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’T AMENDEMENT

WELKE MIDDELEN HEILIGT HET
STATUTAIR DOEL NOG ?

Wijziging van de volgende artikels van het Wetboek
van Vennootschappen :

Artikel 1, al. 1 W.Venn. wordt als volgt gewijzigd : 

“Een vennootschap wordt opgericht door een con-
tract op grond waarvan twee of meer personen over-
eenkomen iets in gemeenschap te brengen met als
doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten
uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoor-
deel te bezorgen.”

Artikel 69, 11° W.Venn. (dat bepaalt wat het uittrek-
sel uit de oprichtingsakte moet bevatten, dat overeen-
komstig artikel 68 moet worden neergelegd) wordt
als volgt gewijzigd :

“Het uittreksel uit de oprichtingsakte van vennoot-
schappen, met uitzondering van de economische
samenwerkingsverbanden, bevat  :
[rest van het artikel blijft ongewijzigd]
11° de nauwkeurige omschrijving van het doel van
de vennootschap;
[rest van het artikel blijft ongewijzigd]

Artikel 526 W.Venn. (over doeloverschrijdende
handelingen in de NV) wordt als volgt gewijzigd : 

“De vennootschap is verbonden door de handelingen
van de raad van bestuur, van de bestuurders die
overeenkomstig artikel 522, § 2, de bevoegdheid heb-
ben om haar te vertegenwoordigen, van de leden van
het directiecomité of van de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die han-
delingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat
de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.”

Artikels 258 (BVBA), 407 (CVBA), 859 (ESV), 897 en
903 (SE), 966 en 972 (SCE) W.Venn. worden mutatis
mutandis gewijzigd. 

Wijziging van artikel 14, al. 4 van de KBO Wet van
16 januari 2003 :

“Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in
deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispunt -

bank van Ondernemingen, maar haar vordering
gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderne-
ming op de datum van de inleiding van de vordering
niet is ingeschreven of die niet valt onder het maat-
schappelijk doel waarvoor de onderneming op deze
datum is ingeschreven, is de vordering van die onder-
neming eveneens onontvankelijk. De onontvankelijk-
heid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid
niet voor elke andere exceptie of verweermiddel
wordt ingeroepen.”

VERANTWOORDING

1. Niet-tegenwerpelijkheid van het statutair doel
Met bovenstaand amendement wordt het basisidee
van het Prokura-systeem van de Eerste Richtlijn zui-
ver doorgetrokken naar handelingen die het statutaire
doel overschrijden : derden moeten rekening houden
met de wettelijke beperkingen aan de vertegenwoor-
digingsbevoegdheid van organen, maar moeten zich
niet bekommeren om statutaire bevoegdheidsbeper-
kingen, zonder een uitzondering voor het statutair
doel. Het statutair doel is immers ook een statutaire
grens aan de bevoegdheid van de vertegenwoordi-
gers (Cass. 31 mei 1957, RCJB 1958, 283, noot P. VAN
OMMESLAGHE).

Art. 10.1, al. 1 van de Eerste Richtlijn (zie de gecoör-
dineerde Richtlijn 2009/101/EG van 16 september
2009) staat de voorgestelde wijziging toe. Meer nog :
de Richtlijn stelt de niet-tegenwerpelijkheid van het
statutair doel zelfs als uitgangspunt voorop. Bij de
voorbereiding van de Richtlijn was er blijkbaar een
consensus dat de niet-tegenwerpelijkheid van het sta-
tutair doel naar Duits model de beste oplossing was
(M. MENDEL, Het statutaire doel van de naamloze
vennootschap, Deventer, Kluwer, 1971, 195). Onder
het gewicht van de traditie in de andere lidstaten,
zoals België, werd de zuivere niet-tegenwerpelijkheid
uiteindelijk echter niet verplicht gesteld.

Het verdient de voorkeur dat België niet langer van
deze afwijkingsmogelijkheid gebruikmaakt. 

