgens art. 440 Faill.W.69 Hetzelfde geldt voor het aanvragen
van een gerechtelijk akkoord 70, uitgezonderd het akkoord met boedelafstand
overeenkomstig art. 30 Regentbesluit van 25 september 1946 aangezien zulk

66. Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 35, randnr. 35.
67. Anders: Luik, 26 juni 1968, Pas., 1968, 11, 280; R.P.S., 1970, nr. 5531, blz. 26. Dit
arrest is een alleenstaander: zie o.m. Resteau, 11, nr. 944, blz. 136;- Fredericq, Traité,
nr. 438, blz. 626;- Van Ryn- Van Ommeslaghe, R.Crit.J.B., 1973, blz. 405, randnr. 43.
68. Enkele van de genoemde punten kunnen rechtstreeks in de statuten geregeld zijn
zodat de algemene vergadering niet meer bevoegd is. Zo bv. het salaris van de beheerders; de winstbestemming; de rechtspositie van de statutaire zaakvoerder in de
P.V.B.A.
69. Fredericq, L. en S., Handboek, 11, nr. 1985, blz. 852;- Luik, 1 december 1969,
R.P.S., 1971, nr. 5658, blz. 220;- vgl. Kh. Antwerpen, 25 oktober 1972, B.R.H., 1974,
blz. 63.
70. Fredericq, L. en S., nr. 2216, blz. 1023.
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akkoord een voorafgaande ontbinding door de algemene vergadering onderstelt.71
Rechtshandelingen die door het orgaan van vertegenwoordiging van de
N.V. of de P.V.B.A. verricht worden buiten de grenzen van zijn wettelijke
vertegenwoordigingsmacht worden aan de rechtspersoon niet toegekend. Zowel de vennootschap als de wederpartij kunnen die wettelijke onbevoegdheid
inroepen. 72 Maar bekrachtiging door het bevoegde orgaan is in algemene regel
mogelijk. Een toerekenbare schijn van bevoegdheid zal bij rechtshandelingen
buiten de grenzen van de wettelijke bevoegdheid moeilijk kunnen aangenomen
worden, tenzij in het bijzonder geregelde geval wanneer de onbevoegdheid
voortvloeit uit de onregelmatigheid van de benoeming (art. 13, tweede lid
Venn.W.).
Statutaire bevoegdheidsbeperkingen evenals de verdeling van taken door
de beheerders onder elkander zijn toegestaan maar kunnen niet aan derden
tegengeworpen worden zelfs indien zij bekend gemaakt zijn (art. 54. derde lid
en art. 130, derde lid). Zulke beperkingen begrenzen dus alleen de interne
bestuursbevoegdheid. Zij zijn ook op het intern vlak slechts geldig krachtens
een statutaire bepaling en kunnen nooit door een besluit van de gewone algemene vergadering worden opgelegd. Bovendien kunnen die statutaire bevoegdheidsbeperkingen nooit afbreuk doen aan de onaantastbare wettelijke
bevoegdheden van het bestuur, en evenmin aan het minimum van zelfstandigheid die aan het verantwoordelijk orgaan van bestuur niet kan ontnomen
worden. 73 Aldus kan in een statutaire clausule geldig bepaàld worden dat het
bestuur slechts tot de daarin genoemde transacties kan besluiten nadat de
algemene vergadering daartoe machtiging heeft verleend. 74 Zulke clausules
moeten op interne bestuursvlak nageleefd worden. Wanneer zij overtreden
worden kunnen de beheerders of zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden krachtens art. 62, tweede lid Venn.W. 75 Zolang zij niet ten
uitvoer gelegd zijn kan het met het statuten strijdige besluit nietig verklaard
71. Kh. Brussel, 2 december 1971, B.R.H., 1973, blz. 230; R.P.S., 1974, nr. 5803,
blz. 183.
72. Simont, L. a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 38, randnr. 36 en blz. 41, randnr. 42.
73. Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 786, blz. 39, randnr. 37. Bij de wetswijziging
van 1973 is vergeten dat art. 13, eerste lid ook moest aangepast worden. Volgens
L. Simont zou die bepaling voortaan zo moeten begrepen worden dat de daarin bedoelde 'latere akten' allen statutenwijzigingen kunnen zijn (t.a.p. voetnoot 1). De tekst
kan ruimer begrepen worden in die zin dat 'latere akten' ook omvatten de besluiten
waarbij het bestuur gemachtigd wordt tot het verrichten van rechtshandelingen die aan
zulke machtiging onderworpen zijn (vgl. Ronse, J., a.w., nr. 315, blz. 165). Maar voor
de N.V. en de P.V.B.A. tast het ontbreken van de statutair vereiste machtiging de externe vertegenwoordigingsmacht niet aan.
74. Zoals in de vorige noot gezegd is, is zulks sedert 1973 de beperkte draagwijdte
geworden van art. 13, eerste lid Venn.W.
75. Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 40, randnr. 39. Voor de geldigheid
van de décharge moet art. 79, laatste lid Venn.W. nageleefd worden.
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~,- .~- .-_-1~~~- ·worden en kan tegen de uitvoering ervan in kort geding opgekomen worden.76
De enige statutaire afwijking van de wettelijke regel van de uitsluitend
bij de wet bepaalde externe vertegenwoordigingsmacht is de mogelijkheid
om te bepalen dat de beheerders individueel of twee aan twee, en dat de
zaakvoerders collectief moeten handelen (art. 54, vierde lid en art. 130,
vierde lid). Maar deze van de wet afwijkende statutaire clausules moeten
steeds de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid betreffen zonder enige
restrictie. Elke beperking daarvan kan niet tegen derden worden ingeroepen
zelfs indien zij bekend gemaakt is. 77
Samenvattend: de statuten bepalen de grenzen waarbinnen de beheerders
of zaakvoerders mogen handelen; de wet bepaalt de grenzen waarbinnen zij
kunnen handelen. M.a.w., de derden moeten de wet kennen, en kennis nemen
van de bekendmaking van de benoeming van de tot vertegenwoordiging bevoegde personen, waaruit moet blijken of deze dit alleen of wel gezamenlijk
kunnen doen. Om enige beperking in de statuten, ook indien zij in het benoemingsbesluit bekend gemaakt is, moeten de derden zich niet bekommeren.
De vraag of deze regels ook gelden in geval van kwade trouw van de wederpartij wordt onder Il, 3 onderzocht.
In art. 54, eerste lid en art. 130, eerste lid is de zelfstandige algemene
bevoegdheid van de raad van beheer van de N.V. en van de zaakvoerder(s)
van de P.V.B.A. geformuleerd met de restrictie dat hun rechtshandelingen
nodig of dienstig moeten zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap. Deze restrictie betreft hun interne bestuursbevoegdheid. De .externe
[' gebondenheid door doeloverschrijdende rechtshandelingen is immers in het
1.1'- bijzonder geregeld in art. 63 bis en art. 130, vijfde lid (zie verder Il,2).
