
 

Katholieke Universiteit Leuven 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

De verdeling van beslissingsbevoegdheden 
tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV 

 

Sofie Cools 
 

Promotor: Prof. Dr. K. Geens 
 

Proefschrift ingediend 
met het oog op het verkrijgen 

van de graad van Doctor in de Rechten 

4 juli 2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden van de examencommissie 
 
- prof. dr. Koen GEENS (KU Leuven), promotor 
- prof. dr. Jean-Marie NELISSEN GRADE (KU Leuven) 
- prof. dr. Marieke WYCKAERT (KU Leuven) 
- prof. dr. Dirk HEREMANS (KU Leuven) 
- prof. dr. Paul Alain FORIERS (Université Libre de Bruxelles) 
- prof. dr. Jaap WINTER (Vrije Universiteit Amsterdam) 



1 

INHOUDSOPGAVE 
 

Lijst van verkort aangehaalde bronnen ........................................................................... 11 
 
ALGEMENE INLEIDING .......................................................................................... 14 

Probleemstelling  ..................................................................................................... 14 
Afbakening van de onderzoeksvraag .......................................................................... 17 
Methodologie  ..................................................................................................... 20 
Opbouw  ..................................................................................................... 25 

 
DEEL I.Constructie en inbedding van een normatief kader........................................ 27 

 
Inleiding .......................................................................................................................... 27 
 
HOOFDSTUK 1.  Relevantie van theorieën over vennootschap en onderneming . 28 

AFDELING 1.  Juridische aard van de vennootschap .......................................... 28 
§ 1. Contractuele opvatting ................................................................................... 28 
§ 2. Institutionele opvatting ................................................................................... 31 
§ 3. Middenweg ..................................................................................................... 35 

AFDELING 2.  (Rechts)economische theorieën van de onderneming ................. 37 
§ 1. Transactiekostentheorie .................................................................................. 38 
§ 2. Opvatting als knooppunt van contracten ........................................................ 39 
§ 3. Agency-theorie ............................................................................................... 41 
§ 4. Leer van de onvolledige contracten en eigendomsrechten ............................ 44 
§ 5. Teamproductie-theorie ................................................................................... 45 

AFDELING 3.  Politiek geïnspireerde opvatting van de vennootschap ............... 46 
§ 1. Staatkundige visies op het vennootschapsrecht ............................................. 46 
§ 2. Zwaktes in de vergelijking tussen vennootschap en parlementaire democratie 
  ........................................................................................................................ 48 
§ 3. Staatsleer als inspiratiebron, niet als argument .............................................. 54 

Besluit  ..................................................................................................... 56 
 
HOOFDSTUK 2. Belangenconflicten als hoofdcriterium voor een optimale 
wettelijke bevoegdheidsverdeling ................................................................................ 58 

AFDELING 1.  Rechtseconomisch criterium ....................................................... 58 
§ 1. Maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op lange termijn..................... 58 
§ 2. Betekenis voor de bevoegdheidsverdeling ..................................................... 61 

AFDELING 2.        Eenvoudige analyse van kosten en baten inzake 
bevoegdheidsverdeling ................................................................................................ 63 

§ 1. Een geïntegreerde visie op transactiekosten en agency-kosten ..................... 63 
§ 2. Soepelheid en specialisatie van besluitvorming ............................................. 66 

A. Lagere besluitvormingskosten bij gecentraliseerd bestuur ............................ 66 
B. Economische en juridische technieken ter reductie van 
besluitvormingskosten ........................................................................................ 68 
C. Rol van de bevoegdheidsverdeling ter reductie van besluitvormingskosten . 69 

§ 3. Incentieven van de besluitnemers .................................................................. 69 
A. Aandeelhouders als residuele risicodragers ................................................... 69 



2 

B. Economische en juridische technieken ter verzachting van het eerste agency-
probleem ............................................................................................................. 72 

1. Juridische strategieën .................................................................................. 72 
2. Marktdiscipline ........................................................................................... 74 

C. Rol van de bevoegdheidsverdeling in de beteugeling van het eerste agency-
probleem ............................................................................................................. 77 

AFDELING 3.  Vuistregels voor een efficiënte wettelijke bevoegdheidsverdeling 
  ..................................................................................................... 78 

§ 1. Het spanningsveld .......................................................................................... 78 
§ 2. Tegenstrijdigheid van belang als hoofdcriterium ........................................... 80 
§ 3. Materialiteit van de beslissing als correctie ................................................... 82 
§ 4. Voorlopige vuistregels .................................................................................... 83 

AFDELING 4.  Complicerende factoren en noodzaak van differentiatie ............ 84 
§ 1. Uit handen geven van bevoegdheden door het bestuursorgaan of de algemene 
vergadering ............................................................................................................. 84 

A. Feitelijke machtsuitoefening door het management ....................................... 84 
1. Probleemstelling ......................................................................................... 84 
2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling ................................................ 85 

B. Feitelijke machtsuitoefening door een referentie-aandeelhouder .................. 86 
1. Probleemstelling ......................................................................................... 86 
2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling ................................................ 87 

C. Duale bestuursstructuren ................................................................................ 89 
1. Probleemstelling ......................................................................................... 89 
2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling ................................................ 90 

D. Absenteïsme en feitelijke machtsuitoefening door 
minderheidsaandeelhouders of het bestuur ........................................................ 90 

1. Probleemstelling ......................................................................................... 90 
2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling ................................................ 96 

§ 2. Differentiatie tussen aandelengenoteerde en andere vennootschappen ....... 100 
A. Relevante verschillen bij niet-publieke NV’s .............................................. 100 
B. Gevolgen voor de efficiënte bevoegdheidsverdeling ................................... 102 
C. Aandelennotering als onderscheidingscriterium .......................................... 103 

§ 3. Het belang van rechtszekerheid .................................................................... 105 
AFDELING 5.  De optimale rechtskracht van bevoegdheidsverdelende 
bepalingen  ................................................................................................... 105 

§ 1. Tussenkomst van het recht of vrije onderhandelingen ................................. 106 
§ 2. Aanvullend of dwingend recht ..................................................................... 107 
§ 3. Openbare orde .............................................................................................. 112 
§ 4. Niet-publieke vennootschappen ................................................................... 112 

Besluit  ................................................................................................... 112 
 
HOOFDSTUK 3.  Aandacht voor belangenconflicten doorheen de evolutie van de 
bevoegdheidsverdeling ................................................................................................ 115 

AFDELING 1.  Opkomst van de naamloze vennootschap ................................. 115 
§ 1. Historische oorsprong van de NV ................................................................ 115 
§ 2. Ordonnance de Commerce van 1673 ........................................................... 116 
§ 3. Weinig vrijheid in de Franse revolutie ......................................................... 117 



3 

AFDELING 2.  Wantrouwen tegenover vennootschapsbestuurders in de Code de 
commerce  ................................................................................................... 118 

§ 1. Napoleons Code de Commerce van 1807 .................................................... 118 
§ 2. Wantrouwen tegenover bestuurders ............................................................. 118 
§ 3. Relatieve vrijheid inzake organisatie en bevoegdheidsverdeling ................ 120 

AFDELING 3.  Sterke focus op het eerste agency-probleem in de eerste 
Belgische wetgeving ................................................................................................. 121 

§ 1. Eerste Belgische vennootschappenwet van 1873 ......................................... 121 
§ 2. Focus op het eerste agency-probleem........................................................... 122 

AFDELING 4.  Een eeuw lang behoud van de bestaande machtsverdeling ...... 126 
§ 1. Relatieve stabiliteit van de wettelijke bevoegdheidsverdeling..................... 126 
§ 2. Versterking van de raad van bestuur in de statuten ...................................... 128 

AFDELING 5.  Versterking van het bestuursorgaan en Europese invloed in de 
jaren ’70 en ‘80  ................................................................................................... 130 

§ 1. Aandacht voor efficiëntie en andere agency-conflicten ............................... 130 
§ 2. Plannen voor tweeledige bestuursstructuren ................................................ 131 
§ 3. Verschuiving van de residuaire bevoegdheid ............................................... 134 
§ 4. Eerste Europese harmonisatiegolf ................................................................ 136 

AFDELING 6.  Hernieuwde aandacht voor aandeelhouders en tanende Europese 
Invloed sinds de jaren ‘90 ......................................................................................... 138 

§ 1. Overnamewetgeving ..................................................................................... 138 
§ 2. Verzwakkende, doch niet onbelangrijke Europese invloed ......................... 140 
§ 3. Hernieuwde aandacht voor aandeelhoudersbescherming en -inspraak ........ 143 

Besluit  ................................................................................................... 146 
 
HOOFDSTUK 4.  Situering ten opzichte van andere belangenconflictenregelingen 
  ....................................................................................................... 147 

AFDELING 1.  De notie belangenconflict ......................................................... 147 
AFDELING 2.  Belangenstrijdregelingen andere dan de bevoegdheidsverdeling ... 
  ................................................................................................... 149 

§ 1. Algemene rechtsbeginselen .......................................................................... 150 
A. Algemeen rechtsbeginsel inzake lastgeving ................................................. 150 

1. Erkenning in lastgevingsrelaties ............................................................... 150 
2. Niet-toepasselijkheid in de NV (en BVBA) ............................................. 151 

B. Algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter ...................... 158 
§ 2. Belangenconflictenprocedure van art. 523 W.Venn. ................................... 159 

A. Spanningsveld ............................................................................................... 159 
B. Strategieën .................................................................................................... 160 

1. Informatieverstrekking en verantwoording .............................................. 161 
2. Onthouding bij besluit .............................................................................. 162 
3. Ad hoc bevoegdheidsverschuiving ........................................................... 164 

a. Verschuiving van de volledige beslissing ............................................ 164 
b. Verschuiving van een deel van de beslissing (m.a.w. 
goedkeuringsvereiste) ............................................................................... 167 

§ 3. Belangenconflictenprocedure van art. 524 W.Venn .................................... 168 
A. Spanningsveld ............................................................................................... 168 
B. Strategie ........................................................................................................ 170 



4 

§ 4. Andere regels ter beteugeling van belangendivergentie ............................... 170 
AFDELING 3.  Verhouding tot het voorgestelde kader voor 
bevoegdheidsverdeling .............................................................................................. 175 

§ 1. Essentieel verschil ........................................................................................ 175 
§ 2. Gevolgen ....................................................................................................... 179 

A. Keuze van strategie ....................................................................................... 179 
1. Informatieplicht ........................................................................................ 179 
2. Onthoudingsplicht .................................................................................... 180 
3. Ad hoc bevoegdheidsverschuiving ........................................................... 182 
4. Preventieve maatregelen ........................................................................... 184 

B. Aard van het strijdige belang ........................................................................ 185 
C. Toepassingssfeer van art. 523 W.Venn. ....................................................... 186 

§ 3. Gelijkenissen ................................................................................................ 186 
A. Materialiteit als tweede criterium ................................................................. 187 
B. Stadia van het besluit .................................................................................... 188 
C. Aanpassing aan al dan niet publiek karakter ................................................ 192 

Besluit  ................................................................................................... 193 
 
Tussentijds besluit bij deel I ......................................................................................... 195 

 
DEEL II.Toewijzing van concrete bevoegdheden als binaire keuze
  .......................................................................................................................... 197 

 
Inleiding ........................................................................................................................ 197 
 
HOOFDSTUK 1.  Basissysteem voor bevoegdheidsallocatie: residuaire, impliciete 
en inherente bevoegdheden ........................................................................................ 198 

Inleiding  ................................................................................................... 198 
AFDELING 1.  Residuaire bevoegdheden ......................................................... 198 

§ 1. Begrippenkader ............................................................................................. 198 
§ 2. Analyse van het huidige recht ...................................................................... 202 

A. Schijnbaar zuiver residuaire bevoegdheden in het Belgische 
vennootschapsrecht ........................................................................................... 203 
B. Verduidelijking aan de hand van rechtsvergelijking .................................... 205 

1. Bestuursorgaan met residuaire en toegewezen bevoegdheden ................ 205 
2. Algemene vergadering met residuaire en toegewezen bevoegdheden ..... 207 

§ 3. Rechtseconomische beoordeling .................................................................. 208 
A. Sterkte van het residuair systeem: rechtszekerheid ...................................... 208 
B. Zwakte van het residuair systeem: onmogelijkheid van inhoudelijke 
beoordeling ....................................................................................................... 211 

1. Drijfveren voor allocatie van residuaire bevoegdheden ........................... 211 
2. Ongedifferentieerde aanpak ...................................................................... 214 
3. Beoordelingskader niet volledig toepasselijk op residuaire bevoegdheden 
sensu stricto .................................................................................................. 216 

C. Voorstel de lege ferenda: residuaire bevoegdheid met beperkte kwantitatieve 
correctie ............................................................................................................ 218 

 



5 

AFDELING 2.  Impliciete en inherente bevoegdheden ...................................... 219 
§ 1. Begrippen...................................................................................................... 220 

A. Impliciete bevoegdheden .............................................................................. 220 
B. Inherente bevoegdheden ............................................................................... 227 

§ 2. Analyse van het huidige recht ...................................................................... 229 
A. Inspiratie uit de Duitse Holzmüller-doctrine ................................................ 229 
B. Toepassingen in het Belgische vennootschapsrecht ..................................... 236 

1. Remuneratie .............................................................................................. 236 
2. Winstbestemming ..................................................................................... 239 
3. Bestuursbevoegdheid ................................................................................ 241 
4. Lidmaatschapsrechten .............................................................................. 249 

§ 3. Rechtseconomische beoordeling .................................................................. 251 
A. Impliciete bevoegdheden .............................................................................. 251 
B. Inherente bevoegdheden ............................................................................... 252 

Besluit  ................................................................................................... 253 
 
HOOFDSTUK 2.  Toewijzing van materies met directe belangenconflicten ........ 255 

Inleiding  ................................................................................................... 255 
AFDELING 1.  Beslissingen omtrent vennootschapsorganen ........................... 256 

§ 1. Benoeming en ontslag van bestuurders en topmanagers .............................. 256 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 256 

1. Rechtstreekse gevolgen ............................................................................ 256 
2. Onrechtstreekse gevolgen ......................................................................... 257 
3. Globale empirische toetsing ..................................................................... 259 

B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 265 
C. Benoeming en ontslag van het topmanagement ........................................... 267 

§ 2. Remuneratie en andere vergoedingen van bestuurders en topmanagers ...... 269 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 269 

1. Basisbevoegdheid ..................................................................................... 269 
2. Variabele vergoeding ................................................................................ 271 
3. Tantièmes ................................................................................................. 272 
4. Vergoedingen aan het topmanagement .................................................... 272 

B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 279 
1. Basisbevoegdheid ..................................................................................... 279 
2. Variabele vergoeding ................................................................................ 280 
3. Tantièmes ................................................................................................. 284 
4. Vergoedingen aan het topmanagement .................................................... 285 

§ 3. Aansprakelijkheid van bestuurders .............................................................. 288 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 288 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 290 

§ 4. Bevoegdheden omtrent de commissaris ....................................................... 294 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 294 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 294 

AFDELING 2.  Bevoegdheden van financieel beleid ......................................... 295 
§ 1. Winstbestemming en -uitkering ................................................................... 295 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 295 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 297 



6 

§ 2. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening ......................................... 297 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader en verhouding met andere 
bevoegdheden ................................................................................................... 297 
B. Geschiedenis en tekortkomingen van het huidige recht ............................... 300 
C. Voorstel de lege ferenda ............................................................................... 302 

Besluit  ................................................................................................... 304 
 
HOOFDSTUK 3.  Toewijzing van materies met zijdelingse belangenconflicten . 306 

Inleiding  ................................................................................................... 306 
AFDELING 1.  Vervreemding van vennootschapsactiva en acquisities ............ 307 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 307 
A. Acquisities .................................................................................................... 307 
B. Vervreemding van activa .............................................................................. 311 
C. Inbrengtransacties ......................................................................................... 315 

§ 2. Bewogen geschiedenis en tekortkomingen van het huidige recht ................ 315 
A. Vervreemding van activa .............................................................................. 315 

1. Principiële bevoegdheid voor daden van beschikking ............................. 315 
2. Vervreemding of verwerving in overnamecontext ................................... 317 
3. Inbreng en overdracht van algemeenheid en bedrijfstak .......................... 317 
4. Polemiek en bevestiging van de principiële bevoegdheid ....................... 320 

B. Acquisities .................................................................................................... 322 
§ 3. Problematische verhouding met de bevoegdheid tot doelwijziging en 
ontbinding ............................................................................................................. 324 

A. Geen systematische ontbinding .................................................................... 324 
B. Impliciete ontbinding en doelwijziging in concrete gevallen ...................... 329 

1. Eenduidige geïmpliceerde beslissing ....................................................... 329 
2. Nuancering wegens het bestaan van alternatieven ................................... 332 

C. Beperkingen aan de vervreemdingsbevoegdheid van het bestuursorgaan ... 334 
§ 4. Voorstel de lege ferenda ............................................................................... 338 

A. Irrelevantie van juridische kwalificaties ....................................................... 339 
B. Rechtsonzekerheid bij kwalitatieve criteria ................................................. 339 
C. Keuze voor kwantitatieve criteria ................................................................. 344 
D. Concreet voorstel .......................................................................................... 348 

AFDELING 2.  Bescherming en verweer tegen overnames ............................... 350 
§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 350 
§ 2. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 354 

AFDELING 3.  Kapitaal en andere aspecten van eigen vermogen .................... 358 
§ 1. Kapitaalbewegingen ..................................................................................... 359 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 359 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 363 

§ 2. Inkoop van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen ........................... 364 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 364 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 369 

§ 3. Andere posten van het eigen vermogen ....................................................... 372 
AFDELING 4.  Statutenwijzigingen ................................................................... 374 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 374 
A. Doel en aard van de vennootschap ............................................................... 374 



7 

B. Bevoegdheidsverdeling en besluitvorming .................................................. 375 
C. Openbaar beroep op het spaarwezen en beursnotering ................................ 376 
D. Minder belangrijke vennootschapsgegevens ................................................ 378 
E. Maatschappelijke zetel ................................................................................. 379 

§ 2. Bewogen geschiedenis en tekortkomingen van het huidige recht ................ 383 
A. Principiële bevoegdheid tot statutenwijziging ............................................. 383 
B. Wijzigbaarheid van statutaire bepalingen .................................................... 384 

1. Oorspronkelijk uitgesloten bepalingen ..................................................... 384 
a. Essentiële elementen ............................................................................. 384 
b. Verworven rechten ............................................................................... 386 
c. Uitgesloten bepalingen ......................................................................... 388 

2. Uitzonderingen en gedeeltelijke afschaffing ............................................ 388 
a. Unanimiteit ........................................................................................... 388 
b. Statutaire afwijking .............................................................................. 389 
c. Wetgevende tussenkomst ...................................................................... 389 

C. Inhoud van de statuten vandaag ................................................................... 391 
§ 3. Problematische verhouding met andere bevoegdheden ............................... 397 

A. Publieke hoedanigheid vs. openbaar aanbod ................................................ 397 
B. Werkelijke vs. statutaire zetel ....................................................................... 401 

§ 4. Voorstel de lege ferenda ............................................................................... 403 
A. Relativiteit van de bevoegdheid van de algemene vergadering ................... 403 
B. Zetelverplaatsing als prioriteit ...................................................................... 405 
C. Vormgeving van de bevoegdheid van het bestuursorgaan ........................... 408 

AFDELING 5.  Fusie en splitsing ....................................................................... 410 
§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 410 
§ 2. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 411 

AFDELING 6.  Omzetting .................................................................................. 413 
§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 413 
§ 2. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 413 

AFDELING 7.  Ontbinding en vereffening ........................................................ 414 
§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 414 
§ 2. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 415 

AFDELING 8.  Faillissement en gerechtelijke reorganisatie ............................. 418 
§ 1. Aanvraag faillissement ................................................................................. 418 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 418 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 418 

§ 2. Gerechtelijke reorganisatie ........................................................................... 419 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 419 
B. Korte toetsing van het huidige recht ............................................................. 419 

Besluit  ................................................................................................... 420 
 
Tussentijds besluit bij deel II ........................................................................................ 423 

 
DEEL III.Pluriformiteit, samenwerking en verschuiving in de bevoegdheden
  .......................................................................................................................... 425 

 
Inleiding ........................................................................................................................ 425 



8 

 
 
HOOFDSTUK 1.  Typologie van beslissingsbevoegdheden .................................... 426 

Inleiding  ................................................................................................... 426 
AFDELING 1.  Begrippenkader ......................................................................... 426 

§ 1. De woordkeuze van de wetgever .................................................................. 426 
§ 2. Zelfstandige, gedeelde, exclusieve en concurrerende beslissingsbevoegdheid . 
  ...................................................................................................................... 429 
§ 3. Machtiging, delegatie, overdracht en goedkeuring ...................................... 431 

AFDELING 2.  Exclusieve vs. concurrerende bevoegdheden............................ 433 
§ 1. Analyse van het huidige recht ...................................................................... 433 
§ 2. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 435 

AFDELING 3.  Zelfstandige vs. gedeelde bevoegdheden .................................. 437 
§ 1. Machtiging .................................................................................................... 437 

A. Analyse van het huidige recht ...................................................................... 437 
1. Interimdividend ........................................................................................ 437 
2. Oprichting directiecomité ......................................................................... 439 
3. Inkoop (en inpandneming) van eigen aandelen ........................................ 439 
4. Spreiding in de tijd van variabele remuneratie ......................................... 441 

B. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 441 
§ 2. Exclusief initiatiefrecht van de raad van bestuur ......................................... 444 

A. Analyse van het huidige recht ...................................................................... 444 
1. Bijzondere verslagplichten ....................................................................... 444 
2. Verplicht schriftelijk voorstel van het bestuursorgaan ............................. 445 

B. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 449 
§ 3. Goedkeuring en vetorecht ............................................................................. 450 

A. Analyse van het huidige recht ...................................................................... 450 
1. Financiële steunverlening ......................................................................... 450 
2. Quasi-inbreng ........................................................................................... 453 
3. Controlewijzigingsclausule ...................................................................... 455 
4. Hoge vertrekvergoedingen voor executives ............................................. 456 
5. Variabele vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders ........................ 456 
6. Spreiding in de tijd van variabele remuneratie ......................................... 457 

B. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 458 
Besluit  ................................................................................................... 460 

 
HOOFDSTUK 2.  Voorbereiding en uitvoering van beslissingen en verplichtingen . 
  ....................................................................................................... 462 

Inleiding  ................................................................................................... 462 
AFDELING 1.  Bevoegdheden in de voorbereidings- en uitvoeringsfase ......... 462 

§ 1. Principiële bevoegdheid van het bestuursorgaan ......................................... 462 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 462 
B. Toetsing van het huidige recht ..................................................................... 466 

§ 2. Bevoegdheid van de algemene vergadering m.b.t. de voorbereiding van haar 
beslissingen ........................................................................................................... 470 

A. Initiatiefbevoegdheid .................................................................................... 470 
B. Amenderingsbevoegdheid ............................................................................ 472 



9 

C. “Instructie”-bevoegdheid .............................................................................. 477 
§ 3. Bevoegdheid van de algemene vergadering m.b.t. de uitvoering van haar 
beslissingen ........................................................................................................... 480 

AFDELING 2.  Voorbereidende handelingen .................................................... 481 
§ 1. Afbakening ................................................................................................... 481 

A. Criterium van de keuzevrijheid .................................................................... 481 
B. Contrast met tussentijdse beslissingen ......................................................... 482 

§ 2. Bijzondere vraagstukken .............................................................................. 485 
A. Kapitaalverhoging ........................................................................................ 485 
B. Dealbescherming .......................................................................................... 487 
C. Voorschotten op bezoldiging ........................................................................ 491 
D. Goedkeuring van de bezoldiging via de jaarrekening .................................. 493 

AFDELING 3.  Uitvoeringshandelingen ............................................................ 498 
§ 1. Afbakening ................................................................................................... 498 

A. Criterium van de keuzevrijheid .................................................................... 498 
B. Contrast met partiële ad hoc delegaties ........................................................ 499 

§ 2. Bijzondere vraagstukken .............................................................................. 501 
A. Kapitaalverhoging in verschillende fases ..................................................... 501 
B. Betaling en betaalbaarstelling van dividenden ............................................. 504 
C. Remuneratie van individuele bestuurders en verdeling van tantièmes ........ 506 

AFDELING 4.  Bevoegdheid voor uitvoering van verplichtingen en vaststelling 
van rechtsfeiten 506 

§ 1. Bevoegdheid van het bestuursorgaan ........................................................... 506 
A. Wettelijke verplichtingen ............................................................................. 506 
B. Uitspraken van rechtbanken en overheidsinstanties ..................................... 511 
C. Vaststelling van rechtsfeiten ......................................................................... 511 

§ 2. Bijzondere vraagstukken .............................................................................. 512 
A. Wijziging van de jaarrekening ...................................................................... 512 
B. Statutenwijzigingen als uitvoeringshandelingen .......................................... 516 

1. Uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering ..................... 517 
2. Uitvoering van beslissingen van het bestuursorgaan ............................... 519 
3. Uitvoering van verplichtingen en feitelijke vaststellingen ....................... 523 
4. Suggestie de lege ferenda ......................................................................... 525 

Besluit  ................................................................................................... 525 
 
HOOFDSTUK 3.  Bindende kracht van de bevoegdheidsverdeling ...................... 527 

Inleiding  ................................................................................................... 527 
AFDELING 1.  Dwingend recht, aanvullend recht en openbare orde in de 
bevoegdheidsverdeling .............................................................................................. 527 
AFDELING 2.  Overdracht en delegatie van bevoegdheden .............................. 531 

§ 1. Begrippen...................................................................................................... 531 
§ 2. Bevoegdheden van de algemene vergadering .............................................. 531 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 531 
B. Principieel dwingend karakter ...................................................................... 533 
C. Eerste afwijkingsmogelijkheid: wettelijke toelating .................................... 535 

1. Delegatie ................................................................................................... 536 
a. Slechts één echte toepassing in het Wetboek van vennootschappen .... 536 



10 

b. Toegestaan kapitaal .............................................................................. 536 
C. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants .............................. 539 
D. Conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht 539 

2. Overdracht ................................................................................................ 541 
a. Benoeming van de vereffenaar ............................................................. 541 
b. Geen toepassing in het Wetboek van vennootschappen ....................... 543 

D. Tweede afwijkingsmogelijkheid: niet-essentiële bevoegdheden ................. 543 
1. Algemeen .................................................................................................. 543 
2. Toepassing: zetelverplaatsing ................................................................... 544 

§ 3. Bevoegdheden van de raad van bestuur ....................................................... 549 
A. Toepassing van het rechtseconomische kader .............................................. 549 
B. Toegewezen bevoegdheden .......................................................................... 550 
C. Residuaire bevoegdheden ............................................................................. 550 
D. Inherente bevoegdheden ............................................................................... 552 

§ 4. Vorm en bevoegdheid voor overdracht en delegatie .................................... 553 
AFDELING 3.  Ad hoc bevoegdheidsverschuivingen ........................................ 555 

§ 1. Instructie door de algemene vergadering ..................................................... 555 
§ 2. Consultatie en advies van de algemene vergadering .................................... 563 

A. Initiatief van het bestuursorgaan .................................................................. 563 
B. Wettelijke verplichting ................................................................................. 567 
C. Initiatief van de algemene vergadering ........................................................ 569 

§ 3. Geblokkeerde besluitvorming op bestuursniveau ........................................ 572 
§ 4. Afwijkende vermoedens ............................................................................... 572 

Besluit  ................................................................................................... 578 
 
Tussentijds besluit bij deel III ....................................................................................... 581 
 
ALGEMEEN BESLUIT ............................................................................................. 583 

Deel I: Constructie en inbedding van een normatief kader ....................................... 583 
Deel II: Toewijzing van concrete bevoegdheden als binaire keuze .......................... 588 
Deel III: Pluriformiteit, samenwerking en verschuiving in de bevoegdheden ......... 592 

 
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................ 597 

BELGISCHE BRONNEN ............................................................................................ 597 
Boeken  ................................................................................................... 597 
Bijdragen in boeken en verzamelwerken .................................................................. 601 
Bijdragen in tijdschriften ........................................................................................... 613 
Overzichten van rechtspraak ..................................................................................... 625 

BUITENLANDSE EN SUPRANATIONALE BRONNEN ........................................ 626 
Boeken  ................................................................................................... 626 
Bijdragen in boeken en verzamelwerken .................................................................. 629 
Bijdragen in tijdschriften en working papers ............................................................ 634 

  



11 

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE BRONNEN 

Boeken 
C. ASSER, G. VAN SOLINGE en M.P. NIEUWE WEME, Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands Burgerlijk Recht, 2, Rechtspersonenrecht, II*, De naamloze en de 
besloten vennootschap, Deventer, Kluwer, 2009 (ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 
2-II*) 
F. BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht. N.V. en B.V.B.A., I en II, Antwerpen, 
Kluwer, 2000 (BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, I of II) 
H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2012 (BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht) 
M. COIPEL, Dispositions communes à toutes les sociétés commerciales, in Rép.not., XII, l. 
II, Brussel, Larcier, 1982 (COIPEL, Dispositions communes) 
Y. DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, Brussel, Bruylant, 2004 (DE CORDT, 
L’égalité entre actionnaires) 
H. DE WULF, Taak en loyauteitsplicht van het bestuur van de naamloze vennootschap, 
Antwerpen, Intersentia, 2003 (DE WULF, Taak en loyauteitsplicht) 
P. ERNST, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 
1997 (ERNST, Belangenconflicten) 
A. FRANÇOIS, Het vennootschapsbelang in het Belgische vennootschapsrecht: inhoud en 
grondslagen, Antwerpen, Intersentia, 1999 (FRANÇOIS, Vennootschapsbelang) 
L. FREDERICQ, Traité de droit commercial, Gent, Fecheyr, V, 1950 (FREDERICQ, Traité, 
V) 
L. en S. FREDERICQ, Handboek van het Belgisch handelsrecht, Brussel, Bruylant, I, 1962; 
II, 1963 (FRÉDÉRICQ, Handboek, I of II) 
K. GEENS en M. WYCKAERT, De vennootschap – Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 
2011 (GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel) 
F. GILSON, Les modifications aux statuts des sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1919 
(GILSON, Les modifications aux statuts) 
J. GUILLERY, Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés 
commerciales en Belgique, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878 (GUILLERY, 
Commentaire législatif) 
P. HAINAUT-HAMENDE en G. RAUCQ, Les sociétés anonymes, I, Constitution et 
fonctionnement, in Rép.not., XII, Brussel, Larcier, 2005 (HAINAUT-HAMENDE en 
RAUCQ, Constitution et fonctionnement) 
F. HELLEMANS, De algemene vergadering. Een onderzoek naar haar grondslagen, haar 
bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2001 
(HELLEMANS, De algemene vergadering) 
R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. 
HOPT, H. KANDA en E. ROCK, The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and 
Functional Approach, Oxford, Oxford University Press, 2009 (KRAAKMAN et al., 
Anatomy) 
J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT en P. MALHERBE, Droit des sociétés. Précis 
– Droit communautaire. Droit belge, Brussel, Bruylant, 2011 (MALHERBE et al., Précis) 



12 

F. PASSELECQ, Traité des sociétés commerciales, uittreksel uit Les Novelles, Droit 
commercial, III, Brussel, Larcier, 1934 (PASSELECQ, Traité) 
C. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes, I-III, 1933; IV en V, 1934, Brussel, Polydore 
Pée (RESTEAU, Traité, I of II of III of IV of V) 
J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975 (RONSE, 
Algemeen deel) 
J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Gent, Story-Scientia, 1973 (RONSE, De 
vennootschapswetgeving 1973) 
R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA, Kalmthout, 
Biblo, 2003 (TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies) 
B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005 (TILLEMAN, 
Bestuur) 
T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, Antwerpen, Kluwer, I, 1996; II, 1997, 
III 2005 (TILQUIN en SIMONART, Traité) 
J. VAN RYN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954 (VAN RYN, 
Principes, I) 
P. WAUWERMANS, Manuel pratique des sociétés anonymes, Brussel, Larcier, 1933 
(WAUWERMANS, Manuel pratique) 
M. WYCKAERT, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A. – Vermogens- en kapitaalvorming – rechten 
en plichten van vennoten, Kalmthout, Biblo, 1995 (WYCKAERT, Kapitaal) 
 
Overzichten van rechtspraak 
J. RONSE, “Overzicht van rechtspraak – vennootschappen (1961-1963)”, TPR 1964, 69-
138 en 197-229 (RONSE, “Overzicht”, TPR 1964) 
J. RONSE, “Overzicht van rechtspraak – vennootschappen (1964-1967)”, TPR 1967, 629-
769 (RONSE, “Overzicht”, TPR 1967) 
J. RONSE en K. VAN HULLE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977). 
Vennootschappen”, TPR 1978, 681-970 (RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 
1978) 
J. RONSE, J.-M. NELISSEN-GRADE en K. VAN HULLE, “Overzicht van rechtspraak (1978-
1985). Vennootschappen”, TPR 1986, 859-1024 en 1231-1460 (RONSE et al., 
“Overzicht”, TPR 1986) 
K. GEENS en H. LAGA, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1986-1991)”, TPR 
1993, 933-1198 (GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993) 
K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Overzicht van 
rechtspraak. Vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 99-538 (GEENS et al., 
“Overzicht”, TPR 2000) 
K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOTTENS, F. PARREIN, S. DE DIER en S. COOLS, 
“Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2010”, TPR 2012, 73-683 (GEENS et 
al., “Overzicht”, TPR 2012) 
J. VAN RYN, “Examen de jurisprudence (1949 à 1953) – Les sociétés commerciales”, 
RCJB 1954, 203-234 (VAN RYN, “Examen”, RCJB 1954) 



13 

J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1954 à 1956) – Les 
sociétés commerciales”, RCJB 1958, 59-94 (VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, 
“Examen”, RCJB 1958) 
J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1957 à 1960) – Les 
sociétés commerciales”, RCJB 1962, 359-419 (VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, 
“Examen”, RCJB 1962) 
J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1961 à 1965) – Les 
sociétés commerciales”, RCJB 1967, 277-393 (VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, 
“Examen”, RCJB 1967) 
J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1966 à 1971) – Les 
sociétés commerciales”, RCJB 1973, 315-571 (VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, 
“Examen”, RCJB 1973) 
J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1971 à 1976) – Les 
sociétés commerciales”, RCJB 1981, 221-463 (VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, 
“Examen”, RCJB 1981) 
P. VAN OMMESLAGHE en X. DIEUX, “Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – Les 
sociétés commerciales”, RCJB 1992, 573-705; 1993, 639-824; 1994, 733 (VAN 

OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1992 of 1993) 
X. DIEUX en Y. DE CORDT, “Examen de jurisprudence (1991 à 2005) – Les sociétés 
commerciales”, RCJB 2008, 405-526 en 577-657 (DIEUX en DE CORDT, “Examen”, 
RCJB 2008) 
  



14 

ALGEMENE INLEIDING 

 

PROBLEEMSTELLING 

1. PUBLIEKE VERONTWAARDIGING – Enkele jaren geleden was het land zowaar in de ban 
van een vennootschapsrechtelijk vraagstuk: een vraagstuk omtrent de bevoegdheids-
verdeling binnen een NV tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur. 
 
In september 2008 zette de teloorgang van Fortis Bank het land in rep en roer. Door 
zware, acute liquiditeitsproblemen zag de raad van bestuur van de Belgische genoteerde 
holdingvennootschap Fortis NV/SA zich genoodzaakt in allerijl de belangrijkste groeps-
activa te verkopen aan de Belgische Staat (handelend via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij), die ze daarna doorverkocht aan het Franse BNP Paribas SA. 
Dit was zeer tegen de zin van de talrijke Fortis-aandeelhouders, die hun zogenaamde 
“goedehuisvaderaandelen” zagen kelderen. Volgens hen kon de raad van bestuur niet op 
eigen houtje, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, overgaan 
tot de verkoop van nagenoeg alle activa van de vennootschap. Een sterk gemediatiseerde 
rechtszaak leidde tot een bewogen algemene vergadering in het Brusselse Heizelstadion 
die bij menigeen in het geheugen gegrift staat. 
 
In de nasleep van de financiële crisis deed een andere bevoegdheidskwestie de 
gemoederen opnieuw hoog oplopen, toen de exuberante vergoedingen en royale 
afscheidspremies van heel wat Belgische en buitenlandse bestuurders en managers aan het 
licht kwamen (onder meer in Fortis). De vaststelling dat hun remuneratie op peil bleef en 
vertrekvergoedingen nog steeds gul uitbetaald werden terwijl de beurskoersen in elkaar 
zakten, lokte zowel in België als in het buitenland de kritiek uit dat bestuurders en 
managers zichzelf bedienden1. Een deel van de publieke verontwaardiging betrof dan ook 
het feit dat deze voordelen zonder enige tussenkomst van de algemene vergadering waren 
toegekend en zelfs voor haar verborgen werden gehouden. Zowel in continentaal Europa 
als de Angelsaksische wereld ontstond een heuse say on pay-beweging2 en in april 2014 is 
ook de Europese Commissie op de kar gesprongen met een voorstel tot wijziging van de 
Richtlijn Aandeelhoudersrechten3. 
 
2. RUIMER BELANG VAN DE MATERIE – Ook buiten de Fortis-zaak en het remuneratiedebat 
vertoont de verdeling van bevoegdheden binnen de vennootschap een aanzienlijk 
theoretisch én praktisch belang. De allocatie van bevoegdheden in vennootschappen 
behoort tot de kern van het vennootschapsrecht: “There is no more basic question in 

                                              
1 M. BECHT, “Corporate Governance and the Credit Crisis” in M. DEWATRIPONT, X. FREIXAS en R. PORTES (eds.), 
Macroeconomic Stability and Financial Regulation: Key Issues for the G20, Londen, Centre for Economic Policy 
Research, 2009, (165) 169. 
2 Zie bv. S. MICHIELSEN, “Aandeelhouders Citigroup verwerpen hoog salaris van topman Vikram Pandit”, De Tijd 19 
april 2012; OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, 2009, 23; N. 
TANGHE, “Aandeelhouders komen in opstand”, De Standaard 9 mei 2012; X., “Amerikanen woedend over AIG 
bonussen”, De Tijd 18 maart 2009; X., “Aandeelhouders nemen remuneratie onder vuur”, De Tijd 3 mei 2012. 
3 Voorstel van 9 april 2014 voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 
2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
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corporate governance than ‘who decides’.”4 De economische impact van het antwoord op 
deze vraag mag niet worden onderschat. Empirisch onderzoek legde herhaaldelijk een 
verband bloot tussen de bevoegdheidsverdeling in vennootschappen en prestatie-
indicatoren zoals ondernemingswaarde, winst, verkoopsgroei, kapitaaluitgaven (CAPEX) 
en acquisities5. Aangezien de bestaansmiddelen, de pensioenvoorzieningen en het 
spaargeld van een groot deel van de bevolking direct of indirect belegd is in 
vennootschappen6; komt de materie langs die weg ook een grote maatschappelijke 
relevantie toe (getuige ook de net geschetste publieke verontwaardiging). 
 
Het gewicht van de bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van 
bestuur zal in publieke vennootschappen wellicht zelfs toenemen. Tot dusver werden de 
meeste Belgische publieke vennootschappen gecontroleerd door een referentie- of 
meerderheidsaandeelhouder, die zelf zijn vertrouwenspersonen in het bestuursorgaan kan 
aanduiden en bestuurders steeds onder druk kan zetten met de dreiging van ontslag. In 
deze omstandigheden is de impact van de bevoegdheidsverdeling tussen beide organen 
(weliswaar niet klein, maar toch) relatief beperkt7. De concentratie van aandelen in de 
handen van een paar grote aandeelhouders lijkt echter op de terugweg. Bestaande 
participaties raken versnipperd doordat het vrij verkeer van kapitaal de beleggersappetijt 
vergroot8, doordat verlaagde meerwaardebelastingen de verkoop van grote participaties 
aantrekkelijker hebben gemaakt9 en doordat monitoring geen meerderheidsparticipatie 
meer vergt (of negatiever bekeken: doordat meerderheidsaandeelhouders zich minder 
private voordelen kunnen toe-eigenen) ten gevolge van de aangescherpte concurrentie in 
de geïntegreerde Europese productenmarkt10 en de verbeterde aandeelhouders-
bescherming11. Nieuwe controledeelnemingen opbouwen in publieke vennootschappen 
wordt ook moeilijker nu de Dertiende Richtlijn in die situaties een verplicht overnamebod 
oplegt, wat eveneens zou kunnen bijdragen tot een verdere versnippering van het 
aandeelhouderschap12. Empirisch onderzoek bevestigt inderdaad een beginnende tendens 
naar verspreiding van het aandeelhouderschap in Belgische en andere Europese publieke 

                                              
4 S. BAINBRIDGE, “Executive Compensation: Who Decides?”, Texas Law Review 2004-05, (1615) 1650. 
5 P. GOMPERS, J. ISHII en A. METRICK, “Corporate Governance and Equity Prices”, Quarterly Journal of Economics 
2003, 107. Deze en talrijke andere empirische studies worden toegelicht in hoofdstukken II.2 en II.3. 
6 Zie Europese Commissie, Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance 
in de Europese Unie – Een actieplan, 21 mei 2003, 3. 
7 T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ 
van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 241; H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 39. 
8 F. BARCA en M. BECHT, The Control of Corporate Europe, Oxford, Oxford University Press, 2001, 230. 
9 J. ARMOUR, “Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition”, Current Legal 
Problems 2005, (369) 391. 
10 Ibid., 391; M. ROE, “Corporate Governance: German Codetermination and German Securities Markets”, Columbia 
Journal of European Law 1999, (199) 210. 
11 C. VAN DER ELST, Aandeelhouderschap van beursgenoteerde vennootschappen, Brussel, Larcier, 2001, 335; C. 
VAN DER ELST, “Law and Economics of Shareholder Rights and Ownership Structures: How Trivial are Shareholder 
Rights for Shareholders?”, beschikbaar op http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1553094 
(voorzichtig). 
12 K. GEENS en C. CLOTTENS, “One Share One Vote: on the Balance between Fairness and Efficiency” in K. GEENS 

en K. HOPT (eds.), The European Action Program 2003 Revisited, Leuven, Universitaire Pers, 2009, (145) 154; J. 
WINTER, “Crisis en het niet-reguleren van corporate governance: de EU en boards” in Ondernemingsrecht in tijden 
van crisis, Deventer, Kluwer, 2014, (49) 51-52. Contra E. WYMEERSCH, “Wat na de nieuwe wet op de 
overnamebiedingen?” in H. DE WULF en C. VAN DER ELST, De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 
2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, (411) 412-413. 
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vennootschappen13. Naarmate de raad van bestuur steeds minder onder één hoedje kan 
spelen met een referentie- of meerderheidsaandeelhouder en in plaats daarvan 
geconfronteerd wordt met een verspreide en wisselende aandeelhoudersbasis, kan men 
verwachten dat de vraag wie van beide beslissingsbevoegd is, aanzienlijk aan belang zal 
winnen en vaker juridisch zal worden uitgevochten14. 
 