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel brengt
immers onzekerheid met zich mee en stremt daar-
door het optreden van vennootschappen aan het
rechtsverkeer. Het is voor oprichters of aandeelhou-
ders immers praktisch onmogelijk om ex ante precies
te omschrijven welke van alle mogelijke toekomstige
transacties al dan niet het voorwerp uitmaken van de
vennootschap. De vraag of een concrete transactie al
dan niet doel-overschrijdend is, zal daardoor vaak
aanleiding geven tot interpretatie ex post, en dus
onzekerheid.

Die onzekerheid wordt niet weggenomen door de
huidige regeling, die ergens slingert tussen de prin -
cipiële tegenwerpelijkheid van het gemeen recht (art.
1998, al. 2 BW) en de principiële niet-tegenwerpe -
lijkheid van het Prokura-systeem (zie hierover 
K. GEENS en M. WYCKAERT m.m.v. C. CLOTTENS,
S. DE DIER en F. PARREIN, De Vennootschap.



Algemeen Deel, Antwerpen, Kluwer, 2011, 180).
Integendeel : dit regime is zelf een bron van onzeker-
heid. Wat betekent bv. “gezien de omstandigheden
niet onkundig kunnen zijn” van het doeloverschrij-
dend karakter, als de loutere publicatie niet volstaat ?
In het antediluviaanse 1973, met een papieren
Staatsblad zonder handige zoekfunctie, kon hieraan
misschien nog een zinvolle betekenis worden gege-
ven; dit is al veel minder het geval in een tijd waar
het statutair doel met enkele muisklikken op het
internet te consulteren valt. Het voorstel kiest hier
ondubbelzinning voor de zekerheid van het Prokura-
systeem.

Het geschetste interpretatierisico bestaat overigens
niet bij die andere nuancering van het Prokura-
systeem die de Eerste Richtlijn toelaat en het Belgisch
recht toepast : de tegenwerpelijkheid van de samen-
stelling van het vertegenwoordigingsorgaan (zie bv.
art. 522, § 2 W.Venn. voor de één- of  meerhandelings-
 clausules in de NV). Bij deze uitzondering moet de
derde enkel de vertegenwoordigers kunnen tellen en
identificeren; niet interpreteren.

De voorgestelde onversneden niet-tegenwerpelijk-
heid van het vennootschapsdoel vergroot de bescher-
ming van derden : ze zijn ondubbelzinning ontslagen
van enige onderzoekslast met betrekking tot het sta-
tutair doel en ontsnappen volledig aan het interpre-
tatierisico.

Niet-tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkin-
gen dient niet enkel begrepen te worden als een
bescherming van derden die met de organisatie han-
delen; ook, en misschien zelfs in de eerste plaats,
faciliteert deze regel het optreden van een rechtsper-
soon in het rechtsverkeer. Derden zullen hierdoor
immers minder snel de bevoegdheid van de verte-
genwoordiger in vraag stellen en kunnen makkelijker
een legitimatie krijgen. Daarbij dient voor ogen te
worden gehouden dat vertegenwoordiging bij onstof-
felijke organisaties op een dubbele wijze verschilt
van bij natuurlijke personen. Eerst en vooral is voor
een rechtspersoon vertegenwoordiging een concep-
tuele noodzaak en een dagelijkse realiteit. Voor een
natuurlijke persoon is vertegenwoordiging eerder
een uitzonderlijke handeling. Verder is er bij een
rechtspersoon ultiem geen natuurlijke persoon bij
wie kan worden aangeklopt voor de bevestiging van,
of toelichting omtrent, de bevoegdheid van een ver-
tegenwoordiger. De regel van gemeen vertegenwoor-
digingsrecht, waarbij vertegenwoordigingsmacht en 
-bevoegdheid in principe samenvallen en de derde
het risico van onbevoegdheid draagt (art. 1998, al. 2
BW) is daarmee voor een rechtspersoon tegelijk
belangrijker én problematischer dan voor een natuur-
lijke persoon.