Alles wat m.b.t. de beheerders gezegd is geldt ook voor de personen aan
wie het dagelijks bestuur volgens art. 63 Venn.W. is opgedragen. Deze personen zijn naargelang van de gevallen individueel of collectief bevoegd als
orgaan van vertegenwoordiging. 78 79 Hun vertegenwoordigingsmacht is door
het prokura-systeem beheerst. Een beperking van hun vertegenwoordigingsmacht ten aanzien van het dagelijks bestuur kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs indien zij bekendgemaakt is (art. 63, tweede lid Venn.W.).
Maar aan de andere kant is de begrenzing van hun bevoegdheid tot het
dagelijks bestuur een wettelijk beperking van hun vertegenwoordigingsmacht
De wet heeft echter niet bepaald wat door 'dagelijks bestuur' moet begrepen
76. Vgl. wat bet principe betreft: Kb. Brussel, Kort Ged. 14 augustus 1975, J.T.,
blz. 662; B.R.H., 1975, 535.
77. Zie boven, I, 3, voor voetnoot 34.
78. Cass., 19 februari 1955, Pas., 1955, I, 659; R.P.S., 1955, nr. 4478, blz. 139, met
concl. Hayoit de Termicourt. De oplossing is bij de wet van 1973 bevesti!d in de
nieuwe art. 12, § 1, 3° b en art. 63 Venn.W.
79. De zeer betwiste vraag of een lid van de raad van beheer tot extern bevoegd
orgaan van dagelijks bestuur kan benoemd worden, wordt zonder meer vermeld, maar
kan hier onmogelijk besproken worden.
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worden. Volgens het Hof van Cassatie behoren tot de sfeer van het dagelijks
bestuur alle handelingen waartoe de noodzaak zich dag na dag kan voordoen
voor de normale gang van de onderneming, en waarvoor, rekening houdend
met hun gering belang en de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing,
geen vergadering van de raad van beheer moet worden bijeengeroepen.80
Veel houvast is hierbij niet gegeven. Vóór de wetswijziging van 1973 was het
statutaire doel van een N.V. het voornaamste criterium om uit te maken of
een handeling tot de sfeer van hun dagelijks bestuur behoorde. De regel omtrent doeloverschrijdende handelingen is bij de wetswijziging van 1973 ook
op dit orgaan toegepast (art. 63 bis Venn.W.) zodat de moeilijkheden nog
vergroot zijn. Het is een goede zaak dat de afschaffing van dit orgaan in het
vooruitzicht is ges.teld. 81
Voor de Coöp.V. en de vereniging geldt het prokura-systeem van de eerste
Richtlijn helemaal niet, ook niet afgezwakt. Alleen is voor de Coöp.V. ook
het aan art. 8 van de eerste Richtlijn beantwoordende art. 13, tweede lid
Venn.W.omtrent de onregelmatigheid in de benoeming toepasselijk.
De organen van vertegenwoordiging van de Coöp.V. zijn de beheerder(s)
en de zaakvoerder(s) die volgens de statuten collectief of individueel bevoegd
kunnen zijn (zie boven I, 3). Hun bevoegdheid wordt zowel intern als extern
door het statutaire doel begrensd .. Binnen deze perken wordt hun interne en
externe bevoegdheid vrij geregeld in de statuten (art. 145, 3° Venn.W.). De
bevoegdheid van de algemene vergadering is residueel. De bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de beheerders is slechts ·een gedelegeerde
bevoegdheid.82 Volgens een gangbare statutaire clausule wordt aan de beheerders de bevoegdheid verleend om alle rechtshandelingen te verrichten
m.i.b. van daden van beschikking die niet volgens de wet of de statuten aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden. Bij gebreke van zodanig statutaire regeling omtrent hun bevoegdheid blijft de oude twistvraag bestaan of
hun v·ertegenwoordigingsbevoegdheid (zowel intern als extern) beperkt wordt
tot 'daden van beheer' in de zin van art. 1988 B.W. omtrent de bevoegdheid
van de lasthebber. 83 De vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van vertegenwoordiging kan dus naar believen begrensd worden door qualitatieve
en quantitatieve bepalingen die aan derden kunnen tegengeworpen worden
indien zij in de statuten of in het benoemingsbesluit bekend zijn gemaakt
(art. 10, § 4 en art. 12, § 4 Venn.W.). Dezelfde vrijheid geldt voor de bevoegdheid van de zaakvoerder aan wie het dagelijks bestuur, en de vertegenwoordiging wat dat aangaat, kan worden opgedragen. Het voorontwerp van een
nieuwe vennootschappenwet wil een eind stellen aan deze betwistingen. Aan
Cass., 17 september .1968, Pas., 1969, I. 61.
Zie boven I, 2 voetnoot 24.
Du Faux, H., Société coöpérative (Rep. Not.), nr. 111, blz. 58.
In die zin: Resteau, Sociétés Coöpératives, nr. 260, blz. 238;- Fredericq, V, nr. 701,
blz. 987;- Du Faux, a.w., nr. 129, blz. 63. Anders, m.i. terecht: Van Ryn- Heenen, II,
nr. 1020, blz. 88.

80.
81.
82.
83.
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het orgaan van bestuur en vertegenwoordiging wordt dezelfde zelfstandige
residuële bevoegdheid verleend als aan de raad van beheer van de N.V.
(art. 252 V.O.) en de statutaire beperkingen ervan kunnen niet aan derden
tegengeworpen worden (art. 253 V.O.).
Het noodzakelijk collegiaal orgaan van vertegenwoordiging van de V.Z.W.
is de raad van beheer.84 De interne en externe bevoegdheid van de raad van
beheer, en wellicht zelfs de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon worden
door het statutaire doel begrensd. De algemene vergadering heeft een residuële bevoegdheid, de raad van beheer niet meer dan een toegewezen bevoegdheid.85 Bij gebreke van een andere statutaire regeling (art. 2, 7° V.Z.W.wet 1921), of van een bijzondere machtiging door de algemene vergadering
heeft de raad van beheer, zowel intern als extern geen meerder·e bevoegdheid
dan om daden van beheer in de zin van art. 1988 B.W. te verrichten.86
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2. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
door de statutaire doelomschrijving

Het doel is de bedrijvigheid waarvoor de rechtspersoon is opgericht. Sedert
de introductie in de Belgische wetgeving betreffende de ondernemingsraden
van het begrip 'onderneming zonder industriële of commerciële finaliteit' 87,
kan het doel omschreven worden als de onderneming die de rechtspersoon
volgens zijn statuten zal en mag voeren. De statutaire bepaling van het doel
begrenst het werkterrein waarop de rechtspersoon zich mag begeven.