3. NOOD AAN EEN OVERKOEPELEND DENKKADER – In de heisa over de bail-out van Fortis 
en de buitensporige vergoedingen van sommige bedrijfsleiders kon de wetgever niet 
anders dan reageren. Daarbij greep hij naar gemakkelijke oplossingen ad hoc, zonder 
bredere reflectie over het geheel15. Spijtig genoeg pleegt hij dat wel vaker te doen in 
bevoegdheidskwesties16. 
 
Ook de rechtsleer benadert het leerstuk van de bevoegdheidsverdeling meestal op 
fragmentaire wijze, zodat de reikwijdte van eventuele aanbevelingen beperkt blijft tot de 
bevoegdheid voor welbepaalde beslissingen of tot specifieke aspecten zoals 
delegeerbaarheid en overdraagbaarheid, tegenstelbaarheid aan derden, instructierecht, 
bevoegdheidsoverschrijding enz. Meer algemene besprekingen van de bevoegdheids-
verdeling tussen vennootschapsorganen bestaan meestal uit vrijblijvende opsommingen 
van de bevoegdheden van algemene vergadering en raad van bestuur. Wanneer men deze 
bevoegdheden al systematiseert, is dergelijke systematisering voornamelijk descriptief en 
ordenend bedoeld. Een bevattelijke indeling, die verder zal worden gevolgd bij de 
toepassing van het normatieve kader van dit proefschrift, is deze van GEENS: de 
bevoegdheden van de algemene vergadering hebben betrekking op de controle van het 
bestuur (in de hypothese van een monistische bestuursstructuur), het financieel beleid en 
de structuur van de vennootschap, terwijl de rest van de bevoegdheden bij het 
bestuursorgaan ligt17. Een algemeen, overkoepelend denkkader ter verklaring en 
beoordeling van deze verdeling van bevoegdheden tussen de algemene vergadering en de 
raad van bestuur ontbreekt vooralsnog. 
 
De nood aan fundamenteel onderzoek naar de bevoegdheidsverdeling binnen de NV werd 
reeds meermaals expliciet onderkend. DIEUX schreef reeds in 1996, nog vóór er sprake 
was van een verspreiding van het aandeelhouderschap: 

                                              
13 F. BARCA en M. BECHT, The Control of Corporate Europe, Oxford, Oxford University Press, 2001, 167, 183 en 
230; D. WÓJCIK, “Change in the German Model of Corporate Governance: Evidence from Blockholdings 1997–
2001”, Environment and Planning A 2003, 1431-1458; S. THOMSEN, “Convergence of Corporate Governance during 
the Stock Market Bubble: Towards Anglo-American or European Standards?” in A GRANDORI (ed), Corporate 
Governance and Firm Organization, Oxford University Press, 2004, (297) 306-312; C. VAN DER ELST, 
Aandeelhouderschap van beursgenoteerde vennootschappen, Brussel, Larcier, 2001, 175-177 en 335; C. VAN DER 

ELST, “Algemene vergadering van aandeelhouders: revitaliseerbaar?” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Van 
alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (977) 981-983. 
14 Zie J. WINTER, “Level playing fields forever” in De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer, Deventer, Kluwer, 
2007, (121) 136 en 138. 
15 Voor meer details over beide kwesties en de respons van de Belgische wetgever wordt verwezen naar hoofdstuk 
II.2 van dit proefschrift. 
16 D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés 
anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 
2009, (123) 124. 
17 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 11-17. 
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“nous croyons que sur la question fondamentale de l’exercice du pouvoir au sein 
de la société anonyme, les évolutions récentes laissent, à maints regards, 
l’observateur perplexe et que le sujet devrait être reconsidéré dans son ensemble, 
si l’on veut rendre au cadre institutionnel de la société anonyme la cohérence et la 
solidité qui lui font aujourd’hui défaut.”18 

 
Meer recent stuurde ook VAN DER ELST met al iets meer aandrang aan op een diepgaande 
analyse van de bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur: 

“It is more than likely that more serious consideration is necessary to optimize the 
role of general meetings. […] We therefore would like to make a plea for an in 
depth analysis of the needs and requirements of shareholders to participate in the 
decision making process of the company and assess the alignment of their desires 
with the European view on the stakeholder interests in the company, before 
launching new initiatives.”19 

 

AFBAKENING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

4. HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN – Dit proefschrift neemt de handschoen op. De centrale 
onderzoeksvraag luidt: “Is de bestaande wettelijke systeem inzake de interne verdeling 
van beslissingsbevoegdheden tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur in 
de NV optimaal en, zo niet, welke aanpassingen dringen zich dan op?”. Om deze vraag te 
beantwoorden, wordt onderzocht welke principes de verdeling van bevoegdheden tussen 
algemene vergadering en raad van bestuur zouden moeten drijven, om daaruit concrete 
regels af te leiden en vervolgens te toetsen in welke mate het huidige Belgische recht 
daaraan voldoet. Voor de toepassing van de principes en de toetsing van het bestaande 
recht valt de onderzoeksvraag uiteen in een aantal deelvragen, nl. (i) volgens welk 
basissysteem bevoegdheden wettelijk toegewezen worden (een systeem van exhaustieve 
toewijzing dan wel een residuair systeem); (ii) aan welk orgaan welke concrete 
beslissingsbevoegdheden toekomen; (iii) op welke verschillende manieren de algemene 
vergadering in de besluitvorming wordt betrokken; (iv) of de bevoegdheidsallocatie 
gedifferentieerd wordt naargelang de stadia van besluitvorming; en (v) in welke mate 
afwijkingen van de wettelijke bevoegdheidsverdeling toegestaan zijn. 
 
5. AFBAKENING VAN DE MATERIE – De vennootschapsvorm waarvoor de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling onder de loep wordt genomen, is de naamloze vennootschap 
(NV). In de NV is deze bevoegdheidsverdeling van het grootste belang omdat de 
samenstelling van algemene vergadering en raad van bestuur daar het minst samenvalt. 
Aan het andere eind van het continuüm bevinden zich de vennootschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid. Daar wordt de opdeling tussen aandeelhouders en bestuur minder 
duidelijk gemaakt. Of, om het met de gekende terminologie van ARROW te zeggen: daar is 
besluitvorming veel meer op consensus gebaseerd dan op autoriteit20. Voor deze 

                                              
18 X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in 
Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 271. 
19 C. VAN DER ELST, “Shareholder Rights and Shareholder Activism: The Role of the General Meeting of 
Shareholders”, ECGI Law Working Paper 2012, nr. 188, 28. 
20 K. ARROW, The Limits of Organization, New York, Norton, 1974, 68-70. Zie S. BAINBRIDGE, “Director Primacy” 
in C. HILL en B. MCDONNELL, Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward 
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vennootschappen is een geheel ander denkkader nodig, dat hier niet onderzocht wordt. De 
bevindingen van dit proefschrift zullen ook niet zonder meer toepasbaar zijn op financiële 
instellingen, wegens hun bijzondere kenmerken21 en bijzondere belang voor het financiële 
systeem. 
 
Het onderzoek betreft de interne bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en 
raad van bestuur als organen, met uitsluiting van de externe vertegenwoordiging. Buiten 
het onderzoeksdomein vallen dus de rechten van individuele aandeelhouders en de 
onderlinge verhouding tussen aandeelhouders, evenals de taakverdeling tussen 
bestuurders onderling of tussen bestuurders en directiecomité, orgaan van dagelijks 
bestuur of andere managers. Wanneer een bevoegdheid formeel aan het bestuursorgaan 
wordt toegekend of van een bestuursbevoegdheid wordt gesproken, is dat in de weten-
schap dat het bestuursorgaan die bevoegdheid mogelijks delegeert en enkel toezicht houdt 
op de uitoefening ervan22. In de Amerikaanse literatuur spreekt men zelfs vaak van 
“management”, wanneer men zowel de bestuurders als het management bedoelt23. 
 
Dit proefschrift behandelt evenmin de bevoegdheidsoverschrijding en de sancties daarop 
(zoals nietigheid en aansprakelijkheid) of de ratificatie daarvan, al wordt de rol van de 
bevoegdheidsverdeling wel kort afgebakend tegenover die van aansprakelijkheidsregels 
(nr. 83 en 99). De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van 
bestuur veronderstelt vanzelfsprekend dat deze beide organen in functie zijn. Er wordt dan 
ook geen aandacht besteed aan de oprichtingsfase, waar nog geen van beide bestaat, de 
vereffening en het faillissement, waar het bestuursorgaan vervangen wordt door een 
vereffenaar resp. curator, of andere hypotheses waarin een soort bewindvoerder kan 
worden aangesteld (zoals uitzonderlijk de gerechtsmandataris bij gerechtelijke 
reorganisatie; art. 14 WCO). Het onderzoek beperkt zich tot slot ook tot beslissingen die 
de vennootschap wettig kan nemen – voor een schending van het recht is uiteraard geen 
enkel orgaan bevoegd. 
 
6. ASSUMPTIES EN PRAGMATISCHE KEUZES – Het opzet van dit onderzoek is een coherent 
en onderbouwd algemeen denkkader aan te reiken, dat de gehele bevoegdheidsverdeling 
omspant en tot de grondslagen daarvan doordringt. Een systematisch detailonderzoek van 
de procedures en voorwaarden voor alle individuele beslissingen wordt niet geambieerd 
en zou slechts een herhaling vormen van de excellente rechtsleer die daaromtrent reeds 
bestaat. A fortiori is het niet de bedoeling (en overigens ook onmogelijk binnen het bestek 
van een proefschrift) om alle probleemgebieden die verband houden met de 
bevoegdheidsverdeling op encyclopedische wijze te behandelen. Het bestaande 
vennootschapsrecht wordt integendeel als gegeven beschouwd, behalve uiteraard wat de 
bevoegdheidsallocatie betreft. In het licht van deze ambitie om tot een algemene leer te 

                                                                                                                                                   
Elgar, 2012, (17) 21. Zie A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des 
sociétés de personnes à responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 287. 
21 Door de grotere complexiteit van de beslissingen in banken is eerste agency-conflict, waarop het proefschrift sterk 
steunt, daar nog scherper: D. HEREMANS en K. BOSQUET, “Vennootschapsrecht vs. Law, Economics en Finance” in 
JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Quid leges sine cogitatione?, Antwerpen, Biblo, 2011, (16) 26-27. 
22 Zie L. BEBCHUK, “The Myth of The Shareholder Franchise”, Virgina Law Review 2007, (675) 679. 
23 Zie L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 842; L. 
BEBCHUK, “Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter Amendments”, 
Harvard Law Review 1989, (1820) 1835. 
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komen, wordt de materie niet per bevoegdheid gestructureerd, maar per deelvraag. Zelfs 
bij de bespreking van concrete bevoegdheidstoewijzing wordt niet voor elke beslissing en 
transactie haarfijn uit de doeken gedaan hoe de transactie of het besluit verloopt, maar ligt 
de focus op het systeem van de bevoegdheidsallocatie. Voor de meer technische 
deelvragen inzake basissysteem, typologie, stadia en bindend karakter zijn we 
genoodzaakt keuzes te maken en slechts een aantal, welgekozen bevoegdheden als 
voorbeeld te nemen. 
 
7. Voor de duidelijkheid van het betoog wordt in een eerste beweging uitgegaan van een 
NV waarvan de aandelen onder het publiek verspreid zijn, zonder referentie- of 
meerderheidsaandeelhouder. De reden voor deze keuze ligt in het grotere belang dat de 
bevoegdheidsverdeling er bekleedt. Bij een geconcentreerde aandeelhoudersstructuur kan 
men bij heel wat bevoegdheidskwesties opwerpen dat de grote aandeelhouders er toch 
hun wil kunnen doorduwen. Aan dergelijke dooddoeners wordt geen aandacht besteed – 
het zijn overwegingen als deze die een fundamenteel onderzoek van de materie tot dusver 
hebben in de weg gestaan, terwijl ze bij de vandaag toenemende verspreiding van het 
aandeelhouderschap hun geldigheid verliezen. Een wettelijk bevoegdheidskader moet 
echter in alle constellaties zijn nut bewijzen en in de meeste Belgische vennootschappen 
zijn de aandelen niet publiek verspreid en/of deels in handen van een referentie- of 
meerderheidsaandeelhouder. Daarom wordt in een tweede beweging ook stilgestaan bij de 
vraag of de aanwezigheid van een belangrijke aandeelhouder of het besloten karakter van 
de vennootschap iets verandert aan de analyse. 
 
Bij dit onderscheid hoort een terminologische verduidelijking. De term “publieke 
vennootschap” is een vlag die vele ladingen dekt. In juridische zin kan zij zowel 
verwijzen naar een vennootschap die door de overheid wordt gecontroleerd als naar een 
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, of dat nu 
met kapitaalseffecten dan wel met schuldinstrumenten is gebeurd. In economisch 
onderzoek verwijst zij doorgaans naar vennootschappen waarvan de aandelen onder het 
publiek verspreid zijn, vaak zonder te verduidelijken of dat via een beursnotering is 
verlopen. Omdat de lezer wellicht uitgaat van een juridische betekenis van het woord en 
de door de overheid gecontroleerde vennootschap buiten het bereik van deze studie valt, 
doelt de term “publieke vennootschap” in dit proefschrift op een vennootschap die een 
openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan. Wanneer specifiek de 
“aandelengenoteerde” vennootschap wordt bedoeld, zal die ook als dusdanig worden 
aangeduid. De “aandelengenoteerde” vennootschap duikt ook op in een aantal recent 
ingevoerde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen24 en is ook de enige vorm 
van verspreiding van aandelen waarvoor het Belgisch Centrum van het 
vennootschapsrecht een afwijkend regime wenst te behouden25 (zie daarover nr. 128). 

                                              
24 Zie m.b.t. de NV: artt. 96, 143, 524, 526quater en 554 W.Venn. Over de definitie van de aandelengenoteerde 
vennootschap: H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-
regelgeving: remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 926; M. WYCKAERT en T. 
BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van genoteerde 
vennootschappen na de wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: 
waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 31. 
25 H. DE WULF en X. DIEUX, “Publieke versus besloten vennootschappen: de noodzaak aan rationalisatie en 
vereenvoudiging van de regulering” in De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 91-
201. 
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METHODOLOGIE 

8. BREED SPECTRUM – Het voorliggende onderzoek belicht de materie van de 
bevoegdheidsverdeling binnen de NV vanuit verschillende pertinente invalshoeken. Het 
steunt in hoofdzaak op een rechtseconomische en een rechtsvergelijkende pijler, maar 
neemt ook de rechtshistorische evolutie, empirische inzichten en interne rechts-
vergelijking mee in het vizier. Steeds wordt kritisch onderzocht welke rol elk van deze 
disciplines te spelen heeft (zie vnl. hoofdstuk I.1). 
 
9. RECHTSECONOMISCHE METHODE – Bij de uitwerking van een normatief kader voor de 
bevoegdheidsverdeling en de deductie daaruit van concrete aanbevelingen werd resoluut 
gekozen voor een rechtseconomische benadering, en dit om twee redenen. Vooreerst is 
deze methode zoveel mogelijk geobjectiveerd, door economische concepten aan te 
wenden om inzicht te krijgen in de reële werking en effecten van rechtsregels (positieve 
economische analyse) en daarop verder te bouwen om beleidsmatige aanbevelingen te 
doen (normatieve economische analyse). Ten tweede is efficiëntie, te begrijpen als de 
maximalisatie van de totale welvaart van alle betrokkenen, een hoofdbetrachting waar 
weinig tegen in te brengen is. Efficiëntie nastreven impliceert geen blindheid voor meer 
traditionele juridische bekommernissen zoals rechtszekerheid, rechtvaardigheid en 
coherentie van het rechtssysteem. Ook zij krijgen hun plaats binnen het 
rechtseconomische onderzoek26. De keuze voor de rechtseconomische methode en voor 
efficiëntie als ultieme doelstelling wordt verder gerechtvaardigd in hoofdstukken I.1 en 
I.2 respectievelijk. 
 
Het voorgaande neemt niet weg dat met de rechtseconomische methode omzichtig zal 
worden omgesprongen. Doordat deze discipline zijn oorsprong kent in de Angelsaksische 
wereld en vandaag nog steeds voornamelijk daar wordt beoefend27, kunnen niet alle 
inzichten zonder meer worden getransponeerd naar de in menig opzicht verschillende 
situatie op het oude continent. De verschillen betreffen niet alleen het juridische 
regelenapparaat, maar ook de economische en zelfs sociaal-politieke realiteit28. Voor 
publieke vennootschappen bestaat er in het bijzonder een discrepantie in de mate waarin 
hun aandelen verspreid zijn onder een grote groep van beleggers. Publieke 
vennootschappen kennen in continentaal Europa een hoge graad van aandelenconcentratie 
in vergelijking met de Verenigde Staten en, in mindere mate, het Verenigd Koninkrijk29. 
Ook kent elke raad van bestuur zijn eigen groepsdynamiek, persoonlijkheden en 

                                              
26 R. VAN DEN BERGH en D. HEREMANS, “Recht en economie”, Tijdschrift voor Economie en Management 1987, 
(139) 146-148. 
27 K. GRECHENIG en M. GELTER, “The Transatlantic Divergence in Legal Thought: American Law and Economics 
vs. German Doctrinalism”, Hastings International and Comparative Law Review 2008, 295. 
28 J. WINTER, “Crisis en het niet-reguleren van corporate governance: de EU en boards” in Ondernemingsrecht in 
tijden van crisis, Deventer, Kluwer, 2014, (49) 51-59. 
29 F. BARCA en M. BECHT (eds.), The Control of Corporate Europe, Oxford, Oxford University Press, 2001, 331 p.; 
M. BECHT en A. ROEL, “Blockholding in Europe: An International Comparison”, European Economic Review 1999, 
1049; M. FACCIO en L. LANG, “The Ultimate Ownership of Western European Corporations”, Journal of Financial 
Economics 2002, 365; C. VAN DER ELST, Aandeelhouderschap van beursgenoteerde vennootschappen, Gent, Larcier, 
2001, 47-95 en 151-197. Voor een belangrijke, maar niet elders bevestigde nuance, zie C. HOLDERNESS, “The Myth 
of Diffuse Ownership in the United States”, Review of Financial Studies 2009, 1377. 
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bijzondere omstandigheden van de specifieke vennootschap30. Hoewel de wetgever 
onmogelijk voor alle omstandigheden een bijzondere regeling kan voorzien, mag hij het 
belang van die eigenheid van elke vennootschap niet onderschatten en moet hij zich 
ervoor hoeden deze in een al te strikt keurslijf te dwingen. 
 
10. EMPIRISCHE METHODE – De meeste hierna geciteerde empirische studies betreffen 
onderzoek naar specifieke, welomschreven bevoegdheidsvragen, die hun nut bewijzen bij 
de concrete invulling van het ontworpen rechtseconomische kader. Voor de ontwikkeling 
van dat kader zelf biedt de empirische methode daarentegen geen echte meerwaarde. 
Talrijke methodologische hindernissen maken het quasi onmogelijk om de efficiëntie van 
de bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur als geheel te 
vergelijken tussen verschillende jurisdicties. Naast de praktische moeilijkheid om voor 
een brede onderzoeksvraag als deze alle relevante informatie per land te verzamelen, te 
coderen en te analyseren, kan worden gewezen op de wisselwerkingen die optreden tussen 
de verschillende bevoegdheidsverdelende bepalingen onderling, maar ook tussen 
bevoegdheidsbepalingen en andere juridische en niet-juridische variabelen die vaak 
samenlopen met landsgrenzen, zoals andere vennootschapsrechtelijke en andere juridische 
bepalingen, verschillende aandeelhoudersstructuren31, de economische en politieke 
context, de openbare infrastructuur enz. 
 
Omdat er over empirisch onderzoek veel misverstanden de ronde doen, volgt een korte 
toelichting van een aantal kernbegrippen. De vraag of de bevoegdheid van het ene dan 
wel het andere orgaan efficiënt is, m.a.w. de waarde van de vennootschap ten goede komt, 
is een causaliteitsvraag. Algemeen wordt aanvaard dat een experiment de beste techniek is 
om causaliteit aan te tonen. In een experimentele setting kan men immers de 
onafhankelijke variabele(n) manipuleren en opmeten of die manipulatie een wijziging in 
de afhankelijke variabele teweegbrengt in vergelijking met een controlegroep, waarbij de 
toewijzing van onderzoekssubjecten aan de testgroep dan wel de controlegroep door het 
lot moet worden bepaald (“gerandomiseerd” verloopt) om te vermijden dat de resultaten 
door andere variabelen beïnvloed worden32. Het is echter onwaarschijnlijk dat 
vennootschappen of wetgevers bereid gevonden kunnen worden om aan experimenten 
deel te nemen die de interne bevoegdheidsallocatie raken33. Uitzonderlijk hebben 
onderzoekers het geluk dat de mogelijkheid van een natuurlijk experiment ontstaat, 
doordat verschillende vennootschappen op quasi-gerandomiseerde wijze aan 
verschillende regels worden onderworpen, bv. ten gevolge van plotse veranderingen in het 
recht die niet voor alle vennootschappen praktische consequenties hebben34. Dit laat 

                                              
30 J. WINTER, “Crisis en het niet-reguleren van corporate governance: de EU en boards” in Ondernemingsrecht in 
tijden van crisis, Deventer, Kluwer, 2014, (49) 63-68. 
31 L. BEBCHUK en A. HAMDANI, “The Elusive Quest for Global Governance Standards”, University of Pennsylvania 
Law Review 2008-09, 1263-1317. 
32 D. MOORE, G. MCCABE en B. CRAIG, Introduction to the Practice of Statistics, New York, Freeman and 
Company, 2009, 155, 157 en 178-207; R. LAWLESS, J. ROBBENOLT en T. ULEN, Empirical Methods in Law, New 
York, Aspen, 2010, 31-32. 
33 Zie over de risico’s M. VAN DAMME en B. DE SUTTER, “Experimentele wetgeving”, RW 2012-13, (1282) 1293-
1296. 
34 R. LAWLESS, J. ROBBENOLT en T. ULEN, Empirical Methods in Law, New York, Aspen, 2010, 118-119. 
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onderzoekers toe het effect van de nieuwe regel te meten voor vennootschappen die eraan 
onderworpen zijn in vergelijking met deze die dat niet zijn35. 
 
Ten gevolge van de moeilijkheid om experimenten uit te voeren met vennootschappen 
steunen de empirische bevindingen in het vennootschapsrecht gewoonlijk op 
observatiestudies. In deze methode verzamelt de onderzoeker gegevens en onderzoekt hij 
eventuele correlaties daartussen, zonder zelf te interveniëren36. Omdat het onmogelijk is 
alle vennootschappen die onderworpen zijn aan een bepaalde regel (de “populatie”) 
zorgvuldig te onderzoeken, beperkt men de observatie tot een steekproef van 
vennootschappen die – mits door het lot gekozen en voldoende talrijk – representatief zijn 
voor de gehele populatie37. Wanneer men in de steekproef een correlatie vaststelt tussen 
een bepaalde regel en de gekozen graadmeter voor efficiëntie, beoordeelt men door 
statistische inferentie of deze correlatie toevallig is dan wel veralgemeenbaar tot de hele 
populatie. In het laatste geval noemt men de correlatie statistisch significant. Deze term 
wordt, zeker in juridische literatuur, al te vaak verward met economische, praktische 
belangrijkheid. Beide concepten staan nochtans los van elkaar. Ook een verwaarloosbaar 
verschil in efficiëntie is statistisch significant indien met voldoende probabiliteit kan 
worden verwacht dat eenzelfde minimale correlatie ook in andere vennootschappen 
teruggevonden wordt38. 
 
Bijzonder interessant voor de causaliteitsvraag zijn zgn. “event studies”, die de impact 
van een bepaalde gebeurtenis (bv. aankondiging van een fusie, statutenwijziging, 
wetswijziging) analyseren. Om te vermijden dat normale schommelingen in de 
beurskoers, die toe te schrijven zijn aan algemene evoluties op de financiële markten of 
binnen de sector, de resultaten zouden beïnvloeden, wordt enkel gekeken naar het 
“abnormaal rendement”. Het abnormaal rendement is het verschil tussen het feitelijke 
rendement (koersbeweging en uitbetaalde dividenden) en het (op basis van een asset 
pricing model) verwachte rendement. Deze werkwijze berust op de veronderstelling dat 
aandelenkoersen informatie omtrent de vennootschap en haar omgeving snel absorberen 
en reflecteren39. Dat is inderdaad wat de efficiënte-markthypothese (EMH) voorspelt, 
waarvoor Eugene Fama in 2013 de Nobelprijs voor Economie in ontvangst mocht 
nemen40. Er bestaat een ruime consensus dat deze efficiëntie zich in semi-sterke vorm 
voordoet, wat betekent dat alle publieke informatie reeds in de prijs verwerkt zit41 (zie 
ook nr. 88). 

                                              
35 Bv. B. BECKER, D. BERGSTRESSER en G. SUBRAMANIAN, “Does Shareholder Proxy Access Improve Firm Value? 
Evidence from the Business Roundtable Challenge”, Journal of Law and Economics 2013, 127-160. Deze studie 
wordt besproken in nr. 320. 
36 D. MOORE, G. MCCABE en B. CRAIG, Introduction to the Practice of Statistics, New York, Freeman and 
Company, 2009, 175. 
37 Ibid., 217-218; R. LAWLESS, J. ROBBENOLT en T. ULEN, Empirical Methods in Law, New York, Aspen, 2010, 140-
154. 
38 D. MOORE, G. MCCABE en B. CRAIG, Introduction to the Practice of Statistics, New York, Freeman and 
Company, 2009, 379-380 en 396. 
39 M. MARTYNOVA en L. RENNEBOOG, “A Century of Corporate Takeovers: What Have we Learned and Where do 
we Stand?”, Journal of Banking and Finance 2008, (2148) 2152. 
40 E. FAMA, “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance 1970, 383-
417. Terzelfdertijd ging evenwel een Nobelprijs naar Robert SHILLER, een notoir criticus van de EMH. 
41 In zijn zwakke vorm zou de aandelenkoers enkel informatie over de historische marktprijzen incorporeren; in de 
sterke vorm is ook niet-publieke informatie in de prijs verwerkt, ten gevolge van handel met voorkennis. O.m. door 
verbod van handel met voorkennis kan de EMH niet zo sterk worden doorgetrokken. 
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Bij het aanhalen van empirische studies past eenzelfde kanttekening als deze die werd 
gemaakt bij de rechtseconomische methode wat de toepasbaarheid in Belgische context 
betreft. Meer nog dan de rechtseconomie wordt empirisch onderzoek voornamelijk in de 
Verenigde Staten gevoerd, als gevolg van historische evolutie maar ook van de ruimere 
beschikbaarheid van data en het gegeven dat in de Verenigde Staten beter voldaan wordt 
aan de EMH42.  
 
11. POSITIEFRECHTELIJKE ANALYSE, RECHTSGESCHIEDENIS EN INTERNE RECHTS-
VERGELIJKING – Het rechtseconomische kader en de daaruit voortvloeiende 
aanbevelingen dienen uiteindelijk één doel: de toetsing van het positief Belgisch 
vennootschapsrecht. Om die reden wordt zorgvuldig nagegaan of het rechtseconomische 
kader in te passen valt in het bestaande rechtssysteem, door het te situeren ten opzichte 
van andere juridische mechanismen die belangenconflicten bestrijden (of de gevolgen 
ervan mitigeren) en door het te toetsen op overeenstemming met de ratio legis zoals die 
uit rechtshistorisch onderzoek naar boven komt. De daaropvolgende toepassing van het 
kader op inhoudelijke bevoegdheden gaat gepaard met een klassieke juridische analyse 
van het positief recht, waarbij ook de creatieve interpretatie niet geschuwd wordt indien 
de traditionele uitlegging niet tot een efficiënte uitkomst leidt. Meer technische 
bevoegdheidskwesties, zoals residuaire, impliciete en inherente bevoegdheden, de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase van beslissingen en de keuze tussen dwingend en 
aanvullend recht, worden onderzocht aan de hand van relevante voorbeelden om tot een 
meer algemeen antwoord te komen (inductie). Aan de hand daarvan worden dan 
toepassingen ontleed en heikele vraagstukken opgelost (deductie). Waar nuttig wordt ook 
inspiratie geput uit de interne rechtsvergelijking met het verbintenissenrecht en het 
staatsrecht. 
 
12. RECHTSVERGELIJKENDE METHODE – Het onderzoek wordt verder onderbouwd en 
geïnspireerd door een thematisch geïntegreerde en functionele rechtsvergelijking. Om het 
onderzoek beheersbaar te houden en het betoog niet nodeloos te bezwaren, werd ervoor 
geopteerd niet alle vragen aan een systematisch rechtsvergelijkend onderzoek te 
onderwerpen, maar andere rechtsstelsels slechts aan bod te laten komen wanneer de 
vergelijking interessante inzichten oplevert. Opdat dit onderzoek een meerwaarde zou 
bieden, wordt het geïntegreerd in het betoog en niet in een vrijblijvend afzonderlijk 
hoofdstuk beschreven. Deze aanpak faciliteert meteen ook een functionele analyse, die 
erkent dat een probleem in het Belgische recht niet noodzakelijk als een probleem ervaren 
wordt in andere jurisdicties en dat de “oplossing” die men in die andere jurisdictie vindt, 
soms met een andere intentie ontworpen werd43. 
 
De selectie van rechtsstelsels waarmee wordt vergeleken – Frankrijk, Duitsland, Amerika 
en in mindere mate ook Nederland – is de resultante van een positieve inhoudelijke en 
methodologische keuze. Het Franse recht is de bakermat van de Belgische rechtstraditie 
en is er nog sterk vergelijkbaar mee, zodat eventuele verschillen vaak gemakkelijk naar de 
Belgische context gekopieerd kunnen worden. De onderzochte Franse vennootschaps-

                                              
42 K. BYTTEBIER, Het vijandige overnamebod, Antwerpen, Maklu, 1993, 71-72. 
43 D. CLARKE, “The past and future of comparative corporate governance” in C. HILL en B. MCDONNELL, Research 
Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (397) 401-402. 
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vorm is de société anonyme, die wordt beheerst door de Code de commerce van 2000. De 
Franse raad van bestuur volgt doorgaans een monistische structuur44, al mag hij het 
algemene beleid delegeren aan een directeur général, die tevens de raad van bestuur mag 
voorzitten45. Daarnaast kan het bestuursorgaan ook duaal gestructureerd zijn, waarbij het 
directoire gecontroleerd wordt door een conseil de surveillance46. Het Duitse 
vennootschapsrecht is belangwekkend omdat het a.h.w. de pendant is van het Franse recht 
in de Germaanse tak van de civil law-familie. Het vertoont aldus meer verschillen met het 
Belgische recht, maar deze blijven toegankelijk dankzij de gezamenlijke civil law-wortels 
en dankzij de grondige dogmatische analyses in de Duitse rechtsleer. Voorwerp van 
onderzoek is de Aktiengesellschaft, die onderworpen is aan het Aktiengesetz van 1965 en 
gekenmerkt wordt door een duale bestuursstructuur bestaande uit een toezichthoudende 
Aufsichtsrat en een uitvoerende Vorstand47. Als vertegenwoordiger van de common law-
traditie wordt ook het Amerikaanse recht onderzocht, dat op het vlak van de 
bevoegdheidsverdeling radicaal verschilt van de continentaal-Europese rechtsstelsels48 en 
aldus een vruchtbare bron van inspiratie vormt voor meer radicale voorstellen ter 
verbetering van het bestaande recht. In de Verenigde Staten is het vennootschapsrecht een 
bevoegdheid van de deelstaten. Zoals gebruikelijk in de Amerikaanse en 
rechtsvergelijkende rechtsleer wordt in het bijzonder het recht van Delaware onderzocht, 
omdat het merendeel van de publieke vennootschappen daaraan onderworpen is49. De 
gangbare vorm van publieke vennootschappen heet er de “corporation”, maar zal hierna 
ook gewoon als vennootschap worden aangeduid. Zij wordt geregeld door de “Delaware 
General Corporations Law” (“DGCL”)50 en kent enkel een monistische raad van bestuur. 
Tot slot wordt op punctuele basis ook gekeken naar het vennootschapsrecht bij onze 
noorderburen, omdat het op sommige punten een goede basis vormt voor de 
aanbevelingen waartoe dit onderzoek leidt. Daarbij wordt de naamloze vennootschap 
(“N.V.”) onder de loep genomen, waarvoor de wettelijke bepalingen zijn opgenomen in 
Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Dat laat de keuze tussen een one-tier 
bestuursorgaan en een two-tier structuur bestaande uit een uitvoerende raad van bestuur 
en een toezichthoudende raad van commissarissen51, al werd pas met de Wet bestuur en 
toezicht van 31 mei 2011 een expliciete wettelijke basis gegeven aan de monistische raad 
van bestuur52. Grote vennootschappen zijn onderworpen aan de structuurregeling, waarin 
de raad van commissarissen bijzondere bevoegdheden toekomt53. 
 

                                              
44 Art. L. 225-17 tot L. 225-56 Code de commerce. 
45 Art. L. 225-51-1 Code de commerce. 
46 Artt. L. 225-57 tot L. 225-93 Code de commerce. 
47 §§ 76-116 AktG. 
48 S. COOLS, “La répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés 
américaines”, RPS 2007, (149) 150-175; S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United 
States and Continental Europe: Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, (697) 738-750. 
49 G. SUBRAMANIAN, “The Disappearing Delaware Effect”, Journal of Law, Economics, & Organization 2004, (32) 
33-34, en de bronnen aldaar aangehaald. 
50 De DGCL is titel 8 van de code van Delaware, beschikbaar op http ://www.delCode.state.de.us/index.htm. 
51 Artt. 2:129 tot 2:151 BW. 
52 Art. 2:129a BW. 
53 Artt. 2:152 tot 2:165 BW. 
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OPBOUW 

13. DEEL I – Het eerste deel van dit proefschrift ontwikkelt een eigen normatief kader 
voor een optimale wettelijke verdeling van beslissingsbevoegdheden tussen algemene 
vergadering en raad van bestuur in de NV en situeert dat kader in de ruimere 
economische, juridische en rechtshistorische context. Daartoe onderzoekt het in welke 
mate opvattingen over de juridische aard van de vennootschap, rechtseconomische 
theorieën, de analogie met de parlementaire democratie en het verbintenissen- en 
staatsrecht een nuttige bijdrage kunnen leveren in normatieve stellingnames omtrent de 
bevoegdheidsverdeling. De keuze valt op de rechtseconomische transactiekostenleer en 
agency-theorie als hoekstenen voor een normatief kader. Een brede economische analyse 
levert een bevoegdheidskader op dat het al dan niet bestaan van belangenconflicten in 
hoofde van de bestuurders als belangrijkste aanknopingspunt neemt voor een efficiënte 
bevoegdheidsverdeling. Dit kader wordt vervolgens getoetst aan een aantal mogelijke 
punten van kritiek, aan de ratio legis zoals die blijkt uit de historische ontwikkeling van 
de bevoegdheidsverdeling en op zijn verenigbaarheid met en meerwaarde ten opzichte 
van de bestaande belangenconflictenregelingen binnen en buiten het vennootschapsrecht. 
 
14. DEEL II – Deel II concretiseert het algemene kader dat in Deel I ontwikkeld werd en 
past het toe op het basissysteem van bevoegdheidstoewijzing en op de verschillende 
inhoudelijke beslissingsbevoegdheden. De focus ligt daarbij op de binaire keuze tussen de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan en de interventie van de algemene vergadering, 
voorlopig zonder in te gaan op tussencategorieën of de concrete vormgeving van die 
bevoegdheden. Daarbij taxeert het achtereenvolgens het systeem van residuaire bevoegd-
heden, de concepten van impliciete en inherente bevoegdheden, de inhoudelijke 
bevoegdheden in materies met directe belangenconflicten en deze in materies met 
zijdelingse belangenconflicten. Telkens wordt het Belgische positieve recht getoetst aan 
de concrete rechtseconomische aanbevelingen. Waar het tekortschiet, graaft deel II dieper 
naar de oorsprong en huidige betekenis van de betrokken bevoegdheidsregel, peilt het in 
welke mate een creatieve interpretatie van het positieve recht soelaas kan bieden en, in het 
licht daarvan, verduidelijkt het welke wijzigingen alsnog wenselijk zijn de lege ferenda. 
 
15. DEEL III – Het derde en laatste deel verfijnt en nuanceert de wettelijke bevoegdheids-
keuze tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur, door te erkennen dat er 
verschillende vormen van tussenkomst van de algemene vergadering bestaan, dat de raad 
van bestuur zelfs binnen de bevoegdheidssfeer van de algemene vergadering een cruciale 
rol speelt in de voorbereidings- en uitvoeringsfase en dat vennootschappen van bepaalde 
wettelijke bevoegdheidstoewijzingen kunnen afwijken. Gezien de opperste verwarring die 
heerst omtrent de verschillende types van beslissingsbevoegdheden, vangt het derde deel 
aan met een verduidelijking van de betekenis van exclusieve, concurrerende, zelfstandige 
en gedeelde bevoegdheden en van de figuren van machtiging, exclusief initiatiefrecht en 
goedkeuring, om ze vervolgens te analyseren naar positief recht en te beoordelen aan de 
hand van het ontworpen rechtseconomische kader. Daarop volgen een efficiëntietoets en 
afbakening van de voorbereidings- en uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan 
de hand van concrete vraagstukken in het Belgische vennootschapsrecht. Tot slot wordt 
zowel vanuit positiefrechtelijk als vanuit normatief oogpunt onderzocht in welke mate de 
algemene vergadering en de raad van bestuur wettelijk toegewezen bevoegdheden kunnen 
overdragen en/of delegeren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan minder 
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permanente vormen van afwijking van de wettelijke bevoegdheidstoewijzing en in het 
bijzonder aan de vraag in welke mate de algemene vergadering instructie kan geven aan 
de raad van bestuur; de vraag of de raad van bestuur op een ad hoc basis eigen 
beslissingen kan voorleggen aan of doorschuiven naar de algemene vergadering; en de 
vraag of een onbevoegd orgaan op basis van een vermoeden kan handelen zonder 
expliciete beslissing van het bevoegde orgaan. 
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DEEL I. CONSTRUCTIE EN INBEDDING VAN EEN NORMATIEF 
KADER 

 

INLEIDING 

16. Het eerste deel van dit proefschrift ontwerpt een algemeen normatief kader voor een 
optimale bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur, dat 
dan in de twee volgende delen kan worden toegespitst en toegepast op concrete 
bevoegdheden en technieken van bevoegdheidstoewijzing. Door dit opzet heeft deel I een 
sterke rechtseconomische inslag. Er werd bewust voor gekozen de klassieke doctrinale 
analyse voorlopig te beperken tot de globale toetsing van het kader op zich. Van de 
doctrinale inzichten en denkkaders wordt veel gretiger gebruik gemaakt voor de 
toepassing van het kader in delen II en III. 
 