Zeer concreet zal het onderhavig amendement het
bv. makkelijker en goedkoper maken om een legal
opinion te verkrijgen omtrent de afdwingbaarheid
van een transactie die een vennootschap wil onder-
nemen. Het statutair doel zal hierbij immers niet lan-
ger een bekommernis vormen. Dit vermijdt gevallen

waarbij onzekerheid omtrent de toerekening van een
transactie enkel kan worden weggenomen door een
omslachtige en dure doelswijziging.

2. Onbepaalde doelomschrijving mogelijk – Voor
de BVBA, de CVBA en de NV blijft wel nog opgelegd
dat het doel wordt omschreven in de oprichtingsakte
en gepubliceerd. Anders dan nu moet deze omschrij-
ving niet langer “nauwkeurig” gebeuren. “Nauw -
keurig” in het huidige art. 69, 11° W.Venn. wordt
vooral als “bepaald” begrepen. Men zou nochtans
kunnen argumenteren dat het onbepaalde “alles” de
meest nauwkeurige doelomschrijving is die mogelijk
is, omdat ze nooit tot interpretatieproblemen aanlei-
ding kan geven.

Enerzijds verplicht het voorstel de oprichters om na
te denken over een omschrijving van het doel.
Doeloverschrijdende handelingen zullen immers nog
“intern” gesanctioneerd worden, bv. als grond voor
interne bestuursaansprakelijkheid of als nietigheids-
grond van een besluit (zie art. 64, 3° W.Venn.). 

Een afgebakende bepaling van het statutair doel zal
ook noodzakelijk blijven voor vennootschappen die
willen ontsnappen aan het koopmanslabel van art. 1
W.Kh. juncto art. 3 W.Venn. (zie over de, beperkte,
rol van het statutair doel hierbij o.a. J. VANANROYE,
“Het geschreven statutair doel, de feitelijke activiteit
en het handelaarschap van een vennootschap”, RW
2002, 983 e.v.).

Anderzijds laat het voorstel toe dat de oprichters kie-
zen om het doel erg ruim te omschrijven, zelfs zo
onbepaald dat het statutair doel niets meer toevoegt
aan de wettelijke specialiteit en het vennootschaps-
belang (bv. “alle wettelijke handelingen in het belang
van de vennootschap”). Daarmee is het doel
omschreven en ontsnapt de vennootschap aan de
nietigheidsgrond opgenomen in art. 227, 2°, 403, 2°
en 454, 2° W.Venn. (vgl. de erg extensieve interpre-
tatie van deze nietigheidsgrond in het huidige sys-
teem van de wet bij K. GEENS en M. WYCKAERT, De
Vennootschap. Algemeen Deel in Beginselen van het
Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 2011, 166).
Verder zou overwogen kunnen worden of deze nie-
tigheidsgrond nog langer verantwoord is in het licht
van het geërodeerde belang van het statutair doel. De
Eerste Richtlijn staat deze nietigheidsgrond toe, maar
legt hem niet op aan de lidstaten.

Het voorstel dringt met het voorgaande het statutair
doel minder ver terug dan in andere lidstaten het
geval is. In het VK bepaalt Section 31(1) van de
Companies Act 2006 : “Unless a company’s articles
specifically restrict the objects of the company, its
objects are unrestricted”. Blijkbaar zou in de meeste
vennootschappen het doel niet omschreven (en dus
niet beperkt) worden (D. KERSHAW, Company law
in context, Oxford University Press, 2012, 109). De
mogelijkheid om in het recht van het VK te zwijgen
over het doel - hoewel aantrekkelijk - is niet evident
verzoenbaar met art. 2 (b) van de Tweede Richtlijn,
dat oplegt dat de statuten of de oprichtingsakte het
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doel van de vennootschap bevat. In het VK wordt
deze richtlijnbepaling zo geïnterpreteerd dat het
enkel verplicht is om het doel te vermelden indien er
een doel is, zonder dat het verplicht is om een doel
te hebben (P. DAVIES en S. WORTHINGTON,
Principles of modern company law, Londen, Sweet &
Maxwell, 2012, 167, voetnoot 8).