Het doel van de in dit preadvies behandelde rechtspersonen moet in de
statuten bepaald worden (N.V.: art. 30, 1° Venn.W.;- P.V.B.A.: art. 121
121 Venn.W.;- Coöp.V.: art. 144, zo Venn.W.;- V.Z.W.: art. 2, 2°juni
1921). Het ontbreken van zulke clausule heeft de nietigheid van de rechtspersoon ten gevolge.88 Met ontbr·eken van doelbepaling moet gelijkgesteld
het zo algemeen geformuleerde doel dat het onbepaald blijft, bv. 'het drijven
van handel'. M.b.t. de N.V. en de P.V.B.A. is sedert de wetswijziging van
1958 voorgeschreven dat het statutaire doel nauwkeurig moet opgegeven
worden (art. 30, 1° en 121 Venn.W.). Deze nieuwe bepaling heeft geen
noemenswaardig effect o.m. wegens de mogelijkheid om de specificatie van
het doel in de statuten uit te breiden tot 'alle verrichtingen die dienstig :ûjn
om het doel te verwezenlijken'. 89
84. Zie boven I, 3 voor voetnoot 38.
85. Lindemans, J., a.w., nrs. 463 e.v., blz. 201 e.v.
86. Lindemans, J., a.w., nr. 508, 3°, blz. 218;- Goedseels, M. C., Traité ... des
A.S.B.L., nr. 1000 e.v.
87. Art. 18 W. 20 september 1948, gewijzigd bij art. 1 W. 23 januari 1975.
88. Voor de N.V. en de P.V.B.A.: art. 13, ter, 2°;- voor de Coöp.V. art. 144; m.b.t. de
V.Z.W., zie Lindemans, J., a.w. nr. 540, blz. 239.
89. Vgl. Philips, R., La loi du 6 janvier 1958 regissant la désignation et la modifica-
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Het doel moet geoorloofd zijn (art. 1833, eerste lid B.W.), en gekozen worden binnen het door de wet voor de rechtspersoon volgens zijn soort toegemeten werkterrein (beginsel van de wettelijke specialiteit).90
De statutaire doelbepaling heeft in België een aanzienlijke betekenis doordat daaruit het commercieel of burgerlijk karakter van de vennootschap voortvloeit (art. 1, eerste lid en art. 212 Venn.W.).
Het statutaire doel van de N.V. en de P.V.B.A. kan gewijzigd worden
volgens de bijzondere regels van statutenwijziging die daarvoor bepaald zijn
sedert 1958 (art. 70 bis en 136 Venn.W.). Ook het statutaire doel van de
V.Z.W. kan worden gewijzigd door een bijzondere statutenwijziging (art. 4,
1° en 8 V.Z.W.-wet 1921). Zulke wijziging is niet mogelijk in de Coöp.V. 91
Volgens de in België tot 1973 heersende opvatting beperkte het statutaire
doel de rechtsbekwaamheid van de rechtspersonen (beginsel van statutaire
specialiteit).92 Ik heb destijds het reeds besproken arrest van het Hof van
Cassatie van 31 mei 1957 93 zo gelezen dat de statutaire doelbepaling daarin
niet langer als beperking van de rechtsbekwaamheid van de vennootschap
gold, maar als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
haar organen. M.a.w. dit arrest verwierp reeds voor de handelsvennootschappen het zogenaamde beginsel van statutaire specialiteit.94 Deze vraag is voorbijgestreefd voor de N.V. en de P.V.B.A. door de wetswijziging van 1973
omtrent de doeloverschrijdende handelingen (art. 63 bis en 130, vijfde lid
Venn.W.). Zij heeft nog belang voor de Coöp.V. en de vereniging. Voor de
N.V..en de P.V.B.A. (niet voor de andere rechtspersonen) heeft de wetgever
in 1973 de alternatieve regeling omtrent doeloverschrijdende handelingen,
tion de l'objet social. R.P.S., 1958, nr. 4743, blz. 81. Zie betreffende de enge, inzonderheid negatieve doelbepaling boven, I, 1 voor voetnoot 17.
90. Zie boven I, 1 voor voetnoot 5.
91. Advies R.v.St. voorW. 23 februari 1967, Gedr. St. Senaat 1956-66, nr. 290, blz. 22;Dufaux, H., Société coopérative, blz. 58. Sedert de wetswijziging van 1967 is wijziging
van het doel van een Coöp.V. mogelijk na haar omzetting in een vennootschap van een
andere vorm (art. 165 e.v. Venn.W.).
92. De Page, I, derde druk (1961), nr. 500, blz. 621; nr. 503, C, blz. 619; inz. nr. 510,
blz. 646;- Van Ryn, I, eerste druk (1954), nr. 355, blz. 250 en nr. 364, blz. 255;- Van
Gerven, W., Alg. deel, nrs. 47 e.v., blz. 124 e.v., inzonderheid blz. 126;- Lindemans, J.,
V.Z.W. (A.P.R.), nr. 84, blz. 65;- Mast, A., Overzicht van het Belgisch administratief
recht, zesde druk (1975), nr. 45, blz. 41; Brittgenbach, A., Manuel de droit administratif, derde druk (1966), nr. 46, blz. 49;- Van Ommeslaghe, a.w., R.Crit.J.B., 1958, blz.
286, inz. blz. 295 e.v. Laatstgenoemde auteur schijnt een onderscheid te willen maken
tussen rechtsbekwaamheid en specialiteit (t.a.p. inz. blz. 291 e.v.). Specialiteit en beperkte rechtsbekwaamheid zijn in de gangbare opvatting synoniemen (zie o.m. De
Page, I, nr. 510, blz. 644).
~
93. Zie boven voetnoot 2.
94. T.P.R., 1963, blz. 20 randnr. 20. Van Ommeslaghe eeft toe dat het arrest van
31 mei 1957 de doeloverschrijdende handeling als een onbevoegd verrichte handeling
beschouwt (a.w., blz. 299). Dit zou echter niet correct zijn omdat die onbevoegde handeling door geen enkel orgaan zou kunnen bekrachtigd worden. Dit argument vervalt
als gevolg van de wetswijziging van 1958 die de uitbreiding van het statutaire doel
regelt (art. 70 bis) en dus ook bekrachtiging na zulke statutenwijziging mogelijk maakt.

72

toegestaan in art. 9, 1, tweede lid van de .eerste E.E.G.-Richtlijn ingevoerd
- (art. 63 bis en art. 130, vijfde lid Venn.W.). In algemene regel beperkt het
statutaire doel alleen de interne bestuursbevoegdheid. De organen van bestuur mogen geen doeloverschrijdende rechtshandelingen verrichten; zij kunnen echter door zulke handelingen hun vennootschap aan derden verbinden.