Hoofdstuk I.1 gaat na in welke mate bestaande theorieën over vennootschap en 
onderneming nuttige aanknopingspunten opleveren voor de ontwikkeling van een 
denkkader inzake de optimale bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en 
raad van bestuur. Vanuit dat perspectief wordt aandacht besteed aan redeneringen 
gebaseerd op de juridische aard van de vennootschap (die gepaard gaan met een 
belangrijke rol van het verbintenissenrecht dan wel het publiek recht), aan de meest 
prominente rechtseconomische theorieën en aan argumenten die de besluitvorming in 
vennootschappen analogiseren met de parlementaire democratie (en op die basis opnieuw 
aansluiting zoeken bij het staatsrecht). Op basis van de in hoofdstuk I.1 gemaakte keuze 
voor de rechtseconomische transactiekostenleer en agency-theorie als bouwstenen, werkt 
hoofdstuk I.2 een normatief kader uit voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling. Dit 
kader knoopt de bevoegdheidsverdeling vast aan het al dan niet bestaan van 
belangenconflicten in hoofde van bestuurders en neemt ook de materialiteit van de 
beslissing in aanmerking. Het kader wordt onderworpen aan een aantal mogelijke punten 
van kritiek om het aldus te verfijnen en tevens wordt antwoord gezocht op de vraag in 
welke mate een dwingende regeling zich opdringt. Hoofdstuk I.3 peilt in welke mate het 
ontworpen rechtseconomische kader verenigbaar is met de drijfveren van de wetgever 
doorheen de historische evolutie van het Belgische vennootschapsrecht. Tot slot bakent 
hoofdstuk I.4 het ontwikkelde rechtseconomische kader, gezien zijn grote klemtoon op 
belangenconflicten, af ten opzichte van het bestaande regelenarsenaal inzake 
belangenconflicten en preciseert op basis daarvan het type belangenconflicten waarop het 
ontworpen rechtseconomische kader is geaxeerd.  
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HOOFDSTUK 1. RELEVANTIE VAN THEORIEËN OVER VENNOOTSCHAP 
EN ONDERNEMING 

 
INLEIDING 
 
17. Stellingnames, in rechterlijke uitspraken, wetgeving of rechtsleer, omtrent de 
verdeling van bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering 
reflecteren vaak bepaalde juridische, economische of zelfs politiek-staatkundige 
opvattingen. Dit eerste hoofdstuk schetst daarom de belangrijkste van deze theorieën en 
onderzoekt in welke mate zij relevant zijn voor de verdeling van bevoegdheden tussen 
algemene vergadering en raad van bestuur. 
 
Afdeling 1 behandelt op beknopte wijze de strikt juridische opvattingen over de 
vennootschap en meer bepaald de tweespalt die in continentaal Europa heerste over de 
vraag of de vennootschap van contractuele dan wel van institutionele aard is. De 
Angelsaksische, (rechts)economische benaderingen van de onderneming54 komen aan bod 
in Afdeling 2. Daarbij passeren achtereenvolgens de leer van de transactiekosten, de 
vennootschap als knooppunt van contracten, de agency-theorie, de theorie van de 
eigendomsrechten en de teamproductie-theorie de revue. Afdeling 3 werpt licht op de 
politiek getinte opvattingen over de vennootschap, die zich baseren op gelijkenissen 
tussen de vennootschap en de parlementaire democratie. 
 

AFDELING 1. JURIDISCHE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP 

18. INLEIDING – De juridische theorievorming over de vennootschap kenmerkt zich vooral 
in de Franse traditie door een scherpe dichotomie tussen contractuele en institutionele 
opvatting55. Deze afdeling licht kort de belangrijkste elementen van beide opvattingen toe, 
evenals hun gevolgen voor de bevoegdheidsverdeling en hun tekortkomingen (§ 1 en § 2). 
Vandaag neemt de meerderheid aan dat geen van beide theorieën een volledige verklaring 
geeft en kiest zij voor een gulden middenweg (§ 3). 
 

§ 1. Contractuele opvatting 

19. THEORIE – Zoals de naam verraadt, wordt de vennootschap in de contractuele 
opvatting gezien als een contract tussen de aandeelhouders, dat door het 
verbintenissenrecht wordt beheerst, en dit tijdens de oprichting, het verdere bestaan en de 
beëindiging ervan56. De onverkorte toepassing van het verbintenissenrecht bracht lange 
                                              
54 Over het onderscheid tussen de studie van de rechtspersoonlijkheid (die hier niet wordt geanalyseerd), de theorieën 
van de vennootschap (besproken in Afdeling 1) en de ondernemingstheorie (besproken in Afdeling 2), zie N. 
FOSTER, “Company Law Theory in Comparative Perspective: England and France”, American Journal of 
Comparative Law 2000, (573) 580. 
55 N. FOSTER, “Company Law Theory in Comparative Perspective: England and France”, American Journal of 
Comparative Law 2000, (573) 596, 606-608; M. GERMAIN en V. MAGNIER, Traité de droit des affaires, II, Les 
sociétés commerciales, Parijs, 2011, LGDJ, 13-14; P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, 
Dalloz, 2013, 42. 
56 FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 65; P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 
42; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 99. 
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tijd met zich mee dat de ontbinding van de vennootschap en de wijziging van de 
essentiële elementen van de statuten enkel mogelijk waren met een eenparige beslissing 
van alle aandeelhouders57 (daarover uitgebreid nrs. 508-518). In de contractuele opvatting 
is het ook het geheel van individuele wilsuitingen van elke aandeelhouder dat telt en 
bestaat er geen afzonderlijk en hoger vennootschapsbelang58. Het stemrecht van de 
aandeelhouder maakt er een prerogatief uit (daarover meer uitgebreid nr. 188), dat enkel 
beperkt wordt door de vereiste van uitoefening te goeder trouw59. Het 
vennootschapscontract regelt de werking van de vennootschap, zonder dat de rechtbanken 
zich daar in te mengen hebben60. 
 
De contractuele visie heeft ook gevolgen voor de kwalificatie van het statuut van de 
bestuurder61: deze als lasthebber is immers beter verenigbaar met de contractuele visie 
dan deze als orgaan62. De bestuurder werd reeds in de Code de commerce en nadien ook 
in de Vennootschappenwet expliciet als lasthebber aangeduid63, een kwalificatie die 
zonder meer werd overgenomen in de oudere rechtsleer64. Van alle dienstencontracten ligt 
de lastgeving in elk geval meest voor de hand: voor bewaargeving is het bestuur een te 
dynamische activiteit, de arbeidsovereenkomst is verboden wegens onverenigbaar met de 
vereiste van een gezagsverhouding, en naast materiële handelingen stelt de bestuurder 
vooral rechtshandelingen zodat op basis van de absorptieleer ook de huur van werk 
uitgesloten wordt als kwalificatie65. 
 
In België en Frankrijk beheerste de contractuele opvatting het denken over de 
vennootschap gedurende de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw66. Reeds 
het Burgerlijk Wetboek van 1804 definieerde de vennootschap als een soort contract en 
ook de Code de commerce van 1807 bevestigde die kwalificatie67. In 1873 gaf de 
wetgever nog steeds blijk van dezelfde visie op de vennootschap68, onder meer door de 
mogelijkheid om statuten te wijzigen slechts op suppletieve wijze in te schrijven (zie nog 
steeds art. 558, eerste lid W.Venn.)69 en de bestuurders expliciet lasthebbers te noemen70. 

                                              
57 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 100. 
58 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 215; MALHERBE et al., Précis, 206. 
59 P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes belges, Leuven, Fonteyn, 1947, 119; TILQUIN en 
SIMONART, Traité, I, 142. 
60 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 215; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 100-101; R. VAN BOVEN en L. 
DHAENE, “Drijfveren voor de oprichting van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid: is er nog plaats voor de 
wilsvrijheid van partijen?” in B. TILLEMAN, A. BENOIT-MOURY, O. CAPRASSE en N. THIRION (eds.), De oprichting 
van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, (3) 7. 
61 TILLEMAN, Bestuur, 5. 
62 A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 298; M. HORWITZ, “Santa Clara Revisited: The Development 
of Corporate Theory”, West Virginia Law Review 1985-86, (173) 183, 215-216; J. MAEIJER, Het belangenconflict in 
de naamloze vennootschap, Deventer, Kluwer, 1964, 3; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 100. 
63 Art. 31 Code de commerce, art. 53 Venn.W. 
64 M. DELANGLE, Des sociétés commerciales, Brussel, 1844, 81; RESTEAU, Traité, II, 87. Zie de uitgebreide 
bespreking in J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 203-
208. 
65 B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Deurne, Story-Scientia, 1997, 358-359; TILLEMAN, Bestuur, 3-4. 
66 N. FOSTER, “Company Law Theory in Comparative Perspective: England and France”, American Journal of 
Comparative Law 2000, (573) 589; MALHERBE et al., Précis, 2011, 206; P. MERLE, Droit commercial. Sociétés 
commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 42; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 95 en 99. 
67 Art. 1832 Code Civil 1804; art. 18 Code de commerce 1807. 
68 VAN RYN, Principes, I, 319. 
69 VAN RYN, Principes, I, 477-478. 
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20. GEVOLGEN VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – Het contractuele denkkader heeft 
een merkbare invloed gehad op de keuzes van de wetgever en rechtspraak71, niet in het 
minst wat de bevoegdheidsverdeling betreft tussen algemene vergadering en raad van 
bestuur. Door de vennootschap als een contract tussen de aandeelhouders te zien, waarbij 
de wil van de aandeelhouders telt, ligt het voor de hand om de bevoegdheden in principe 
in de schoot van de algemene vergadering te leggen72 (zoals de wetgever deed tot in 1973; 
nrs. 156, 168 en 245), haar als hoogste macht in de vennootschap te beschouwen en de 
bestuurders ad nutum herroepbaar te achten door analoge toepassing van de principes 
inzake lastgeving73. Ook de kwalificatie van de bestuurder determineert mee de omvang 
van diens bevoegdheden74. Het was immers ondenkbaar dat de vennootschap bestuurd zou 
worden “door lasthebbers die de zienswijze van de meerderheid der vennoten niet 
delen”75.  
 
21. KRITIEK – Sinds het ontstaan van de contractuele opvatting hebben zich een aantal 
juridische evoluties voorgedaan die minstens om een bijstelling van deze opvatting 
vragen, zoals de mogelijkheid om aandelen aan toonder uit te geven, inmiddels vervangen 
door gedematerialiseerde aandelen, de openbare uitgifte van aandelen door inschrijving, 
de beursnotering, de afschaffing van de wettelijke maximumduur, de introductie van een 
verplichte, onafhankelijke commissaris en, belangrijker nog, de mogelijkheid om de 
statuten bij meerderheidsbesluit te wijzigen en de invoering van de eenpersoons-BVBA76. 
De conceptie van een vennootschap als contract tussen aandeelhouders is moeilijk vol te 
houden zowel voor vennootschappen met slechts één aandeelhouder als voor 
vennootschappen met net zeer veel aandeelhouders, die nooit met elkaar in contact 
komen77. De contractuele visie worstelt met de besluitvorming bij meerderheid in de 
algemene vergadering, omdat die onverenigbaar zou zijn met de verbintenisrechtelijke 
regel dat de overeenkomst slechts met de wederzijdse toestemming van de partijen kan 
worden herroepen (art. 1134 BW)78. Meer fundamenteel kan de contractuele opvatting 
essentiële concepten zoals de rechtspersoonlijkheid, de beperkte aansprakelijkheid en de 
orgaantheorie moeilijk plaatsen, alle drie creaties van de wetgever die ontsnappen aan de 
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contractuele vrijheid79. Tot slot hebben de partijen bij de oprichting van een 
vennootschap, anders dan bij een gewoon contract, in beginsel geen tegenovergestelde, 
maar samenlopende belangen80. In de mate waarin de belangen toch divergeren, biedt het 
contractuele paradigma ook geen enkele bescherming aan de minderheidsaandeelhouders 
tegen de wil van de meerderheid, vermits het geen ruimte laat voor, en dus geen toetsing 
aan, een zelfstandig vennootschapsbelang81. Vandaag lijkt een zuiver contractuele visie 
dan ook “zo goed als ten dode te zijn opgeschreven”82, al kent zij nog gezaghebbende 
aanhangers83. 
 

§ 2. Institutionele opvatting 

22. THEORIE – Wegens de beperkingen van de contractuele benadering (nr. 21) werd de 
institutionele theorie ontwikkeld. De institutionele visie op de vennootschap vindt haar 
wortels in het publiek recht, en in het bijzonder de opvattingen van HAURIOU

84, en werd 
dan door GAILLARD toegepast op vennootschappen85. In Frankrijk en Nederland begon de 
institutionele opvatting op te duiken vanaf het midden van de negentiende eeuw86. Ook in 
België vond een deel van de rechtsleer reeds in 1873 een louter contractuele visie niet 
langer houdbaar87. 
 
In de institutionele opvatting is de vennootschap een langdurige structuur, onderworpen 
aan een geheel van regels en in grote mate aan de wilsautonomie onttrokken, die een 
gezamenlijk (vennootschaps)belang nastreeft in plaats van de individuele belangen van de 
partijen88. De vennootschap is dus niet langer een contract waarmee elke aandeelhouder 
moet instemmen, maar een instituut, een vooraf bestaand geheel van wettelijk bepaalde 
normen. Aandeelhouders treden toe tot dit instituut niet door een contract te sluiten, maar 
door een eenzijdige rechtshandeling89. Mede omdat het belang van het instituut primeert 
op dat van de individuele aandeelhouders, is het de meerderheid die beslist90, zijn de 
bevoegdheden hiërarchisch verdeeld in functie van het vennootschapsbelang en is 

                                              
79 FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 71-76; MALHERBE et al., Précis, 2011, 206; V. SIMONART, “La 
contractualisation des sociétés, ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires”, RPS 1995, (75) 96; 
TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 101. Zie COIPEL, Dispositions communes, 257-258.  
80 Zie COIPEL, Dispositions communes, 256; J. RONSE, “Vennootschaps- en verbintenissenrecht” in Op de grenzen 
van komend recht: opstellen aangeboden aan J.H. Beekhuis, Deventer, Kluwer, 1969, (203) 206; DE CORDT, 
L’égalité entre actionnaires, 212-213. 
81 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 100-101. 
82 WYCKAERT, Kapitaal, 28. 
83 Voornamelijk DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 339-340. 
84 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 104. 
85 E. GAILLARD, La théorie institutionnelle et le fonctionnement de la société anonyme, Parijs, Sirey, 1932, 276 p. 
86 I. CORBISIER, La société: contrat ou institution?, Brussel, Larcier, 2011, 224-226 (Frankrijk); A. KLAASSEN, 
Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Rotterdam, Kluwer, 2007, 24 (Nederland). 
87 VAN RYN, Principes, I, 319. 
88 E. GAILLARD, La théorie institutionnelle et le fonctionnement de la société anonyme, Parijs, Sirey, 1932, 37-43; M. 
HAURIOU, Précis élémentaire de droit administratif, Sirey, 1943, 26; P. MERLE, Droit commercial. Sociétés 
commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 43; V. SIMONART, “La contractualisation des sociétés, ou les aménagements 
contractuels des mécanismes sociétaires”, RPS 1995, (75) 98-99; VAN RYN, Principes, I, 25-2 en 205-207. Zie ook 
W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 131. 
89 VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1981, 233-234; VAN RYN, Principes, I, 218. Zie H. INGELS, 
“De aard van de oprichtingshandeling: een oude discussie beslecht?”, TRV 1996, (583) 597. 
90 VAN RYN, Principes, I, 207 en 216. 



32 

autoriteit essentieel91. Het stemrecht van de aandeelhouder constitueert er een functionele 
bevoegdheid, die niet mag worden afgewend92. Vermits in de institutionele visie de 
aandeelhouders niet werkelijk kunnen onderhandelen over de statuten, maar enkel 
toetreden tot een instituut, is er ook meer ruimte voor dwingend recht en tussenkomst van 
de rechter, waarmee de overheid het gezamenlijk belang helpt te beschermen93. Dat 
gezamenlijke belang wordt vaak ook ruim gepercipieerd, zodat de stakeholder view (zie 
nr. 61) beter past bij de institutionele dan bij de contractuele opvatting94. 
 
In het institutionele denkkader is de bestuurder geen lasthebber. De kwalificatie als 
lasthebber stoot immers op een aantal belangrijke bezwaren. Zo kan een vennootschap 
niet zelf de handelingen stellen waarvoor haar bestuurders bevoegd zijn, terwijl het 
behoud van de eigen bevoegdheid van de lastgever nochtans essentieel is bij lastgeving95. 
De vennootschap kan immers niet anders aan het rechtsverkeer deelnemen dan door een 
vertegenwoordiger en zelfs de andere organen dan het bestuursorgaan kunnen niet 
optreden in de exclusieve bevoegdheidssfeer van het bestuursorgaan en behoudens 
statutaire afwijking zelfs niet in diens andere zelfstandige bevoegdheden96 (over het 
conceptuele onderscheid tussen zelfstandige en exclusieve bevoegdheden, zie hoofdstuk 
II.2). Een ander pijnpunt in de kwalificatie als lasthebber is dat de bestuurder niet alleen 
rechtshandelingen met vertegenwoordiging naar derden toe stelt, zoals de lasthebber, 
maar ook materiële en zuiver interne handelingen97. Ook is zijn bevoegdheid, anders dan 
die van de lasthebber, niet beperkt tot daden van beheer98 (al heeft de wetgever daar wel 
een tijd aan vastgehouden, zie nrs. 158 en 168). 
 
De institutionele opvatting kwalificeert de raad van bestuur als een orgaan met 
zelfstandige bevoegdheden99. De orgaantheorie, die in de contractuele opvatting geen 
plaats vond (nr. 21), wortelt niet toevallig net zoals de institutionele opvatting in het 
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publiek recht100 en vond in het Belgische vennootschapsrecht geleidelijk aanvaarding 
vanaf het midden van de twintigste eeuw101. Anders dan een lasthebber hoeft een orgaan 
geen volmacht voor te leggen om zijn bevoegdheid te bewijzen, worden zijn 
onrechtmatige daden toegerekend aan de vennootschap (terwijl de lasthebber de lastgever 
alleen voor rechtshandelingen en niet voor rechtsfeiten vertegenwoordigt)102. In de NV, 
de BVBA en de Comm.VA geldt sinds 1973 bovendien de Prokura-leer, volgens dewelke 
andere dan de wettelijke bevoegdheidsbeperkingen niet kunnen worden tegengeworpen 
aan derden (nr. 168). 
 
23. GEVOLGEN VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – In een institutionele structuur die 
gedreven wordt door het zelfstandige vennootschapsbelang, in plaats van het belang van 
alle aandeelhouders, is men meer geneigd om het primaat van het bestuursorgaan aan te 
nemen103. Van primordiaal belang is dan immers een juridische structuur uit te bouwen 
die toelaat de onderneming efficiënt te leiden, veeleer dan de aandeelhouders alles zelf 
contractueel te laten regelen104. Mede onder invloed van de theorievorming over de 
rechtspersoonlijkheid werd de positie van de bestuurders sterker bij de overgang van de 
negentiende naar de twintigste eeuw105. In België consacreerde de Wet van 1973 de 
institutionele theorie door de raad van bestuur als het enige orgaan van 
vertegenwoordiging aan te wijzen en de residuaire bevoegdheid van de algemene 
vergadering te verschuiven naar de raad van bestuur (nrs. 168 en 245)106. De 
bevoegdheden van de vennootschapsorganen vloeiden dus niet langer voort uit een 
contract, via delegatie door de algemene vergadering aan de bestuurders als lasthebbers, 
maar uit de wet, en de bestuurders werden steeds meer als organen gezien107. Als gevolg 
daarvan dringt ook de analoge toepassing van de ad nutum-herroepbaarheid van 
bestuurders zich niet meer even krachtig op. Integendeel, die regel past moeilijk in de 
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institutionele visie, omdat hij afbreuk zou doen aan het langdurige karakter van de 
vennootschap als instituut108 en de functie van de raad van bestuur als orgaan109. 
 
24. KRITIEK – Net zoals de contractuele opvatting is de institutionele opvatting van de 
vennootschap onder vuur komen te staan. Allereerst staat de noodzaak zelf van de theorie 
ter discussie: het bestaan van dwingende wettelijke regels staat niet in de weg aan een 
contractuele kwalificatie van de vennootschap: dwingende regels zijn er ook voor andere 
overeenkomsten die duurverhoudingen doen ontstaan110. Bovendien kan de institutionele 
opvatting niet alle aspecten van de vennootschap verklaren, zodat ook in de institutionele 
visie het gemeen verbintenissen- en contractenrecht noodgedwongen toepassing vinden 
op de oprichting en een groot deel van de relaties tussen de vennootschap en de 
aandeelhouders en de relaties tussen de aandeelhouders onderling111. Hetzelfde geldt voor 
de kwalificatie van de bestuurder als lasthebber: de principes inzake lastgeving kunnen 
minstens voor een aantal aspecten van de bestuursfunctie een nuttige leidraad bieden112, 
terwijl een sui generis-kwalificatie als orgaan weinig houvast biedt en heel wat 
onzekerheid laat bestaan113. De individuele bestuurder is overigens niet zelf een orgaan, 
maar maakt er slechts deel van uit114. Een aantal auteurs namen de orgaantheorie stevig op 
de korrel en suggereerden alternatieven. Wat de buitencontractuele aansprakelijkheid van 
een bestuurder betreft, brak VANANROYE een lans voor het Nederlandse criterium van de 
verkeersopvattingen, volgens hetwelk de rechtspersoon aansprakelijk gesteld kan worden 
voor handelingen die een voorzichtig en redelijk mens als een handeling van de 
rechtspersoon percipieert115. DELVOIE ondernam een zeer verdienstelijke poging om het 
optreden van de bestuurder voor de vennootschap te herconceptualiseren als een 
combinatie van lastgeving voor de toerekening van rechtshandelingen en 
aanstellersaansprakelijkheid voor onrechtmatige daden116. 
 
Een ander punt van kritiek op de institutionele leer is dat ze de individuele rechten van de 
aandeelhouders en de sterk contractuele aard van kleinere vennootschappen en andere 
vennootschapsvormen dan de NV miskent117. De theorie paste wel goed bij een sterke 

                                              
108 E. GAILLARD, La théorie institutionnelle et le fonctionnement de la société anonyme, Parijs, Sirey, 1932, 42, 120-
123. 
109 VAN RYN, Principes, I, 382. 
110 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 96; RONSE, Algemeen deel, 81; H. INGELS, “De aard van de 
oprichtingshandeling: een oude discussie beslecht?”, TRV 1996, (583) 594-595; J. RONSE, “Vennootschaps- en 
verbintenissenrecht” in Op de grenzen van komend recht: opstellen aangeboden aan J.H. Beekhuis, Deventer, 
Kluwer, 1969, (203) 206. Zie ook V. SIMONART, “La contractualisation des sociétés, ou les aménagements 
contractuels des mécanismes sociétaires”, RPS 1995, (75) 97. 
111 FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 102-103; K. GEENS en M. WYCKAERT, “Doorwerking van het gemeen 
contractenrecht in het vennootschappelijk rechtspersonenrecht” in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE 

VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen 2013, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2013, 
(235) 243; MALHERBE et al., Précis, 2011, 207; Y. MERCHIERS, “De vennootschap: juridisch kader voor de 
onderneming in haar maatschappelijke dimensie”, TPR 1988, (357) 382-383; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 110. 
112 B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Deurne, Story-Scientia, 1997, 363-374; TILLEMAN, Bestuur, 7-16. 
113 B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Deurne, Story-Scientia, 1997, 363; TILLEMAN, Bestuur, 6-7. 
114 A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann.Fac.Dr.Liège 1982, (271) 300. 
115 J. VANANROYE, “Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties” in Liber amicorum Marcel Storme, 
Brussel, Story-Scientia, 2004, 753-793. 
116 J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 590 p. 
117 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 216; FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 104-105; GEENS en WYCKAERT, 
Algemeen deel, 96. 



35 

raad van bestuur, maar stemt minder overeen met de realiteit sinds de bevoegdheden van 
de algemene vergadering, de gelijkheid tussen aandeelhouders, de goede trouw en de 
bescherming van minderheidsaandeelhouders en stakeholders weer sterk beklemtoond 
worden (zie nr. 164)118. Enigszins naïef is ook de veronderstelling dat alle betrokkenen bij 
de vennootschap één gelijk belang hebben en dat de aandeelhouders daar actief aan 
meewerken119 (nrs. 106-108 en 111-117). Een ander bezwaar luidt dat de institutionele 
opvatting de vennootschap te weinig ruimte laat om de belangen van derden in 
overweging te nemen (nr. 61)120, al leent de institutionele visie zich hier nog altijd beter 
toe dan haar contractuele tegenhanger (nr. 22). De kwalificatie als instituut is tot slot een 
vaag concept, dat aan “chronische onduidelijkheid” lijdt en ter rechtvaardiging van zowat 
elke regel kan worden ingeroepen om elke juridische fundering te ontvluchten121. De 
institutionele theorie is dan ook nooit in absolute vorm aanvaard122.  
 

§ 3. Middenweg 

25. Als gevolg van de tekortkomingen van de institutionele leer kan de contractuele 
theorie vandaag weer op een toegenomen sympathie rekenen123. In een poging om tot 
synthese te komen, wordt voor beide opvattingen een eigen, complementair nut gezien. 
Zo schrijft men dat de vennootschap op het interne vlak contractueel is van aard, maar op 
het externe vlak institutioneel124, dat de vennootschap opgericht wordt door middel van 
een contract125, maar daarna als instituut verder bestaat126, of nog, dat de institutionele 
opvatting het meest geschikt is voor grote kapitaalvennootschappen en de contractuele 
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GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 96; K. GEENS en M. WYCKAERT, “Doorwerking van het gemeen 
contractenrecht in het vennootschappelijk rechtspersonenrecht” in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE 
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123 J.-P. BERTREL, “Liberté contractuelle et sociétés”, Rev. trim. Dr. Comm. 1996, (595) 616-619; DE CORDT, 
L’égalité entre actionnaires, 219-220; V. SIMONART, “La contractualisation des sociétés, ou les aménagements 
contractuels des mécanismes sociétaires”, RPS 1995, (75) 97. 
124 Bankcommissie, Jaarverslag 1947-48, 64; COIPEL, Dispositions communes, 257; RESTEAU, Traité, I, 17; RONSE, 
Algemeen deel, 76-77; VAN RYN, Principes, I, 216. 
125 K. GEENS, “Een onderwijsleerplan vennootschapsrecht: horizontaal of vertikaal?” in Y. POULLET, P. WERY en P. 
WYNANTS (eds.), Liber Amicorum M. Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, (599) 605-606; GEENS en WYCKAERT, 
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J.H. Beekhuis, Deventer, Kluwer, 1969, (203) 212-214; RONSE, Algemeen deel, 77-80. 
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oprichtingsakte, zodat het zelfs tot dat ogenblik is dat er enkel een contract bestaat: A. FRANÇOIS, “De vennootschap 
tussen (enkel) contract en rechtspersoon: de controverses beslecht?”, TPR 2002, (1381) 1409. 
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opvatting vooral voor de kleinere vennootschappen of enkel de personenvennootschappen 
geldt, of zelfs enkel voor deze zonder rechtspersoonlijkheid127. 
 
Daarmee gepaard gaand wordt ook voor het statuut van de bestuurder vaak voor een 
middenweg gekozen, door te stellen dat de bestuurder intern lasthebber is en extern 
optreedt als (lid van een) orgaan128. Waar VAN RYN nog met een sui generis-kwalificatie 
op de proppen kwam129, luidt de meerderheidsopvatting vandaag dat de bestuurs-
overeenkomst een gemengde overeenkomst is, waarop de regels van lastgeving per 
analogie toepassing vinden voor zover het Wetboek van vennootschappen er niet van 
afwijkt en zij doelmatig zijn130. Daarbij zijn deze regels vooral nuttig waar het gaat om het 
statuut van individuele bestuurders, maar amper bruikbaar op de raad van bestuur als 
collegiaal orgaan131. In lijn met de middenweg tussen de contractuele en institutionele 
opvatting van de vennootschap, beschouwt men de interne rechtsbetrekking tussen 
bestuurder en vennootschap contractueel van aard en de externe van organieke aard132, en 
wordt in onvolkomen rechtspersonen het mandaat van de zaakvoerder als lastgeving 
gekwalificeerd133.  
 
Wat er ook van zij, de precieze kwalificatie van de vennootschap lijkt aan belang te 
hebben ingeboet, nu het verbintenissenrecht soepeler is geworden ten aanzien van een 
aantal figuren die oorspronkelijk moeilijk pasten in de contractuele opvatting. Zo heeft het 
Hof van Cassatie de kwalificatie van het besluit van de algemene vergadering als 
overeenkomst verworpen134 en verklaart men het vandaag aan de hand van de figuur van 
de partijbeslissing135 of een rechtshandeling van eigen vennootschapsrechtelijke aard136. 
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Daarnaast wordt het wettelijk en statutair kader van een vennootschap aangevuld met een 
veelvoud aan extrastatutaire overeenkomsten (een fenomeen dat de “contractualisatie” 
van het vennootschapsrecht gedoopt werd)137. Enkele auteurs zijn dan ook van mening dat 
de discussie over de rechtsaard van de vennootschap vooral een academisch of theoretisch 
belang toekomt138. 
 
26. Voor de volledigheid wordt nog gemeld dat het weinig voldoening gevende antwoord 
van de contractuele en de institutionele theorie de rechtsleer heeft aangezet tot de 
ontwikkeling van alternatieve theorieën, zoals de functionele en structurele opvattingen. 
Aangezien daaraan nauwelijks juridische gevolgen worden verbonden, zeker voor de 
verhouding tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur, wordt voor deze 
theorieën verwezen naar de uitstekende rechtsleer daaromtrent139. 
 
Elk van de hier besproken theorieën doet de complexe vennootschapsrealiteit op de één of 
andere wijze onrecht aan140, terwijl geen ervan een duidelijke basis biedt voor een 
afbakening van de bevoegdheden tussen algemene vergadering en raad van bestuur. Hun 
rol is dan ook vooral verklarend, maar niet normerend141 – evenmin zo in de uitwerking 
van een bevoegdheidskader in deze studie. 
 

AFDELING 2. (RECHTS)ECONOMISCHE THEORIEËN VAN DE ONDERNEMING 

27. INLEIDING – De Angelsaksische visies op de vennootschap vallen moeilijk in te 
passen in de boven gehanteerde tweedeling tussen de contractuele en de institutionele 
opvatting, omdat de discussies daar niet over dezelfde breuklijn werden gevoerd. De 
Angelsaksische doctrine staat niet bekend als grote liefhebber van theorie142, maar 
vertoont des te meer affiniteit met de rechtseconomische benadering. Het 
onderzoeksobject is daarbij de onderneming, hetgeen een ruimer begrip is dan dat van de 
vennootschap, maar de bevindingen hebben wel een belangrijke invloed in 
vennootschapsrechtelijke vraagstukken. De vraag die de (rechts)economen in de eerste 
plaats bezighield, is waarom bepaalde activiteiten in het kader van een onderneming 
worden uitgevoerd en andere via zuiver contractuele marktuitwisselingen. De eerste 
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theorie die de onderneming van naderbij onderzocht, de transactiekostenleer (§ 1), kan 
men daarbij als een voornamelijk institutionele opvatting zien143. De latere theorieën gaan 
van de definitie van de onderneming als een knooppunt van contracten (§ 2), over de 
agency-theorie (§ 3) en de theorie van de eigendomsrechten (§ 4), tot de 
teamproductietheorie (§ 5). Deze theorieën zijn sterk aan elkaar verwant en alle 
doordrongen van een bijzondere contractuele opvatting, geheten de “contractariaanse” 
visie144. 
 

§ 1. Transactiekostentheorie 

28. THEORIE – De traditionele, neoklassieke school in de economie onderzocht hoe 
markttransacties tot stand komen als het resultaat van een wisselwerking van vraag en 
aanbod. In deze visie zijn het vooral schaalvoordelen die ertoe leiden dat activiteiten 
gegroepeerd worden binnen een onderneming145. De neoklassieke benadering biedt 
evenwel geen antwoord op de vraag waarom niet álle activiteiten gegroepeerd worden 
binnen een onderneming en op de vraag hoe de onderneming intern werkt146. De 
onderneming was met andere woorden een “zwarte doos” (black box). Er was nood aan 
een theorie die meer licht wierp op de inhoud en de bestaansreden van die zwarte doos147. 
 
29. De aanzet tot een ondernemingstheorie (theory of the firm) en, meer algemeen, de zgn. 
nieuwe institutionele economie werd gegeven in 1937, met het inmiddels klassieke werk 
The Nature of the Firm, van de hand van Ronald COASE. De bestaansreden voor de 
onderneming lag volgens deze economist in het feit dat er kosten verbonden zijn aan het 
gebruik van het prijsmechanisme dat de markten stuurt. In de markt moet men immers 
zoeken naar aanbieders van het gewenste goed en daartussen kiezen (de zgn. zoekkosten 
of search costs), vervolgens een overeenkomst bereiken en uitschrijven (de zgn. 
onderhandelingskosten of bargaining costs) en tenslotte controleren of de tegenpartij zijn 
verplichtingen nakomt en deze desnoods juridisch afdwingen (de zgn. afdwingingskosten 
of enforcement costs)148. Door uitwisselingen te onttrekken aan de onderhandelingen in de 
markt en te vervangen door beslissingen op basis van autoriteit binnen het institutionele 
kader van de onderneming, kan men deze kosten minimaliseren149. Deze theorie is pas 
echt doorgebroken in 1960, toen COASE zijn artikel over The Problem of Social Cost 
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publiceerde (zie hierover ook nrs. 68-70). Hoewel hij in deze publicatie verwees naar de 
“kosten van markttransacties”150 en de term “transactiekosten” pas daarna geleidelijk in 
gebruik is geraakt, wordt zijn leer vaak de “transactiekostenbenadering” genoemd151.  
 
Niet alleen nam COASE de term “transactiekosten” niet in de mond, hij heeft ook het 
concept nooit gedefinieerd. De voorbeelden die hij aanhaalde, lieten uitschijnen dat 
transactiekosten enkel in marktverhandelingen ontstonden152. De theorie van COASE werd 
later veralgemeend en in eenzelfde beweging werd de notie transactiekosten uitgebreid. 
Transactiekosten, zo wordt sindsdien aangenomen in de theory of the firm, doen zich niet 
enkel voor in de markt (externe transactiekosten), maar binnen elke contractuele 
verhouding en elke onderneming (interne transactiekosten). De transactie kan dan niet 
enkel een contractuele transactie in een marktomgeving zijn, maar ook een meer 
institutionele vorm van economische coördinatie153. Deze evolutie paste ook in de 
beweging om de lijn tussen markten en bedrijven niet meer zo scherp te trekken als 
COASE oorspronkelijk deed154. Deze draad werd enthousiast opgepikt door WILLIAMSON, 
die de transactiekostenleer verder uitwerkte en ruimere bekendheid gaf155, en ze meteen 
ook openstelde voor meer contractuele opvattingen van de vennootschap. Enkele bekende 
economen gingen zelfs een stap verder en beweerde dat de onderneming eigenlijk niet 
meer is dan een knooppunt van contracten in ruime zin (nr. 31). In hun redenering bestaan 
er a fortiori transactiekosten binnen de ondernemingsstructuur, omdat de transacties die 
binnen een onderneming plaatsvinden niet veel verschillen van deze in marktrelaties. 
 
30. BELANG VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – De oorspronkelijke leer van COASE 
diende enkel om de grens af te bakenen tussen markten en ondernemingen en heeft op 
zich dan ook geen implicaties voor de bevoegdheidsverdeling binnen een vennootschap. 
Met de vaststelling dat transactiekosten zich ook voordoen in relaties binnen de 
onderneming, is daar verandering in gekomen en is het mogelijke belang van de theorie 
voor de interne bevoegdheidsverdeling bijzonder groot geworden. De rol van de 
transactiekosten zal dan ook uitgebreid worden geanalyseerd bij de vaststelling van de 
criteria voor een optimale bevoegdheidsverdeling in hoofdstuk I.2. 
 

§ 2. Opvatting als knooppunt van contracten 

31. THEORIE – De Amerikaanse doctrine die verder bouwde op de aanzet gegeven door 
COASE en WILLIAMSON is de contractuele richting ingeslagen. Reeds in 1976 noemden 
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JENSEN en MECKLING de vennootschap een knooppunt van contracten (nexus of 
contracts)156. De vennootschap is in deze visie een bundeling van impliciete en expliciete 
contracten. Deze omvatten niet alleen het contract tussen de aandeelhouders, zoals in de 
boven beschreven contractuele opvatting van de vennootschap (nr. 19), maar ook 
toeleveringscontracten, overeenkomsten met klanten, arbeidsovereenkomsten, leningen 
bij banken, enz.157 Deze theorie verschilt van de in Afdeling 1 besproken contractuele 
opvatting van de vennootschap doordat ze minder nauwgezet omspringt met de juridische 
gevolgen van de kwalificatie als overeenkomst en doordat ze gepaard gaat met een sterk 
libertarisme158. Aandeelhouders krijgen er een grote speelruimte om de werking van de 
vennootschap zelf in de statuten aan te passen aan de concrete omstandigheden159. 
 
De “contractariaanse” (contractarian) opvatting van de vennootschap werd al gauw het 
dominante paradigma in de Amerikaanse vennootschapsrechtsliteratuur. De implicaties 
ervan werden op prominente wijze verwoord door EASTERBROOK en FISCHEL. Onder 
meer de relatie tussen de managers en de aandeelhouders van een publieke vennootschap 
werd als een contractuele relatie beschouwd. De entrepreneur die met zijn vennootschap 
publiek gaat, wil immers een hoge prijs krijgen voor aandelen. Aangezien beleggers 
alleen bereid zijn die te betalen (in contractuele termen: het aanbod te aanvaarden) 
wanneer de statuten van een goede corporate governance getuigen, zal de entrepreneur 
die kwaliteit aanbieden160. Om dezelfde redenen zullen ondernemers hun vennootschap 
ook incorporeren in een staat die het beste vennootschapsrecht aanbiedt161. Op zijn beurt 
wakkert dit de concurrentie tussen staten aan om dat vennootschapsrecht aan te bieden dat 
de waarde van de vennootschap maximaliseert. Enkel op die manier kunnen ze immers 
veel incorporaties aantrekken, en dus ook franchise fees en werk voor de lokale 
advocaten162. De rol van het vennootschapsrecht bestaat er in de contractariaanse visie 
dan ook in om het contracteren te faciliteren door een standaardcontract aan te bieden dat 
de meeste vennootschappen sowieso zouden hebben gekozen163. De vennootschappen 
kunnen die standaardcontracten dan naar eigen goeddunken aanpassen164. 
 
32. BELANG VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – Op zich heeft de contractariaanse visie 
geen andere gevolgen voor de bevoegdheidsverdeling dan dat die contractueel 
vormgegeven mag worden165. Het belang van deze visie manifesteert zich dus vooral bij 
de vraag naar het dwingende of aanvullende karakter van de bevoegdheidsverdeling 
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(nrs. 134-141). De contractariaanse theorie is op zich inderdaad een onvolledig 
denkkader, maar ze heeft wel de basis gelegd voor verschillende belangrijke theorieën, nl. 
de agency-theorie, de eigendomsopvatting en de teamproductietheorie, die wél gevolgen 
hebben voor de bevoegdheidsverdeling en die hierna achtereenvolgens worden besproken. 
 

§ 3. Agency-theorie 

33. THEORIE – De neoklassieke en nieuw-institutionele theorieën die hierboven werden 
besproken (nrs. 28-30), bleken soms tekort te schieten omdat zij vertrouwden op rationele 
actoren die enkel oog hadden voor het vennootschapsbelang. Rond de jaren ’60 vulden 
managertheorieën (managerial theory) en gedragstheorieën (behavioral theory) deze 
leemte op. Waar de eerste er nog van uitgingen dat managers rationeel denken maar 
vooral hun eigen nut maximaliseren166, stelden de tweede zelfs de veronderstelling in 
vraag dat elke economische actor een homo economicus is en onderzochten ze de 
gevolgen van zijn beperkte rationaliteit (bounded rationality)167. 
 
34. Op deze basis, en in het bijzonder deze gelegd door de managertheorieën, entte zich 
vanaf de jaren ‘70 de principal-agent-analyse168. Hoewel de term agency strikt genomen 
naar de juridische figuur van de lastgeving verwijst, wordt ze in rechtseconomische 
context in ruimere zin gebruikt: de standaarddefinitie van JENSEN en MECKLING verwijst 
naar elke relatie waarbij één partij (de agent) een dienst levert namens de andere (de 
principaal) die een zekere delegatie van beslissingsbevoegdheid inhoudt169. Het nieuwe 
inzicht van de agency-theorie is dat de belangen van de agent niet dezelfde zijn als die 
van de principaal: aangezien de agent niet alle vruchten plukt en/of niet alle kosten draagt 
van zijn handelingen, zal hij soms geneigd zijn minder inspanningen te leveren en/of meer 
kosten te veroorzaken dan de principaal zou wensen. De principaal kan proberen dit te 
vermijden door de prestaties van de agent te controleren, maar dit zal ook kosten 
meebrengen of zelfs onmogelijk zijn door asymmetrische informatie170. De oorzaak 
daarvan kan zijn dat de agent over een grotere deskundigheid of kennis beschikt dan de 
principaal (hidden information) en/of dat de principaal de handelingen van de agent niet 
rechtstreeks kan waarnemen (hidden action)171. Agency-relaties brengen bijgevolg 
verschillende soorten kosten mee, namelijk deze van toezicht door de principaal 

                                              
166 W. BAUMOL, Business Behavior, Value and Growth, New York, Macmillan, 1959, 164 p. (in zijn revenue 
maximization theory streven managers meer naar inkomsten dan naar winst); R. MARRIS, The Economic Theory of 
‘Managerial’ Capitalism, London, Macmillan, 1964, 346 p. (in zijn growth maximization model focussen managers 
teveel op groei); O. WILLIAMSON, The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of 
the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs N.J., 1964, 182 p. (in zijn managerial discretion theory doen managers 
discretionaire uitgaven aan persoonlijke voordelen ten koste van de winst). 
167 Zie R. CYERT en J. MARCH, A Behavioral Theory of the Firm, New Jersey, Prentice-Hall, 1963. 
168 Bv. M. SPENCE en R. ZECKHAUSER, “Insurance, Information, and Individual Action”, American Economic Review 
1971, 380-387; S. ROSS, “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem”, American Economic Review 
1973, 134. 
169 M. JENSEN en W. MECKLING, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership 
Structure”, Journal of Financial Economics 1976, (305) 308-309; M. HELLWIG, “On the Economics and Politics of 
Corporate Finance and Corporate Control” in X. VIVES (ed.), Corporate Governance: Theoretical and Empirical 
Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 103. 
170 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “Agency Problems and Legal Strategies” in KRAAKMAN et al., 
Anatomy, (35) 35. 
171 K. ARROW, “The Economics of Agency” in J. PRATT en R. ZECKHAUSER (eds.), Principals and Agents: The 
Structure of Business, Boston, Harvard Business School, 1985, (37) 38. 
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(monitoring costs), deze van toewijding door de agent (bonding costs), en de kosten die 
desondanks blijven bestaan doordat de agent niet precies handelt naar de wens van de 
principaal (residual loss). Samen worden deze agency-kosten genoemd172. 
 