Zo ver als het VK gaat onderhavig amendement dus
niet. Het ontslaat de aandeelhouders wel, indien ze
dat wensen, van de kosten om zich in allerlei boch-
ten te wringen om het statutair doel “nauwkeurig” te
omschrijven terwijl ze trachten toch breed genoeg te
zijn om nodeloze toekomstige doelwijzigingen uit te
sluiten. Deze oncomfortabele grand écart leidt in het
huidige systeem tot nevelige doelomschrijvingen (zie
J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht,
Leuven, Acco, 1975, 318) die het in randnummer 1
geschetste interpretatierisico enkel vergroten.

3. Wijzigingen KBO – Het ligt in de logica van de
voorgestelde wijziging aan het W.Venn. om de rol die
het statutair doel speelt in de Kruispuntbank van
Ondernemingen ook te schrappen. 

Art. 6, § 1, 7° KBO-Wet, dat oplegt dat de “door de
onderneming uitgeoefende economische activiteiten”
moeten worden vermeld bij inschrijving in de KBO,
moet niet worden gewijzigd. Deze vermelding kan
immers betrekking hebben op de feitelijke activitei-
ten van de vennootschap, net als bij ondernemers-
natuurlijke personen.

4. Niet van toepassing op non profits – Onder -
havig amendement behandelt bewust niet doelover-
schrijdende handelingen in de VZW en stichting.
Voor non profit-organisaties wegen de redenen voor
een effectieve afdwinging van de statutaire activiteit
d.m.v. tegenwerpelijkheid immers zwaarder door dan
bij een vennootschap (M. VAN DE LOOVERBOSCH,
Tegenwerpelijkheid van het statutair doel NV en VZW
vergeleken, onuitgegeven seminariepaper KU Leuven,
2013, 23). 

Ten eerste is bij een vennootschap de concrete acti-
viteit waarmee winst wordt gerealiseerd voor de aan-
deelhouders vaak minder belangrijk dan of er winst
wordt gerealiseerd. Een onbaatzuchtige doelstelling
daarentegen krijgt enkel betekenis indien ook wordt
gepreciseerd hoe dit concreet wordt verwezenlijkt
(door het helpen van weeskinderen dan wel was-
beertjes of wetenschappers). De oprichters of stich-
ters zullen het doorgaans belangrijk vinden dat het
bestuur van de entiteit de opgelegde activiteit later
niet inruilt voor een andere, zelfs al is die ook
onbaatzuchtig. 

De kostprijs van tegenwerpelijkheid onder de vorm
van een stroever optreden met derden zal, ten twee-
de, bij non-profits vaak minder doorslaggevend zijn
dan bij vennootschappen. Bovendien zijn er bij non-
profits ook derden, zoals potentiële donateurs en
beneficiarissen, die er zelf een belang bij hebben dat
het concreet doel effectief wordt afgedwongen. 

Ten derde zal een louter “interne” afdwinging van het
concrete doel bij non-profitorganisaties (bv. door een
aansprakelijkheids- of nietigheidsvordering) vaak
minder effectief werken dan bij een vennootschap;
leden bestaan immers niet (stichting) of hebben geen
eigen patrimoniaal belang in de entiteit (VZW) en
dus geen sterke prikkel om het bestuur te controleren
op doeloverschrijdende handelingen. Een alterna -
tieve afdwingingsmogelijkheid van het statutair doel
onder de vorm van tegenwerpelijkheid is daarom in
een non-profitorganisatie belangrijker dan bij een
vennootschap.

Joeri Vananroye