Op deze regel is een uitzondering gemaakt voor het geval dat goede trouw
bij de wederpartij ontbrak.
Op het intern vlak is de doeloverschrijdende handeling ongeoorloofd. De
beheerders en zaakvoerders kunnen voor deze overtreding van de statuten
hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.volgens art. 62, tweede lid Venn.W.
Hiervoor kan hun slechts geldig de decharge verleend worden indien die
handelingen in de oproepingsbrief in het bijzonder zijn vermeld (art. 79, derde
lid Venn.W.). Het besluit tot een voorgenomen doeloverschrijdende handeling kan nietig verklaard worden op verzoek van een of meer beheerders en
zelfs op verzoek van een aandeelhouder. Tegen de externe uitvoering van
zulk besluit kan in kort geding opgekomen worden. 95
De N.V. of P.V.B.A. kan de onbevoegdheid van het handelend orgaan
die uit de doeloverschrijding voortvloeit niet aan derden tegenwerpen, tenzij
zij bewijst dat deze derden wisten dat de handeling de grenzen van het doel
overschreed of daarvan, gezien· de omstandigheden niet onkundig konden
zijn (art. 63 bis en art. 130, vijfde lid Venn.W.). De vennootschap moet dus
een dubbel bewijs leveren nl. dat de rechtshandeling de grenzen van het doel
overschreed en dat de wederpartij zulks wist of behoorde te weten.
Vooreerst de vraag, wanneer een rechtshandeling buiten de doelomschrijving valt. Reeds vóór 1973 was aangenomen dat de statutaire doelbepaling
niet al te eng mag geïnterpreteerd worden.% Die opvatting is nu uitdrukkelijk
geformuleerd in art. 54, eerste lid en art. 130, eerste lid volgens welke het
bestuur alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap.
Hoe enger het doel bepaald is, des te groter is de kans dat het overschreden wordt. Aldus wordt het doel overschreden wanneer handelingen verricht
worden die in een negatieve doelomschrijving uitgesloten zijn.97
Om binnen de grenzen van het statutaire doel te blijven moet de betwiste
handeling objectief enig verband kunnen hebben met dat doel.98 Handelingen
95. Resteau, I, nr. 33, blz. 34;- Van Ryn, I, eerste druk, nr. 364, blz. 256;- Kh. Verviers, Kort Ged. 10 juni 1964, R.P.S., 1965, nr. 5249, blz. 28.
96. Zie bv. R.v.St. 6 oktober 1955, R.P.S., 1957, nr. 4701, blz. 220. Is niet vreemd aan
het statutaire doel van de N.M.B.S. (de exploitatie van het spoorwegnet en de onderneming van vervoer) het besluit zelf het daartoe nodige materieel te fabriceren.
97. Aldus Cass., 31 mei 1957 (zie ·boven voetnoot 2). Een import-verrichting viel buiten
het doel nadat dit doel tot export-transacties beperkt was door statutenwijziging. M.b.t.
de negatieve doelomschrijving: zie boven vóór voetnoot 17.
98. Aldus m.b.t. het nemen van een duurzame participatie in een andere vennootschap
zonder enig verband met het eigen doel. Bankcommissie, Jaarverslag, 1950-51, blz. 65;Luik, 1 december 1969, R.P.S., 1971, nr. 5657, blz. 280.
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om niet zonder enig commercieel nut voor de vennootschap zijn doeloverschrijdende handelingen. Zulks kan het geval zijn bij het geven van borgtocht
voor of het betalen van privé-schulden van een beheerder.99 Rechtshandelingen kunnen ook wegens het oogmerk van het handelend orgaan, niet
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap. Dit is het
geval van machtsafwending (détournement de pouvoir). De daaruit voortvloeiende onbevoegdheid kan niet tegengeworpen worden aan een onwetende
derde 100, maar wel aan de wederpartij die kennis droeg of behoorde te dragen
dat het orgaan met afwending van zijn vertegenwoordigingsmacht een handeling verricht heeft die niet dienstig was voor het bereiken van het doel van
de vennootschap. 101
De vennootschap kan de uit de doeloverschrijd ng voortvloeiende onbevoegdheid slechts tegenwerpen aan de wederpartij wanneer zij bewijst dat
deze wist dat het doel was overschreden of daarvan, gezien de omstandigheden
niet onkundig kon zijn (art. 63 bis en 130, vijfde lid). De bewijslast rust
duidelijk op de vennootschap. Werkelijke kennis kan gegeven zijn door een
meedeling van de statuten. De wet stelt met werkelijke wetenschap gelijk het
feit dat de derde behoorde te weten. De bekendmaking van de statuten is
daartoe echter geen voldoende bewijs. Een onderzoekingsplicht rust niet op
de wederpartij die met een N.V. of P.V.B.A. wil handelen, zolang er geen
omstandigheden zijn die argwaan wekken. Het behoren te weten kan aanwezig zijn wanneer de volgens art. 28, eerste lid Venn.W.; gekozen naam van
een N.V. de begrenzing van haar doel tot uitdrukking brengt. Een bank is
niet te goeder trouw wanneer zij de borgtocht van een N.V. bedingt voor een
schuld van een van de beheerders waarvan zij het privé karakter kent. 102
De onbevoegdheid die uit doeloverschrijding voortvloeit zal niet vaak door
de vennootschap zelf worden ingeroepen, wel, na haar faillissement, door
haar curator. De vraag kan gesteld worden of de onbevoegdheid nog kan .
ingeroepen worden nadat de overeenkomst is uitgevoerd. Aangezien bij
onderstelling de wederpartij niet te goeder trouw was zou ik hiertegen geen
bezwaar hebben, tenzij in een extreem geval waarin het inroepen van de
ongeldigheid met misbruik van recht zou geschieden. Mogelijk is ook dat de
algemene vergadering na wijziging van het doel overeenkomstig art. 70 bis
Venn.W., de doeloverschrijdende rechtshandelingen geldig heeft bekrachtigd.
In zulk geval is de vennootschap gebonden ook t.o.v. derden die niet te

j

99. Ongeldigheid van een borgtocht voor een privé-schuld van een beheerder zonder
enig belang voor de vennootschap: Luik, 11 december 1969, R.P.S., 1970, nr. 5591,
blz. 222 e.v. Geldigheid wanneer de N.V. een belang had bij de gefin,ancierde transactie: Kh. Verviers, 8 oktober 1964, R.P.S., 1966, nr. 5302, blz. 42. De erkenning of
nakoming van een natuurlijke verbintenis is geen handeling om niet die de grenzen van
het commerciële doel overschrijdt: zie o.m. Gent, 14 juli 1955, R.P .S., 1956, nr. 4598,
blz. 233;- Brussel, 13 januari 1974, R.W., 1974-75, 671.