35. In de vennootschapscontext doen zich verschillende types van agency-relaties voor. 
Vooral het zgn. “eerste agency-probleem” is relevant voor het voorliggende onderzoek 
(i.v.m. het tweede agency-probleem, zie nr. 106)173. Dit probleem situeert zich immers in 
de verhouding tussen enerzijds de bestuurders en het management en anderzijds de 
aandeelhouders, wanneer deze laatsten niet zelf de vennootschap besturen. De bestuurders 
en managers worden bij een dergelijk “scheiding van eigendom en controle” geacht de 
vennootschap zo goed mogelijk te besturen in het belang van de aandeelhouders, maar 
hebben daar niet altijd belang bij, daar zij per definitie niet alle winsten ontvangen die zij 
genereren174. Voor hen kan het daarom verleidelijk zijn om zichzelf overdreven grote 
vergoedingen uit te keren, zich een onnodig dure kantoorinrichting aan te schaffen, 
vrienden een baan te bezorgen in het bedrijf terwijl er betere kandidaten te vinden zijn, 
lievelingsprojecten uit te voeren die niet of weinig bijdragen tot de 
aandeelhouderswaarde, inefficiënte acquisities te doen (empire-building) of efficiënte 
overnamebiedingen tegen te houden om hun eigen positie te vrijwaren enz. Reeds in de 
achttiende eeuw kaartte de klassieke econoom Adam SMITH voor het eerst het probleem 
aan van de belangendivergentie tussen bestuurders en aandeelhouders met de inmiddels 
gevleugelde woorden: 

“The directors of such companies, however, being the managers rather of other 
people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should 
watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private 
copartnery frequently watch over their own.”175 

 
36. Dit eerste agency-probleem intensifieert naarmate de aandeelhoudersbasis verder 
gefragmenteerd raakt, een fenomeen waarvan de ubiquiteit in de Verenigde Staten voor 
het eerst empirisch werd vastgesteld in de jaren ’30, door BERLE en MEANS

176. Zij gaven 
de aanzet tot het inzicht dat vooral kleine aandeelhouders met een probleem van 
collectieve actie (collective action) kampen. Voor individuele aandeelhouders loont het 
immers zelden de moeite om tijd en energie te investeren in het onderzoek van de 
vennootschapssituatie en overeenkomstig te stemmen, laat staan om zelf een initiatief te 
nemen. Zij dragen immers alle kosten van dergelijke investering, terwijl het onzeker is of 
de algemene vergadering het initiatief zal goedkeuren en de eventuele opbrengsten 
gedeeld worden met de overige aandeelhouders (en dus een soort publiek goed zijn). Het 
is voor een individuele aandeelhouder dan ook efficiënter om geen moeite te doen – 

                                              
172 M. JENSEN en W. MECKLING, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership 
Structure”, Journal of Financial Economics 1976, (305) 308. 
173 Daarnaast bestaat er ook een derde agency-conflict, dat betrekking heeft op de relatie tussen de vennootschap en 
haar contractuele tegenpartijen (J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “Agency Problems and Legal 
Strategies” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (35) 36; D. HEREMANS en K. BOSQUET, “Vennootschapsrecht vs. Law, 
Economics en Finance” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Quid leges sine cogitatione?, Antwerpen, Biblo, 2011, (16) 
19-20). 
174 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “Agency Problems and Legal Strategies” in KRAAKMAN et al., 
Anatomy, (35) 36. 
175 A. SMITH, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, New York, Modern Library, 1937, 
700. De eerste editie van dit werk werd gepubliceerd in 1776. 
176 A. BERLE en G. MEANS, The Modern Corporation and Private Property, New York, MacMillan, 1933, 396 p. 
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vandaar de term “rationele apathie” – en te vrijbuiten (freeriding) op eventuele 
inspanningen door andere aandeelhouders (zie ook nrs. 74 en 111)177. Dat is niet alleen zo 
voor aandeelhouders die nauwelijks of meestal geen invloed hebben op de uitkomst van 
de stemming; zelfs voor een aandeelhouder die zeker weet dat hij invloed zal hebben, kan 
het gebeuren dat het niet de moeite loont om (voldoende) te investeren in een goede 
stem178. Zeker wanneer de markt voor aandelen in de vennootschap erg liquide is, kan het 
voor een ontevreden aandeelhouder aanlokkelijker zijn om “te stemmen met de voeten” 
en zijn aandelen te verkopen179. Hoe meer het aandeelhouderschap verspreid is, hoe meer 
de opbrengsten van aandeelhoudersactivisme verdeeld worden en hoe moeilijker het 
wordt om vrijbuiterij te vermijden. Als gevolg daarvan verzwakt de controle op bestuur 
en management en wordt het agency-probleem nog acuter180. 
 
Hoewel aandelenparticipaties vooral in continentaal-Europese vennootschappen 
doorgaans verre van versplinterd zijn, is het eerste agency-conflict ook daar een punt van 
zorg. Hoewel daar veelal een dominante aandeelhouder of een coalitie van 
aandeelhouders bestaat die de besluitvorming beheerst, stelt men toch geregeld 
meningsverschillen met bestuurders en managers vast. De motieven van bestuurders en 
managers vertonen daarbij vaak sterke gelijkenissen met deze van Amerikaanse 
bestuurders en managers, zodat de bevindingen in de (vooral Amerikaanse) literatuur 
terzake ook nuttige inzichten opleveren voor een meer continentaal-Europees georiënteerd 
onderzoek als het voorliggende181. 
 
37. Een tweede nuancering op het belang van de agency-theorie volgt uit de stewardship 
theorie die opdook in de jaren ’90. Deze bekritiseerde de agency-theorie voor zijn sterke 
focus op belangenconflicten en vestigde er de aandacht op dat het management vaak net 
gericht is op het verwezenlijken van het vennootschapsbelang en betere kennis van zaken 
heeft. De voornaamste conclusie die zij daaruit trekt, is dat de rol van het bestuursorgaan 
meer één van begeleider (steward) dan van controleur van het management is182. 
Aangezien bestuur en management in dit proefschrift samen beschouwd worden (nr. 5), 
kan deze discussie grotendeels terzijde gelaten worden. De bijzondere kennis van zaken 
van het management zal wel mee in overweging worden genomen als een voordeel van 
het bestuursorgaan, samenwerkend met het management, in vergelijking met de algemene 
vergadering. 
 
38. BELANG VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – Het eerste agency-probleem behandelt 
precies de relatie en bevoegdheidsverdeling tussen het bestuursorgaan (samen met het 
management; zie nr. 5) en de aandeelhouders en is dan ook van groot belang voor dit 

                                              
177 R. CLARK, Corporate Law, Boston, Little, Brown and Company, 1986, 390-396. Voor een numeriek voorbeeld, 
zie F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 1983, (395) 402-
403. Het concept van rationele apathie komt uit de politieke wetenschappen (M. OLSON, The Logic of Collective 
Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard University Press, 1965). 
178 J. GORDON, “Ties That Bond: Dual Class Common Stock and the Problem of Shareholder Choice”, California 
Law Review 1988, (1) 43-44. 
179 A. BHIDE, “The Hidden Costs of Stock Market Liquidity”, Journal of Financial Economics 1993, 31-51. 
180 A. BERLE en G. MEANS, The Modern Corporation and Private Property, New York, MacMillan Press, 1932, 6. 
181 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 116-117. 
182 Zie DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 67-80; L. VAN DEN BERGHE, “Internal Governance: The Neglected Pillar 
of Good Governance” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Van Alle markten: Liber amicorum Eddy Wymeersch, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, (939) 948-949. 
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onderzoek. De agency-theorie zal dan ook nadrukkelijk worden aangewend in de 
vormgeving van de criteria voor een optimale bevoegdheidsverdeling in het volgende 
hoofdstuk183. 
 

§ 4. Leer van de onvolledige contracten en eigendomsrechten 

39. THEORIE – De eigendomstheorie (“property rights theory”) focust op een ander 
probleem in de “contractuele” relaties van de vennootschap184, nl. dat van incomplete 
contracts: als gevolg van transactiekosten is het onmogelijk of buitenproportioneel duur 
om alle situaties te voorzien en contractueel te regelen185. De vraag hoe die leemtes in het 
contract dan kunnen worden ingevuld, moet volgens HART opgelost worden aan de hand 
van het eigendomsbegrip. Bepaalde partijen tot het contract moeten de eigendom hebben 
van de activa waarover het contract gaat, zodat zij over de residuaire controlerechten 
beschikken, m.a.w. het recht om te beslissen over niet in het contract geregelde 
vraagstukken. HART definieert de onderneming dan ook als een bundel van activa in 
gezamenlijke eigendom186. Daarbij worden de aandeelhouders als eigenaars beschouwd. 
Zij hebben de residuele rechten, terwijl de andere partijen in een vennootschap enkel die 
rechten hebben die hen expliciet werden toegekend bij contract. 
 
Net zoals de term “contract” in de contractariaanse opvatting (nr. 31), wordt de term 
“eigendom” in een ruimere betekenis gebruikt dan de juridische betekenis van zakelijke 
rechten verwijzend naar de relatie van een persoon tot een zaak. Zij verwijst er meer 
algemeen naar maatschappelijk erkende rechten en beperkingen op individuele 
gedragingen m.b.t. gebruiksrechten van productiemiddelen, goederen en diensten187. 
Strikt juridisch gezien is de aandeelhouder uiteraard geen eigenaar van (een deel van) de 
vennootschap, maar enkel van zijn aandelen in de vennootschap188.  
 
40. BELANG VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – De eigendomstheorie is verwant met 
alle boven besproken theorieën, maar kan geen sluitende verklaring bieden voor vennoot-
schappen waar de verspreide aandeelhouders niet de werkelijke controle voeren 

                                              
183 Zie voor de financiële sector: D. HEREMANS en K. BOSQUET, “The Future of Law and Finance after the Financial 
Crisis: New Perspectives on Regulation and Corporate Governance for Banks”, University of Illinois Law Review 
2011, (1551) 1557. 
184 Voor een conflict dat sommige auteurs vaststelden tussen de eigendomstheorie en de kwalificatie als knooppunt 
van contracten, zie I. CORBISIER, La société: contrat ou institution?, Brussel, Larcier, 2011, 277-278. 
185 O. HART, “Incomplete Contracts and the Theory of the Firm”, Journal of Law, Economics, and Organization 
1988, (119) 123. 
186 O. HART, “An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm”, Columbia Law Review 1989, (1757) 1766; O. 
HART en J. MOORE, “Property Rights and the Nature of the Firm”, Journal of Political Economy 1990, (1119) 1120. 
187 R. VAN DEN BERGH en D. HEREMANS, “Recht en economie”, Tijdschrift voor Economie en Management 1987, 
(139) 144. 
188 K. GEENS, “Hoe het vennootschapsrecht zich met een reverse takeover verweert tegen een overnamepoging door 
het beginsel van de juist prijs” in K. GEENS et al., Synthèses de droit bancaire et financier – Liber amicorum André 
Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, (451) 454-455; A. KEAY, “Shareholder Primacy in Corporate Law: Can it 
Survive? Should it Survive?”, ECFR 2010, (369) 393-397; M. LIPTON en W. SAVITT, “The Many Myths of Lucian 
Bebchuk”, Virginia Law Review 2007, (733) 754; L. STOUT, “Bad and Not-So-Bad Arguments for Shareholder 
Primacy”, Southern California Law Review 2002, (1189) 1190-1192; H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, 
Dike, 2011, 29-30 (2012). Contra D. DONALD, “Shareholder Voice And Its Opponents”, Journal of Corporate Law 
Studies 2005, 305. 
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(separation of ownership and control)189. De theorie geeft ook weinig duiding over de 
precieze rol van de aandeelhouders190 en kan zelfs misleidend zijn, nu aandeelhouders 
juridisch gesproken geen eigenaar zijn van de vennootschap (zie vorig randnummer). 
Argumenten die toch op deze foute premisse berusten, worden om die reden niet in 
overweging genomen in dit proefschrift. Het rechtseconomische inzicht dat zij als 
residuele eisers beter geschikt zijn om bepaalde beslissingen te nemen, is echter 
waardevol en zelfs fundamenteel voor de in het volgende hoofdstuk uitgewerkte criteria 
voor een optimale bevoegdheidsverdeling (nrs. 79-81). 
 

§ 5. Teamproductie-theorie 

41. THEORIE – Een contractariaanse opvatting die aanzienlijk verschilt van de agency-
theorie en de eigendomstheorie is de teamproductie-theorie. In deze visie is een publieke 
vennootschap een team, dat bestaat uit aandeelhouders, schuldeisers, werknemers, 
managers en zelfs de lokale gemeenschap, die allen essentiële bijdragen leveren tot de 
onderneming191. Deze bijdragen van de teamleden zijn vaak ondernemingsspecifiek 
(“firm-specific”, m.a.w. niet meer elders inzetbaar) en de output van de onderneming kan 
moeilijk getraceerd worden tot elke individuele bijdrage. In dergelijke omstandigheden 
ontstaat een probleem van teamproductie, dat voor het eerst werd aangekaart door 
ALCHIAN en DEMSETZ. Het wordt dan moeilijk om de opbrengsten van het team te 
verdelen op een manier die de inspanningen correct beloont en dus niet aanzet tot 
luiheid192. De andere teamleden dan de aandeelhouders kunnen net zo goed als de 
aandeelhouders vrezen voor uitbuiting en daarom terughoudend zijn om hun 
ondernemingsspecifieke investering te doen. BLAIR en STOUT stellen daarom voor om de 
vennootschap te zien als een hiërarchische structuur die over de investeringen waakt, met 
de bestuurders aan de top van die hiërarchie. Zij treden daarbij niet op als de “agenten” 
van de aandeelhouders, maar als “mediërende hiërarchen” (mediating hierarchs) die als 
een soort trustee van het hele team beslissen over de conflicterende claims op de 
gegenereerde opbrengsten193. Op die manier kunnen vennootschappen zich tegenover elk 
van de soorten teamleden er op een geloofwaardige wijze toe verbinden dat er geen 
uitbuiting zal zijn, en zo de kosten van hun team-specifieke investering verminderen194. 
 
42. BELANG VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – De teamproductietheorie laat zich 
kenmerken door een geloof in het bestuursorgaan als belangeloze mediator. Zoals verder 
zal worden aangetoond (nr. 81), is dit geloof niet steeds gerechtvaardigd. Bovendien sluit 
de teamproductie-theorie aan bij de opvatting dat de vennootschap de belangen van alle 
stakeholders moet dienen (een institutioneel trekje in deze overwegend contractuele 

                                              
189 O. HART, “An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm”, Columbia Law Review 1989, (1757) 1773; T. 
ULEN, “The Coasean Firm in Law and Economics”, Journal of Corporation Law 1993, (301) 316-317. 
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194 M. BLAIR en L. STOUT, “A Team Production Theory of Corporate Law”, Virginia Law Review 1999, (247) 280-
284. 



46 

opvatting)195, terwijl het verdere betoog deze opvatting zal nuanceren (nrs. 61-62). Aan de 
teamproductietheorie wordt in het navolgende dan ook geen aandacht besteed. 
 

AFDELING 3. POLITIEK GEÏNSPIREERDE OPVATTING VAN DE VENNOOTSCHAP 

43. INLEIDING – In de vennootschapsrechtsleer treft men ten slotte ook verwijzingen aan 
naar leerstukken over de parlementaire democratie uit het constitutioneel recht, de 
politieke wetenschappen en de politieke filosofie. Uit deze interne rechtsvergelijking en 
interdisciplinaire onderzoekingen put men dan inspiratie of zelfs argumenten om het 
Belgische vennootschapsrecht te (her)modelleren (§ 1). Om de waarde van deze 
vergelijkingen juist in te schatten, moet men nagaan of de vennootschap (hier beperkt tot 
de NV), voldoet aan de essentiële kenmerken van een parlementaire democratie (§ 2) en, 
belangrijker nog, of beide structuren wel dezelfde doelstellingen nastreven (§ 3). 
 

§ 1. Staatkundige visies op het vennootschapsrecht 

44. WETGEVING – De Belgische wetgever heeft menigmaal vragen van 
vennootschapsrecht opgelost op basis van een soort introspectie. Het Wetboek van 
vennootschappen verwijst sinds jaar en dag naar de “gewone regels van de 
beraadslagende vergaderingen” (art. 63 W.Venn.), waarbij men algemeen aanneemt dat 
dit de reglementen van Kamer en Senaat zijn196. Ook het verslag van PIRMEZ van 1868 
laat weinig aan de verbeelding over wat de inspiratiebron betreft voor de eerste Belgische 
vennootschappenwet: 
 

“les sociétés anonymes sont une espèce de petit gouvernement. Le système de notre 
Constitution, dont nous nous trouvons fort bien, est un régime de grande liberté et 
de grande publicité; nous proposons de l’appliquer aux sociétés anonymes; nous 
voulons que tous les intéressés puissent contrôler les affaires de leur 
gouvernement, et que l’on soit obligé de faire connaître ce qui se passe dans les 
hautes régions de la société, comme nous faisons connaître au pays ce qui se passe 
ici.”197 

 
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de vennootschap in de wet van 1873 als 
“kopie van de democratische staat zelf” geconcipieerd werd198. Niet alleen bestond er een 
vorm van wetgevende en uitvoerende macht in de vorm van een algemene vergadering en 
een raad van bestuur, zoals die reeds bestonden en we die vandaag nog kennen, maar ten 
tijde van Napoleons Code de commerce was er zelfs een soort rechterlijke macht, in de 
vorm van een verplichte aanduiding van arbiters voor de oplossing van 
vennootschapsgeschillen199. Dat de opvatting van de vennootschap en de 

                                              
195 I. CORBISIER, La société: contrat ou institution?, Brussel, Larcier, 2011, 77-78. 
196 HELLEMANS, De algemene vergadering, 659-676; F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés 
anonymes, 139; VAN RYN, Principes, I, 438-439. 
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bevoegdheidsverdeling daarbinnen als een soort van politieke democratie bleef doorleven, 
bewijst volgend citaat uit het handboek van RESTEAU: 
 

“Le pacte social est à la société ce que la Constitution est au peuple belge. […] Il 
existe ensuite le pouvoir législatif exercé en grande partie par nos Chambres qui 
prennent souverainement toutes les mesures utiles aux intérêts du pays […]. Enfin, 
le conseil d’administration, qui est le pouvoir exécutif chargé de gérer les affaires 
sociales dans les limites tracées par l’assemblée, comme les ministres exécutent les 
décisions prises par les Chambres législatives. 
Cette comparaison caractérise d’une façon assez exacte, croyons-nous, le rôle de 
chacun des organismes de la société.”200 

 
Meer recent lag een democratische reflex uitdrukkelijk aan de basis van de wettelijke 
invoering van verplichte genderquota in de raden van bestuur van beursgenoteerde 
vennootschappen (art. 518bis W.Venn.): “om het democratisch karakter ervan te 
versterken” moest de raad van bestuur volgens de Belgische wetgever een meer 
representatieve afspiegeling zijn van het aandeelhouderschap of zelfs de maatschappij als 
zodanig201.  
 
Het democratische discours is ook op het Europese niveau in het vennootschapsrecht 
doorgedrongen. Het Europese Actieplan tot modernisering van het vennootschapsrecht en 
verbetering van de corporate governance in de Europese Unie van 2003 stelde expliciet 
een versterking van de “aandeelhoudersdemocratie” voorop. Daarmee doelde de 
Commissie vooral op de evenredigheid van stemrecht en kapitaalinbreng, maar ook op 
een gedegen informatieverstrekking en het faciliteren van de uitoefening van het 
stemrecht202. Het eerste onderdeel leidde tot nog toe niet tot grootse resultaten (nr. 56), het 
tweede mondde onder meer uit in de Richtlijn Aandeelhoudersrechten van 2007203. 
 
45. RECHTSLEER – Ook aan de rechtsleer zijn de overeenkomsten tussen de NV en de 
staatsstructuur niet ontgaan. Zo schreef VAN RYN over de werking van de NV: 
 

“C’est la conception démocratique et parlementaire de la société anonyme, le 
pouvoir ‘exécutif’ étant, dans la société anonyme, sous la dépendance absolue du 
pouvoir législatif, incarné par l’assemblée générale, qui peut même, dans certaines 
limites, modifier la constitution – c’est-à-dire les statuts – de la société.”204 

 
                                              
200 RESTEAU, Traité, II, 247. 
201 Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht, Parl.St. Kamer 
2010-2011, nr. 211/004, 10, 29-30. Een soortgelijk initiatief op Europees niveau is niet expliciet ingegeven door een 
gelijkenis met de democratische staat, maar wel door de wens om een gelijkheid te bewerkstelligen (Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive 
directors of companies listed on stock exchanges and related measures, COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD), 
wat op zijn beurt wel een waarde is die vaak als een essentieel onderdeel van het concept democratie wordt 
bestempeld (zie nr. 55). 
202 Mededeling Commissie 21 mei 2003, Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate 
governance in de Europese Unie – Een actieplan, Brussel, COM(2003) 284, 17. 
203 Richtl. Parl. en Raad nr. 2007/36, 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van 
aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, Pb.L. 14 juli 2007, afl. 184, 17 (hierna verkort Richtlijn 
Aandeelhoudersrechten). 
204 VAN RYN, Principes, I, 381. 
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De rechtsleer durft uit deze analogie ook argumenten te putten voor een verruiming van 
de aandeelhoudersbevoegdheden, met de stelling dat de macht van het bestuursorgaan 
“niet democratisch gelegitimeerd” is205. Af en toe gaan ook stemmen op om politieke 
theorieën in het algemeen een grotere rol te laten spelen in het denken over 
besluitvorming in vennootschappen206. Vaker wordt de term “democratie” echter louter 
gebruikt als synoniem voor inspraak, zonder daar gevolgen aan te verbinden die uit enige 
staatsleer worden afgeleid207. 
 
46. PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE ALS REFERENTIEPUNT – Bovenstaande voorbeelden 
vergelijken de vennootschap met een onrechtstreekse democratie. Een analyse van de 
talrijke pogingen tot definitie van deze regeringsvorm valt buiten het bestek van deze 
studie208, zodat hier wordt volstaan met een verwijzing naar de meest voorkomende 
elementen. De klassieke formele begripsbepaling verwijst naar de institutionele regeling 
van politieke besluitvorming waarbij een representatief orgaan, het parlement, publieke 
controle uitoefent op de machtsuitoefening door de regering209. Meestal complementair 
daarmee wordt democratie ook materieel gedefinieerd, aan de hand van een aantal 
fundamentele waarden zoals vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid210. In het Europese 
Actieplan van 2003, bijvoorbeeld, was het vooral het gelijke stemrecht waarop de 
Europese Commissie doelde met de term aandeelhoudersdemocratie (nr. 44). 
 
De vertegenwoordigende democratie waarmee men de vennootschap gewoonlijk 
vergelijkt, is meer bijzonder het parlementair stelsel. Kenmerkend daarvoor is dat de 
uitvoerende macht verantwoording verschuldigd is aan het parlement en de 
regeringsleider niet rechtstreeks door het volk verkozen wordt (zoals in een presidentieel 
stelsel)211. Het zijn gewoonlijk nationale stelsels waarmee men de vennootschapsstructuur 
confronteert. Het Europese bestel komt daarbij nauwelijks ter sprake, mogelijks mede 
omdat de Europese Unie zelf met legitimiteitscrisis kampt. Toch kunnen de discussies 
daaromtrent interessante inzichten bieden, net omdat één van de belangrijkste punten van 
kritiek er de bevoegdheidsverdeling betreft, meer bepaald de versterking van de 
uitvoerende macht en de verzwakking van het parlement212. 
 

§ 2. Zwaktes in de vergelijking tussen vennootschap en parlementaire democratie 

47. VENNOOTSCHAP ALS DIRECTE DEMOCRATIE – De besluitvorming in vennootschappen 
met volkomen rechtspersoonlijkheid, zoals de NV, vertoont vandaag nog steeds een aantal 

                                              
205 Zo zeer nadrukkelijk: G. WILSON, “Democracy and the Modern Corporation”, The Western Political Quarterly 
1960, (45) 45-46. 
206 Bv. I. LEE, “Citizenship and the Corporation”, Law & Social Inquiry 2009, 129-168. 
207 Bv. A. HAMERMESH, “Corporate Democracy and Stockholder-Adopted By-Laws: Taking Back the Street?”, 
Tulane Law Review 1998, 409-495; G. HAYDEN en M. BODIE, “Shareholder Democracy and the Curious Turn 
toward Board Primacy”, William and Mary Law Review 2010, 2071-2121. 
208 Voor een beknopt overzicht door een vennootschapsjurist, zie DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 28-46. 
209 SCHUMPETER staat o.m. bekend voor het contrasteren van deze procedurele en materiële definitie van democratie 
(S. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy, Londen, Allen and Unwin, 2003, 250; de eerste editie 
verscheen in 1942). Zie ook S. SOTTIAUX, De Verenigde Staten van België, Mechelen, Kluwer, 2011, 22. 
210 S. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy, Londen, Allen and Unwin, 2003, 222. 
211 Zie artt. 101, eerste lid resp. 96, eerste lid GW. 
212 Voor een overzicht van het legitimiteitsdebat: A. FOLLESDAL en S. HIX, “Why there is a Democratic Deficit in the 
EU: A Response to Majone and Moravcsik”, Journal of Common Market Studies 2006, (533) 534-537. 
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treffende gelijkenissen met een parlementaire democratie. Zo is er in beide sprake van 
vertegenwoordiging van andermans belangen en bestaat de beslissingsstructuur uit een 
soort wetgevende vergadering die delibereert over de verschillende standpunten en beslist 
met een (eventueel versterkte) meerderheid, en een executieve die collegiaal besluit213 en 
rekenschap aflegt214. 
 
In een parlementaire – en dus onrechtstreekse – democratie krijgt het volk echter geen 
inspraak in inhoudelijke beslissingen, maar is zijn stem beperkt tot de keuze van 
volksvertegenwoordigers215. In de vennootschap daarentegen bestaat de legislatieve 
vergadering uit de aandeelhouders zelf216. Dit onderscheid wordt vaak over het hoofd 
gezien bij pleidooien voor meer aandeelhoudersdemocratie, met manke vergelijkingen tot 
gevolg, waarbij het stemrecht van het volk en dat van de parlementsleden door elkaar 
gehaald worden (vgl. nr. 48)217. De macht van het parlement over inhoudelijke kwesties 
mag dan wel ruimer zijn dan die van de algemene vergadering (al heeft dat te maken met 
de grotere reikwijdte van beslissingen van de staat dan die van een vennootschap; nr. 51), 
door haar directe werking is de inspraak van aandeelhouders in zekere zin net gróter dan 
die van burgers in een onrechtstreekse democratie218. Bovendien verkiezen 
aandeelhouders de bestuurders rechtstreeks, terwijl de regering formeel door de koning 
(art. 96, eerste lid GW) en in de praktijk door de coalitiepartijen wordt samengesteld, en 
kunnen aandeelhouders de bestuurders doorgaans ook makkelijker ontslaan dan de 
volksvertegenwoordigers ministers tot ontslag kunnen dwingen219. In presidentiële 
stelsels, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, is de keuze van de president wél direct en 

                                              
213 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van eigen aandelen en 
kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, (629) 632; H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 9; M. WYCKAERT, “Parole parole 
parole. Over echte en holle slogans in het Belgisch vennootschapsrecht”, TRV 2013, (94) 99.  
214 Zij het dat het bestuursorgaan in de NV geen begroting moet voorleggen voor het volgend jaar, maar slechts 
achteraf rekenschap geeft over het vorig jaar in een jaarrekening en jaarverslag (K. GEENS, “De bevoegdheid van de 
algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), 
Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 7). 
215 Hiertegen zou men kunnen opwerpen dat de gelijkenis blijft bestaan in vennootschappen met een 
piramidestructuur, waar de algemene vergadering van de moedervennootschap indirecte invloed uitoefent op het 
bestuur van de dochtervennootschap. In de mate dat daarmee de invloed van bepaalde aandeelhouders onevenredig 
versterkt wordt, bestaat er ook vanuit vennootschapsrechtelijke hoek kritiek op deze constructie. Voor een scherpe 
formulering van die kritiek op piramidestructuren, zie L. BEBCHUK, R. KRAAKMAN en G. TRIANTIS, “Stock Pyramids, 
Cross-Ownership, and Dual Class Equity” in R. MORCK ed., Concentrated Corporate Ownership, Chicago, 
University of Chicago Press, 2000, 295-318. 
216 Zie A.W. HERINGA, “Shareholders and Democracy?” in M. OLAERTS en C. SCHWARZ (eds.), Shareholder 
democracy. An analysis of shareholder involvement in corporate policies, Den Haag, Eleven, 2012, (7) 11; M. 
WYCKAERT, “Parole parole parole. Over echte en holle slogans in het Belgisch vennootschapsrecht”, TRV 2013, (94) 
98. 
217 Doordat de staat een bijkomende laag kent in het besluitvormingsproces, ontstaan daar ook bijkomende 
belangenconflicten, nl. tussen het parlementslid en de burgers die hem verkozen. 
218 De staten die ook elementen van een directe democratie incorporeren, door in bepaalde gevallen een referendum 
toe te laten, zijn relatief zeldzaam. Men denke bv. aan de Zwitserse en Californische referenda en volksinitiatieven 
en, zij het zonder bindende werking t.a.v. het resultaat, het Europees Burgerinitiatief. 
219 F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge MA, Harvard University 
Press, 1991, 77; M. WYCKAERT, “Parole parole parole. Over echte en holle slogans in het Belgisch 
vennootschapsrecht”, TRV 2013, (94) 99. Het ontslag van ministers kan worden uitgelokt door een vertrouwensmotie 
tegen de voltallige regering of (enkel op gemeenschaps- en gewestniveau) tegen individuele ministers (art. 96, 
tweede lid GW; artt. 71-72 BWHI; artt. 24-25 bijzonder decreet 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, BS 17 
oktober 2006, 55.090. 
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zelfs vrijer dan bij de keuze van bestuurders220, maar wordt de regering dan weer indirect 
gekozen, d.i. aangewezen door de president221.  
 
48. ONDEMOCRATISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE VENNOOTSCHAP – De NV is op 
meerdere vlakken verre van een (zelfs indirecte) democratie. Een eerste ondemocratische 
eigenschap van de vennootschap betreft de kring der stemgerechtigden. Ook al was dat 
vaak anders222, vandaag de dag hebben alle meerderjarige burgers in een democratie in 
principe stemrecht en zijn er slechts in de marge discussies mogelijk. Voorbeelden van 
zulke twistappels zijn het stemrecht voor migranten met andere nationaliteit en, meer 
theoretisch, het gegeven dat ook inwoners van andere landen de gevolgen ondervinden 
van het beleid van grootmachten zoals de Verenigde Staten. In de vennootschap 
daarentegen is het stemrecht voorbehouden aan de aandeelhouders223, hoewel ook andere 
categorieën van personen een rechtstreeks belang (kunnen) hebben bij de beslissingen en 
handelingen van de vennootschap. Men denkt daarbij in de eerste plaats aan haar 
werknemers, schuldeisers en consumenten, maar ook soms aan de bredere 
maatschappij224. Dat leidt tot pleidooien om ook deze zgn. stakeholders bij de 
besluitvorming te betrekken of minstens rekening te houden met hun belangen (nr. 61). 
Ironisch genoeg worden bij vergelijkingen tussen de vennootschap en een democratische 
staat de aandeelhouders gewoonlijk als equivalent van de burgers gezien en neemt men 
dat als democratische norm. De beperking van het stemrecht tot de aandeelhouders wordt 
overigens op overtuigende wijze gefundeerd met het argument dat hun belangen als 
residuaire eisers het meest gelijklopen met die van de vennootschap (althans zolang die 
going concern is; zie nrs. 79-80).  
 
49. Ten tweede worden de stemrechten binnen de kring der stemgerechtigden anders 
verdeeld in vennootschappelijke dan in politieke context. In een democratie die gelijkheid 
hoog in het vaandel draagt, krijgt elke burger één stem, ongeacht hoeveel belastingen hij 
aan de staat “bijdraagt”. Ook de gekozen volksvertegenwoordigers kunnen elk één stem in 
de schaal leggen. Het kopen en verkopen of het ongelijk verdelen van stemrechten is 
ondenkbaar in het licht van het gelijkheidsbeginsel225. In kapitaalvennootschappen 
daarentegen hangt het stemrecht vast aan het aandeel en dus de investering. Door de 
verhandelbaarheid van aandelen kan een aandeelhouder ook meerdere aandelen kopen en 
aldus zijn stemkracht verhogen226. Binnen de grenzen van het toepasselijke recht kan de 
vennootschap zelfs het aantal stemrechten laten verschillen per soort aandeel227. Markant 
is dat de tegenstelling vroeger net omgekeerd was, met een cijnskiesrecht bij 
parlementaire verkiezingen en in vennootschappen een stemrecht per aandeelhouder in 

                                              
220 Zie U. RODRIGUES, “The Seductive Comparison of Shareholder and Civic Democracy”, Washington and Lee Law 
Review 2006, (1389) 1399-1400. 
221 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 13. 
222 Men denke aan de uitsluiting van vrouwen, slaven en burgers die geen belastingen betaalden. 
223 Dat deze ook een meer homogene en gespecialiseerde groep vormen dan burgers (Zo L. BEBCHUK, “The Case for 
Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 891) zal in het volgende hoofdstuk (nrs. 114 e.v.) 
een zwak argument blijken. 
224 T. JOO, “Corporate Governance and the D-Word”, Washington and Lee Law Review 2006, (1579) 1587-1588; R. 
THOMPSON en P. EDELMAN, “Corporate Voting”, Vanderbilt Law Review 2009, (129) 136. 
225 Zie art. 181 Kieswetboek. 
226 R. THOMPSON en P. EDELMAN, “Corporate Voting”, Vanderbilt Law Review 2009, (129) 137. 
227 C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 
208-209. 
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plaats van per aandeel228. De overgang naar een stemrecht per aandeel werd in de 
achttiende en negentiende eeuw verzacht door eerst met stemkrachtbeperkingen te 
werken229, die hun beslag vonden in de Wet van 1873 (oud art. 61, tweede lid in fine 
Venn.W.) en pas in 1991 facultatief zouden worden (art. 76 Venn.W.)230. Ondertussen 
bestaan er ook andere afwijkingen zoals de uitgifte van aandelen zonder stemrecht (artt. 
480-482 W.Venn.). Het kapitaalproportioneel stemrecht was dus geenszins een 
vennootschapsrechtelijk beginsel van alle tijden231.  
 
50. Vanuit een bezorgdheid om de representativiteit van de stemming leggen sommige 
landen, waaronder België, hun burgers een stemplicht of opkomstplicht op232. Een 
dergelijke verplichting bestaat niet voor algemene vergaderingen in vennootschappen, die 
vaak kampen met een hoog absenteïsme233 (zie nr. 111). Om toch een zekere 
representativiteit van de besluitvorming te garanderen, worden voor de belangrijkste 
beslissingen vaak quorumvereisten gesteld. Wanneer daar niet aan is voldaan, gelden deze 
vaak niet meer op de volgende algemene vergadering met hetzelfde onderwerp, om te 
vermijden dat een minderheid besluiten kan blokkeren door niet op te dagen234. Bij de 
bespreking van dit verschilpunt tussen politiek en vennootschap ziet de rechtsleer vaak 
over het hoofd dat in een onrechtstreekse democratie het parlement vaak evenzeer 
geplaagd wordt door hoge afwezigheidscijfers, vooral tijdens de beraadslaging. 
Volksvertegenwoordigers hebben wel een sterk incentief om deel te nemen aan de 
stemming, zodat de problemen van absenteïsme en, meer algemeen, collectieve actie (zie 
nr. 111) ook op dat niveau niettemin minder sterk aan de orde lijken dan in de 
vennootschapscontext235. De vaststelling dat de meeste landen geen stem- of 
opkomstplicht kennen, lijkt er bovendien op te wijzen dat dit geen essentieel element 
uitmaakt van een democratische staatsordening. 
 
51. EIGEN LOGICA VAN DE VENNOOTSCHAP – De vennootschap vertoont nog een aantal 
meer diepgaande verschillen met een democratisch staatsbestel dan degene die net werden 
beschreven. Deze zijn van aard de nood aan democratische legitimiteit te verminderen of 
zelfs weg te nemen. 

                                              
228 C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 
211-212; C. DUNLAVY, “Corporate Governance in Late 19th-Century Europe and the U.S.: The Case of Shareholder 
Voting Rights” in K. HOPT, H. KANDA, M. ROE, E. WYMEERSCH en S. PRIGGE (eds.), Comparative Corporate 
Governance: The State of the Art and Emerging Research, Oxford, Clarendon Press, 1998, (5) 11-13; R. THOMPSON 
en P. EDELMAN, “Corporate Voting”, Vanderbilt Law Review 2009, (129) 136-137. 
229 Section VIII, § 18 van de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in DEMEUR, Les sociétés 
anonymes de Belgique (cvii) cxii; DE CORDT, L’égalité des actionnaires, 190-191. 
230 Art. 23 Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 
november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de 
openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 1991, 16.516. De regeling werd verder versoepeld door de Wet van 13 
april 1995. 
231 C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 
i.h.b. 35. 
232 Artt. 62, derde lid en 68, § 2 GW. 
233 Zie reeds FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 16. 
234 Bv. artt. 558, derde lid, 559, vijfde lid W.Venn. 
235 Zie ook H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 10; H.-U. VOGT, “Aktionärsdemokratie – Über 
die Möglichkeiten und Grenzen der Verwirklichung eines politischen Leitbildes im Aktienrecht, mit besonderer 
Berücksichtigung der Vorschläge für eine Revision des schweizerischen Aktienrechts” in H. FLEISCHER, S. KALSS en 
H.-U. VOGT (eds.), Konvergenzen und Divergenzen im deutschen, österreichischen und schweizerischen 
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, (3) 12-13. 
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52. Ten eerste gaat de term “aandeelhoudersdemocratie” ervan uit dat de aandeelhouders 
de bron van macht zijn binnen de vennootschap236. VAN RYN (zelf nochtans voorstander 
van de institutionele visie) baseert zijn vergelijking met de parlementaire democratie 
(nr. 45) dan ook vrij nadrukkelijk op de stelling dat “les actionnaires réunis s’identifient 
avec la société; tous les pouvoirs des autres organes émanent de cette assemblée, dont ils 
sont considérés d’ailleurs comme de simples mandataires”237. De vergelijking met 
democratie is m.a.w. doordrongen van de contractuele opvatting van de vennootschap. 
Sinds de opkomst van de institutionele theorie van de vennootschap kan men niet meer zo 
eenduidig stellen dat alle macht in een vennootschap uitgaat van de aandeelhouders 
(nrs. 19-20 en 22-23). 
 
53. Een tweede fundamenteel verschil met een parlementaire democratie bestaat erin dat 
aandeelhouders volledig vrijwillig toetreden tot een vennootschap en er ook gemakkelijk 
weer uit kunnen vertrekken238. Dat laatste is een corollarium van het feit dat het stemrecht 
aan de aandelen verbonden is en die aandelen vrij verhandelbaar zijn (nr. 48). De vrije 
exit-mogelijkheid zorgt ervoor dat bestuur en management niet dezelfde grip hebben op 
de aandeelhouders als de overheid op haar burgers239. Het verlaten van de vennootschap 
(exit) en de uitoefening van het stemrecht (voice) fungeren in zekere mate (nr. 89) als 
substituten240. Van aandeelhouders die hun aandelen verkopen, zegt men dat ze “met de 
voeten stemmen”: zij brengen een daling van de koers van het aandeel mee, hetgeen de 
bestuurders op verschillende manieren disciplineert (zie daarover nrs. 86-88). Het 
stemrecht van de aandeelhouder is in dat opzicht minder belangrijk dan dat van de burger, 
die veel sterker gebonden is aan zijn staat en daardoor geen volwaardig alternatief heeft 
voor voice in de vorm van exit. Van nationaliteit veranderen is niet eenvoudig en brengt 
belangrijke gevolgen met zich mee. Kiezen om staatloos te worden, kan de burger al 
helemaal niet, in tegenstelling tot de belegger, die kan beslissen te stoppen met beleggen 
in aandelen241. Democratische overwegingen spelen daarom een belangrijkere rol in de 
politieke context dan in de vennootschap242. 
 

                                              
236 H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 8. 
237 VAN RYN, Principes, I, 380. 
238 U. RODRIGUES, “The Seductive Comparison of Shareholder and Civic Democracy”, Washington and Lee Law 
Review 2006, (1389) 1398. 
239 I. LEE, “Citizenship and the Corporation”, Law & Social Inquiry 2009, (129) 153. 
240 Dit inzicht werd voor het eerst verwoord, maar dan vooral in de relatie tussen consument en onderneming, in: A. 
HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge MA, 
Harvard University Press, 1970, 30-37. Voor een definitie in de relatie tussen aandeelhouder en vennootschap, zie K. 
PISTOR, H. KEINAN, J. KLEINHEISTERKAMP en M. WEST, “The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country 
Comparison”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 2002, (791) 830. 
241 U. RODRIGUES, “The Seductive Comparison of Shareholder and Civic Democracy”, Washington and Lee Law 
Review 2006, (1389) 1402; H.-U. VOGT, “Aktionärsdemokratie – Über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Verwirklichung eines politischen Leitbildes im Aktienrecht, mit besonderer Berücksichtigung der Vorschläge für 
eine Revision des schweizerischen Aktienrechts” in H. FLEISCHER, S. KALSS en H.-U. VOGT (eds.), Konvergenzen 
und Divergenzen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, (3) 13. 
242 Zie H.-U. VOGT, “Aktionärsdemokratie – Über die Möglichkeiten und Grenzen der Verwirklichung eines 
politischen Leitbildes im Aktienrecht, mit besonderer Berücksichtigung der Vorschläge für eine Revision des 
schweizerischen Aktienrechts” in H. FLEISCHER, S. KALSS en H.-U. VOGT (eds.), Konvergenzen und Divergenzen im 
deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2011, (3) 14. 
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54. Een derde verschilpunt dat democratie minder onontbeerlijk maakt in 
vennootschapsrelaties betreft het verschil in de macht van de staat en die van de 
vennootschap. Met uitzondering van supranationale structuren, waartoe een staat in 
beginsel vrijwillig toetreedt, hoeft een staat geen hogere macht te aanvaarden en is zij 
soeverein. De bron van de macht in een staat komt van binnenuit, van het volk (cf. art. 33, 
eerste lid GW). De vennootschap daarentegen functioneert binnen een heteronome 
rechtsorde. De algemene vergadering kan er wel een aantal regels vastleggen, maar het 
“basispakket” aan regels komt van buitenaf, en meer bepaald van de staat, in de vorm van 
wetgeving en rechtspraak. Daar de staat in principe autonoom optreedt, kan hij beslissen 
over materies die zijn onderdanen veel ingrijpender raken dan de vennootschap haar 
aandeelhouders kan treffen. De staat mengt zich in verregaande mate in de levenswijze, 
het vermogen en het welzijn van zijn onderdanen, terwijl de beslissingen van een 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet meer dan de waarde van een 
investering beïnvloeden243. Burgers leven immers in een gemeenschap die grotendeels 
georganiseerd wordt door de staat244. Andersglobalisten zullen misschien opwerpen dat 
grote multinationals sterker zijn geworden dan sommige staten, door hun impact in 
domeinen als werkgelegenheid en milieu. Die vaststelling kan geen argument zijn om het 
stemrecht van de aandeelhouders te vergroten, maar hooguit om stakeholders inspraak te 
verschaffen. Bovendien blijft het aantal domeinen waarover de staat kan beslissen nog 
steeds ruimer: deze zijn niet beperkt tot effecten op het vermogen (bv. via belastingen), de 
werkgelegenheid of het milieu. De staat kan ook bepaalde handelingen of levenswijzen 
verbieden, en dat sanctioneren door ongehoorzame burgers hun vrijheid te ontnemen. De 
behoefte aan democratische zeggenschap is dan ook beduidend sterker in de politieke 
context245. 
 
Soortgelijke argumenten duiken soms op in het debat omtrent het democratisch gehalte 
van de Europese Unie. Ook daar werd geargumenteerd dat de bevoegdheden van de Unie 
beperkter zijn dan die van een klassieke staat en ervaren sommigen de nood aan 
democratie op Europees niveau om die reden als minder prangend246. De omvang en het 
gewicht van de bevoegdheden van de Europese Unie hangen uiteraard nauw samen met 
haar doelstellingen. 
 
55. Het vierde en laatste verschilpunt betreft die doelstellingen. De staat en de 
vennootschap zijn beide een soort verband dat gedreven wordt door een gezamenlijke 
aspiratie247, maar verschillen daarin fundamenteel. Het ultieme doel van de vennootschap 
bestaat erin haar waarde voor aandeelhouders en indirect de maatschappelijke welvaart te 
maximaliseren (waarbij men kan debatteren hoever zij in dat laatste moet gaan). 

                                              
243 H.-U. VOGT, “Aktionärsdemokratie – Über die Möglichkeiten und Grenzen der Verwirklichung eines politischen 
Leitbildes im Aktienrecht, mit besonderer Berücksichtigung der Vorschläge für eine Revision des schweizerischen 
Aktienrechts” in H. FLEISCHER, S. KALSS en H.-U. VOGT (eds.), Konvergenzen und Divergenzen im deutschen, 
österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, (3) 13-
14; H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 12. 
244 Zie A.W. HERINGA, “Shareholders and Democracy?” in M. OLAERTS en C. SCHWARZ (eds.), Shareholder 
democracy. An analysis of shareholder involvement in corporate policies, Den Haag, Eleven, 2012, (7) 8. 
245 H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 12. 
246 G. MAJONE, “Europe’s ‘Democratic Deficit’: The Question of Standards”, European Law Journal 1998, (5) 8-10; 
A. MORAVCSIK, “In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union”, Journal 
of Common Market Studies 2002, (603) 607. 
247 H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 10. 
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Efficiëntie is er daarom belangrijker dan democratie248 en ook redistributieve 
rechtvaardigheid is vreemd aan het vennootschapsrecht249. Dat is geheel anders voor een 
democratische staat. Hoewel de economische waardecreatie (vaak gemeten door het bruto 
binnenlands product) er een niet te verwaarlozen rol speelt, is het zeker niet zijn enige of 
belangrijkste ambitie. Een democratische staat streeft ook andere, morele waarden na, 
zoals vrijheid en rechtvaardigheid (nr. 46), wat zich bv. kan uiten in pogingen tot een 
meer gelijke verdeling van de welvaart, en de democratische betrokkenheid van de 
burgers bij de besluitvorming. Een bewustzijn van de verschillende drijfveren in een 
vennootschap en een democratische staat vindt men terug in de aanbevelingen van het 
European Corporate Governance Forum (al wordt het onderscheid daar te veel 
afgeschilderd als een zwart-wittegenstelling tussen rechtvaardigheid en economische 
principes; zie nr. 9): 

“The notion behind the phrase ‘shareholder democracy’ is probably a notion of 
fairness. However, fairness is not suitable as a guiding principle to determine in a 
general sense what the balance of rights and opportunities and obligations and 
risks should be in private legal relationships and specifically corporate 
relationships.”250 

 
Opnieuw wordt een soortgelijke repliek geleverd op de aanklacht van een democratisch 
tekort op Europees niveau. Men betoogt dat de taak van de Europese Unie louter 
regulerend en coördinerend is, met als ultieme doelstelling de efficiëntie van de interne 
markt en niet zozeer de herverdeling zoals in een klassieke staat. Op politiek gevoeligere 
gebieden, zoals belastingen en sociale zekerheid, behouden de lidstaten immers hun 
nationale soevereiniteit. Het zou dan ook daar zijn, en niet zozeer op Europees niveau, dat 
er nood is aan vertegenwoordigende democratie251. Of deze argumentatie echt toepasselijk 
is op de Europese Unie kan men – steeds meer252 – betwijfelen253, maar de onderliggende 
redenering is wel interessant voor vennootschappen, waar de doelstelling van efficiëntie 
veel prominenter blijkt. 
 

§ 3. Staatsleer als inspiratiebron, niet als argument 

56. BESLUIT – De vaststellingen in vorige paragraaf van een aantal ondemocratische 
eigenschappen van de vennootschap kunnen tot twee diametraal tegenovergestelde 
conclusies leiden, namelijk dat er nog veel ruimte is voor verbetering van de 
besluitvorming in vennootschappen of net dat de analogie met de parlementaire 
democratie niet opgaat. De genoemde ondemocratische trekken (nrs. 48-50) vormen 
echter vrij essentiële kenmerken van de vennootschap, zodat de laatste conclusie op het 

                                              
248 T. JOO, “Corporate Governance and the D-Word”, Washington and Lee Law Review 2006, (1579) 1591. 
249 Zie H. MANNE, “Some Theoretical Aspects of Share Voting”, Columbia Law Review 1964, (1427) 1441, 1445. 
250 Paper of the European Corporate Governance Forum Working Group on Proportionality, juni 2007, 13, 
beschikbaar op http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/workinggroup_proportionality_en.pdf. 
251 G. MAJONE, “Europe’s ‘Democratic Deficit’: The Question of Standards”, European Law Journal 1998, (5) 10; 
A. MORAVCSIK, “In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union”, Journal 
of Common Market Studies 2002, (603) 607. 
252 S. SOTTIAUX, De Verenigde Staten van België, Mechelen, Kluwer, 2011, 20; X., “The Euro-Crisis. An Ever-
Deeper Democratic Deficit”, The Economist 26 mei 2012. 
253 A. FOLLESDAL en S. HIX, “Why there is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik”, 
Journal of Common Market Studies 2006, (533) 542-544. 
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eerste gezicht de voorkeur verdient. Dat wordt bevestigd door de verschillende logica en 
doelstellingen van de vennootschap (nr. 51-55). Waar de vlottere exit-mogelijkheden van 
aandeelhouders en de beperktere omvang van bevoegdheden van een vennootschap de 
nood aan democratische legitimiteit in vennootschappen slechts verzwakten, schakelt de 
verschillende ultieme doelstelling deze noodzaak als zodanig uit in vennootschapscontext. 
 
Daaruit volgt dat het klakkeloos kopiëren van elementen van een democratische 
staatsstructuur op een kapitaalvennootschap (en vice versa254) misplaatst is255. Democratie 
is geen model waarvan men de vereisten zonder meer naar de vennootschap kan 
transponeren, maar hooguit een bron van inspiratie wanneer de vennootschap en de staat 
met dezelfde problemen geconfronteerd worden. Wanneer de vennootschapsjurist 
inspiratie zoekt in staatkundige opvattingen, moet hij zich bewust zijn van de beperkte 
toepasbaarheid daarvan en telkens nagaan of een regel niet door andere motieven 
gedreven wordt dan deze die spelen in het vennootschapsleven. Zo is MONTESQUIEU’s 
scheiding der machten erop gericht de vrijheid van de burgers te garanderen, terwijl dat 
op zich geen noemenswaardige bezorgdheid is in een vennootschap, of toch niet één die 
méér vereist dan het veiligstellen van de exit-mogelijkheid voor aandeelhouders door 
verkoop van de aandelen. 
 
Uit de vergelijking met staatsstructuren kan men dus geen algemeen bevoegdheidskader 
afleiden dat ook voor vennootschappen geldig is. Voor de concrete toewijzing van 
bevoegdheden zal de vergelijking evenmin nuttig zijn, alleen al omdat het in de staat gaat 
over andere beslissingen256: voor fusie, overname en doelwijziging, om er maar een paar 
te noemen, bestaat er geen volwaardig equivalent in staatscontext. Wel kan men inspiratie 
opdoen voor een aantal bijzondere figuren, zoals de techniek van residuaire 
bevoegdheden (zie hoofdstuk II.1). Op een gevaar van misleiding na, is er uiteraard ook 
weinig bezwaar tegen een zuiver metaforisch gebruik van de term 
aandeelhoudersdemocratie (corporate democracy), waarbij normatieve stellingnames op 
een andere (bv. empirische) basis berusten. Zo nam de Europese Commissie, ondanks het 
gebruik van het woord “aandeelhoudersdemocratie” in het Actieplan van 2003 (nr. 44), 
tot dusver geen actie op het punt van evenredig stemrecht bij gebrek aan eenduidig 
empirisch bewijs van de meerwaarde van een verplicht evenredig stemrecht257. Ook de 
eerder genoemde vrouwenquota in de raden van bestuur van Belgische beursgenoteerde 
vennootschappen (nr. 44) vinden wellicht een belangrijk deel van hun bestaansreden 
elders dan in een authentieke democratische reflex. Op Europees niveau wordt immers 

                                              
254 M. VAN DAMME en B. DE SUTTER, “Experimentele wetgeving”, RW 2012-13, (1282) 1296, in het bijzonder vn. 
92. 
255 Zo ook C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 
2012, 208; H. MANNE, “Some Theoretical Aspects of Share Voting”, Columbia Law Review 1964, (1427) 1444; U. 
RODRIGUES, “The Seductive Comparison of Shareholder and Civic Democracy”, Washington and Lee Law Review 
2006, (1389) 1390, 1404-1406.  
256 RESTEAU, Traité, II, 310. 
257 Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Modernisering van het 
vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie – Een actieplan, Brussel, 21 
mei 2003, COM(2003) 284 def., 17; Toespraak door Commissaris McCreevy in het Europees Parlement (Comité 
Juridische Zaken), Brussel 3 oktober 2007 (SPEECH/07/592). 
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een vergelijkbare regeling overwogen zonder beroep te doen op een democratisch 
discours258. 
 
57. Met nog meer voorzichtigheid kan men voor de bevoegdheidsverdeling in 
vennootschappen ook te rade gaan in de verticale bevoegdheidsverdeling tussen centrale 
staat en deelstaten in een federale staat of tussen confederatie en de staten in een 
confederatie. Dat levert enkel nuttige concepten op, maar weinig inspiratie voor de manier 
van bevoegdheidsverdeling. De drijfveren van dergelijke systemen zijn immers nog 
minder vergelijkbaar met de vennootschap dan die van de horizontale 
bevoegdheidsverdeling in een natie. Het federalisme, maar ook het confederalisme, 
probeert twee tegenovergestelde principes te verzoenen: eenheid en autonomie van de 
verschillende (deel)staten259. De verticale bevoegdheidsverdeling valt er moeilijker in 
termen van efficiëntie te meten260, maar is er vooral een kwestie van wat de verschillende 
(deel)staten samen willen doen261. In een vennootschap gaat het daarentegen per definitie 
om samenwerking binnen één entiteit, gedreven door efficiëntie, zoals volgend hoofdstuk 
verder zal toelichten. 
 

BESLUIT 

58. AGENCY-KOSTEN, TRANSACTIEKOSTEN EN CONTRACTARIAANSE OPVATTING ALS 

BOUWSTENEN – In dit hoofdstuk werden de verschillende theorieën over vennootschap en 
onderneming overlopen en getoetst op hun bruikbaarheid voor de opbouw van een 
algemeen kader voor de verdeling van bevoegdheden tussen algemene vergadering en 
raad van bestuur. Daaruit kwam naar voor hoe vooral bepaalde rechtseconomische visies 
op de vennootschap een stevige basis en een handige leidraad kunnen bieden. In het 
bijzonder de agency-theorie en de transactiekostenleer zijn op dat punt veelbelovend. Ook 
de contractariaanse opvatting kan dienst bewijzen bij de keuze tussen aanvullend en 
dwingend recht inzake bevoegdheidsverdeling. Met deze bouwstenen zal volgend 
hoofdstuk een algemeen rechtseconomisch kader ontwikkelen dat moet toelaten concrete 
aanbevelingen te formuleren inzake de toewijzing van bevoegdheden. 
 
In de rechtsdogmatische benadering bleken de contractuele en institutionele opvatting van 
de vennootschap tot tegengestelde resultaten te leiden, zowel voor de bevoegdheids-
verdeling zelf als voor het al dan niet dwingend karakter ervan. Sommige auteurs doen het 
debat af als passé, anderen differentiëren het belang van beide theorieën naargelang het 

                                              
258 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 
maatregelen, 14 november 2012, COM(2012) 614 final. 
259 K. LENAERTS, “EU Federalism in 3-D” in E. CLOOTS, G. DE BAERE en S. SOTTIAUX, Federalism in the European 
Union, Oxford, Hart, 2012, (13) 13. 
260 En dit ondanks het subsidiariteitsbeginsel: S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la 
Constitution: fin du début ou début de le fin? Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. 
VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 
120-121. In termen van volgend hoofdstuk: het federaal en het deelstatelijk bestuursniveau worden niet gekenmerkt 
door hetzelfde verschil in transactiekosten en agency-kosten als de raad van bestuur en de algemene vergadering in 
de vennootschap, een inzicht dat o.i. ook een aantal staatsrechtelijke beginselen kan verklaren (zie hoofdstuk III.2). 
261 S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de le fin? 
Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 122-126. 
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gaat om de interne dan wel de externe dimensie van het vennootschapsleven. Bij 
normatieve keuzes omtrent de toewijzing van bevoegdheden bieden deze theorieën echter 
weinig objectieve houvast. Zij hebben hun rol vooral te spelen bij de concrete 
implementatie van het algemene kader dat op rechtseconomische gronden zal worden 
uitgebouwd. Er zal immers aandacht worden besteed aan juridische coherentie, maar 
zonder daaraan een hogere waarde toe te kennen dan aan inhoudelijke criteria. Politieke 
theorieën bleken evenmin een doorslaggevende rol te kunnen spelen in normatieve 
stellingnames op het gebied van de bevoegdheidsverdeling in vennootschappen. Zij 
worden hierna dan ook enkel aangehaald ter inspiratie bij de uitwerking van regels binnen 
een kader dat door andere, rechtseconomische beginselen gedreven wordt. 
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HOOFDSTUK 2. BELANGENCONFLICTEN ALS HOOFDCRITERIUM VOOR 
EEN OPTIMALE WETTELIJKE BEVOEGDHEIDSVERDELING 

 
INLEIDING 
 
59. Hoofdstuk I.1 koos voor een rechtseconomische benadering van het normatieve luik 
van de onderzoeksvraag, voortbouwend op de agency- en transactiekostentheorie. Deze 
leerstukken laten op zich niet toe de optimale reikwijdte van de bevoegdheden van 
algemene vergadering en bestuursorgaan te preciseren. Een algemene theorie die de 
verschillende onderdelen van de bevoegdheidsafbakening tussen de algemene vergadering 
en de raad van bestuur omspant, en een concrete invulling daarvan, ontbreken vooralsnog. 
Dit hoofdstuk tracht aan de hand van de gekozen rechtseconomische principes een 
theoretisch kader uit te werken waaraan nadien de verdeling van bevoegdheden in de 
Belgische NV kan worden getoetst. Het positieve recht inzake de bevoegdheidsverdeling 
komt pas aan bod in de volgende hoofdstukken. 
 
Dit hoofdstuk preciseert eerst het doel dat het vennootschapsrecht nastreeft (Afdeling 1). 
In het licht daarvan gaat het dan na welke de kosten en baten zijn van een 
bevoegdheidstoewijzing aan de algemene vergadering of aan het bestuursorgaan. 
Daarvoor wordt eerst een sterk vereenvoudigde voorstelling van de publieke NV zonder 
dominante aandeelhouder gehanteerd (Afdeling 2) om tot een aantal eenvoudige 
vuistregels te komen voor een optimale bevoegdheidsverdeling (Afdeling 3). Dit vergt 
van de lezer een denkoefening waarbij hij zich in de eerste afdelingen abstraheert van de 
bijzonderheden van het Belgische vennootschapsrecht en vooral de typische 
geconcentreerde aandeelhoudersstructuur. Pas daarna wordt het model verfijnd aan de 
hand van een meer complexe, maar tevens realistischere versie van de NV, o.m. door 
toevoeging van de hypothese van de aanwezigheid van een dominante aandeelhouder en 
deze van de niet-publieke NV (Afdeling 4). Tot slot wordt onderzocht in welke mate de 
wetgever de gekozen bevoegdheidsverdeling dwingend moet opleggen (Afdeling 5). 
 

AFDELING 1. RECHTSECONOMISCH CRITERIUM 

§ 1. Maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op lange termijn 

60. MAATSCHAPPELIJKE WELVAART – De rechtseconomie stelt als doel voorop het recht 
zodanig te modelleren dat het bijdraagt tot een zo groot mogelijke maatschappelijke 
welvaart, in welk geval het als “efficiënt” wordt aangemerkt262. In de literatuur heeft zich 
een verhitte polemiek ontsponnen over de betekenis daarvan voor het vennootschapsrecht. 
Moet de vennootschap louter het belang van de aandeelhouders (shareholders) nastreven, 
of ook dat van derden die bij de activiteiten van de vennootschap zijn betrokken 
(stakeholders), zoals werknemers, leveranciers, klanten en eventueel zelfs de regio waar 
de vennootschap haar activiteiten ontplooit? 

                                              
262 R. POSNER, “The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication”, Hofstra Law 
Review 1980, (553) 559; S. SHAVELL, Foundations of Economic Analysis of Law, Cambridge (MA), Harvard 
University Press, 2004, 663-664. Voor een overzichtelijke bespreking van de discussie hieromtrent, zie S. 
BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 20-23. 
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61. AANDEELHOUDERS VS. STAKEHOLDERS – In de Verenigde Staten domineerde van de 
jaren ’30 tot de jaren ’60 het manager-georiënteerde model, dat aanzienlijke discretie 
toestond aan managers263. In 1970 betoogde Milton FRIEDMAN in een baanbrekend essay 
dat managers in de eerste plaats winst moesten zien te maken264. In de Angelsaksische 
wereld, waar een sterk contractuele opvatting van de vennootschap overheerst (zie 
nrs. 31-42), won deze opvatting snel terrein. In het bijzonder in de Verenigde Staten werd 
de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde (de shareholder wealth maximization 
norm of het aandeelhoudersmodel) vrij algemeen uitgeroepen tot het leidende principe in 
het vennootschapsrecht265. Meestal wordt daar in één adem aan toegevoegd dat het gaat 
om de waarde op lange termijn266 (zie nr. 114 i.v.m. kortetermijnaandeelhouders). Een 
praktisch voordeel van deze visie is alvast dat zich voor publieke vennootschappen een 
eenvoudige (weliswaar ruwe) maatstaf aandient om na te gaan in welke mate dit doel 
bereikt wordt, namelijk de marktwaarde van deze aandelen (zie echter nr. 88)267. 
 
In Europa wordt, vaker dan in de Verenigde Staten, naast de aandeelhouderswaarde ook 
een eigen rol toebedeeld aan het belang van stakeholders268. Erg verwonderlijk is dat niet, 
aangezien daar meer plaats voor is in de institutionele opvatting van de vennootschap, die 
in Europa vaker opduikt (zie nrs. 18 en 22). Europa is ook historisch vanuit een meer op 
de arbeidskrachten georiënteerd model geëvolueerd269. Aandeelhouderswaarde speelt er 

                                              
263 H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, Georgetown Law Journal 2001, (439) 
444. 
264 M. FRIEDMAN, “A Friedman Doctrine – The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, New 
York Times, 13 september 1970, 32-33, 122. 
265 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 28-
29; R. CLARK, Corporate Law, Boston, Little, Brown and Company, 1986, 678; J. FISCH, “Measuring Efficiency in 
Corporate Law: The Role of Shareholder Primacy”, Journal of Corporation Law 2006, (637) 646; A. KEAY, 
“Shareholder Primacy in Corporate Law: Can it Survive? Should it Survive?”, ECFR 2010, (369) 374; B. SJAFJELL, 
“The Golden Mean or a Dead End? The Takeover Directive in a Shareholder versus Stakeholder Perspective” in S. 
BARTMAN (ed.), European Company Law in Accelerated Progress, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, (107) 109-
110. Contra L. STOUT en M. BLAIR, “Specific Investment and Corporate Law”, EBOR 2006, 473.  
266 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance”, Northwestern University 
Law Review 2003, (547) 573; H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, 
Georgetown Law Journal 2001, (439) 439 (“there is no longer any serious competitor to the view that corporate law 
should principally strive to increase long-term shareholder value.”); Katz v. Oak Indus., 508 A.2d 873, 879 (Del. 
Ch. 1986). De langetermijnvisie wordt meer uitgebreid verdedigd in M. JENSEN, “Value Maximization, Stakeholder 
Theory and the Corporate Objective Function”, Journal of Applied Corporate Finance 2001, afl. 3, 8-21. 
267 H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, Georgetown Law Journal 2001, (439) 
441. 
268 Zie FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 621-648; C. KUHNER, “Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value als 
Leitmaxime kapitalmarktorientierter Aktiengesellschaften”, ZGR 2004, 244–279; X. DIEUX, “Shareholdership v. 
Stakeholdership: What Else?” in K. GEENS et al., Corporate governance: keurslijf of sleutel tot succes?, Brussel, 
Bruylant, 2010, 107-138; K. GEENS, “Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen overvallen: het wettig 
belang van de ‘bieder’ (Cerus) en het vennootschapsbelang van de ‘doelwitvennootschap’ (GMB)” (noot onder 
Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (133) 138; Y. MERCHIERS, “De vennootschap: juridisch kader voor de 
onderneming in haar maatschappelijke dimensie”, TPR 1988, (357) 376-381; D. VAN DE GEHUCHTE, 
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Monard-D'Hulst 20 jaar. Diversiteit in eenheid, Larcier, Gent, 2010, 209-222; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, 
“Examen”, RCJB 1993, 772-777; P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, 
Deventer, Kluwer, 2013, 27-28. Voor een argumentatie dat het criterium minder geschikt was in Europa zolang de 
markten niet competitief waren, zie M. ROE, “The Shareholder Wealth Maximization Norm and Industrial 
Organization”, University of Pennsylvania Law Review 2001, 2063-2081. 
269 H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, Georgetown Law Journal 2001, (439) 
444-446. 
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nochtans geen onbelangrijke rol als doel voor de vennootschap. In het Belgische recht 
vindt men daar sporen van in de wettelijke specialiteit: vennootschappen moeten, in 
principe althans, een winstoogmerk hebben270, al brengt deze vereiste in de praktijk geen 
al te grote beperking mee van de bekwaamheid van de vennootschap271. Ook werd de 
ruime opvatting van het vennootschapsbelang, die ook de belangen van de stakeholders 
omsluit, betwist en werd geargumenteerd dat daar geen solide basis voor bestaat in het 
Belgische vennootschapsrecht272. 
 
62. De kloof tussen beide benaderingen is minder diep dan hij lijkt. In beide strekkingen 
neigt de meerderheidsopvatting er steeds meer naar voor het vennootschapsrecht een 
functie weggelegd te zien als promotor van de totale welvaart van al degenen die 
betrokken zijn bij de activiteiten van de vennootschap, maar tegelijk ook aan te nemen dat 
hun totale welvaart het best wordt gediend door de aandeelhouderswaarde te 
maximaliseren273. Zowel in de Verenigde Staten als hier heeft zich overigens een tendens 
voorgedaan, vooral in de jaren ’80 en ’90, om de raden van bestuur toe te staan of te 
verplichten rekening te houden met de belangen van stakeholders274 (zie nr. 66). Vandaag 
is ook het daarmee verwante corporate social responsibility een modewoord aan beide 
zijden van de Atlantische Oceaan275. Op kapitaalbescherming na, zo neemt men vaak aan, 
kunnen stakeholders maar best beschermd worden door contractuele bepalingen en regels 
uit andere rechtstakken, zoals het arbeidsrecht voor werknemers, de 
handelspraktijkenwetgeving voor schuldeisers en het milieurecht voor derden276. 
 
63. In wat volgt, wordt aangesloten bij de genuanceerde opvatting van de 
aandeelhouderswaarde, die ervan uitgaat dat de belangen van stakeholders onrechtstreeks 
gediend zijn bij het nastreven van aandeelhouderswaarde op lange termijn (voor 
bijkomende legitimatie, zie nrs. 79-80). Het belang van deze keuze in de specifieke 

                                              
270 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 222. In verband met de vennootschap met sociaal oogmerk, zie GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 228-229. 
271 Zie FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 591-592. 
272 Zie FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 649-662; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 777-778. 
273 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 28-
29; J.-P. BERTREL, “Liberté contractuelle et sociétés”, Rev. trim. Dr. Comm. 1996, (595) 625-626, 628; K. GEENS, 
“De jurisprudentiële bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette 
beschermingsconstructies, TPR 1989, (33) 46-47; K. GEENS, “Over corporate governance, aandeelhoudersstructuren 
en vennootschapsrecht” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, (733) 755; H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, Georgetown Law 
Journal 2001, (439) 441-442; V. HO, “‘Enlightened Shareholder Value’: Corporate Governance Beyond the 
Shareholder-Stakeholder Divide”, Journal of Corporation Law 2010, 59-112; A. KEAY, “Shareholder Primacy in 
Corporate Law: Can it Survive? Should it Survive?”, ECFR 2010, (369) 376. 
274 Voor België kan verwezen worden naar de welwillende toepassing in de De Benedetti-zaak (Brussel 1 maart 
1988, JT 1988, 232, noot A. MOURY, TBH 1988, 512, TRV 1988, 115, noten M. WYCKAERT, K. GEENS en S. RAES), 
waarover meer in hoofdstuk I.3. Voor de Verenigde Staten: W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, 
Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, New York, Aspen, 2009, 301-302. 
275 Y. DE CORDT, “Sociétés anonymes, avez-vous du coeur?” in Liber amicorum Guy Horsmans, Bruxelles, Bruylant, 
2004, 271. 
276 Y. DE CORDT, “Les stakeholders dans les codes de corporate governance”, RPS 2005, (54) 59-60; H. HANSMANN 
en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, Georgetown Law Journal 2001, (439) 441; B. 
TILLEMAN, “Een kritische kijk op de law & economics-benadering van onvriendelijke overnamebiedingen” in JAN 

RONSE INSTITUUT (ed.), Openbaar bod en beschermingsconstructies, Kalmthout, Biblo, 1990, (243) 303-304. Zie 
ook D. HEREMANS en K. BOSQUET, “Vennootschapsrecht versus Law, Economics en Finance” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Quid Leges Sine Cogitationes, Antwerpen, Biblo, 2011, (16) 20. 
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context van de bevoegdheidsverdeling wordt overigens in volgende paragraaf al meteen 
gerelativeerd. 
 

§ 2. Betekenis voor de bevoegdheidsverdeling 

64. ONDERSCHEID – Het vooropgestelde doel van het vennootschapsrecht gaat vaak 
samen met een bepaalde bevoegdheidsverdeling (zie nr. 80)277. Toch moet men zich 
ervoor hoeden beide zonder meer gelijk te stellen. Zoals de volgende randnummers 
aantonen, geldt deze waarschuwing zeker voor de interne verdeling van bevoegdheden 
tussen de algemene vergadering en het bestuursorgaan als zodanig, en dit zowel wanneer 
de belangen van de stakeholders vooropgesteld worden als wanneer deze van de 
aandeelhouders determinerend zijn. 
 
65. STAKEHOLDERSBELANGEN – Bij een keuze voor de belangen van de stakeholders 
moet men de gevolgen voor de bevoegdheden van deze groep onderscheiden van de 
gevolgen voor de verdeling tussen het bestuursorgaan en de algemene vergadering. 
 
Slechts uitzonderlijk vertaalt deze keuze zich in een rechtstreekse inspraak voor de 
stakeholders. Duitsland is het meest uitgesproken en bekende voorbeeld van werknemers-
inspraak in de raad van toezicht278. Weinig landen volgen dit representatieve model en op 
Europees niveau zijn alle pogingen tot eenmaking in deze richting mislukt279. De 
bepalingen in het Belgische recht die werknemers betrekken bij de beslissingen van de 
vennootschap going concern (i.v.m. deze beperking, zie nr. 82), zijn lang niet zo 
verregaand en werden buiten het Wetboek van vennootschappen gehouden280. 
Belangrijker nog voor deze studie is dat in het representatieve model de inspraak van 
stakeholders op zich de verdeling van bevoegdheden tussen de algemene vergadering en 
de raad van bestuur onverlet laat281. 
 
Dat is mogelijks anders in het veelvuldiger voorkomende fiduciaire stakeholder-model. In 
dit model zijn de traditionele vennootschapsorganen verplicht om deze belangen in 
overweging te nemen of te behartigen282. Regelmatig duikt het argument op dat het 
bestuursorgaan beter geplaatst is dan de algemene vergadering om de belangen van de 

                                              
277 K. SCHWARZ en B. STEINS BISSCHOP, “Piercing the Myth of Management Control. The Ius Commune of the 
Shareholders’ and the Stakeholders’ Models”, European Company Law 2007, (58) 60 en 62. Zo ook worden de 
termen “aandeelhouderswaarde” en “aandeelhoudersprimauteit” (shareholder primacy) soms als synoniemen 
gebruikt (A. KEAY, “Shareholder Primacy in Corporate Law: Can it Survive? Should it Survive?”, ECFR 2010, (369) 
370, vn. 4, 375). 
278 In vennootschappen met meer dan 2000 werknemers moet de helft van de Aufsichtsrat uit werknemers-
vertegenwoordigers bestaan krachtens het bekende Mitbestimmungsgesetz van 4 mei 1976, BGBl. I, 1153. 
279 K. GEENS, C. CLOTTENS, S. COOLS, S. DE DIER en F. PARREIN, “De rol van het nationale recht in het Europese 
vennootschapsrecht” in V. SAGAERT, I. SAMOY en E. TERRYN (eds.), De invloed van Europa op het Belgische 
privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (315) 326-328. 
280 K. GEENS, “Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht”, TPR 2001, (69) 71-74. Men denke aan 
het advies van de ondernemingsraad bij de benoeming van de commissaris en allerlei informatie- en 
overlegverplichtingen in het sociaal recht. 
281 In Duitsland en Nederland ging de rechtstreekse werknemersinspraak gepaard met een tweeledige 
bestuursstructuur en die wordt wel soms in het leven geroepen om de macht van de algemene vergadering in te 
perken (zie nr. 109). 
282 H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The End of History in Corporate Law”, Georgetown Law Journal 2001, (439) 
447-448. 
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stakeholders tegen die van de aandeelhouders af te wegen283. Als dat inderdaad zo is, en 
omwille van dergelijke overwegingen bepaalde bevoegdheden aan het bestuursorgaan 
worden toegekend die anders bij de algemene vergadering zouden liggen, zou het 
fiduciaire stakeholder-model de verdeling van bevoegdheden tussen deze 
vennootschapsorganen beïnvloeden. Dat de vennootschap of zelfs de stakeholders gebaat 
zijn bij een toelating of verplichting van de raad van bestuur om naar hun belangen om te 
kijken, is echter zeer omstreden284. Aangezien de beschermde groep in een fiduciair 
model zijn belangen niet rechtstreeks kan verdedigen, zal de raad van bestuur slechts 
rekening houden met deze belangen zoals hij die zelf waarneemt. Zelfs bij een volstrekt 
correcte perceptie van deze belangen, zal het geen sinecure zijn om deze belangen op een 
globaal niveau te beoordelen. De individuele belangen van de verschillende stakeholders 
kunnen immers conflicteren en zelfs de belangen van eenzelfde constituent kunnen 
verschillen naargelang de tijdshorizon waarover men deze beschouwt285. De vaagheid van 
het criterium van de belangen van stakeholders verruimt dan ook vooral de feitelijke 
beleidsvrijheid van de bestuurders en de mogelijkheid om daarmee eigen belangen na te 
streven, zodat de keuze voor het stakeholder-model geen ruimere bestuursbevoegdheid 
kan schragen286. 
 
66. AANDEELHOUDERSWAARDE – Voor het criterium van de maximalisatie van de 
aandeelhouderswaarde op lange termijn, dat in deze studie richtinggevend is (zie nr. 63), 
geldt een analoge redenering (al is de vraag dan per definitie beperkt tot de 
machtsverhouding tussen de aandeelhouders en de bestuurders). De keuze voor dit 
criterium betekent inderdaad nog niet dat de algemene vergadering alle touwtjes in 
handen houdt287. Andere overwegingen kunnen integendeel tot de omgekeerde beslissing 
nopen, en wel in het belang van de aandeelhouderswaarde zelf. Deze dissociatie mag 
impliciet blijken uit het volgende citaat uit een Amerikaanse rechterlijke uitspraak die 
typisch wordt aangehaald als uitdrukking van de shareholder wealth maximization norm: 

“A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the 
stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end.”288 

 

                                              
283 M. BLAIR en L. STOUT, “A Team Production Theory of Corporate Law, Virginia Law Review 1999, (247) 304-
305. Zie de bespreking in B. TILLEMAN, “Een kritische kijk op de law & economics-benadering van onvriendelijke 
overnamebiedingen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Openbaar bod en beschermingsconstructies, Kalmthout, Biblo, 
1990, (243) 300-303. 
284 Soms wordt precies het tegenovergestelde verdedigd. Bv. F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil 
d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in XIVe journées d’études juridiques Jean 
Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 62. 
285 Zie FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 655-658. 
286 L. BEBCHUK, “The Case Against Board Veto in Corporate Takeovers”, University of Chicago Law Review 2002, 
(973) 1021-1027; L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 
908-912; K. BYTTEBIER, Het vijandige overnamebod, Antwerpen, Maklu, 1993, 662-663; G. CESPA en G. CESTONE, 
“Corporate Social Responsibility and Managerial Entrenchment”, Journal of Economics & Management Strategy 
2007, 741; FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 651-655. 
287 Zelfs notoire aanhangers van de director primacy verdedigen de aandeelhouderswaarde als norm voor het 
vennootschapsrecht: S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 20-23; 
S. BAINBRIDGE, “In Defense of the Shareholder Wealth Maximization Norm: A Reply to Professor Green”, 
Washington and Lee Law Review 1993, 1423-1447; S. BAINBRIDGE, “Director Primacy: The Means and Ends of 
Corporate Governance”, Northwestern University Law Review 2003, (547) 551 (“the director primacy theory 
embraces the shareholder wealth maximization norm even as it rejects the theory of shareholder primacy”). 
288 Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919) (eigen onderlijning). 
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Meer nog, de Verenigde Staten, waar de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde het 
meest als norm voor het vennootschapsrecht aanvaard wordt, vormen meteen ook de 
jurisdictie bij uitstek waar de algemene vergadering weinig in de pap te brokken heeft289. 
De precieze verdeling van bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de algemene 
vergadering kan dus niet rechtstreeks worden afgeleid uit het doel van de maximalisatie 
van de aandeelhouderswaarde. Zij vergt integendeel een eigen afweging van kosten en 
baten in functie van de aandeelhouderswaarde. De volgende afdeling reikt de elementen 
aan die een directe rol spelen bij deze afweging. 
 

AFDELING 2. EENVOUDIGE ANALYSE VAN KOSTEN EN BATEN INZAKE 

BEVOEGDHEIDSVERDELING 

67. INLEIDING – De besluitvorming door het bestuursorgaan en deze door de algemene 
vergadering brengen elk hun eigen kosten en baten mee voor de vennootschap. Vooraleer 
op deze kosten en baten in te gaan, worden hierna eerst de rechtseconomische noties 
“transactiekosten” en “agency-kosten” (die werden toegelicht in nrs. 28-30 en 33-38) 
geïntegreerd in een kader dat de onderlinge afweging van beide kosten mogelijk maakt 
(§ 1). Daarna wordt het belang van deze kosten voor de bevoegdheidsverdeling 
onderzocht in een (voorlopig; zie nr. 59) gesimplificeerd model van de publieke 
vennootschap zonder referentie-aandeelhouder. De aandacht gaat daarbij uit naar de 
praktische voordelen van besluitvorming door een gecentraliseerd bestuur (§ 2) en de 
betere incentieven, of prikkels, van de aandeelhouders als groep (§ 3). 
 

§ 1. Een geïntegreerde visie op transactiekosten en agency-kosten 

68. INTEGRATIE – In de rechtseconomie duiken bij kosten-batenanalyses vaak de noties 
van transactiekosten en agency-kosten op (zie daarover nrs. 28-30 en 33-38). Elk type van 
kosten weerspiegelt een specifieke economische strekking en maar zelden worden beide 
theorieën in eenzelfde model geïmplementeerd290. Dit is niet zonder gevolgen, daar een 
eenzijdige focus op agency-kosten vaak leidt tot een overdreven pleidooi voor 
aandeelhoudersprimauteit, terwijl de transactiekostenbenadering geassocieerd wordt met 
een te grote zelfstandigheid van het bestuur (zie over dit verband ook reeds nrs. 30 en 
38)291. 
 