100. Van Ryn, I, eerste druk, nr. 430, blz. 300 en nr. 654, blz. 414.
101. Brussel; 21 februari 1931, Pas., 1932, 11, 55.
102. Luik, 11 december 1969 zie voetnoot 99.
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goeder trouw waren. De uitvoering door het orgaan van vertegenwoordiging
van de doeloverschrijdende overeenkomst is echter geen bekrachtiging aangezien deze slechts kan gedaan worden door het orgaan dat daartoe bevoegd
is, d.i. de algemene vergadering na de statutenwijziging m.b.t. het doel.
AI bevat de Belgische wet dienaangaande geen bepaling, toch moet aangenomen worden dat de wederpartij van de N.V. en de P.V.B.A. geen beroep
kan doen op de doeloverschrijding om zich aan haar verbintenissen te onttrekken. Externe vertegenwoordigingsmacht ontbr-eekt slechts bij bewezen
ontbreken van goede trouw van de derde. Alleen de vennootschap en niet de
derde die bij onderstelling te kwader trouw was kan die onbevoegdheid inroepen.103 Maar art. 42 H.Reg.W. geeft aan de derde, ongeacht zijn goede of
kwade trouw, een processueel middel om nakoming te weigeren van zijn
verbintenis die uit een overeenkomst is ontstaan die aan de zijde van de
vennootschap op objectieve wijze buiten de grenzen van haar doel viel. Bij
onderstelling was de vennootschap voor die werkzaamheid niet in het H.Reg.
ingeschreven zodat, indien het middel ingeroepen wordt, haar rechtsvordering
niet ontvankelijk is. 104 De Belgische wet kent aan de wederpartij niet uitdrukkelijk het recht toe om de vennootschap een redelijke termijn te stellen
binnen welke zij op straffe van verval de ongeldigheid van de doeloverschrijdende handeling moet inroepen. Toch zou ik willen aannemen dat riit de eisen
van goede trouw (art. 1134, derde lid B.W.) voortvloeit dat de wederpartij
mag verlangen dat een eind gesteld wordt aan de zwevende toestand waarin
de partijen zich bevinden. tos
Bij herhaling is vastgesteld dat het prokura-systeem bij de wetswijziging
van 1973 in België niet uitgebreid is tot de Coöp. V., ook niet de t.a. daarvan
afgezwakte r·egeling van de doeloverschrijdende handelingen. Volgens het
voorontwerp van een nieuwe vennootschappenwet wordt de voor de N.V.
en de P.V.B.A. bepaalde regel omtrent de doeloverschrijdende handelingen
toepasselijk op de Coöp.V. (art. 253 in samenhang met art. 97, § 3 V.O.).
Intussen blijft de Coöp.V. door het oude recht beheerst. Zoals alle andere
statutaire bevoegdheidsbeperkingen begrenst de doelbepaling op gelijke wijze
de interne bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsmacht van
de organen van deze vennootschap, op voorwaarde dat zij openbaar gemaakt
is of dat bewezen is tot de wederpartij daarvan kennis droeg. De wederpartij
kan zelfs een beroep doen op de overschrijding van het doel wanneer de
doelbepaling niet geldig openbaar gemaakt is (art. 10, § 4 Venn.W.), om
103. Aldus: Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 60, randnr. 59;- Anders:
Heenen, J., a.w., blz. 16 e.v.
104. Boels, J. J., L'incidence du défaut d'immatriculation au registre du commerce
sur la procedure J.T., 1965, blz. 19;- Van Ryn- Heenen, I, tweede druk, nr. 409,
blz. 379.
105. Aldus de regel voor onbevoegd verrichte rechtshandelingen in het algemeen in
art. 38, tweede lid Zw.O.R. Bijzondere regel voor de doeloverschrijdende handelingen
in art. 6, tweede lid B 2 Ned. B.W.
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daaruit af te leiden dat de Coöp.V. door haar onbevoegd orgaan niet geldig
is vertegenwoordigd geworden. 106
Intussen ·blijft het een betwiste vraag of het statutaire doel de rechtsbekwaamheid van de Coöp.V., dan wel de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van haar organen beperkt. Een recent vonnis opteert voor rechtsonbekwaamheid in een geval waarin een Coöp.V. nakoming vorderde van een overeenkomst die objectief buiten de grenzen van haar doel was aangegaan, niettegenstaande zij sedert die overeenkomst maar vóór de dagvaarding haar doel
had uitgebreid. 107 Indien mag aangenomen worden dat het doel van een
Coöp.V. niet kan gewijzigd worden dan is deze uitspraak in haar beschikkend
gedeelte juist.108 De algemene vergadering kan dan geen geldig besluit nemen
buiten het statutaire doel, ook niet om een doeloverschrijdende handeling
te bekrachtigen. Was een handeling echter alleen wegens het oogmerk van het
handelend orgaan niet dienstig voor het bereiken van het doel (machtsafwending) dan kan zulks slechts ingeroepen worden tegen de wederpartij wanneer
bewezen is dat deze daarvan kennis droeg of gezien de omstandigheden niet
onkundig kon zijn. 109
Voor de vereniging wordt steeds aangenomen dat haar rechtsbekwaamheid
door haar statutair doel beperkt wordt. 110 Het daarvoor geldende beginsel van
statutaire specialiteit brengt mee dat een doeloverschrijdende rechtshandeling
noch rechten noch plichten kan doen ontstaan in hoofde van de vennootschap. Zowel de derden als de vennootschap kunnen daarop een beroep doen.
Voor de opvatting van een beperkte rechtsbekwaamheid pleit dat de doeloverschrijdende handeling op gelijke wijze behandeld wordt als de miskenning
van het beginsel van wettelijke specialiteit: ontbinding van de vennootschap
door de rechter, tenzij deze er de voorkeur aan geeft de rechtshandeling(en)
alleen nietig te verklaren.lll Maar aangezien het doel van de V.Z.W. kan uitgebreid worden volgens art. 4, 1° en 8 V.Z.W.-wet 1921 zou ik toch sterk
geneigd zijn de doeloverschrijdende handeling te beschouwen als een onbevoegd verrichte handeling die kan bekrachtigd worden na voorafgaande
wijziging van het doel.

106. Voor de Coöp.V. is de oplossing blijven gelden zoals zij destijds voor de N.V.
geformuleerd is in Cass., 31 mei 1957, zie voetnoot 2. Voor een toepassing op de
Coöp.V. zie Brussel, 16 november 1956, R.W., 1956-57, 1889.