69. Zoals uiteengezet in het eerste hoofdstuk (nr. 29), werd in de theory of the firm al snel 
aanvaard dat transactiekosten, net zoals agency-kosten, ook binnen de onderneming 
bestaan. In de neoklassieke theorie heeft een dergelijke evolutie niet plaatsgevonden en is 
de notie transactiekosten steeds beperkt gebleven tot kosten van interacties tussen 
bedrijven of individuen, ten gevolge van marktverhandelingen292. Dat neoklassieke en 

                                              
289 S. COOLS, “La répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés 
américaines”, RPS 2007, (149) 150-175. 
290 C. VAN DER ELST, Aandeelhouderschap van beursgenoteerde ondernemingen: economisch-juridische analyse in 
België en Europa, Brussel, Larcier, 2001, 37-38. 
291 Zie S. BAINBRIDGE, “Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance”, Northwestern University 
Law Review 2003, (547) 563-568, 572. 
292 D. ALLEN, “Transaction Costs” in B. BOUCKAERT en G. DE GEEST (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, I. 
The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, (893) 902. 
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ondernemingstheoretische definities van transactiekosten zich parallel verder 
ontwikkelden, is onder meer te verklaren doordat beide theorieën zich op andere 
onderwerpen toeleggen: de eerste is vooral geïnteresseerd in de werking van de markten, 
terwijl de tweede net de verdienste heeft binnen de onderneming te kijken293. Aangezien 
de onderzoeksvraag in dit proefschrift beperkt is tot een zuiver interne kwestie294, 
namelijk de interne verdeling van bevoegdheden, is vooral de theorie van de onderneming 
relevant en zal ook de daarmee verbonden notie van transactiekosten gehanteerd worden 
(voor een relativering van de terminologie, zie nr. 71). De vennootschap wordt intern dus 
zowel met transactiekosten als met agency-kosten geconfronteerd. 
 
70. Het overblijvende verschil tussen de transactiekostenbenadering en de agency-
kostenbenadering laat zich gemakkelijk begrijpen als men het verschillende gezichtspunt 
voor ogen houdt van waaruit elke benadering de kosten van de onderneming beschouwt. 
Waar de agency-theorie zich concentreert op het individu en zijn drijfveren, neemt de 
transactiekostentheorie, zoals de naam het zegt, transacties als onderzoeksobject om deze 
met elkaar te vergelijken. In belangrijke mate wijst elke theorie daardoor op kosten die de 
andere theorie over het hoofd ziet en zijn de twee theorieën dus complementair295. 
Niettemin bestaan er gelijkenissen tussen beide theorieën en de daarmee verbonden types 
kosten. Zo is asymmetrische informatie tussen de partijen een noodzakelijke voorwaarde 
zowel voor het bestaan van transactiekosten als voor het bestaan van agency-kosten, 
omdat het zowel onderhandelingen en afdwinging bemoeilijkt als een bediening van de 
eigenbelangen faciliteert. Ook is er een zekere overlapping tussen de kosten eigen aan 
elke benadering. In het bijzonder tussen de afdwingingskosten uit de 
transactiekostentheorie en de kosten van toezicht uit de agency-theorie is er dubbel 
gebruik. De kosten van toewijding en de residuele agency-kosten uit de agency-theorie 
vallen dan weer grotendeels buiten het kader van de transactiekosten, net zoals de zoek- 
en onderhandelingskosten uit de transactiekostenleer nauwelijks gedekt worden door de 
notie agency-kosten. 
 
71. DEFINITIE – Welke precieze benaming men op de verschillende soorten kosten plakt, 
is uiteindelijk vooral een semantische kwestie. Eén van de bekendste auteurs in de op 
transactiekosten gebaseerde eigendomsrechtentheorie, DEMSETZ, hanteert bijvoorbeeld 
zelf de enge interpretatie van transactiekosten (zie nrs. 39 en 69) en geeft impliciet toe dat 
aan de terminologie geen groot gewicht toekomt296. Zonder al te veel belang te hechten 
aan de benamingen (men zou de agency-kosten net zo goed als een bijzonder type van 

                                              
293 D. ALLEN, “Transaction Costs” in B. BOUCKAERT en G. DE GEEST (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, 
I., The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, (893) 903, 904-906. 
294 Uiteraard zal het voordeliger worden om activiteiten binnen het ondernemingskader te organiseren wanneer de 
bevoegdheden zo verdeeld worden dat ze de kosten binnen de onderneming verlagen. Ondernemingen kunnen dan 
groter worden en nog meer transactiekosten vermijden die voortvloeien uit het gebruik van het prijsmechanisme in 
de markt. 
295 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 271; M. JENSEN en W. MECKLING, “Theory of the Firm: 
Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics 1976, (305) 308. 
296 H. DEMSETZ, “The Theory of the Firm Revisited”, Journal of Law, Economics and Organization 1988, (141) 144-
145. 
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transactiekosten kunnen beschouwen297), worden agency-kosten en transactiekosten 
hierna als twee verschillende soorten kosten behandeld. 
 
Aangezien deze studie zich toespitst op de interne verdeling van bevoegdheden worden 
enkel kosten binnen de onderneming overwogen298 en dan nog enkel deze op het niveau 
van de algemene vergadering en de raad van bestuur299. Daar zijn de transactiekosten 
strikt juridisch beschouwd geen kosten van contracteren, maar “kosten van 
besluitvorming”300. Besluitvormingskosten vallen grotendeels samen met wat men soms 
“governance costs” noemt301. Toch wordt deze term hier vermeden, daar hij vaak ook de 
agency-kosten dekt302 en op die manier geen afweging toelaat tussen de kosten van 
besluitvorming en de kosten die voortvloeien uit belangendivergenties. De term 
“besluitvormingskosten” doelt hierna op de kosten van informatievergaring en -
verwerking, deliberatie en beslissing door een vergadering van aandeelhouders of 
bestuurders die het vooropgestelde doel van maximalisatie van de aandeelhouderswaarde 
nastreeft, zonder dat de besluitvormers aan hun eigenbelang denken. Deze worden hierna 
opgedeeld in vergaderkosten, informatiekosten en confidentialiteitskosten (zie nr. 73). 
Ook in de relatie tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur kunnen zich 
transactiekosten voordoen. Daar deze slechts ontstaan wanneer de algemene vergadering 
in de besluitvorming betrokken wordt, worden deze coördinatiekosten bij de 
besluitvormingskosten van de algemene vergadering behandeld (zie nrs. 74 en 76). 
 
De kosten die voortvloeien uit het nastreven van het eigenbelang en de pogingen tot 
tempering daarvan zijn uiteraard agency-kosten. De kosten van toezicht of afdwinging 
worden op deze manier onderscheiden: zij krijgen de kwalificatie agency-kosten wanneer 
zij de gevolgen van de belangendivergentie tussen agent en principaal beogen te 
beteugelen en worden voor het overige als transactiekosten beschouwd. Zo zullen de 
kosten van een aansprakelijkheidsvordering tegen een bestuurder transactiekosten 
uitmaken indien zij het gevolg zijn van een onvoldoende deskundigheid van de bestuurder 
(zie immers nr. 73) en vormen ze agency-kosten indien de bestuurder voldoende 
onderlegd was, maar niet zijn best gedaan heeft (zie nr. 81)303. 
 

                                              
297 Bv. B. BLACK, “Is Corporate Law Trivial? A Political and Economic Analysis” Northwestern University Law 
Review 1990, (542) 554; M. ROE, “Can Culture Constrain the Economic Model of Corporate Law?”, University of 
Chicago Law Review 2002, (1255) 1260. 
298 De kosten van markttransacties kunnen eveneens opgedeeld worden in externe transactiekosten en agency-kosten 
(die bijvoorbeeld kunnen ontstaan in de relatie tussen de onderneming als principaal en een leverancier als agent). 
DEMSETZ noemt deze externe transactiekosten voor de onderneming “managementkosten” (H. DEMSETZ, “The 
Theory of the Firm Revisited”, Journal of Law, Economics and Organization 1988, (141) 144-145). 
299 De transactie- en agency-kosten die zich in de onderneming voordoen in de hiërarchische structuur beneden de 
algemene vergadering en de raad van bestuur (bijvoorbeeld bij interacties tussen verschillende divisies van het 
bedrijf), zijn wel relevant voor de beslissing om bepaalde transacties in ondernemingsverband dan wel in de markt 
uit te voeren. 
300 Duidt deze kosten terloops ook aan als transactiekosten: G. SMITH, “The role of shareholders in the modern 
American corporation” in C. HILL en B. MCDONNELL, Research Handbook on the Economics of Corporate Law, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (52) 52. 
301 Bv. L. ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure: The Interests of 
Shareholders as a Class” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (55) 72, vn. 93. 
302 Bv. J. GORDON, “Pathways to Corporate Convergence? Two Steps on the Road to Shareholder Capitalism in 
Germany”, Columbia Journal of European Law 1998-99 (219) 222. 
303 Weliswaar zal de scheidingslijn in de praktijk niet altijd eenvoudig te trekken zijn, maar het onderscheid is 
niettemin dienstig voor een theoretisch kader dat de verdeling van bevoegdheden bepaalt. 
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§ 2. Soepelheid en specialisatie van besluitvorming 

72. INLEIDING – Een toepassing van transactiekosten in de ruime zin is te vinden in een 
eerste belangrijk element ter bepaling van een efficiënte bevoegdheidsverdeling, namelijk 
de vraag hoe soepel, snel en geïnformeerd beslissingen kunnen worden genomen door het 
bestuursorgaan (in samenwerking met het management; zie nr. 5) en door de algemene 
vergadering (A). Bij deze vraagstelling moet men ook rekening houden met de 
economische en juridische technieken die deze transactiekosten (kunnen) reduceren (B). 
Met deze gegevens in het achterhoofd, kunnen we onderzoeken hoe de interne 
bevoegdheidsverdeling rekening kan houden met een verschil in transactiekosten tussen 
het bestuursorgaan en de algemene vergadering (C). 
 

A. Lagere besluitvormingskosten bij gecentraliseerd bestuur 

73. RAAD VAN BESTUUR – In een vennootschap met talrijke en wisselende aandeelhouders 
kunnen onmogelijk alle beslissingen bij unanimiteit, of zelfs bij meerderheid van de 
aandeelhouders worden genomen (consensus)304. Daarom deden vennootschappen reeds 
van bij het begin van hun historische ontwikkeling beroep op bestuurders die voor de 
aandeelhouders het bedrijf leidden (authority), en dit steeds meer naarmate het aantal 
aandeelhouders toenam (zie nrs. 162-171)305. Dergelijke centralisatie van het bestuur is 
een noodzakelijke oplossing voor het beheer van heel wat collectieve vermogens, zoals 
het vennootschapsvermogen306, en wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van het 
vennootschapsrecht307. De voordelen zijn duidelijk308. Vooreerst zijn er de lagere 
vergaderkosten: het gaat vanzelfsprekend gemakkelijker en sneller om met een kleiner 
aantal personen bij elkaar te komen, te overleggen, knopen door te hakken en samen te 
werken met en toe te zien op het management309. Ten tweede zijn er de lagere 
informatiekosten310. Niet alleen hoeft slechts een klein aantal personen zich in de materie 
in te werken, ook zal de besluitvorming op bestuursniveau inhoudelijk meer onderbouwd 
kunnen zijn, dankzij de vlotte informatiedoorstroming vanuit het management en – indien 
zorgvuldig geselecteerd – de deskundigheid van de bestuurders. Bestuurders die een groot 
deel van hun tijd aan het bestuur van de vennootschap besteden, bouwen zodoende 

                                              
304 K. ARROW, The Limits of Organization, New York, Norton, 1974, 68-70; M. DOOLEY, “Two Models of Corporate 
Governance”, Business Lawyer 1991-92, (461) 467. Zie ook K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor 
contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, 
TRV 2008, (527) 530. 
305 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 12-
13. 
306 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblo, 2014;W. VAN GERVEN, 
Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 27. 
307 Voor Delaware: L. STRINE, “Toward a True Corporate Republic: A Traditionalist Response to Bebchuk’s 
Solution for Improving Corporate America”, Harvard Law Review 2005, (1759) 1763. 
308 Het efficiëntievoordeel van de raad van bestuur zwakt uiteraard af wanneer die een forum wordt voor 
werknemersinspraak (H. HANSMANN, “Worker Participation and Corporate Governance”, University of Toronto Law 
Journal 1993, (589) 595-596). 
309 K. ARROW, “Scale Returns in Communication and Elite Control of Organizations”, Journal of Law, Economics, 
and Organization 1991, 1-6. 
310 K. ARROW, The Limits of Organization, New York, Norton, 1974, 68-69; C. HILL en B. MCDONNELL, 
“Introduction: The evolution of the economic analysis of corporate law” in C. HILL en B. MCDONNELL (eds.), 
Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (1) 5. 
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ondernemingsspecifieke kennis en vaardigheden op (zie nr. 41)311. Een derde belangrijk 
voordeel is nauw hiermee verwant: de informatie over de vennootschap kan 
gemakkelijker confidentieel gehouden worden wanneer deze enkel in handen is van een 
aantal bestuurders (en managers). Men zou deze categorie de lagere 
confidentialiteitskosten kunnen noemen. 
 
74. ALGEMENE VERGADERING – Op elk van deze drie punten zijn de kosten van 
besluitvorming in de algemene vergadering aanzienlijk groter dan bij besluitvorming door 
het bestuursorgaan312. Vooreerst kost de organisatie van een algemene vergadering 
handenvol geld. Dat is vooral zo in beursgenoteerde vennootschappen en nog meer 
naarmate de beurskapitalisatie toeneemt. De uitgaven voor een fysieke jaarvergadering 
(zonder de kosten van het jaarverslag) voor beursvennootschappen uit de AEX-index 
werden in 2009 geschat op EUR 276.000313. Mogelijks belangrijker nog zijn de minder 
zichtbare kosten. Zo is gedurende een hele periode het management en ander personeel 
bezig met de voorbereiding en afhandeling van de vergadering, de ontwerpresoluties en 
ondersteunende documenten in plaats van met de activiteiten van de onderneming zelf. 
Daarenboven vertraagt het beslissingsproces als gevolg van de oproepingstermijnen, die 
aanzienlijk langer zijn dan voor een raad van bestuur (zie nr. 75), en de moeizame en dure 
onderhandelingen als gevolg van het grotere aantal leden van de vergadering314.  
 
Ten tweede zijn aandeelhouders doorgaans minder gespecialiseerd in het nemen van 
bedrijfsbeslissingen315 en beschikken zij over minder informatie over het bedrijf zelf dan 
de bestuurders (asymmetrische informatie). Vaak doen zij bovendien weinig moeite om 
kennis te nemen van publiek en/of aan de aandeelhouders beschikbaar gemaakte 
informatie en/of om te stemmen. Deze apathie is vooral, maar niet enkel voor kleine 
aandeelhouders een rationele keuze (zie nrs. 36 en 111). Zij kan resulteren in inefficiënte 
beslissingen in de algemene vergadering of zelfs tot het niet nemen van efficiënte 
besluiten doordat geen enkele aandeelhouder er het initiatief toe neemt (i.v.m. 
absenteïsme, zie nrs. 111 en 118). Het probleem zou uiteraard in grote mate kunnen 
worden opgelost indien bestuur en management al hun inzicht en kennis konden delen 
met de algemene vergadering (nr. 76). Het distribueren van informatie onder de 
aandeelhouders zou echter bijkomende transactiekosten meebrengen (maar steeds minder, 
zie nr. 76). De verdeelde informatie riskeert bovendien uit te lekken naar concurrenten. 

                                              
311 Over het belang van een goed begrip van de activiteiten van de vennootschap, zie J. LORSCH, “Board Challenges 
2009” in W. SUN, J. STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate Governance and the Global Financial Crisis, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2011, (165) 172-176. 
312 HANSMANN gebruikt de term “kosten van collectieve besluitvorming” (H. HANSMANN, The Ownership of 
Enterprise, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996, 39-42). De inhoud van deze term verschilt van de 
besluitvormingskosten in die zin dat besluitvormingskosten ook kunnen slaan op kosten van besluitvorming op 
bestuursniveau, en dit ook als er slechts één zaakvoerder is (zodat er van collectieve besluitvorming geen sprake is). 
313 A. VAN DER KRANS, De virtuele aandeelhoudersvergadering, Deventer, Kluwer, 2009, 120. In 1997 liepen deze 
kosten, inclusief jaarverslag, al op tot meer dan EUR 200.000 voor de grootste Belgische beursgenoteerde 
vennootschappen (E. WYMEERSCH en C. VAN DER ELST, “De werking van de algemene vergadering in de Belgische 
beursgenoteerde vennootschappen: een empirisch onderzoek”, TBH 1997, (72) 79-82). 
314 A. ANDERSON, “Conflicts of Interest: Efficiency, Fairness and Corporate Structure”, UCLA Law Review 1977-78, 
(738) 778. 
315 R. BARKER, “Ownership structure and shareholder engagement: reflections on the role of institutional 
shareholders in the financial crisis” in W. SUN, J. STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate Governance and the 
Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, (144) 148; A. SHLEIFER en R. VISHNY, “A 
Survey of Corporate Governance”, Journal of Finance 1997, (737) 741. 
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Bij publieke en zeker bij beursgenoteerde vennootschappen is dergelijke lekkage 
nagenoeg een zekerheid. Ook de derde categorie van besluitvormingskosten, namelijk de 
confidentialiteitskosten, zijn dus aanzienlijk groter voor de algemene vergadering dan 
voor het bestuursorgaan. 
 

B. Economische en juridische technieken ter reductie van besluitvormingskosten 

75. RAAD VAN BESTUUR – In de raad van bestuur kunnen wettelijke en statutaire 
bepalingen en corporate governance-aanbevelingen er in belangrijke mate toe bijdragen 
dat de efficiëntievoordelen van besluitvorming in het bestuursorgaan ten volle 
gerealiseerd worden. Zo kunnen zij voorschrijven of toelaten dat bestuurders terdege 
worden geïnformeerd vóór de vergadering, op korte tijd kunnen verzamelen, eventueel 
met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, vaak genoeg vergaderen en 
effectief delibereren316. Ook kan het de vennootschap ten goede komen het aantal 
bestuurders te beperken317. Vertrouwelijke informatie, ten slotte, kan men beschermen 
door aan elk van de bestuurders, binnen de grenzen van de wettelijke 
transparantieverplichtingen318, een discretieplicht op te leggen319. Om de kosten van 
besluitvorming verder te beperken, steunt de raad van bestuur in belangrijke mate op het 
management. Deze vorm van delegatie valt echter buiten deze studie, die bestuur en 
management samen beschouwt (nr. 5), en zal dus slechts zeer summier aan bod komen 
(nrs. 104-105).  
 
76. ALGEMENE VERGADERING – De hoge besluitvormingskosten op het niveau van de 
algemene vergadering kunnen in zekere mate worden beperkt door analoge procedurele 
en inhoudelijke maatregelen. Wat de eerste betreft, kunnen bijvoorbeeld de facilitering 
van volmachten en stemmen per brief en de inschakeling van elektronische 
communicatiemiddelen een groot verschil uitmaken voor de besluitvormingskosten in de 
algemene vergadering320. De inhoudelijke beperkingen komen – net zoals op 
bestuursniveau (nr. 75) – neer op een gedeeltelijke delegatie: de algemene vergadering 
neemt gewoonlijk enkel de essentie van de beslissing en de verantwoordelijkheid voor de 

                                              
316 Bv. Principe 2 Belgische Corporate Governance Code 2009 (voor beursgenoteerde ondernemingen); artt. 5.8 en 
5.10.6 Code Buysse (voor niet-genoteerde vennootschappen). Het Belgische vennootschapsrecht voorziet niet in een 
minimale oproepingstermijn zodat de raad van bestuur snel kan verzamelen. In geval van statutaire toelating kan 
uitzonderlijk zelfs schriftelijk besloten worden (art. 521, tweede lid W.Venn.). 
317 Een te kleine raad van bestuur neemt dan weer een aantal voordelen werg van gezamenlijke besluitvorming. Zie 
de richtlijn bij Bepaling 2.1 Belgische Corporate Governance Code 2009 (voor beursgenoteerde ondernemingen). 
Voor een overzicht van de empirische studies hieromtrent, zie S. BHAGAT en B. BLACK, “The Uncertain Relationship 
Between Board Composition and Firm Performance”, Business Lawyer 1999, (921) 941-942. 
318 K. GEENS en M. WYCKAERT, “Discretie of transparantie in het vennootschapsbelang: spreken is zilver, zwijgen 
blijft goud?” in Van alle markten. Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 523-541. 
319 In België bestaat er, in tegenstelling tot in andere jurisdicties, geen uitdrukkelijke wettelijke basis voor een 
vennootschappelijke geheimhoudingsplicht (B. TILLEMAN, “De plicht tot geheimhouding en discretie van 
bestuurders”, TRV 1992, (277) 284-286). Zie wel Bepaling 3.4 Belgische Corporate Governance Code 2009 (voor 
beursgenoteerde vennootschappen) en art. 5.10.5 Code Buysse (voor niet-genoteerde vennootschappen). 
320 Zie Richtlijn Aandeelhoudersrechten en Wet Aandeelhoudersrechten, nader besproken in nr. 634). Zie ook L. 
ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders as a 
Class” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (55) 62-63. Een studie van de vergaderkosten in vennootschappen uit de AEX-
index leerde dat een virtuele algemene vergadering gemiddeld maar half zoveel kosten meebrengt voor de 
vennootschap als een fysieke vergadering (A. VAN DER KRANS, De virtuele aandeelhoudersvergadering, Deventer, 
Kluwer, 2009, 119-125). 
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voorbereiding en uitvoering berust bij het bestuur (en het management). Zij kunnen zich 
immers op onnoemelijk veel efficiëntere wijze van deze taak kwijten (daarover uitgebreid 
hoofdstuk III.2). Anders dan de kosten van besluitvorming in het bestuursorgaan zullen de 
kosten van een gedegen besluitvorming door de aandeelhouders zelf, echter altijd 
aanzienlijk blijven in een vennootschap met talrijke aandeelhouders. Zelfs als alle 
relevante informatie hen gratis geleverd werd en het stemmen zonder kosten verliep, 
zouden de aandeelhouders de informatie nog moeten verwerken en zouden ze zich een 
mening moeten vormen over soms erg complexe zaken. 
 

C. Rol van de bevoegdheidsverdeling ter reductie van besluitvormingskosten 

77. BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR – Zelfs met de beste directe regulering zullen de 
besluitvormingskosten het laagst zijn wanneer deze plaatsvindt in de schoot van het 
bestuursorgaan. Vanuit het oogpunt van de besluitvormingskosten is de vennootschap er 
dus bij gebaat dat zoveel mogelijk bevoegdheden aan dit orgaan worden toegekend. Dit 
inzicht vormt de kernreden waarom het doel van de maximalisatie van de 
aandeelhouderswaarde vaak het best gediend is, niet door de aandeelhouders zelf te laten 
beslissen, maar wel door dit over te laten aan de bestuurders (zie nr. 64). 
 

§ 3. Incentieven van de besluitnemers 

78. INLEIDING – Intuïtief voelt men aan dat de aandeelhouderswaarde er niet mee gediend 
zou zijn indien alle beslissingen aan het bestuursorgaan werden overgelaten. Hierna volgt 
dan ook een bespreking van de kernreden waarom sommige beslissingen beter tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, namelijk het bestaan van agency-
kosten. De volgende paragrafen lichten achtereenvolgens toe wat het relevante sterke punt 
is van de algemene vergadering (A) en welke economische en juridische technieken (B), 
in het bijzonder inzake de verdeling van bevoegdheden (C), daarop (kunnen) inspelen. 
 

A. Aandeelhouders als residuele risicodragers 

79. ALGEMENE VERGADERING – Typerend voor de algemene vergadering is onder meer 
dat haar leden slechts gerechtigd zijn te delen in de winst van de vennootschap nadat 
leveranciers, werknemers en alle andere schuldeisers, zelfs de bestuurders, zijn voldaan. 
De schuldvorderingen van deze schuldeisers zijn vooraf vastgesteld. Of de vennootschap 
goed of slecht presteert, heeft daarop geen invloed zolang de vennootschap in going 
concern blijft. Als gevolg daarvan hebben werknemers en andere schuldeisers geen 
incentieven, of prikkels, om bijzonder hun best te doen bovenop wat contractueel werd 
vastgelegd (zie ook nr. 65)321. Aandeelhouders hebben daarentegen geen aanspraak op een 
vast bedrag. Meer nog, zelfs het bestaan van enige vergoeding is onzeker en ingeval een 
(kapitaal)vennootschap verlies maakt, kunnen de aandeelhouders zowaar hun inbreng 
verliezen. Of de aandeelhouders iets te beurt valt, blijkt pas ex post, d.i. nà betaling van de 
schuldeisers. Vandaar dat aandeelhouders in de rechtseconomie ook als “residuele eisers” 

                                              
321 S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 469-470; R. POSNER, 
Economic Analysis of Law, New York, Aspen, 2003, 416. 
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(residual claimants) of, vanuit een negatief perspectief, als “residuele risicodragers” 
(residual risk bearers) worden bestempeld322. Aangezien het residu de eerste buffer is die 
tegenslagen moet opvangen en waarin extra inkomen terechtkomt, hebben aandeelhouders 
er dus het allergrootste belang bij dat de vennootschap haar schulden kan betalen en het 
haar zelfs wat meer voor de wind gaat dan nodig om haar contractuele verplichtingen te 
voldoen. Daarom wordt aangenomen dat zij de beste incentieven hebben om beslissingen 
te nemen in het belang van de vennootschap323 en bestuurders en managers te 
monitoren324. 
 
80. Het argument dat aandeelhouders als residuele eisers de beste prikkels krijgen, is, 
meer dan een rechtvaardiging van de stemrechten van de aandeelhouders325, ook de basis 
voor de reeds (nrs. 60-63) besproken norm van de maximalisatie van de aandeelhouders-
waarde326. De omgekeerde redenering lijkt op het eerste gezicht circulair: zodra men de 
maximalisatie van de aandeelhouderswaarde als criterium neemt, zijn de daarop 
afgestemde incentieven van de aandeelhouders evident. 
 
81. RAAD VAN BESTUUR – Bij bestuurders ontbreekt het aan dergelijke incentivering die 
inherent is aan hun positie327. Zoals de bespreking van het eerste agency-conflict (zie 
nrs. 35-38; zie ook nr. 115) reeds aantoonde, zullen zij geregeld net àndere belangen 
hebben dan de aandeelhouders en niet steeds devoot de aandeelhouderswaarde 
maximaliseren. Een bestuurder hoeft daarvoor niet eens van slechte wil te zijn: ALLEN, 
een rechter uit Delaware, wees erop dat “human nature may incline even one acting in 
subjective good faith to rationalize as right that which is merely personally beneficial”328. 
Zelfs één van de meest fervente verdedigers van een sterk bestuur schrijft dan ook dat 
“agency-kosten het onvermijdelijke gevolg zijn wanneer de uiteindelijke beslissingsmacht 
in de handen ligt van iemand anders dan de aandeelhouders”329. In bepaalde materies zal 
dat belangenconflict overigens bijzonder intens aan het werk zijn. Belangrijk is dus na te 
gaan waar dergelijke tegenstrijdige belangen zich voordoen. 
 
Sommige auteurs werpen op dat bestuurders en managers zich meer dan bewust zijn van 
hun verplichtingen en voldoende gedreven zijn om in het belang van de aandeelhouders te 

                                              
322 Volgens een betwistbare minderheidsopvatting zijn ook stakeholders residuele eisers: B. BLACK, “Corporate Law 
and Residual Claimants”, Stanford Law and Economics Olin Working Paper 2001, nr. 217 (beschikbaar op 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1528437). Voor een overzicht, zie A. KEAY, “Shareholder 
Primacy in Corporate Law: Can it Survive? Should it Survive?”, ECFR 2010, (369) 378-380. 
323 F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge MA, Harvard University 
Press, 1991, 67-70, 72 F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 
1983, (395) 408 (de auteurs halen ook empirische ondersteuning aan voor de efficiëntie van stemrecht van residuele 
eisers: bedrijven zonder duidelijke residuele eisers zouden minder goed presteren); E. FAMA en M. JENSEN, 
“Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 1983, (301) 301-303. 
324 Tweede Winterrapport, 47; A. ALCHIAN en H. DEMSETZ, “Production, Information Costs, and Economic 
Organization”, American Economic Review 1972, (777) 782. 
325 Bv. F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 1983, (395) 
403-404. 
326 Bv. S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 28-29; A. KEAY, 
“Shareholder Primacy in Corporate Law: Can it Survive? Should it Survive?”, ECFR 2010, (369) 377. 
327 I.v.m. technieken om soortgelijke incentivering te bewerkstelligen, zie het volgende randnummer. 
328 City Capital Associates Partnership v Interco, 551 A2d 787,796 (Del Ch 1988). 
329 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 1747; 
S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 37 (eigen vertaling). 
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handelen330. Zonder enige twijfel geldt dat voor heel wat bestuurders en managers, maar 
er is voldoende empirisch onderzoek dat aantoont dat dat lang niet altijd zo is331 (en dat 
uitgebreid aan bod komt in hoofdstukken II.2 en II.3). De wetgever kan dus niet zomaar 
uitgaan van de beste hypothese, maar moet de juiste impulsen geven voor die 
vennootschappen waar de zaken niet spontaan zouden lopen zoals het hoort. 
 
Een laatste kanttekening: zoals verder (nrs. 106-110) zal worden toegelicht, worden 
Europese vennootschappen, die veelal één of meer dominante aandeelhouders hebben, 
meer geconfronteerd met een agency-conflict tussen de aandeelhouders onderling dan met 
een agency-conflict tussen de aandeelhouders enerzijds en de bestuurders en managers 
anderzijds. Een en ander neemt niet weg dat er in deze laatste relatie geen enkele 
spanning bestaat332, zodat de analyse die hier gemaakt wordt, soms rechtstreeks 
toepassing vindt. Voor het overige wordt erop gewezen dat de analyse in dit stadium nog 
sterk vereenvoudigd is en dat verder rekening gehouden zal worden met factoren zoals 
aandeelhoudersconcentratie (zie nr. 59). 
 
82. UITZONDERING BIJ DISCONTINUÏTEIT – Wanneer de continuïteit van de onderneming 
bedreigd is als gevolg van verliezen en zij de going concern-modus verlaat, valt de 
incentivering van aandeelhouders weg. In dat geval zullen aandeelhouders hun inbreng 
toch niet meer terugzien, zodat zij een belang hebben bij de voortzetting van de 
ondernemingsactiviteiten, zelfs als daarbij buitensporige risico’s worden genomen333. 
Ingeval daardoor alsnog winst gemaakt wordt, strijken zij die immers op; in het meer 
waarschijnlijke geval dat de financiële put daardoor nog dieper wordt, lopen zij ten 
gevolge van hun beperkte aansprakelijkheid toch geen bijkomende schade op334. Deze 
schade wordt afgewenteld op de schuldeisers, in die zin dat zij nog minder van hun 
vordering zullen kunnen recupereren. In deze situatie zijn de aandeelhouders in 
werkelijkheid niet langer de residuele eisers, maar zijn de schuldeisers dat335. Sommige 
auteurs leiden daaruit af dat bij financiële moeilijkheden de aandeelhouderswaarde op 
lange termijn niet langer het leidend criterium mag zijn, maar dat er dan meer aandacht 
moet worden besteed aan het belang van de schuldeisers336. O.i. blijft de maximalisatie 
van de aandeelhouderswaarde op lange termijn het criterium, maar wanneer het einde in 
zicht is, gaan de aandeelhouders zelf op korte termijn redeneren, zodat de ratio van hun 
bevoegdheid wegvalt (en de verder in nr. 101 ontwikkelde vuistregels niet toepasselijk 

                                              
330 Bv. S. BAINBRIDGE, “Responses to Increasing Shareholder Power, Director Primacy and Shareholder 
Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, 1735; R. CASTANIAS en C. HELFAT, “Managerial and Windfall Rents 
in the Market for Corporate Control”, Journal of Economic Behavior & Organization 1992, 153; M. LIPTON en W. 
SAVITT, “The Many Myths of Lucian Bebchuk”, Virginia Law Review 2007, 733; M. LIPTON, “Pills, Polls and 
Professors’ Redux”, University of Chicago Law Review 2002, 1041. 
331 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 93-116. 
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Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en 
aandeelhouders, Antwerpen, Intersentia, 2007, 39. 
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zijn)337. Schuldeisers zullen in deze omstandigheden meer op de lange termijn gericht zijn 
en in naam van de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op lange termijn is hun 
inspraak dan wel gerechtvaardigd. Hoofdstuk II.3 zal aantonen dat ook de Belgische 
wetgever deze redenering in ruwe vorm heeft toegepast (nrs. 551-552, 554 en 556). 
 

B. Economische en juridische technieken ter verzachting van het eerste agency-probleem 

1. Juridische strategieën 

83. BEGRIPSBEPALING – De juridische mechanismen of, in het rechtseconomische jargon, 
“strategieën” die de strijd aanbinden met agency-kosten, kunnen worden ingedeeld in 
twee groepen. Een eerste groep, de regulatoire strategieën genaamd, bestaat uit regels en 
standaarden, hoedanigheidsvoorwaarden, exit-mogelijkheden en dergelijke, die de 
overheid afdwingt. Zo zal een bestuurder die bepaalde regels of standaarden niet naleeft, 
door de rechter aansprakelijk kunnen worden gesteld338. Hoedanigheidsvoorwaarden 
gelden niet alleen voor bestuurders, maar bestaan ruim begrepen ook onder de vorm van 
bekendmakingsvereisten bij beursgang en achteraf339. Exitmogelijkheden verwijzen 
vooral naar de mogelijkheid voor aandeelhouders om in bepaalde omstandigheden hun 
aandelen te verkopen340. 
 
De tweede groep strategieën, geheten de governance-strategieën, moet de principaal zelf 
kunnen uitoefenen om efficiënt te zijn. Zij omvatten de benoeming en het ontslag van de 
bestuurders door de algemene vergadering (strategie van de appointment rights), de 
betrokkenheid van de algemene vergadering bij beslissingen in het vennootschapsleven 
(strategie van de beslissingsrechten) en het verbeteren van prikkels van de bestuurders via 
een aangepaste vergoedingsstructuur of onafhankelijkheidsvereisten (incentiverings-
strategie)341. Deze laatste strategie omvat zowel de afstemming van variabele remuneratie 
op de bedrijfsprestaties (reward strategy; zie ook nr. 88) als het wegnemen van conflicten 
ex ante, bijvoorbeeld door van bestuurders te vereisen dat zij onafhankelijk zijn 
(trusteeship strategy; zie ook nr. 85)342. De strategieën van de appointment rights en van 
de beslissingsrechten vormen een essentieel onderdeel van de verdeling van 
bevoegdheden binnen vennootschappen die doorheen dit proefschrift onderzocht worden. 
De bespreking in deze subparagraaf concentreert zich voorlopig op de andere strategieën. 
 
84. EFFECTIVITEIT – Juridische technieken, andere dan de bevoegdheidsverdeling, kunnen 
het eerste agency-probleem niet volledig verhelpen343. In de categorie van regulatoire 

                                              
337 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
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as a Class” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (55) 79-80. 
339 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “Agency Problems and Legal Strategies” in KRAAKMAN et al., 
Anatomy, (35) 40-41; L. ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure: The 
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341 Ibid., 37-45. 
342 Ibid., 42-43. 
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strategieën moet worden gewezen op de marginale toetsing van de bestuurders-
aansprakelijkheid. Wat de incentiveringsstrategieën betreft, kan variabele verloning de 
incentieven nooit volledig gelijkschakelen met die van een 100%-aandeelhouder344. 
Bovendien lijkt er een zekere onwil te bestaan om dat te realiseren: studies tonen aan dat 
de variabele verloning in werkelijkheid vaak slechts tangentieel gelinkt zijn aan de 
prestaties van de ontvangers345. Onderzoek van psychologen en gedragswetenschappers 
toont aan dat zelfs een perfect op het resultaat afgestemde verloning helemaal niet zo 
goede incentivering met zich meebrengt als men van een rationele actor zou verwachten: 
een grote variabele remuneratie neemt immers de intrinsieke motivatie van de 
begunstigde weg en vermindert ook zijn creatieve denkvermogen346. De financiële crisis 
van 2007-2008 heeft inderdaad een aantal perverse effecten van variabele remuneratie aan 
het licht gebracht, zoals excessief risicovolle of anderszins slechte beslissingen enkel en 
alleen om de targets te halen of om de indruk te wekken dat ze gehaald werden347. Ook 
zullen rijke bestuurders en managers minder sterk geraakt worden door variabele 
verloning dan hun minder welstellende collega’s348 en laat de ontwikkeling van nieuwe 
financiële producten de ontvangers toe om het risico te neutraliseren. Een groot belang 
komt daarom toe aan de strategieën van de beslissingsrechten en de appointment rights of, 
met andere woorden, de verdeling van bevoegdheden. De vraag waar precies hun rol ligt, 
wordt vanaf volgende paragraaf onder handen genomen. 
 
Volgens ROE zouden zelfs de beste strategieën van het recht per definitie bepaalde types 
agency-kosten niet kunnen controleren. Het recht kan hooguit voorkomen dat bestuurders 
en managers aandeelhouderswaarde naar zichzelf overhevelen (stealing), maar kan slechts 
op zeer indirecte wijze iets doen aan slechte beslissingen die aandeelhouderswaarde doen 
vervliegen (shirking). Vooral in de Verenigde Staten, waar de business judgment rule (het 
Angelsaksische equivalent van de marginale toetsing) ruim geïnterpreteerd wordt, blijft 
dit laatste type agency-kosten doorgaans onbestraft349. 
 
85. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat bovenstaande technieken die de agency-
kosten verminderen vaak ook andere kosten meebrengen. Regulatoire strategieën die voor 
de rechter moeten worden afgedwongen door middel van aansprakelijkheids- en andere 
vorderingen brengen kosten met zich mee die het voordeel van de lage 
besluitvormingskosten van het bestuursorgaan deels teniet kunnen doen. Incentiverende 
contracten die gebaseerd zijn op de resultaten verschuiven een deel van het bedrijfsrisico 
naar de betrokken bestuurders en managers. Om alsnog bestuurders en managers te 
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kunnen aantrekken, zal de vennootschap andere manieren moeten vinden om het totale 
remuneratiepakket alsnog interessant te maken. Op deze manier loopt de kost van 
incentivering op naarmate de onzekerheid over de uitkomst groter wordt350. Ook de 
andere incentiveringsstrategie, nl. de vereiste om in het bestuur onafhankelijke 
bestuurders op te nemen, is geen free lunch. Naleving van deze vereiste verlicht misschien 
het eerste agency-probleem, maar meteen gaat ook een deel van de grote waarde van het 
gecentraliseerd bestuur teloor, nl. specialisatie, informatie en toewijding (zie nr. 73)351 en 
werd ook empirisch in verband gebracht met zwakkere bedrijfsprestaties352. Op die 
manier is het niet denkbeeldig dat onafhankelijke bestuurders hebben bijgedragen tot de 
zwakke prestaties van de bestuursorganen van financiële instellingen in de aanloop van de 
financiële crisis van 2007-2008353. 
 

2. Marktdiscipline 

86. BEGRIPSBEPALING – In zekere mate worden agency-kosten in hoofde van het bestuur 
van nature in toom gehouden door de werking van de markt voor producten, de 
arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt en de overnamemarkt. Het recht kan de werking van deze 
markten stimuleren, maar niet volledig sturen354. 
 
De werking van de productmarkt is duidelijk: de concurrentie in deze markt drijft prijzen 
naar beneden en dwingt bestuurders (en managers) op deze manier om hun efficiëntie te 
verhogen355. Zo ook stimuleert de arbeidsmarkt voor bestuurders (en managers) deze 
laatsten om een goede track record op te bouwen en zo hun kansen op promotie binnen 
het bedrijf en/of op toekomstige aanwervingen in andere bedrijven te verhogen356. 
Bedrijven moeten ook regelmatig beroep doen op de kapitaalmarkt voor bijkomende 
financiering. Aangezien de voorwaarden van die financiering afhangen van de 
performantie en betrouwbaarheid van het bedrijf, wordt aangenomen dat de 
kapitaalmarkten de manoeuvreerruimte van bestuurders (en managers) aan banden leggen. 
Hoe hoger de schuldenlast en hoe minder interne financiering er bestaat (bijvoorbeeld 
doordat het bedrijf regelmatig dividenden uitkeert), hoe groter de afhankelijkheid van de 
kapitaalmarkt en dus hoe sterker de discipline die de kapitaalmarkt oplegt357. 
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In tegenstelling tot de disciplinerende werking die uitgaat van de voormelde markten, is 
deze van de overnamemarkt (market for corporate control) beperkt tot publieke 
vennootschappen. In deze vennootschappen bestaat er immers een voortdurend 
fluctuerende aandelenkoers die de prestaties van het bestuur en het management 
reflecteert. Als zij slecht presteren, zakt de koers en groeit het potentieel voor verbetering. 
Bijgevolg wordt het bedrijf dan een aantrekkelijker doelwit voor kandidaat-overnemers. 
Bestuurders en managers, die bij veronderstelling hun job willen behouden en deze 
meestal verliezen bij een overname, kunnen dus maar beter goed presteren en op deze 
manier de koers van de aandelen hoog houden358. 
 
87. EFFECTIVITEIT – De disciplinerende werking van de markten wordt vooral ingeroepen 
in de Verenigde Staten, waar deze markten levendig zijn en in zekere zin de ginds 
beperkte bevoegdheden van de algemene vergadering compenseren359. In continentaal-
Europa zijn deze markten minder actief en liquide, zodat hier slechts met grote 
voorzichtigheid gesteund kan worden op argumenten gebaseerd op marktdiscipline. 
Bovendien belemmert de typische aanwezigheid van een referentie- of 
meerderheidsaandeelhouder in continentaal-Europese vennootschappen (nr.) zowel de 
disc9iplinerende werking van de overnamemarkt als deze van de arbeidsmarkt: de 
aandelenconcentratie sluit vijandige overnamebiedingen eenvoudigweg uit360 en 
bestuurders en managers die hun positie willen behouden of verbeteren, kunnen er beter 
naar de pijpen dansen van de dominante aandeelhouder dan de vennootschap zo efficiënt 
mogelijk te leiden361. 
 