107. Kh. Luik, 21 september 1976, R.P.S., nr. 5921, blz. 225, met noot A. BenoitMaury.
108. Zie hoven voetnoot 91.
109. Zie boven vóór voetnoot 100.
110. Zie boven voetnoot 92.
111. Zie boven I, 1 vóór voetnoot 6.
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3. Andere, niet uit de wet voortvloeiende beperkingen
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
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Boven is het door de wetswijziging van 1973 geïntroduceerde Prokurasysteem samengevat, zoals dit, maar uitsluitend, voor de N.V. en de P.V.B.A.
geldt. Statutaire beperkingen van de onbegrensbare wettelijke vertegenwoordigingsmacht kunnen niet aan derden tegengeworpen worden zelfs indien
zij openbaar gemaakt zijn. 112 De enige uitzondering is de tegenstelbaarheid
van statutaire clausules waarbij, in afwijking van de wettelijke regel, de algemene vertegenwoordigingsmacht is opgedragen aan beheerders of zaakvoerders die alleen dan wel gezamenlijk handelen. 113
Thans moet enige aandacht besteed worden aan de vraag hoever de toepassing van deze dwingende wettelijke regels van art. 54 derde lid en art. 130,
derde lid kan reiken.
Een eerste vraag is te weten welke de hier bedoelde derden zijn. Dienaangaande bestaat strijd van opinies. Ik heb de stelling verdedigd dat niet als
derden voor de toepassing van deze bepalingen kunnen beschouwd worden
de organen of leden van collegiale organen, de aandeelhouders alsmede de
kandidaat-aandeelhouders. Dez~ opinie steunt op de beschouwing dat wie
lid is of lid wil worden van een rechtspersoon diens statuten moet onderzoeken en deze eerbiedigen. 114 Deze opvatting is bestreden. Gesteld wordt dat
een aandeelhouder die in een andere hoedanigheid handelt, bv. als verkoper,
een derde is die zich mag houden aan de wettelijke vertegenwoordigingsmacht van het orgaan. 115 Een tweede vraag is of de dwingende regel omtrent
de onbegrensbare wettelijke vertegenwoordigingsmacht kan ter zijde gesteld
worden bij overeenkomst met een bepaalde derde, b.v. de bankier van de
vennootschap. 116 Kan afgesproken worden dat de bankier de statutaire quantitatieve beperkingen bij een twee-handtekening clausule zal eerbiedigen?
Dergelijke overeenkomst is verbindend indien zij gesloten is met een orgaan
van vertegenwoordiging binnen zijn vertegenwoordigingsmacht; zij kan door
dit orgaan te allen tijde herroepen worden. Minder evident is het atitwoord
op de vraag of geldig kan overeengekomen worden dat over het tegoed bij de
bank door een daartoe aangewezen functionaris zal worden beschikt met
uitsluiting van de volgens de wet of de statuten bevoegde beheerders of
zaakvoerders. De geldigheid van zulke overeenkomst is betwist omdat het
orgaan van vertegenwoordiging zijn eigen bevoegdheid daardoor op ongeoor112. Zie boven II, 1.
113. Zie boven I, 3.
114. De vennootschapswetgeving 1973, nr. 325, blz. 171.
115. Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 42, randnr. 44;- Heenen, J., a.w.,
blz. 6 e.v.
116. De vennootschapswetgeving 1973, nr. 344, blz. 181. Aldus: Mertens, M. J., Kölner
Kommentar, Akt.G., § 78, nr. 43, blz. 669. In dezelfde zin: Simont, L., a.w., R.P.S.,
nr. 5786, blz. 47;- Heenen, J., a.w., blz. 12 e.v.
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loofde wijze zou prijs geven. 117 Naar mijn gevoelen is zulke overeenkomst met
de bijzondere volmacht die zij insluit, aangegaan door het bevoegde orgaan,
verbindend, maar slechts ~olang zij niet herroepen is. Daartoe moet het orgaan van vertegenwoordiging bevoegd blijven.
Rest nog de vraag of de overtreding van statutaire bevoegdheidsbeperkingen kan ingeroepen worden tegen een wederpartij wanneer deze te kwader
trouw heeft gehandeld, om daaruit af te leiden dat de vennootschap niet gebonden is. In het algemeen moet gezegd worden dat de onbegrensbare wettelijke vertegenwoordigingsmacht niet kan overschreden worden; zij kan alleen
misbruikt worden. De enkele wetenschap bij de wederpartij dat de vertegenwoordiger zijn intern beperkte bevoegdheid overschreed, stelt de dwingende
wettelijke regel van de onbegrensbare wettelijke vertegenwoordigingsmacht
niet ter zijde. Aangenomen wordt dat wanneer de wederpartij te kwader
trouw heeft gehandeld .met een orgaan dat, met miskenning van zijn intern
beperkte bevoegdheid, desbewust ten nadele van zijn vennootschap heeft
gehandeld en dus tegenover haar te kort schoot aan zijn contractuele verplichting, onrechtmatig handelt. De benadeelde vennootschap wordt schadeloos gesteld in specifieke vorm door de nietigheid van de door haar orgaan
aangegane verbintenis. 118 Discussie is ontstaan over de maat van kwade
trouw die bij de derde vereist is voor deze oplossing. Ik had voorgesteld
dat behoren te weten dat het orgaan desbewust ten nadele van zijn vennootschap handelde voldoende is. 119 Tegen die stelling heeft L. Simont terecht
critiek uitgebracht aangezien zij niet te rijmen valt mei de· heersende rechtspraak die alleen het opzettelijk profiteren van andermans wanprestatie onrechtmatig acht. Bij nader toezien moet de omweg langsheen de onrechtmatige daad, die aan het Duitse recht ontleend is, niet gemaakt worden.
Anders dan in het Duitse recht, en conform aan art. 9, 1, tweede lid van de
eerste Richtlijn kan de onbevoegdheid bij de handeling die niet dienstig kan
zijn voor het bereiken van het doel tegengeworpen worden aan derden indien
zij zulks wisten of behoorden te weten (art. 63 bis en art. 130, vijfde lid
Venn. W.). 120 Deze regel kan rechtstreeks toegepast worden op de handeling
die desbewust door het orgaan verricht is ten nadele van de vennootschap.
Derhalve volstaat behoren te weten aan de zijde van de wederpartij.
De materie is heel anders geregeld voor de Coöp.V. en de V.Z.W. Reeds
is uiteengezet dat openbaar gemaakte statutaire bevoegdheidsbeperkingen
tegen derden kunnen ingeroepen worden.121 Niet zo duidelijk is het antwoord
117. Heenen, a.w., blz. 12. Zie ook de discussie in: Commission Droit et vie des
affaires. Administration des sociétés anonymes. Organisation des pouvoirs et signatures
sociales. Ann.Fac.Liège 1976, blz. 325 e.v.
118. Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 43, randnr. 44;- Heenen, J., a.w.,
blz. 15.
119. De vennootschapswetgeving 1973, nr. 326, blz. 171 e.v. inz. nr. 327, blz. 172.
120. Zie boven 11, 2.
121. Zie boven 11, 1, na voetnoot 81. Toepassing op een Coöp.V.: Ongeldigheid van
de overeenkomst aangegaan door de raad van beheer zonder de statutair vereiste mach-
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op de vraag of derden steeds statutaire bevoegdheidsbeperkingen van het
orgaan (andere dan diegene die uit de statutaire doelbepaling voortvloeien)
kunnen inroepen tegen de rechtspersoon. Volgens de algemene regel kan de
derde statutaire clausules die de bevoegdheden van organen beperken steeds
inroepen (art. 10, § 4 Venn.W.) 122, indien de onbevoegd verrichte rechtshandelingniet te bekwamer tijd bekrachtigd is door een tot die rechtshandeling wel bevoegd orgaan. 123

tiging door de algemene vergadering. Brussel, 8 juni 1935, R.P.S., 1935, nr. 3464,
blz. 237, waarin echter onbevoegdheid en onbekwaamheid verward zijn (zie de noot
t.a.p.).
122. Zie boven, I, 5, vóór voetnoot 59.
123. Van Ryn, I, eerste druk, nr. 655, blz. 413. Deze auteur maakt m.i. een niet verantwoord onderscheid tussen eenzijdige rechtshandelingen en overeenkomsten. Ook eenzijdige rechtshandelingen, zelfs proceshandelingen (zie art. 848 Ger.W.), kunnen bekrachtigd worden op voorwaarde dat zulks geschiedt voor het verstrijken van de wettelijke termijn binnen welke de rechtshandeling diende verricht te worden (vgl. Gent,
21 juni 1967, R.P.S., 1968, nr. 5437, blz. 167;- Cass., 7 maart 1969, Pas., 1969, I, 602).
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III. De vertegenwoordiging krachtens volmacht
1. Beperkingen ~an de vertegenwoordigingsbevoegdheid
.kraëhtens volmacht
Reeds is uiteengezet dat volgens de heersende opvatting de rechtspersoon
nooit een algemene volmacht maar slechts een bijzondere volmacht kan verleneÎL.UfCdë wettelijke plicht van de organèn en leden- van êollegiale organen, hun ambt persoonlijk uit te oefenen, wordt afgeleid dat zij de wettelijke macht missen om meer dan een beperkte volmacht te verlenen. 124 Een
overdreven, want niet beperkte volmacht is dus niet geldig en de daaruit
voortvloeiende onbevoegdheid kan door de rechtspersoon aan derden tegengeworpen worden. 125 De vraag kan nochtans gesteld worden of hier niet eerder een beperking van de interne bestuursbevoegdheid bestaat. Mocht zulks
aangenomen worden dan zou de regel als volgt kunnen luiden. Elke algemene
opdracht van bevoegdheid is verboden. Onverminderd de aansprakelijkheid
van de beheerders in geval van overdreven volmacht, verbindt de gevolmachtigde de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.126
Een openbaar te maken enkel bij de wet bepaalde algemene volmacht van
een handelsonderneming als de Duitse Prokura (§ 50 H.G.B.) kent het Belgische recht niet.
Intussen beperkt de volmachtgever volkomen vrij de omvang van de door
hem opgedragen vertegenwoordigingsmacht De volmacht van de rechtspersoon kan dus zowel qualitatief als quantitatief beperkt worden. Buiten
zijn volmacht handelend verbindt de gevolmachtigde de rechtspersoon niet
(art. 1998, tweede lid B.W.).
De wederpartij handelt dus uitermate onvoorzichtig door geen bewijs van
de volmacht te verlangen. Aangenomen wordt dat zij het recht heeft niet
alleen de overlegging maar ook de uitlevering van
volmacht te vragen."'

r

124. Zie boven I, 4, voor voetnoot 48.
125. Vgl. een toepassing Gent, 19 juni 1936, R.P.S., 1936, nr. 3585, blz. 350. Wordt de
rechtshandeling niet aan de rechtspersoon toegerekend volgens de heersende opinie als
gevolg van een overdreven opdracht van bevoegdheden dan zijn de beheerders en zaakvoerders krachtens art. 62, tweede lid Venn.W. tegenover de wederpartij aansprakelijk
voor de daardoor geleden schade (Fredericq, V, nr. 459, blz. 651 e.v.- Van Ryn, I, eerste druk, nr. 619, blz. 400).
126. Deze formulering is voorgesteld tijdens een reeks werkvergaderingen met notarissen en bedrijfsjuristen in het kader van het Seminarie recht en praktijk in februarimaart 1974. De aanhef ervan beantwoordt letterlijk aan art. 98 van, het Belgische voorontwerp dat echter geen enkele sanctie bepaalt.
127. Cass., 18 september 1964, Pas., 1965, I, 62;- De Page -Dekkers, V, nr. 400,
blz. 401.
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Dit is slechts anders indien de volmacht bij authentieke akte in minuut is
verleend, in welk geval overlegging van een uitgifte volstaat. Indien de volmacht bekend gemaakt is in de bijlagen van het Staatsblad 128 is uitlevering
ervan eveneens overbodig.
Bekrachtiging door het bevoegd orgaan vervangt ontbrekende volmacht met
terugwerkende kracht. Zoals bekend kan bekrachtiging stilzwijgend geschieden.129 De wederpartij kan geen beroep doen op de overschrijding van zijn vertegenwoordigingsmacht door de gevolmachtigde, om nakoming te weigeren
die door de rechtspersoon-opdrachtgever wordt gevorderd. Zulke vordering
tot nakoming houdt immers noodzakelijk bekrachtiging van de onbevoegd
verrichte handeling in. 130 Bekrachtiging is echter niet meer mogelijk indien de
wederpartij reeds gebruik gemaakt had van de rechten die haar wegens de
onbevoegdheid van de gevolmachtigde toekomen. 131
Ook bij schijn-volmacht is de rechtspersoon gebonden tegenover de vertrouwende wederpartij indien de schijn toe te rekenen is aan een tot de
rechtshandeling bevoegd orgaan. 132

2. In hoeverre kan aan organen of leden van collegiale organen
volmacht verleend worden?
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~~~~~~~
-----.