Omgekeerd maakt aandelenconcentratie het ook eenvoudiger voor aandeelhouders om het 
bestuur te controleren en aldus het eerste agency-conflict af te zwakken (zie nr. 36). Het 
eerste agency-probleem maakt dan wel plaats voor het tweede, dat zich voordoet in de 
verhouding tussen meerderheids- en minderheidsaandeelhouders en dat verder uitgebreid 
wordt besproken (zie nr. 106). 
 
88. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten is de discipline die van de 
markten uitgaat relatief beperkt362, door een aantal meer algemene tekortkomingen ervan 
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die de financiële crisis in de verf heeft gezet363. Zoals reeds uit de beschrijving van de 
werking van de kapitaalmarkt kon blijken (zie nr. 86), is de discipline daarvan alvast 
eenvoudig te omzeilen. Veel bedrijven kunnen hun geldnoden voldoen met niet-
uitgekeerde winsten zodat ze maar sporadisch een beroep moeten doen op de 
kapitaalmarkt364. Bovendien zouden slechtere prestaties enkel leiden tot een kleine 
verhoging van de weighted average costs of capital (WACC; de prijs waartegen de 
vennootschap kapitaal- of andere financiering kan bekomen), waarvan vooral de 
aandeelhouders zelf de financiële gevolgen dragen365. Op dezelfde wijze zal een slechte 
concurrentiële positie in de productenmarkt in de eerste plaats nadelig zijn voor de 
aandeelhouders366 en kan de discipline ervan aanzienlijk afgezwakt of uitgeschakeld 
worden in geval van oligopolie of monopolie367. De arbeidsmarkt voor bestuurders en 
managers is evenmin een grote rem op ondermaatse prestaties: als deze al leiden tot een 
lagere beurskoers, volgt in de praktijk maar uitzonderlijk het ontslag van de bestuurders 
en topmanagement, zeker in de Verenigde Staten368, maar allicht ook in Europa. 
 
Wat de overnamemarkt betreft, bestaan er te veel barrières die efficiënte 
overnamebiedingen tegenhouden369, zodat overnemers bestuurders en managers niet of 
nauwelijks kunnen afstraffen voor lamentabele prestaties370. In de Verenigde Staten 
nemen deze barrières vooral de vorm aan van sterke overnamebescherming die de raad 
van bestuur ter beschikking heeft; in continentaal Europa vooral van aandelenconcentratie 
(zie vorig randnummer). De disciplinerende werking van de kapitaal- en de 
overnamemarkt hangt ook af van de efficiëntie waarmee de kapitaalmarkt informatie 
absorbeert en reflecteert, m.a.w. de accuraatheid van de efficiënte markthypothese 
(nr. 10), die ook in de Verenigde Staten steeds meer onder vuur komt te liggen371. Dat is 
duidelijk gebleken in de financiële crisis: doordat de aandelen overgewaardeerd waren, 
had de overnamemarkt zijn werk niet kunnen doen372. 
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C. Rol van de bevoegdheidsverdeling in de beteugeling van het eerste agency-probleem 

89. BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING – Zoals blijkt uit voorgaande randnummers 
zullen er zelfs met de beste regulatoire en incentiverende strategieën nog agency-kosten 
blijven bestaan, vermits de strategieën niet sterk genoeg en/of te duur zijn373. Het is net 
wanneer en waar deze overblijvende agency-kosten onaanvaardbaar hoog blijven, dat de 
verdeling van bevoegdheden een rol kan spelen. Meer bepaald zullen grote (eerste) 
agency-kosten een argument zijn voor het versterken van de bevoegdheden van de 
algemene vergadering374. 
 
Met deze redenering kunnen aandeelhouders in zowat alle rechtssystemen bestuurders 
benoemen en ontslaan (zij het vaak met beperkingen), hetgeen een toepassing is van de 
appointment rights-strategie. De dreiging van ontslag door de aandeelhouders zal 
bestuurders ertoe aanzetten om de aandeelhouderswaarde meer indachtig te zijn. Toch is 
de mogelijkheid van ontslag een zeer ruw middel om agency-kosten te drukken. Het 
plaatst de aandeelhouders immers voor de keuze tussen het ontslag van een misschien in 
het algemeen zeer goed functionerend bestuur en het verkrijgen van een betere beslissing 
in een concrete aangelegenheid375. Het beslissingsrecht over de remuneratie en de 
kwijting van bestuurders is minder ingrijpend voor het vennootschapsleven, maar werkt 
essentieel op dezelfde indirecte wijze. 
 
Een andere techniek om de resterende kosten van agency laag te houden, bestaat erin de 
algemene vergadering zelf te laten beslissen in bepaalde aangelegenheden. Dit is de 
strategie van de beslissingsrechten, initiatiefrechten en veto- of ratificatierechten. Deze 
strategie is zeer verregaand, daar zij betekent dat in bepaalde materies de agency-relatie 
zelf uitgeschakeld wordt. Er wordt m.a.w. een grens gesteld op de centralisatie van het 
bestuur, die wegens haar efficiëntievoordelen net één van de bestaansredenen is van de 
vennootschap (zie nr. 73). Een volledige overdracht van bevoegdheden aan de algemene 
vergadering is om die reden uiteraard zinloos. De uitdaging in dit onderzoek is dan ook 
om de balans te vinden tussen de efficiëntie van het gecentraliseerde bestuur en de betere 
incentieven van de aandeelhouders als residuele vorderingsgerechtigden, rekening 
houdend met het bestaan van minder ingrijpende technieken om de corresponderende 
zwaktes van algemene vergadering en bestuur te verlichten. Volgende afdeling vangt deze 
afweging aan. 
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Organization, New York, Aspen, 2009, 452; T. BRIGGS, “Corporate Governance and the New Hedge Fund Activism: 
An Empirical Analysis”, Journal of Corporation Law 2006-07, (681) 716-718. 
375 L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 851-852; A. 
HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1970, 16, 38, 43. 
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AFDELING 3. VUISTREGELS VOOR EEN EFFICIËNTE WETTELIJKE 

BEVOEGDHEIDSVERDELING 

§ 1. Het spanningsveld 

90. TRANSACTIEKOSTEN VERSUS AGENCY-KOSTEN – Voorgaande afdelingen gaven aan 
dat de relatie tussen de algemene vergadering en het bestuursorgaan als een agency-relatie 
kan worden onderzocht, waarbij de algemene vergadering (als principaal) bevoegdheden 
overdraagt aan het bestuursorgaan (als agent). Hoewel deze agency-verhouding bedoeld is 
om transactiekosten (nl. de kosten van besluitvorming) te verlagen, veroorzaakt zij ook 
kosten, geheten agency-kosten. De efficiënte afweging tussen transactiekosten en agency-
kosten komt neer op één van de meest fundamentele vragen voor het moderne 
vennootschapsrecht376. Volgende paragrafen onderzoeken hoe de verdeling van 
bevoegdheden de totale kosten zo laag mogelijk kan houden. 
 
91. ANDERE BENADERINGEN – De rechtsleer baseert de verdeling van bevoegdheden soms 
op andere, maar soortgelijke afwegingen. Zo berust de bevoegdheidsverdeling volgens 
ARROW op een afweging van macht van het bestuur (authority) en verantwoordelijkheid 
van het bestuur (responsibility of accountability)377. Het verschil tussen het hebben van 
directe macht en het recht om het machtsorgaan verantwoordelijk te stellen, is uiteraard 
een kwestie van gradatie, waardoor beide elementen in de grond antithetisch zijn378. 
Wanneer de algemene vergadering elke beslissing van het bestuur kan herzien, is de 
macht de facto terug naar de algemene vergadering verschoven379. De uitdaging voor het 
vennootschapsrecht ligt er in de redenering van ARROW in om een evenwicht te vinden 
tussen macht en verantwoordelijkheid, waarbij mechanismen van verantwoordelijkheid 
slechts periodiek of uitzonderlijk worden aangewend380. 
 
De benadering van ARROW is verzoenbaar met degene die in deze studie zal worden 
gebruikt. Onder accountability wordt immers ook verstaan de bevoegdheden van de 
algemene vergadering381. Het verschil ligt in het bereik van de afweging: waar ARROW 
ook niet-bevoegdheidsgerelateerde aspecten, zoals aansprakelijkheid, als één geheel met 
de bevoegdheid van de algemene vergadering zag, focust het navolgende op 
bevoegdheidsverdeling. Het voordeel daarvan is dat de afweging zal toelaten om de 
actieradius af te bakenen van agency-strategieën zoals aansprakelijkheidsvorderingen, met 
bevoegdheid van het bestuursorgaan, enerzijds en van de bevoegdheid van de algemene 
vergadering anderzijds. 
 
92. Een minder ruime benadering is deze die zich toelegt op de rol van informatie. Bij 
veronderstelling is de agent meer gespecialiseerd en beschikt hij over betere informatie 
dan de principaal. De principaal staat daardoor voor een moeilijke keuze. Enerzijds kan 
hij het beslissingsrecht delegeren, in welk geval de agent zaken onderzoekt, erover beslist 
                                              
376 Zie W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business 
Organization, New York, Aspen, 2009, 101. 
377 K. ARROW, The Limits of Organization, New York, Norton, 1974, 63-78. 
378 M. DOOLEY, “Two Models of Corporate Governance”, Business Lawyer 1991-92, (461) 464. 
379 Zie K. ARROW, The Limits of Organization, New York, Norton, 1974, 78. 
380 K. ARROW, The Limits of Organization, New York, Norton, 1974, 78. 
381 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 1750; 
M. DOOLEY, “Two Models of Corporate Governance”, Business Lawyer 1991-92, (461) 468. 
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en zijn beslissing zelf ook uitvoert. Het nadeel is dan dat de principaal controle verliest 
(loss of control). Anderzijds kan de principaal opteren voor communicatie van de 
relevante informatie, met behoud van het beslissingsrecht. De functie van de agent is er 
dan toe beperkt de principaal te adviseren en beslissingen van de principaal uit te voeren. 
In dat geval riskeert de principaal het informatievoordeel van de agent gedeeltelijk te 
verliezen (loss of information), als de agent die uit eigenbelang niet getrouw weergeeft382. 
Bij belangendivergentie zijn er redenen om aan te nemen dat informatie-uitwisseling niet 
altijd objectief is, maar dat er integendeel sprake is van strategische communicatie: de 
agent zal aan de principaal informatie leveren die gekleurd (biased) is in het voordeel van 
de agent. De principaal zal daarmee proberen rekening te houden en dus de aanbevelingen 
van de agent niet blindelings volgen383. De agent zal daar op zijn beurt op anticiperen 
door de informatie nog méér te kleuren, wat de correctie door de principaal nog moeilijker 
maakt384. Het gevolg is dat de genomen beslissing slechts bij benadering de efficiënte 
is385. 
 
Dit informatiemodel is geschikt voor de situatie waarbij er één principaal en één agent is. 
Als beide een vergadering van meerdere personen zijn, speelt de relatieve grootte van 
beide vergaderingen ook een rol en dringt een ruimere afweging van 
besluitvormingskosten en agency-kosten zich op. 
 
93. Ook een andere informatietheorie, die wel toegespitst is op de vennootschapssituatie, 
loopt o.i. spaak door het bestaan van transactiekosten over het hoofd te zien. HARRIS en 
RAVIV betogen dat aandeelhouders efficiënte keuzes zullen maken om de beslissing te 
delegeren wanneer ze over geen private informatie beschikken, zodat de wetgever ook die 
kwesties aan de algemene vergadering mag toewijzen386. Omdat de delegatiebeslissing 
zelf ook transactiekosten met zich meebrengt, lijkt de ruime bevoegdheid van de 
algemene vergadering die zij voorstaan, ons weinig efficiënt. 
 
94. Onze afweging van besluitvormingskosten en agency-kosten komt nog het dichtst bij 
die van DE CUYPER en EISENBERG. Zonder er verder op in te gaan, stelt DE CUYPER dat 
de bevoegdheidsverdeling zich concentreert rond twee polen: enerzijds de “business”, die 
efficiëntie en coherentie vereist en waarvoor de raad van bestuur beter geplaatst is, en 
anderzijds de heterogene belangen van de aandeelhouders en derden, die de algemene 
vergadering beter zou verdedigen. Behalve wat de positie van derden betreft, zal verder 
blijken dat deze beschrijving een goede aanzet is, al biedt ze weinig concrete houvast: 
quasi elke beslissing raakt de belangen van de aandeelhouders (nr. 288) en DE CUYPER 
vertaalt de spanning tussen beide polen niet in concrete criteria387. Aan Amerikaanse zijde 
argumenteert EISENBERG even beknopt dat zakelijke beslissingen aan het bestuursorgaan 

                                              
382 P. AGHION en J. TIROLE, “Formal and Real Authority in Organizations”, Journal of Political Economy 1997, (1) 
3; W. DESSEIN, “Authority and Communication in Organizations”, Review of Economic Studies 2002, (811) 811. 
383 Dit fenomeen werd in de Amerikaanse overnamecontext effectief vastgesteld en wordt er substantive coercion 
genoemd: R. GILSON en R. KRAAKMAN, “Delaware's Intermediate Standard for Defensive Tactics: Is There 
Substance to Proportionality Review?”, Business Lawyer 1988-89, (247) 259-264. 
384 V. CRAWFORD en J. SOBEL, “Strategic Information Transmission”, Econometrica 1982, 1431-1452. 
385 W. DESSEIN, “Authority and Communication in Organizations”, Review of Economic Studies 2002, 811. 
386 M. HARRIS en A. RAVIV, “Control of Corporate Decisions: Shareholders vs. Management”, Review of Financial 
Studies 2010, 4115-4147. 
387 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 57-62. 
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moeten toekomen en structurele beslissingen en beslissingen inzake controle van de 
vennootschap aan de algemene vergadering, omwille van de verschillende specialisatie 
van bestuurders (zgn. business skills) en aandeelhouders (zgn. investment skills), het 
economische belang van de zaak en de frequentie en dringendheid van de beslissing388.  
 

§ 2. Tegenstrijdigheid van belang als hoofdcriterium389 

95. ALGEMEEN – Voor de afweging tussen agency-kosten en transactiekosten is het nuttig 
stil te staan bij de vraag wanneer elk type van kosten zich precies voordoet. De hoogte 
van de transactiekosten is relatief constant: ongeacht het onderwerp van de beslissing 
(behalve wanneer het gaat om beslissingen die gelijken op investeringsbeslissingen) zijn 
zij aanmerkelijk hoger in de algemene vergadering dan in het bestuursorgaan (nrs. 72-77). 
De hoogte van de eerste agency-kosten daarentegen verschilt naargelang de materie 
waarover beslist wordt en meer bepaald de vraag of de belangen van het bestuursorgaan 
in de betrokken materie gelijklopen met het vennootschapsbelang en het gewicht van de 
beslissing. De bevoegdheidsverdeling zal de verschillende materies waarover een 
vennootschap te beslissen heeft, in de eerste plaats moeten onderscheiden naargelang zij 
de bestuurders al dan niet voor een belangenconflict zetten. Dit belangenconflict mag 
overigens niet worden begrepen als een belangenconflict in de zin van artt. 523-524 
W.Venn. Dat onderscheid zal omstandig worden uitgeklaard in hoofdstuk I.4. 
 
96. MATERIES ZONDER BELANGENCONFLICT – In aangelegenheden waar de incentieven 
van het bestuursorgaan niet of nauwelijks verschillen van die van de algemene 
vergadering, blijven de kosten van het eerste agency-conflict in hoofde van het 
bestuursorgaan beperkt, en wegen de besluitvormingskosten van de algemene vergadering 
bijgevolg relatief zwaarder door. Deze materies lenen zich dus het best voor tranchering 
door het bestuursorgaan, wil men de totale kosten voor de vennootschap zo laag mogelijk 
houden. Een analyse vanuit informatietheoretisch oogpunt (nr. 91) bevestigt deze analyse: 
Zowel de kosten van informatieverlies als deze van controleverlies nemen af naarmate de 
belangen van de principaal en de agent convergeren. Als de agent betere informatie heeft, 
de principaal deze informatie niet kan verifiëren en de belangen van de agent en de 
principaal min of meer gelijklopen, zullen hun beslissingen inhoudelijk toch niet veel 
verschillen. De agent beschikt echter over betere informatie en kan dus beter beslissen 
dan de principaal zelf. Door te kiezen voor delegatie aan de agent, vermijdt de principaal 
elk informatieverlies dat zou plaatsvinden als hij zelf de beslissing zou nemen op advies 
van de agent390. 
 
Ook wanneer de belangen van de bestuurders niet verschillen van die van de 
aandeelhouders, kunnen ze zich uiteraard opportunistisch of laks gedragen. Dit probleem 
kan meestal in voldoende mate worden opgevangen door incentiverende verloning, 
bestuurdersaansprakelijkheid en andere agency-strategieën die niet raken aan de 

                                              
388 M. EISENBERG, “The Legal Roles of Shareholders and Managers in Corporate Decisionmaking”, California Law 
Review 1969, (1) 10-13, 59-60. 
389 Voor een eenvoudigere versie van dit standpunt, zie S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder 
Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 273-
275. 
390 W. DESSEIN, “Authority and Communication in Organizations”, Review of Economic Studies 2002, 811-838. 
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bevoegdheidsverdeling (nr. 83) en, in Europa in mindere mate, door de disciplinerende 
werking van de markten (nr. 86)391. Strategieën zoals de bestuurdersaansprakelijkheid zijn 
dus van belang voor die materies waarin de algemene vergadering beter niet bevoegd 
is392. 
 
97. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN – De afweging van agency-kosten en transactiekosten 
impliceert dat de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbevolen is in die materies 
waar de betere incentieven van de algemene vergadering zo’n belangrijke rol spelen dat 
ze de hogere besluitvormingskosten compenseren. Het zal dus logischerwijze gaan om 
aangelegenheden waarin de belangen van de bestuurders botsen met die van die van de 
algemene vergadering. 
 
Tegen de bevoegdheid van de algemene vergadering wordt vaak ingeroepen dat 
bestuurders onderhevig zijn aan de genoemde juridische strategieën en marktdiscipline 
(nrs. 83-88). Wanneer de belangen van het bestuursorgaan echter tegengesteld zijn aan die 
van de algemene vergadering, kan men er niet redelijkerwijze op vertrouwen dat agency-
strategieën (andere dan inspraak van de algemene vergadering) en marktdiscipline 
krachtig genoeg zullen zijn om de bestuurders ertoe aan te zetten het 
vennootschapsbelang na te streven en m.a.w. tegen hun eigen belang in te handelen. Een 
aansprakelijkheidssanctie of incentiveringsschema heeft immers alleen tot gevolg dat de 
eraan onderworpen persoon de negatieve externe effecten van zijn gedraging voor andere 
partijen gaat internaliseren. Dat zet een persoon die geconfronteerd wordt met een 
belangenconflict en een aansprakelijkheidssanctie riskeert, ertoe aan de eigen belangen en 
de andere belangen af te wegen en op die manier het collectieve belang na te streven393. 
Een dergelijke afweging leidt ertoe dat hij zich niet loyaal zou gedragen telkens de niet-
naleving van de loyauteitsplicht hem meer voordelen oplevert de ingeschatte strafmaat of 
de gemiste bonus394. Wie onderworpen is aan een loyauteitsplicht mag zo’n afweging 
echter niet maken (zie nr. 182). Het is hem verboden zijn eigen belang in overweging te 
nemen; hij moet exclusief de belangen van de begunstigde van de loyauteitsplicht 
dienen395. Dat geldt ook voor een bestuurder, die zich exclusief in het belang van de 
vennootschap moet inzetten (zie nr. 188). In materies waar zijn belangen tegenovergesteld 
zijn aan die van de vennootschap, riskeert een schadevergoedingsplicht niet steeds een 
voldoende sterke prikkel te geven om louter het belang van de vennootschap in 
aanmerking te nemen. Wanneer bestuurders tegen het belang van de algemene 
vergadering in beslissen, heeft hun betere kennis geen waarde meer en veroorzaakt dit een 
verlies aan aandeelhouderswaarde dat potentieel veel groter is dan de transactiekosten van 

                                              
391 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 1746-
1747; M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1462. 
392 Zie H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 144. 
393 M. KRUITHOF, “Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 584-590. O.i. 
gaat het daarbij niet noodzakelijk om een gewone afweging van beide belangen. Afhankelijk van de grootte van de 
sanctie, de pakkans en strafkans zal het andere belang zwaarder of minder zwaar doorwegen in de afweging. 
394 Opnieuw afhankelijk van pakkans, strafkans en grootte van de schadevergoeding. Zie ook M. KRUITHOF, 
“Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Van alle 
markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 594-595. 
395 M. KRUITHOF, “Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 590-592. 
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besluitvorming in de algemene vergadering. De agency-relatie heeft dan geen zin meer en 
de bevoegdheid van de algemene vergadering is wenselijk396. 
 
98. Een zeker verlies aan informatie zal onvermijdelijk zijn. Bij een belangenconflict zal 
het bestuursorgaan niet noodzakelijk alle relevante informatie op een neutrale manier 
overbrengen aan de algemene vergadering. Het informatievoordeel van het bestuur is op 
deze manier zelf een rechtstreekse factor in de feitelijke machtsverhoudingen, en wel in 
het voordeel van het bestuursorgaan. Door de informatie-asymmetrie zal de algemene 
vergadering soms voorstellen van het bestuur goedkeuren zonder deze ten gronde te 
kunnen nagaan, ook al behoort de materie tot haar formele bevoegdheid397. 
 

§ 3. Materialiteit van de beslissing als correctie 

99. MATERIALITEIT VAN DE BESLISSING – Het criterium van belangenconflicten zou tot 
onwenselijke resultaten leiden als het niet werd gecorrigeerd op basis van de materialiteit 
van de beslissing (om verwarring te vermijden met het – al dan niet conflicterende – 
belang van de bestuurder bij de beslissing spreken we liever van de materialiteit dan van 
het belang van de beslissing). Voor beslissingen van gering belang zal, zelfs wanneer de 
belangen conflicteren, de totale agency-kost van bestuursbesluiten beperkt blijven, terwijl 
de kosten van besluitvorming in de algemene vergadering beduidend hoger zijn. In dat 
geval is het sop de kolen niet waard: het zou weinig efficiënt zijn wanneer de 
aandeelhouders het bestuur en management zouden gaan micro-managen398. Efficiënter is 
om kleinere beslissingen, zoals het dagelijks bestuur, toe te wijzen aan het 
bestuursorgaan399. De boven geschetste remedies voor agency-problemen (nrs. 83-88) 
moeten dan maar zo goed mogelijk de klus klaren. Om het te zeggen met de woorden van 
BAINBRIDGE, “there are limits on one’s ability to reduce agency costs without 
undermining the centralization […] that makes the modern corporation work”400. 
Omgekeerd zijn er beslissingen die voor de vennootschap zodanig belangrijk zijn, dat 
zelfs een zijdelings belangenconflict in hoofde van de bestuurders al voldoende weerslag 
kan hebben op de aandeelhouderswaarde om de bevoegdheid van de algemene 
vergadering te rechtvaardigen. 
 
Ook aan aandeelhouderszijde, vanuit transactiekostenoogpunt, wordt de afweging anders 
naarmate het belang van de beslissing toeneemt. Men kan belangrijke beslissingen 

                                              
396 Belangenconflicten (zij het ook niet-inherente; zie daarover hoofdstuk I.4) zouden volgens DALLAS ook stemming 
onder de minderheidsaandeelhouders rechtvaardigen in de relatie tussen meerderheid en minderheid in de algemene 
vergadering, evenals een stemming door niet-geconflicteerde bestuurders binnen de raad van bestuur wanneer één of 
meer leden een belangenconflict kennen (L. DALLAS, “The Control and Conflict of Interest Voting Systems”, North 
Carolina Law Review 1992, (1) 76-78). Deze mogelijke uitbreiding van het hier ontworpen kader valt echter buiten 
het bereik van de voorliggende studie. 
397 Zie P. AGHION en J. TIROLE, “Formal and Real Authority in Organizations”, Journal of Political Economy 1997, 
1-29 (het toekennen van meer bevoegdheden aan de beter geïnformeerde agent zou hem volgens de auteurs ook meer 
prikkels geven om intiatief te nemen). 
398 R. BARKER, “Ownership structure and shareholder engagement: reflections on the role of institutional 
shareholders in the financial crisis” in W. SUN, J. STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate Governance and the 
Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, (144) 148. 
399 Zie W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business 
Organization, New York, Aspen, 2009, 451. 
400 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 1741. 
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immers niet langer als een zuivere managementbeslissing beschouwen, waar 
aandeelhouders geen kaas van gegeten hebben. Hoe belangrijker een beslissing, hoe meer 
zij gelijkt op een investeringsbeslissing, waarvoor aandeelhouders ook onderlegd en 
geïnformeerd zijn401 (zie nr. 95). Bovendien zal het grote belang van de beslissingen 
aandeelhouders motiveren om het probleem van collectieve actie te overwinnen en alsnog 
actief te participeren in de stemming402. De transactiekosten die de bevoegdheid van de 
algemene vergadering vaak inefficiënt maken, vallen dan bijna weg, zodat er geen groot 
belangenconflict meer te hoeft te zijn in hoofde van het bestuursorgaan om de algemene 
vergadering beslissingsbevoegd te achten. 
 
100. DIRECTE EN ZIJDELINGSE BELANGENCONFLICTEN – Een belangenconflict in hoofde 
van bestuurders kan betrekking hebben op de essentie van de beslissing, wanneer de 
beslissing rechtstreeks over hun positie, voordelen of machtssfeer gaat, of op een zij-
aspect ervan. Bij fundamentele herstructureringen, bijvoorbeeld, riskeren bestuurders de 
voor de vennootschap minder interessante keuze te maken omwille van een – in 
vergelijking – klein persoonlijk voordeel (zoals het aanblijven als bestuurder of een 
verbetering van functie of remuneratie), maar met zware gevolgen voor de 
aandeelhouderswaarde. Materies die rechtstreekse belangenconflicten veroorzaken, zo zal 
ook blijken in hoofdstuk II.2, zijn van nature voldoende belangrijk om de bevoegdheid 
van de algemene vergadering te wettigen omdat ze agency-strategieën betreffen, 
technieken die precies bedoeld zijn om belangenconflicten in te tomen. Voor materies met 
zijdelingse belangenconflicten zal de materialiteitstest explicieter moeten worden 
toegepast. 
 

§ 4. Voorlopige vuistregels 

101. TUSSENBESLUIT – Uit voorgaande paragrafen kan men voorlopig de volgende 
vuistregels afleiden: 

(i) het bestuursorgaan beslist het best over aangelegenheden waarin zijn belangen 
niet afwijken van het criterium van de aandeelhouderswaarde op lange termijn 
(nr. 96); 

(ii) de algemene vergadering hakt het best zelf de knoop door in materies waarbij 
het oordeel van het bestuursorgaan aangetast is door een belangenconflict 
(nr. 97); en 

(iii) het belang van de beslissing en de sterkte van het belangenconflict moeten 
uitdrukkelijk tegen elkaar worden afgewogen wanneer het belangenconflict van 
de bestuurders slechts zijdelings aan de betrokken materie vasthangt (nr. 99). 

 

                                              
401 B. MOSSDORF, Spezielles Gesellschaftsrecht für börsennotierte Aktiengesellschaften in den EG-Mitgliedstaaten, 
Berlijn, De Gruyter, 2010, 328; M. EISENBERG, “The Legal Roles of Shareholders and Managers in Corporate 
Decisionmaking”, California Law Review 1969, (1) 50; H. FLEISCHER, “Kompetenzen der Hauptversammlung – eine 
rechtsgeschichtliche, rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Bestandsaufnahme” in W. BAYER en M. 
HABERSACK (eds.), Aktienrecht im Wandel, II, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, (430) 448. 
402 F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 1983, (395) 416. 
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AFDELING 4. COMPLICERENDE FACTOREN EN NOODZAAK VAN DIFFERENTIATIE 

102. INLEIDING – Tot dusver werd een vrij simplistisch beeld geschetst van de publieke 
vennootschap zonder referentie-aandeelhouder, waarbij bestuurders op efficiënte wijze 
hun bevoegdheden uitoefenen in samenwerking met het management en een grote 
algemene vergadering haar bevoegdheden uitoefent in het zuivere belang van de 
aandeelhouderswaarde op lange termijn. Deze afdeling voegt aan de voorgaande analyse 
een aantal complexiteiten toe om deze realistischer te maken. § 1 houdt rekening met de 
vaststelling dat het bestuursorgaan en de algemene vergadering de hen toegewezen 
functies niet altijd naar behoren uitoefenen, het bestaan van duale bestuursstructuren, 
dominante aandeelhouders, afwezige aandeelhouders en aandeelhouders met private 
belangen. § 2 onderzoekt of een onderscheid nodig is naargelang de publieke verspreiding 
van de effecten van de vennootschap. § 3 stelt zich tot slot op het standpunt van de 
wetgever, die bij het opstellen van de wetgeving ook de efficiëntievoordelen van 
rechtszekerheid in overweging moet nemen. 
 

§ 1. Uit handen geven van bevoegdheden door het bestuursorgaan of de algemene 
vergadering 

103. INLEIDING – Vooral in grote vennootschappen constateert men dat beslissingen niet 
worden genomen door de voltallige algemene vergadering of raad van bestuur. De 
bestuurstaak wordt in werkelijkheid soms voor een groot deel waargenomen door het 
topmanagement (subparagraaf A) of verdeeld tussen een uitvoerend en een 
toezichthoudend bestuursorgaan (subparagraaf C). Aan de aandeelhouderszijde kan men 
enigszins vergelijkbare, maar meer persistente fenomenen ontwaren waarbij beslissingen 
niet langer worden genomen door de gehele aandeelhoudersmassa en/of slechts een 
gebrekkige emanatie zijn van haar wil. Meest verontrustend zijn enerzijds het tweede 
agency-conflict dat ontstaat wanneer een referentie-aandeelhouder de feitelijke macht 
heeft (subparagraaf B) en anderzijds het nastreven door een aantal activistische 
minderheidsaandeelhouders van kortetermijndoelen in plaats van de boven (nrs. 60-63) 
gekozen doelstelling van maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op lange termijn 
(subparagraaf D). Daarmee verbonden is het probleem van de grootschalige afwezigheid 
van kleine aandeelhouders op de algemene vergadering. Hoewel dit absenteïsme 
implicaties heeft zowel voor de machtsuitoefening door de referentie-aandeelhouder als 
voor deze door minderheidsaandeelhouders, wordt het hierna samen met de laatste 
hypothese besproken. Het absenteïsme is immers steeds een noodzakelijke voorwaarde 
voor het ontstaan van de laatste situatie terwijl de eerste situatie ook kan bestaan zonder 
absenteïsme. 
 

A. Feitelijke machtsuitoefening door het management 

1. Probleemstelling 

104. ROL VAN HET MANAGEMENT – Zoals reeds aangegeven (zie nrs. 5 en 73), doet de 
raad van bestuur voor de uitoefening van zijn bevoegdheden noodzakelijkerwijze een 
beroep op de hulp van managers en is de vlotte samenwerking met het management één 
van de redenen om te kiezen voor de bevoegdheid van de raad van bestuur (nr. 73). Het 
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risico bestaat dan wel dat het zwaartepunt van de macht verschuift naar het management. 
In de jaren ’60 en ‘70 was dit reeds een ernstig probleem in de Verenigde Staten403. Een 
bekende studie van MACE, gebaseerd op een serie interviews, bevestigde dat het 
management in de realiteit zelf de touwtjes in handen hield en dat bestuurders in de eerste 
plaats optraden als raadgevers van het management404. Het ging zelfs zover dat het 
management vaak de raad van bestuur domineerde (board capture)405. Dankzij 
incentiverende verloning en strengere rechtspraak inzake bestuurdersaansprakelijkheid is 
de situatie beginnen verbeteren in de jaren ’80406. Toch speelt het management nog steeds 
een belangrijke rol bij het initiëren en de uitvoering van beslissingen. De raad van bestuur 
kan immers niet anders dan daarbij te vertrouwen op de informatie die het management 
hen bezorgt407. Ook in België is de kwestie een heet hangijzer: vaak blijken raden van 
bestuur het leeuwendeel van hun taken af te schuiven op een CEO of directiecomité oude 
stijl door een genereuze combinatie van een delegatie van het dagelijks bestuur, 
bijzondere lastgevingen en handtekeningsclausules408. Aan beide zijden van de Oceaan is 
de nadruk dan ook komen te liggen op de rol van het bestuursorgaan als monitor en 
adviseur van het management409. Nochtans wijst empirisch onderzoek uit dat ook raden 
van bestuur van Belgische vennootschappen deze rol niet altijd even nauwgezet 
vervullen410. In de financiële crisis van 2007-2008 stond de wereld te kijken van de soms 
onvoorstelbaar minimale betrokkenheid van bestuurders in (zowel Amerikaanse als 
Europese) financiële instellingen die ten onder zijn gegaan411. 
 

2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling 

105. GEEN GEVOLGEN VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – Passiviteit in hoofde van 
bestuurders is ontegensprekelijk een probleem dat moet worden aangepakt. Hier wordt 
enkel onderzocht of die aanpak ook een aanpassing van de boven (nr. 101) voorgestelde 
vuistregels noodzaakt. Een grote machtsoverdracht van het bestuur aan het management 
                                              
403 M. EISENBERG, “Legal Models of Management Structure in the Modern Corporation: Officers, Directors, and 
Accountants”, California Law Review 1975, (375) 376-377. 
404 M. MACE, Directors: Myth and Reality, Cambridge, Harvard University Press, 1971, 208 p. De bevindingen van 
deze studie werden op het einde van de zeventiger jaren grotendeels bevestigd in M. MACE, “Directors: Myth and 
Reality – Ten Years Later”, Rutgers Law Review 1979, 293-308. 
405 C. ELSON, “Director Compensation and the Management-Captured Board. The History of a Symptom and a 
Cure”, Southern Methodist University Law Review 1996, 127-174. 
406 R. CLARK, Corporate Law, Boston, Little, Brown and Company, 1986, 106-107. 
407 R. CLARK, Corporate Law, Boston, Little, Brown and Company, 1986, 107. Voor een bespreking van deze en 
aantal andere factoren, zie M. EISENBERG, “Legal Models of Management Structure in the Modern Corporation: 
Officers, Directors, and Accountants”, California Law Review 1975, (375) 378-384. 
408 J.-P. BLUMBERG, “Het directiecomité in het corporate governance debat”, V&F 1998, (140) 144; K. GEENS, “Over 
corporate governance en dualistische bestuurssystemen” in Liber Amicorum Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 
1998, (715) 726; M. WYCKAERT en K. GEENS, “Het gebruik van het facultatief duaal systeem in Belgische 
beursgenoteerde vennootschappen: enkele facts and figures”, TRV 2010, (527) 529-530; J.-M. NELISSEN GRADE, 
“Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002: Wet Corporate 
Governance, Kalmthout, Biblo, 2002, (106) 112-113; E. WYMEERSCH, “Het directiecomité naar huidig en 
toekomstig Belgisch recht” in Liber amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, (671) 673-676. 
409 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 81-83 en 235-237; M. EISENBERG, “Legal Models of Management Structure 
in the Modern Corporation: Officers, Directors, and Accountants”, California Law Review 1975, (375) 391-402. 
410 Zie een ongepubliceerde studie van het Instituut voor bestuurders, aangehaald in DE WULF, Taak en 
loyauteitsplicht, 86-87. 
411 J. WINTER, “The Financial Crisis: Does Good Corporate Governance Matter and How to Achieve it?” in E. 
WYMEERSCH, K. HOPT en G. FERRARINI (eds.), Financial Regulation and Supervision. A Post-Crisis Analysis, 
Oxford, Oxford University Press, 2012, (368) 375. 
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doet niet af aan het efficiëntievoordeel dat het bestuur heeft ten opzichte van de algemene 
vergadering (zie nr. 73). Het management kan immers minstens even efficiënt beslissen. 
Wat wel problematisch is, is de verminderde accountability: managers hoeven immers 
geen rekenschap te geven aan de aandeelhouders en kunnen ook niet door hen ontslagen 
worden. Daardoor hebben zij nog minder sterke incentieven om in het 
vennootschapsbelang te handelen dan de bestuurders. 
 
Het spreekt voor zich dat de passiviteit van het bestuur dan ook zeker geen reden kan zijn 
om het bestuur meer bevoegdheden te geven. Een vermindering van de bevoegdheden van 
het bestuursorgaan is echter evenmin de oplossing. Het blijft immers stukken eenvoudiger 
en goedkoper in termen van transactiekosten (maar daarom nog niet gemakkelijk) om het 
bestuursorgaan te activeren dan om de algemene vergadering te activeren (over het 
probleem van passiviteit in de algemene vergadering, zie nrs. 111-112). Het 
bestuursorgaan moet er daarom toe worden aangezet om zijn bevoegdheden zelf uit te 
oefenen of op zijn minst nauwlettend toe te zien op het management412. Aan de 
problematiek van board capture, die zich afspeelt in de verhouding tussen het bestuur en 
het management, hoeft men o.i. dus geen gevolgen te verbinden voor de verdeling van 
bevoegdheden tussen bestuur en management enerzijds en aandeelhouders anderzijds. 
 

B. Feitelijke machtsuitoefening door een referentie-aandeelhouder 

1. Probleemstelling 

106. TWEEDE AGENCY-PROBLEEM – Zoals boven (nrs. 35 en 81) aangekondigd, worden 
vennootschappen soms geteisterd door een zgn. tweede agency-conflict. Dit conflict 
manifesteert zich vooral wanneer de vennootschap een meerderheids- of referentie-
aandeelhouder heeft, wat typisch is voor vennootschappen op het Europese continent 
(nr. 9)413. Door zijn grote aandelenparticipatie kan deze dominante aandeelhouder de 
uitkomst van de meeste of alle stemmingen in de algemene vergadering bepalen en de 
meeste of alle bestuurders benoemen, zodat hij in de raad van bestuur een grote invloed 
uitoefent. De pecuniaire en niet-pecuniaire voordelen die de referentie-aandeelhouder 
dankzij een dergelijke controle geniet, zonder dat die met de andere aandeelhouders wordt 
gedeeld in evenredigheid tot hun kapitaalparticipatie, worden private voordelen van 
controle (private benefits of control) genoemd414. Wanneer deze private voordelen kosten 
meebrengen voor de vennootschap, worden deze kosten (in tegenstelling tot de voordelen) 
mede gedragen door de minderheidsaandeelhouders. Ook zij zien dan immers de waarde 
van hun aandelen zakken. Door de gedeeltelijke externalisering van de kosten heeft de 
referentie-aandeelhouder incentieven om private voordelen te nemen veeleer dan te 
handelen in het vennootschapsbelang415. Deze divergentie van belangen wordt het tweede 
agency-conflict genoemd, ook al is er strikt gezien geen lastgevingsrelatie (zie nr. 34)416. 

                                              
412 De afbakening van de respectieve bevoegdheden van het bestuur en het management valt buiten het bestek van 
deze studie (zie nr. 5). 
413 K. GEENS, “Over corporate governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (735) 738. 
414 Zie A. DYCK en L. ZINGALES, “Private Benefits of Control: An International Comparison”, Journal of Finance 
2004, 537-600. 
415 Dergelijke waardeverschuiving uit de vennootschap in het voordeel van de controlerende aandeelhouder of zijn 
andere vennootschappen, wordt tunneling genoemd: S. JOHNSON, R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANES en A. 
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Deze problematiek intensifieert wanneer de controlerende aandeelhouder zijn invloed 
versterkt door middel van aandelen met meervoudig stemrecht, piramidestructuren en/of 
kruisparticipaties417. Deze technieken worden gezamenlijk aangeduid onder de noemer 
control enhancing mechanisms418 of controlling minority structures419. In een 
belangwekkende studie toonden BEBCHUK, KRAAKMAN en TRIANTIS aan dat de agency-
kosten exponentieel toenemen naarmate de controlerende aandeelhouder door middel van 
deze technieken zijn financiële participatie reduceert zonder controle te verliezen420. 
Verwonderlijk is dat niet: door zijn kleiner residueel risico kan de controlerende 
aandeelhouder nog een groter deel van de kosten externaliseren die verbonden zijn aan 
zijn private controlevoordelen. 
 

2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling 

107. NIET-BEVOEGDHEIDSGERELATEERDE MAATREGELEN – Het tweede agency-probleem 
bestaat erin dat de meerderheidsaandeelhouder te weinig omkijkt naar de belangen van 
andere aandeelhouders. Een versterking van de raad van bestuur is dan zeker geen 
oplossing. De referentie-aandeelhouder bezit zijn machtige positie immers niet alleen in 
de algemene vergadering, maar kan gewoonlijk ook een meerderheid benoemen in de raad 
van bestuur. Tenzij de statuten of het recht in een perfecte evenredige vertegenwoordiging 
van aandeelhouders in de raad van bestuur voorzien421, zal de invloed van de referentie-
aandeelhouder er meestal zelfs veel sterker zijn. Bovendien betreffen de bevoegdheden 
die krachtens de boven (nr. 101) uitgewerkte vuistregels aan de algemene vergadering 
toekomen materies waarin de raad van bestuur zelf getroffen is door belangenconflicten, 
zodat een versterking van het bestuursorgaan de eerste agency-kosten zou versterken (die 
immers niet volledig uitgesloten zijn bij aandelenconcentratie – zie nr. 81 – en zeker niet 
als de algemene vergadering weinig bevoegdheden heeft) en dat net waar de 
disciplinerende werking van de markten verzwakt of zelfs uitgeschakeld is door de 
concentratie van het aandeelhouderschap (zie nr. 87). Doordat de controle van de 
meerderheidsaandeelhouder zich zowel in het bestuursorgaan als ter algemene 
vergadering laat voelen, zou een versterking van de algemene vergadering dan weer 
nodeloos de transactiekosten verhogen of, in de woorden van DIEUX, slechts tot tijdverlies 
leiden in de besluitvorming422. 