Deze vraag is reeds in dit preadvies ter zake gekomen. Het bevoegde orgaan
van bestuur en vertegenwoordiging van een N.V. en een P.V.B.A. kan aan
een van zijn leden, die als zodanig niet individueel bevoegd is een beperkte
. volmacht verlenen. Zodanige volmacht kan echter niet in de statuten verleend
worden. Zulks zou indruisen tegen art. 54, vierde lid en art. 130, vierde lid
Venn.W. In dat geval is de beheerder op geheel de lijn individueel bevoegd
en kunnen de beperkingen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid niet
aan derden tegengeworpen worden. 133
De wederpartij die met een beheerder handelt die krachtens volmacht
128. Zulke bekendmaking is niet verplicht maar wel zeer gebruikelijk zie boven, I, 4,
na voetnoot 51 en I, 5 vóór voetnoot 64.
129. De Page- Dekkers, V, nr. 446, blz. 442. Zo kunnen twee beheerders die overeenkomstig art. 54, vierde lid tot vertegenwoordiging bevoegd zijn de rechtshandeling
van een onbevoegde (ter zake de functionaris voor het dagelijks bestuur) stilzwijgend
bekrachtigen: Rb. Brussel, 26 juli 1974, R.P.S., 1974, nr. 5809, blz. 195.
130. M.b.t. de discussie over de bekrachtiging van eenzijdige· rechtshandelingen zie
boven voetnoot 132.
131. Vgl. Luik, 21 maart 1944, Pas., 1944, II, 29; R.P.S., 1953, nr. 4311, blz. 230;Ronse, J., Wisselbrief en orderbriefje, in: A.P.R., nr. 331, blz. 195.
132. Vgl. hierover van Gerven, W., Algemeen deel, nr. 152, blz. 497 e.v. Een toepassing is de handhaving van de eerder bekendgemaakte volmacht nadat zij herroepen is
terwijl de wederpartij daarvan geen kennis droeg; zie boven na voetnoot 51.
Andere toepassingen: Kh. Brussel, 7 september 1968, B.R.H., 1969, 16;- Kh. Verviers,
24 april 1969, B.R.H., 1970, 183.
133. Zie boven I, 4 en voetnoot 47.
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bevoegd is, mist de bescherming die het Prokura-systeem aan derden verleent
wanneer deze met een orgaan als zodanig handelen. De beheerder-gevolmachtigde verbindt de r-echtspersoon slechts wanneer hij handelt binnen de
grenzen van zijn beperkte volmacht (art. 1998, tweede lid B.W.). De volmacht moet bewezen en, in algemene regel, uitgeleverd worden. 134
Zoals gezegd kan ook aan een lid van het orgaan van dagelijks bestuur
van de N.V. (art. 63 Venn.W.) een beperkte volmacht verleend worden. 135
Voor de Coöp.V. is de situatie als volgt. Een enkele beheerder kan als
orgaan van vertegenwoordiging benoemd worden (art. 146, 3° Venn.W.).
Zijn er meer beheerders en zijn zij krachtens een daartoe strekkende statutaire clausule collectief bevoegd 136 dan belet niets dat zij gezamenlijk aan een
onder hen een beperkte volmacht verlenen.
M.b.t. de V.Z.W. is uitdrukkelijk bepaald dat aan een van de beheerders
volmacht kan verleend worden. In tegenstelling echJer tot de bovengenoemde
rechtspersonen is onbetwistbaar dat volmacht al~emeen kan ~ijn (art. 13
V.Z.W.-wet 1921).
3. Doeloverschrijding bij vertegenwoordiging krachtens volmacht
Hier moet het zelfde onderscheid gemaakt worden als bij de doeloverschrijdende handeling die door ~et orgaan van vertegenwoordiging zelf verricht is,
nl. tussen aan de ene kant de N.V. en de P.V.B.A. waarvan de regeling aan
de eerste E.E.G.-Richtlijn is aangepast, en de andere rechtspersonen.
Organen van de N.V. en P.V.B.A. verbinden de vennootschap in algemene
regel zelfs indien hun rechtshandelingen de grenzen van het doel overschreden. De wet noemde hierbij slechts de organen van vertegenwoordiging
(art. 63 bis en art. 130, vijfde lid Venn.W.). 137 Is volmacht verleend voor het
verrichten van een rechtshandeling die buiten de grenzen van het doel valt,
dan is de doeloverschrijding gelegen in het verlenen van de volmacht, die
rechtshandeling is van het orgaan. Handelt de gevolmachtigde binnen de aldus
verleende volmacht dan is de vennootschap gebonden, tenzij zij bewijst dat
de wederpartij wist of behoorde te weten dat het doel (bij het verlenen van
de volmacht) overschreden was. 138 Ik had deze stelling dadelijk na de in
werkingtreding van de wet van 1973 zonder enige ristTictie aangenomen. 139
Bij nader toezicht vraagt ~ij enige nuancering. Zijn .de rechtshandelingen
waarvoor de volmacht is verleend niet derwijze bepaald dat zij de grenzen
134. Zie boven vóór voetnoot 127.
135. Zie boven I, 4, vóór voetnoot 47 en vóór voetnoot 53.
136. Zie boven I, 3, vóór voetnoot 37.
137. Zie boven U, 2.
138. Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 61, randnr. 61;- Heenen, J., a.w.,.
blz. 11.
139. De vennootschapswetgeving 1973, nr. 389, blz. 207.
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van het doel overschrijden, maar integendeel beperkt door hun omvang of
rechtskarakter, dan moet de vennootschap zich door doeloverschrijdende
handeling van haar gevolmachtigde niet gebonden 'achten. Men denke aan
een N. V. die als doel heeft de kredietverlening voor het aankopen van bedrijfsuitrusting voor middenstanders en ambachtslieden en die aan de directeur van een plaatselijk kantoor volmacht gegeven heeft voor alle kredietopening,en tot een bedrag van 200.000 F. Indien deze directeur een lening
toestaat die met het doel van de vennootschap geen verband houdt, handelt
hij buiten de perken van zijn volmacht en moet de N.V. zich niet gebonden
achten. De volmacht was immers beperkt, niet alleen tot het genoemde bedrag, maar ook tot de handelingen die binnen de grenzen van dit doel van
de vennootschap vallen. De wederpartij die met een gevolmachtigde handelt
zal dus in voorkomend geval moeten onderzoeken of de rechtshandeling de
grenzen van het statutaire doel al dan niet overschrijdt.
Zoals gezegd kan de onbevoegdheid die voortvloeit uit doeloverschrijding
door organen van een Coöp.V. en van een V.Z.W., zowel tegen als door
derden ingeroepen worden. 140 Deze rechtspersonen ~ijn dus niet gebonden
door handelingen die hun gevolmachtigden verrichten buiten de grenzen van
het doel, zelfs al mocht hun daartoe uitdrukkelijk volmacht zijn verleend.
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Leuven, 29 september 1977.141
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140. Zie boven, IJ, 2.
141. Bij het corrigeren van de drukproef is de Wet van 24 maart 1978 (Staatsbl.,
7 april 1978) te gelegener plaatse vermeld.
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