                                                                                                                                                   
SHLEIFER, “Tunneling”, American Economic Review 2000, 22-27, herdrukt in K. HOPT en E. WYMEERSCH (eds.), 
Capital Markets and Company Law, Oxford, Oxford University Press, 2003. 
416 De meerderheid is immers niet verplicht de belangen van de minderheid te dienen (GEENS en WYCKAERT, 
Algemeen deel, 31). Sommige eminente rechtsgeleerde dichten het stemrecht van aandeelhouders nochtans een 
zekere functionaliteit toe, maar deze opvatting vond geen ruime bijval (zie nr. 188).  
417 Zie C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 
545 p. 
418 Bv. ISS, SHEARMAN & STERLING en ECGI, Report on the Proportionality Principle in the European Union, 2007, 
7. 
419 Bv. L. BEBCHUK, R. KRAAKMAN en G. TRIANTIS, “Stock Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity” in 
R. MORCK (ed.), Concentrated Corporate Ownership, Chicago, University of Chicago Press, 2000, 295. 
420 L. BEBCHUK, R. KRAAKMAN en G. TRIANTIS, “Stock Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity” in R. 
MORCK (ed.), Concentrated Corporate Ownership, Chicago, University of Chicago Press, 2000, (295) 301-306. 
421 Een perfecte evenredigheid is enkel haalbaar wanneer de aandelen in grote participaties gegroepeerd zijn. 
422 X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in 
Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 262. 
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Bij een geconcentreerd aandeelhouderschap verliest de bevoegdheidsverdeling dus wat 
van haar belang (zie nrs. 2 en 7) en neemt het belang van minderheidsbescherming 
omgekeerd evenredig toe. Meer dan op de bevoegdheidsverdeling moet de wetgever er 
zich dan op toeleggen het evenwicht binnen de algemene vergadering te herstellen. Zo 
kan men voorschrijven dat de minderheid bestuurders aanduidt via een systeem van 
evenredige vertegenwoordiging, een bijzondere meerderheidsvereiste, of een vereiste van 
goedkeuring door de “meerderheid van de minderheid” bij de benoeming van (alle of een 
aantal) bestuurders en eventueel ook bij bepaalde inhoudelijke beslissingen. Toch past 
hier een caveat. Bijzondere meerderheidsvereisten verlenen namelijk een vetorecht aan 
minderheidsaandeelhouders, wiens incentieven even sterk kunnen afwijken van het 
vennootschapsbelang als die van de meerderheidsaandeelhouder. Al te uitgebreide 
beschermingsmaatregelen voor de minderheid treffen ook de meerderheidsaandeelhouder 
die het beste voorheeft met de vennootschap en bijdraagt tot een grotere 
aandeelhouderswaarde. Andere, bijkomende strategieën ter bescherming van 
minderheidsaandeelhouders dan deze die de bevoegdheidsverdeling raken, zoals 
bekendmakingsverplichtingen, versterkte meerderheden, een specifieke procedure voor 
belangenconflicten met eventueel tussenkomst van onafhankelijke bestuurders, bijzondere 
regels voor intragroepstransacties en de mogelijkheid voor de minderheid om op te treden 
tegen misbruik van meerderheid zijn eveneens geschikt om het tweede agency-conflict te 
beteugelen. 
 
Het belang van de bescherming van minderheidsaandeelhouders neemt toe naarmate de 
aandelen van een vennootschap geconcentreerd raken in handen van één of een paar grote 
aandeelhouders, omdat deze concentratie de noodzakelijke voorwaarde is voor het 
ontstaan van een tweede agency-conflict. Een serie ophefmakende empirische studies van 
LA PORTA et al. gingen zelfs een stap verder en legden een verband tussen zwakke 
beleggersbescherming en aandelenconcentratie in publieke vennootschappen423. Omtrent 
de betrouwbaarheid van deze studies kunnen echter ernstige vragen worden gesteld424. 
Een meerderheidsaandeelhouder kan net zo goed bestaan in jurisdicties met een sterke 
aandeelhoudersbescherming, die weinig ruimte laat voor de nefaste gevolgen van het 
tweede agency-conflict425. 
 
108. EFFECTEN OP DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR – Hoewel het tweede agency-
conflict op zich geen implicaties hoeft te hebben voor de vraag naar de optimale verdeling 
van bevoegdheden binnen vennootschappen, vertoont de noodzakelijke voorwaarde 
daarvan, nl. de concentratie van aandelen, wel een mogelijk verband met de 

                                              
423 R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANES, A. SHLEIFER en R. VISHNY, “Law and Finance”, Journal of Political 
Economy 1998, (1113) 1145-1151; R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANES en A. SHLEIFER, “Corporate Ownership 
Around The World”, Journal of Finance 1999, 471. Zie ook L. BEBCHUK, “A Rent Protection Theory of Corporate 
Ownership and Control”, NBER Working Paper No. 7203, 1999 (die argumenteert dat aandeelhouderschap 
geconcentreerd blijft waar de private voordelen van controle hoog zijn en door te oordelen dat deze bevindingen 
consistent zijn met deze van LA PORTA et al. (ibid., 23-24) impliciet aanneemt dat het gaat om voordelen die te 
maken hebben met een slechte aandeelhoudersbescherming). 
424 S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: 
Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, (697) 704-736; H. SPAMANN, “The ‘Antidirector 
Rights Index’ Revisited”, Review of Financial Studies 2010, 467-486. 
425 R. GILSON, “Controlling Shareholders and Corporate Governance: Complicating the Comparative Taxonomy”, 
Harvard Law Review 2006, 1642. 
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bevoegdheidskwestie. Ruime bevoegdheden voor de algemene vergadering kunnen een 
reden zijn voor ondernemers om een aanzienlijk deel in het kapitaal aan te houden. 
Omgekeerd hebben grote aandeelhouders er belang bij dat de algemene vergadering een 
scherpe controle kan uitoefenen op het bestuur. Bij een sterke bevoegdheid van het 
bestuur, daarentegen, kunnen ondernemers volstaan met een miniem tot onbestaand 
belang in het kapitaal en kunnen zij hun macht in het bestuur bestendigen via statutaire 
bepalingen en druk op de wetgever om de bestuursautonomie te behouden of te 
versterken426. 
 
Dit verband tussen aandeelhoudersstructuur en bevoegdheidsverdeling is ingegeven door 
persoonlijke nutsoverwegingen van degene die de touwtjes in handen houdt in de 
vennootschap, met de bedoeling zijn macht zoveel mogelijk in te betonneren. Om agency-
kosten is hij daarbij niet bekommerd, daar hij deze kan externaliseren (zie nr. 106). De 
voorliggende studie van de verdeling van bevoegdheden neemt daarentegen de 
aandeelhouderswaarde op lange termijn als leidraad. Agency-kosten vormen daarbij een 
integraal deel van de kostenanalyse. Daarom blijven we bij het net geformuleerde 
standpunt dat de aandeelhoudersstructuur de optimale wettelijke bevoegdheidsverdeling 
niet beïnvloedt. Bovendien is een aanpassing van de toepasselijke wetgeving aan de 
aandeelhoudersstructuur praktisch moeilijk of niet haalbaar427. 
 

C. Duale bestuursstructuren 

1. Probleemstelling 

109. CONTROLE DOOR HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN – Houdt het bovenstaande stand 
wanneer men de bevoegdheden van de algemene vergadering en aldus de interferentie van 
de dominante aandeelhouder in het bestuur matigt via een duale bestuursstructuur? Men 
zou eventueel kunnen argumenteren dat het feit dat het toezichthoudend orgaan dan (in 
plaats van de algemene vergadering) controle kan uitoefenen op het leidinggevend orgaan 
een inperking van de bevoegdheden van de algemene vergadering legitimeert. Een aantal 
jurisdicties met (traditioneel) tweeledige bestuursstructuren, Duitsland en Nederland (in 
het structuurregime) op kop, maakten inderdaad gebruik van een tweeledige 
bestuursstructuur om de controle van de referentie-aandeelhouder op het bestuur in te 
dammen (zie nrs. 65 en 109)428. Vooral de benoemings- en ontslagbevoegdheid van de 
algemene vergadering moesten het daarbij ontgelden: zij werd uitgesloten of toch 

                                              
426 S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: 
Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, (697) 755-762; S. COOLS, “La répartition 
juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés américaines”, RPS 2007, (149) 179-
192. 
427 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 292. 
428 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 642; P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de 
BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 428; H. FLEISCHER, “Zur Kompetenzverteilung zwischen Verwaltung und 
Hauptversammlung im englischen und deutschen Aktienrecht – Eine rechtsvergleichende Skizze” in Festschrift für 
Andreas Heldrich zum 70. Geburtstag, Munchen, Beck, 2005, (597) 605-606; H. FLEISCHER, “Kompetenzen der 
Hauptversammlung – eine rechtsgeschichtliche, rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Bestandsaufnahme” in 
W. BAYER en M. HABERSACK (eds.), Aktienrecht im Wandel, II, 2007, (430) 435-436; K. GEENS, “Over corporate 
governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig 
jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (733) 751. 
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ingedijkt wat de benoeming en ontslag van de leden van het leidinggevende orgaan 
betreft429. Zonder beknotting van de benoemings- en ontslagrechten van de algemene 
vergadering heeft een transfer van andere bevoegdheden naar het bestuursorgaan immers 
weinig invloed op de macht van een dominante aandeelhouder (zie nr. 107). 
 

2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling 

110. AFZONDERLIJKE AFWEGING – Duale bestuursstructuren creëren een enigszins andere 
belangenconstellatie dan deze die als uitgangspunt werd genomen voor de boven (nr. 101) 
uitgewerkte vuistregels: de leden van het toezichthoudende orgaan hebben immers niet 
hetzelfde belangenconflict wanneer het aankomt op de positie van de leden van het 
uitvoerend orgaan. In die zin is de keuze in duale structuren om de bevoegdheid voor de 
aanstelling en remuneratie van de leden van het uitvoerende orgaan toe te wijzen aan het 
toezichthoudende orgaan begrijpelijk (vgl. nrs. 200 en 221). De beperkte eerste agency-
kosten die de verminderde aandeelhouderscontrole met zich meebrengt kan een redelijke 
prijs zijn voor de verzachting van het tweede agency-conflict430. Voor materies met 
zijdelingse belangenconflicten is er echter niet meteen een reden waarom deze niet 
zouden gelden voor toezichthoudende bestuurders in een tweeledig bestuursorgaan. Hun 
incentieven zijn niet beter afgestemd op de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde 
dan deze van bestuurders van een monistische raad van bestuur of zelfs dan deze van de 
meerderheidsaandeelhouder: ook zij hebben bevoegdheden die niet in verhouding staan 
tot residuele claims en eigen belangen die verschillen van het vennootschapsbelang (zie 
nrs. 81 en 115). Hun onafhankelijkheid ten opzichte van de meerderheidsaandeelhouder, 
zoals die wordt bewerkstelligd in de tweeledige bestuursstructuren, maakt het uitvoerend 
bestuursorgaan niet beter geschikt om beslissingen te nemen waar het zelf een 
belangenconflict heeft. Wat de materies met zijdelingse belangenconflicten betreft, is 
dualisme dus op zich geen reden om af te wijken van de boven geformuleerde vuistregels 
(nr. 101) in het voordeel van het bestuursorgaan. Omdat de duale bestuursstructuur een 
andere afweging vergt en niet in zuivere vorm bestaat in het Belgische 
vennootschapsrecht, wordt hier niet verder op ingegaan. 
 

D. Absenteïsme en feitelijke machtsuitoefening door minderheidsaandeelhouders of het 
bestuur 

1. Probleemstelling 

111. ABSENTEÏSME EN PASSIVITEIT – Wereldwijd stelt men vast dat in beursgenoteerde 
vennootschappen slechts een klein deel van het kapitaal ter algemene vergadering 
vertegenwoordigd wordt431. Op het eerste gezicht lijken Belgische genoteerde vennoot-
schappen het beter te doen met een percentage van aanwezige of vertegenwoordigde 
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Press, 2013, (315) 320. 
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stemmen dat gemiddeld rond de 50% ligt432. In de Belgische context, waar meestal één of 
meerdere referentie-aandeelhouders een groot deel van de stemrechten in handen hebben 
(nr. 9) en de vergadering meestal bijwonen433, is dat niettemin vrij laag. In 
vennootschappen met een werkelijk gedisperseerd aandeelhouderschap ligt het 
deelnamepercentage aanzienlijk lager. Men herinnert zich in dat verband de bewogen 
algemene vergadering die in 2009 over de uitverkoop van Fortis moest beslissen: het 
aantal aanwezige aandeelhouders was ongezien, maar niettemin was slechts een goede 
20% van het kapitaal vertegenwoordigd434. Waar aandeelhouders in de nasleep van de 
financiële crisis vaak op de voorste rijen stonden om te klagen en rechtszaken in te 
spannen, hadden ze voordien maar zelden gebruik gemaakt van hun stemrechten of 
protest geuit435. Dit fenomeen vindt vanzelfsprekend zijn oorzaak in het reeds besproken 
probleem van collectieve actie en de daaruit voortvloeiende rationele apathie (zie nrs. 36 
en 74), dat heviger wordt naarmate het aandeelhouderschap verder versplintert. 
 
112. Ter oplossing van deze passiviteit wordt vaak gekeken naar institutionele beleggers, 
die mits uitoefening van de stemrechten verbonden aan hun participaties de problemen 
van collectieve actie zouden kunnen ondervangen436. Sinds de tachtiger jaren zijn heel wat 
onder hen inderdaad actiever beginnen optreden437. Een aantal studies tonen ook aan dat 
hun initiatieven vaak gevolg krijgen438 en ook een positieve invloed hebben op de 
aandeelhouderswaarde439. Institutionele beleggers zijn tot dusver echter geen deus ex 
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Antwerpen, Intersentia, 2008, (977) 984; E. WYMEERSCH en C. VAN DER ELST, “De werking van de algemene 
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An Empirical Assessment of the Situation in Belgium”, European Business Organization Law Review 2004, (471) 
487, 495. 
434 W. VAN GERVEN, “Van de Generale naar Fortis” in M. FAURE en W. RAUWS (eds.), Recente ontwikkelingen in 
het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem, Antwerpen, Intersentia, 
2009, (63) 74. 
435 ICGN, second Statement on the Global Financial Crisis, London, ICGN, 2009; OECD, Corporate Governance 
and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, 2009, 47-48; R. BARKER, “Ownership structure and 
shareholder engagement: reflections on the role of institutional shareholders in the financial crisis” in W. SUN, J. 
STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate Governance and the Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge 
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Role of Institutional Investors”, Journal of Financial Economics 2000, 275. 
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machina gebleken: net als andere aandeelhouders en net als bestuurders vertonen ook zij 
problemen van apathie en belangentegenstellingen. De meeste institutionele beleggers 
besteden inderdaad nauwelijks energie aan een actieve opstelling in de vennootschappen 
in hun portefeuille440. Hun business model bestaat er vaak in de kosten die zij aan hun 
klanten aanrekenen zo laag mogelijk te houden door te besparen op activisme441 en voor 
de keuze van hun investeringen zelfs eenvoudigweg aandelen uit indexen te kopen 
(indexed investing)442. Hun strategie is er dan meer één van diversificatie en “met de 
voeten stemmen” dan van actieve betrokkenheid443. Bovendien zal in volgende 
randnummers blijken dat de private belangen van institutionele beleggers niet altijd 
gelijklopen met die van de vennootschap. 
 
113. FEITELIJKE MACHTSVERSCHUIVING – Als gevolg van het absenteïsme onder de 
aandeelhouders wordt geregeld over belangrijke zaken getrancheerd met een zeer smalle 
beslissingsbasis. Het genomen besluit wordt dan minder representatief voor de wil van de 
gehele groep van aandeelhouders. Daardoor verliest het meteen ook een deel van zijn 
bestaansreden, namelijk de efficiënte prikkels waaraan de gehele groep van 
aandeelhouders als residuele risicodragers onderhevig is. Immers, wanneer slechts een 
deel van de aandeelhouders beslist voor de gehele groep, is er sprake van partiële 
externalisering van de gevolgen van het door hen genomen besluit. Absenteïsme en, meer 
algemeen, apathie kunnen op deze manier drie verschillende problemen veroorzaken. Ten 
eerste kunnen zij ertoe bijdragen dat de feitelijke macht in handen komt van referentie-
aandeelhouder(s), ook al bezitten zij geen meerderheid van de uitstaande stemrechten. 
Voor de bespreking van deze versie van het tweede agency-probleem wordt verwezen 
naar hierboven (nr. 106). In afwezigheid van referentie-aandeelhouders kan absenteïsme 
tot gevolg hebben dat een kleine, toevallige (en vaak wisselende) relatieve meerderheid 
van kleine aandeelhouders beslissingen neemt die alle aandeelhouders aanbelangen, 
hetgeen een andere versie is van het tweede agency-probleem (daarover nrs. 114-116)444. 
Ten derde kunnen het absenteïsme en de apathie, indien ernstig, contribueren tot het 
eerste agency-probleem, dat vooral kenmerkend is voor Amerikaanse vennootschappen. 
Doordat de aandeelhouders daar massaal wegblijven van de algemene vergadering en/of 
de voorstellen van het bestuur en het management zonder veel nadenken goedkeuren in 
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hun volmacht, kunnen bestuur en management de uitkomst van de stemming vaak sturen. 
De feitelijke verschuiving van macht naar het bestuursorgaan is geen reden om deze 
nieuwe macht van het bestuur wettelijk te bekrachtigen, maar de verschuiving van macht 
naar minderheidsaandeelhouders zou dat eventueel wel kunnen zijn, zeker als zij private 
belangen nastreven zoals in volgende randnummers wordt toegelicht. 
 
114. PRIVATE BELANGEN – De uitoefening van de macht in de algemene vergadering door 
een minderheid van aandeelhouders zou niet als een agency-probleem worden aangemerkt 
als er geen mogelijke belangentegenstelling bestond. Inderdaad, niet alle 
minderheidsaandeelhouders zijn geïnteresseerd in de maximalisatie van de 
aandeelhouderswaarde op lange termijn. Vooral institutionele beleggers zoals mutual 
funds en hedge funds worden er vaak van beschuldigd kortetermijnwinsten na te streven. 
Zij staan immers zelf onder druk om op korte termijn goede prestaties te leveren, doordat 
hun eigen beleggers op elk ogenblik hun aandelen kunnen verkopen en ze regelmatig 
bijkomende fondsen moeten aanwerven in de kapitaalmarkt en bij die gelegenheid telkens 
indrukwekkende resultaten moeten kunnen voorleggen van vorige investeringen445. De 
financiële crisis van 2007-2008 heeft in elk geval pijnlijk duidelijk gemaakt dat 
aandeelhouders soms op kortetermijngewin uit zijn446. In het bijzonder zouden hedge 
funds een rol gespeeld hebben als katalysator in de financiële crisis van 2007-2008, onder 
meer door hun snelle desinvesteringen toen hun eigen beleggers fondsen wegtrokken447. 
 
115. Naast kortetermijnbelangen kunnen ook andere met het vennootschapsbelang (zoals 
gedefinieerd in nrs. 60-63) strijdige belangen aandeelhouders motiveren. Een dergelijk 
belangenconflict kan ten eerste voortvloeien uit een andere relatie met dezelfde 
vennootschap. Dat geldt vooral voor bestuurders en werknemers van de vennootschap448. 
De prikkels die zij als aandeelhouder hebben (eventueel ten gevolge van incentiverende 
verloning), zullen moeten wijken voor hun belangen als bestuurder of werknemer 
wanneer de gevolgen voor die laatste belangen groter zijn. Zo kunnen zij zich verzetten 
tegen een voor de vennootschap gunstige overname, wanneer deze hun eigen positie in de 
vennootschap bedreigt449. De meerwaarde op hun aandelen zal maar zelden zwaarder 
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doorwegen dan het verlies van hun positie, nu voor de meesten de tewerkstelling de 
belangrijkste bron van inkomsten vormt450. Pensioenfondsen van werknemers en hun 
vakbonden zullen indirect aan eenzelfde logica onderworpen zijn. Zij hebben immers de 
neiging de belangen van de deelnemende werknemers te behartigen en kennen daardoor 
quasi dezelfde belangentegenstelling als de werknemers zelf451. 
 
116. Minderheidsaandeelhouders kunnen daarnaast ook gedreven worden door 
tegenstrijdige belangen ten gevolge van relaties of transacties buiten de vennootschap. 
Dat is ten eerste het geval bij gediversifieerde aandeelhouders. Als zij een voldoende 
gespreide portefeuille hebben, kunnen zij het bedrijfsrisico volledig uitschakelen452. Op 
die manier schakelen ze ook wel de prikkel uit om te monitoren453, terwijl ze die anders 
als residuaire risicodrager zouden hebben. Gediversifieerde aandeelhouders hebben echter 
ook een lagere risico-aversie en uitzonderlijk zelfs een aan het vennootschapsbelang 
tegengesteld incentief. Zij houden immers aandelen aan in vele andere vennootschappen 
en zullen dus weigerachtig zijn wanneer een project goed is voor vennootschap A (bv. de 
aanvaarding van een gunstig bod op vennootschap A) maar negatief voor de koers van 
vennootschap B, die eveneens in hun portefeuille zit (bv. het doen van het bod door 
vennootschap B op vennootschap A)454. Deze belangenafwezigheid of -tegenstelling in 
hoofde van een minderheidsaandeelhouder kan zich veel nog sterker laten voelen in geval 
van ontkoppeling van het economisch risico van zijn stemrechten. Wanneer een 
aandeelhouder van vennootschap A zijn blootstelling aan de gevolgen van 
koersfluctuaties gedeeltelijk of volledig geneutraliseerd heeft, gaat zijn stemrecht niet 
meer of minder gepaard met een residueel belang (empty voting)455. Hij kan dat doen 
ofwel door de aandelen in vennootschap A niet te kopen, maar te lenen, ofwel door het 
risico van gekochte aandelen in A te hedgen door gebruikmaking van financieel afgeleide 
producten, ofwel door de aandelen na de registratiedatum maar vóór de algemene 
vergadering te verkopen456. Wanneer de aandeelhouder bovendien een positief 
economisch belang heeft in vennootschap B, zal hij in vennootschap A stemmen tegen het 
belang van vennootschap A in, en dus vóór de overname of fusie waarin vennootschap A 
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overbetaalt. Zijn stemrecht gaat immers gepaard met een netto negatieve blootstelling aan 
fluctuaties van de aandelenkoers van vennootschap A (negative voting)457. 
 
Tot slot kunnen aandeelhouders ook geïnspireerd zijn door politieke motieven eerder dan 
de intentie om de aandeelhouderswaarde te promoten. Zo staan publieke pensioenfondsen 
vaak onder politieke druk om lokale belangen te verdedigen, bijvoorbeeld wanneer de 
sluiting van een grote fabriek wordt overwogen en de lokale tewerkstelling in gevaar 
komt458. Evenzo wordt van staatsfondsen (sovereign wealth funds) vaak gevreesd dat zij 
nationale belangen zullen laten prevaleren op het rendement van de aandelen459. 
 
117. De belangenconflicten van institutionele beleggers tellen zelfs een laag meer dan bij 
particuliere beleggers, door de bijkomende relatie tussen de institutionele belegger en zijn 
klanten. Hoe een institutionele belegger stemt, koopt en verkoopt, wordt niet beslist door 
de klanten die het kapitaal verschaffen, maar door hun “agenten”, de money managers, 
die zelf geen residueel risico dragen en andere belangen kunnen hebben460. Ook hebben 
institutionele beleggers vaak ook andere commerciële relaties met de vennootschappen 
die ze als aandeelhouder geacht worden te monitoren (bv. leningen, 
verzekeringsproducten en het beheer van private pensioenfondsen voor diezelfde 
vennootschappen)461. Institutionele beleggers doen tot slot ook zelf in grote getale beroep 
op de diensten van volmacht- en stemadviseurs, wiens aanbevelingen zij vaak blindelings 
opvolgen462. Als gevolg daarvan krijgen stemadviseurs een ontzaglijke invloed op de 
bedrijfswereld463, hoewel ze zelf geen residuele eisers zijn en vaak zelf private belangen 
hebben464. Er ontstaat dan nóg een bijkomend agency-conflict, waarbij de stemadviseur de 
agent is en de institutionele belegger de principaal465.  
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nuance, zie S. CHOI, J. FISCH en M. KAHAN, “The Power of Proxy Advisors: Myth or Reality?”, Emory Law Journal 
2009-10, 869-918. 
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2. Relevantie voor de bevoegdheidsverdeling 

118. ALGEMEEN – In reactie op deze problemen van absenteïsme en belangentegenstelling 
opperen sommige auteurs dat de wetgever best een aantal bevoegdheden aan de algemene 
vergadering ontneemt. Een eerste veelgehoord argument daarvoor concentreert zich op de 
hoge transactiekosten in de algemene vergadering: aangezien de aandeelhouders hun 
bevoegdheden toch niet gebruiken, is het in deze zienswijze zinloos om de vennootschap 
al te frequent middelen te doen besteden aan de organisatie van algemene 
vergaderingen466. Voor het Belgische vennootschapsrecht stelden WYMEERSCH en VAN 

DER ELST daarom voor om in genoteerde vennootschappen een aantal “formeel 
juridische” functies af te bouwen, zoals de goedkeuring van de jaarrekening, de 
vaststelling van het dividend, de benoeming en kwijting van bestuurders en 
commissarissen, goedkeuring van verslagen en zelfs bepaalde statutenwijzigingen. De 
aandeelhouders zouden zich dan kunnen focussen op strategische beslissingen en daar 
meer aandacht aan besteden467. Een tweede argument voor de versterking van de raad van 
bestuur is dat de belangen van de aandeelhouders vaak onderling verschillen en zelfs 
strijdig zijn met dat van de vennootschap468. De fundamentele reden voor het stemrecht in 
de algemene vergadering, nl. de incentieven van haar leden en de daaruit voortvloeiende 
besparing van agency-kosten, valt m.a.w. weg. 
 
De vaststelling dat aandeelhouders hun beslissingsbevoegdheid niet altijd zullen benutten, 
is volgens BEBCHUK geen reden om hen niet minstens toe te laten de beslissing te nemen. 
In het ergste geval zullen in de algemene vergadering minder beslissingen worden 
genomen die de aandeelhouderswaarde vermeerderen dan wenselijk is. Dat is nog altijd 
beter dan wat volgens de auteur het gevolg zou zijn van een kleinere 
aandeelhoudersbevoegdheid, namelijk de totale afwezigheid van dergelijke 
welvaartsverhogende beslissingen469. Op het probleem van de private belangenbehartiging 
(special interest shareholders) en kortetermijnbekommernissen repliceren BEBCHUK en 
anderen dat een voorstel dat de aandeelhouderswaarde niet verhoogt geen meerderheid 
achter zich zal krijgen470. 
 

                                              
466 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 1751; 
C. VAN DER ELST, “Algemene vergadering van aandeelhouders: revitaliseerbaar?” in Van alle markten, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, (977) 991. 
467 E. WYMEERSCH en C. VAN DER ELST, “De werking van de algemene vergadering in de Belgische beursgenoteerde 
vennootschappen: een empirisch onderzoek”, TBH 1997, (72) 89, later genuanceerd in C. VAN DER ELST, “Algemene 
vergadering van aandeelhouders: revitaliseerbaar?” in Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (977) 991-
993). 
468 Zie I. ANABTAWI, “Some Skepticism About Increasing Shareholder Power”, UCLA Law Review 2006, (561) 564; 
M. LIPTON en W. SAVITT, “The Many Myths of Lucian Bebchuk”, Virginia Law Review 2007, (733) 756-757. 
469 Zie, i.v.m. institutionele beleggers: L. BEBCHUK, “Letting Shareholders Set the Rules”, Harvard Law Review 
2006, (1784) 1799. 
470 L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 883–84; L. 
BEBCHUK, “Letting Shareholders Set the Rules”, Harvard Law Review 2006, (1784) 1799-1801; L. BEBCHUK, “The 
Myth of Shareholder Franchise”, Virginia Law Review 2007, 675; G. DENT, “The Essential Unity of Shareholders 
and the Myth of Investor Short-Termism”, Delaware Journal of Corporate Law 2010, (97) 106-109; R. GILSON en J. 
GORDON, “The Agency Costs of Agency Capitalism: Activist Investors and the Revaluation of Governance Rights”, 
Columbia Law Review 2013, (863) 897; S. SCHWAB en R. THOMAS, “Realigning Corporate Governance: Shareholder 
Activism by Labor Unions”, Michigan Law Review 1998, (1018) 1082-1084. 
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Men kan inderdaad aannemen dat deze problemen zich soms vanzelf oplossen. Dat zal 
echter niet steeds het geval zijn, vooral wanneer de vennootschap zowel met absenteïsme 
als met belangenconflicten wordt geconfronteerd (wat vooral bij een sterk versnipperd 
aandeelhouderschap voorkomt)471. Het argument dat absenteïsme hooguit het aantal 
efficiënte beslissingen in de algemene vergadering reduceert, maar niet tot inefficiënte 
beslissingen leidt, geldt immers enkel indien de minderheidsaandeelhouders die door het 
absenteïsme een doorslaggevende stem krijgen, niet gecorrumpeerd zijn door een 
belangenconflict472. Het tweede argument, dat de special interest shareholders gewoonlijk 
geen doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen ten gevolge van de 
meerderheidsvereiste, houdt dan weer geen stand bij een verregaand absenteïsme. 
Meerderheidsvereisten worden immers bijna altijd berekend op basis van het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bovenstaande vaststellingen nopen dan ook 
tot een aanpak zowel van belangenconflicten en kortetermijnwinstbejag bij 
aandeelhouders als van het fenomeen dat deze problematiek versterkt, namelijk het 
absenteïsme, maar niet door de bevoegdheden van de algemene vergadering te 
verminderen ten opzichte van de boven (nr. 101) geformuleerde vuistregels. Deze 
limiteerden de bevoegdheden van de algemene vergadering reeds tot die materies waar 
het bestuursorgaan zelf voor een belangenconflict stond. Het risico dat sommige 
aandeelhouders eventueel geleid worden door andere belangen dan het 
vennootschapsbelang kan niet opwegen tegen een dergelijk systematisch belangenconflict 
en is dan ook geen voldoende reden om die conflictbeladen materies terug naar het 
bestuursorgaan over te hevelen. 
 
119. NIET-BEVOEGDHEIDSGERELATEERDE MAATREGELEN – Het verwijt dat vele 
aandeelhouders op korte termijn of vanuit private belangen redeneren, kan o.i. geen reden 
zijn voor een algemene bevoegdheidsoverdracht naar het bestuur ten opzichte van de 
boven uitgewerkte vuistregels (nr. 101). De beste oplossingen zijn probleemspecifiek. Zo 
moet men de oplossingen voor empty voting zoeken in de richting van 
transparantievereisten473, de verfijning van het systeem van de registratiedatum zodat dit 
minder vatbaar wordt voor misbruik474, de beteugeling van empty voting op basis van 
aandelenleningen en financiële derivaten door sancties op misbruik van stemrecht475 en 

                                              
471 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 288-289. 
472 Bovendien is de premisse dat bestuurders volstrekt geen beslissingen zouden nemen die de aandeelhouderswaarde 
bevorderen wat sterk gesteld. 
473 S. COOLS, “Transcripts of the Corporate Governance Session” in K. HOPT en K. GEENS (eds.), The European 
Company Law Action Plan Revisited, Leuven, Leuven University Press, 2010, (125) 138-139; H. HU en B. BLACK, 
“Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership: Taxonomy, Implications, and Reforms”, Business Lawyer 
2006, 1011. 
474 H. HU en B. BLACK, “Equity and Debt Decoupling and Empty Voting II: Importance and Extensions”, University 
of Pennsylvania Law Review 2008, (625) 718-720. Zie ook C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico 
in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 453-460. 
475 H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, “Afwenteling van aandeelhoudersrisico” in C. VAN SCHOUBROECK, W. 
DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Liber Amicorum Herman Cousy. Over grenzen, Antwerpen, Intersentia, 
2011, (1313) 1320-1322; interventie van GARRIDO GARCIA in S. COOLS, “Transcripts of the Corporate Governance 
Session” in K. HOPT en K. GEENS (eds.), The European Company Law Action Plan Revisited, Leuven, Leuven 
University Press, 2010, (125) 139. Het bestaande Belgische recht biedt maar weinig remedies. Het verbod op het 
leonijns beding is immers teveel uitgehold opdat het empty voting zou kunnen bestrijden en het is onzeker of 
wetsontduiking als autonome rechtsfiguur ingeroepen kan worden. Ook de kwalificatie als misbruik van stemrecht 
ligt niet voor de hand (C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, 
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een meer zorgvuldige regulering van uitlening van aandelen en short selling476. Mits een 
gedegen transparantieregeling kan men er ook voor opteren om het stemrecht te ontnemen 
aan de empty voters zelf477, al ligt de implementatie daarvan niet voor de hand478. Voor 
het probleem van kortetermijndenken en andere belangenconflicten dan deze die 
voortvloeien uit empty voting zijn probleemspecifieke oplossingen weliswaar moeilijk te 
vinden. Maatregelen die een langetermijnvisie trachten te promoten door 
langetermijnaandeelhouders te belonen met een loyauteitsstemrecht of een 
loyauteitsdividend, zullen dan ook onvermijdelijk op basis van een onnauwkeurig 
criterium worden toegekend en daardoor gedeeltelijk (of zelfs grotendeels) hun doel 
missen. Bovendien verminderen zij de dreiging voor bestuurders dat aandeelhouders hun 
aandelen verkopen bij slechte prestaties en kunnen zij zo zelfs fungeren als 
beschermingsconstructie en aldus de disciplinerende werking van de markten mitigeren: 
een nieuwe bieder zal immers genoodzaakt zijn een extra groot aandelenpakket te 
verwerven, terwijl aandeelhouders die enige tijd moeten wachten op een dubbel stemrecht 
minder snel geneigd zullen zijn om te verkopen479. 
 
120. Ondanks deze moeilijkheden is een wijziging van de boven (nr. 101) ontwikkelde 
vuistregels niet beter480. Krachtens deze regels is de bevoegdheid van de algemene 
vergadering immers reeds beperkt tot materies waar bestuurders getroffen zijn door 
belangenconflicten. Hen dan bevoegdheid toewijzen in deze materies omwille van een 
relatief klein risico481 dat minderheidsaandeelhouders met private belangen hun wil 
kunnen doorduwen in de algemene vergadering zou enkel nog meer systematische 
belangenconflicten veroorzaken482. Ook zou daarmee een eind gemaakt worden aan de 
vele gevallen waarin aandeelhoudersactivisme positieve langetermijngevolgen creëert483 
en die in de ontwikkelde vuistregels net aan de basis lagen van de bevoegdheid van de 
algemene vergadering. De problematiek van kortetermijndenken en private 
belangenbehartiging sterkt ons aldus in onze keuze om de algemene vergadering enkel 
bevoegd te willen zien waar de raad van bestuur een conflict heeft. 
 
Meer nog, bestuurders zijn zelf niet vrij van de problemen die aandeelhouders worden 
aangewreven. Niet alleen hebben bestuurders zelf soms regelrechte belangenconflicten, 

                                                                                                                                                   
Antwerpen, Biblo, 2012, 430 en 432-434; R. HOUBEN, “Het risicovrij aandeelhouderschap in een NV – Vragen 
vanuit het verbod op leonijns beding en empty voting”, RW 2008-09, (1538) 1551-1552). 
476 E. AVGOULEAS, “A New Framework for the Global Regulation of Short Sales: Why Prohibition is Inefficient and 
Disclosure Insufficient”, Stanford Journal of Law, Business and Finance 2010, 376; C. CLOTTENS, Proportionaliteit 
van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 438-445). 
477 S. MARTIN en F. PARTNOY, “Encumbered Shares”, University of Illinois Law Review 2005, 775-813. 
478 Een dergelijke regeling zou op voorzichtige wijze in het Belgische recht kunnen worden ingevoerd in de vorm 
van een belangenconflictenregeling op het niveau van de algemene vergadering (R. HOUBEN, “Het risicovrij 
aandeelhouderschap in een NV – Vragen vanuit het verbod op leonijns beding en empty voting”, RW 2008-09, 
(1538) 1550).Voor een kritiek op deze maatregel, zie J. COHEN, “Negative Voting: Why it Destroys Shareholder 
Value and a Proposal to Prevent it”, Harvard Journal on Legislation 2008, (237) 252-253. 
479 C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 
357; A. HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1970, 92-93; M. 
SCHOUTEN, “Loyaal aan het eigen belang”, Ondernemingsrecht 2010, 122. 
480 Zie ook M. ROE, “Corporate Short-Termism - In the Boardroom and in the Courtroom”, Business Lawyer 2013, 
(977) 1003. 
481 L. BEBCHUK, “The Myth That Insulating Boards Serves Long-Term Value”, Columbia Law Review 2013, 1637. 
482 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 289. 
483 L. BEBCHUK, “The Myth That Insulating Boards Serves Long-Term Value”, Columbia Law Review 2013, 1637. 
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ook de problemen van empty voting en kortetermijndenken zijn hen niet vreemd. 
Bestuurders zijn van nature zelf ook empty voters484. In de hypothese waar empty voting 
zich het meest voordoet, namelijk de publieke vennootschappen met een sterk 
gefragmenteerd aandeelhouderschap, bezitten zij immers geen of, in het beste geval, een 
klein pakket aandelen (dat zij soms zelfs hedgen). Wat het kortetermijndenken betreft, 
zijn het vaak de werking van de overnamemarkt, de financiële rapportering, hun 
prestatiegebaseerde verloning en de mogelijkheid van ontslag door de aandeelhouders die 
bestuurders ertoe aanzetten de aandelenkoers hoog te houden ook als dat ten koste gaat 
van langetermijnperspectieven485. Hun kortetermijndenken zou dan net aan de macht van 
de aandeelhouders te wijten zijn. Toch zijn instanties van kortetermijndenken bij 
bestuurders en managers niet alleen daar aan te wijten. Omdat hun eigen positie bij de 
vennootschap vaak beperkt is in de tijd, zullen ze vaak meer waarde hechten aan 
resultaten die zich veruitwendigen tijdens hun mandaat (omwille van het prestige en/of de 
gevolgen voor hun variabele vergoeding) dan aan deze die zich slechts op de langere 
termijn realiseren486. Hun bezorgdheid om jobbehoud mag overigens niet verward worden 
met een langetermijnvisie in het belang van de aandeelhouderswaarde (zie daarover 
nrs. 115 en 461).  
 
121. Een correctie van de bevoegdheden van de algemene vergadering als oplossing voor 
de kortetermijnfocus van sommige aandeelhouders zou eventueel aanvaardbaar kunnen 
zijn in die specifieke materies waar de algemene vergadering bijzonder geneigd is om een 
kortetermijnstrategie te volgen. Wegens het eigen belangenconflict van de raad van 
bestuur kan deze correctie echter nooit een volledige bevoegdheidsoverdracht ten 
voordele van het bestuursorgaan impliceren. 
 
De schoolvoorbeelden van situaties waarin kortetermijnwinsten aandeelhouders tot 
inefficiënte beslissingen verleiden, zijn deze waarin de aandeelhouder een 
dividenduitkering of wederinkoop van aandelen verkiest boven een veelbelovende 
investering of waarin hij ingaat op een overnamebod dat op korte termijn de prijs opdrijft 
terwijl bij weigering het bestaande bestuursorgaan en management meer langetermijn-
waarde konden bieden487. Een paar auteurs brengen daar tegen in dat ook aandeelhouders 
die hun aandelen maar gedurende korte tijd aanhouden weinig belang hebben bij 
dergelijke beslissingen, aangezien de aandelenkoers het effect van de genomen beslissing 
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op de langetermijnwaarde snel incorporeert488. Hoewel de efficiënte markthypothese niet 
feilloos is (zie nrs. 10 en 88)489, moet inderdaad worden vastgesteld dat dividend-
uitkeringen steevast gevolgd worden door een koersverlaging. De eigen 
belangenconflicten van bestuurders bij de uitkering van dividenden en overnames, en de 
mogelijke correctie op de bevoegdheid van de algemene vergadering omwille van het 
risico van kortetermijnwinstbejag bij de aandeelhouders worden verder uitgespit in 
hoofdstuk II.2 (nrs. 371-373) en II.3 (nrs. 460-462) respectievelijk. 
 

§ 2. Differentiatie tussen aandelengenoteerde en andere vennootschappen 

122. Voorgaande analyse van de optimale bevoegdheidsverdeling in publieke vennoot-
schappen zonder referentie-aandeelhouder kan misschien niet zonder meer worden 
getransponeerd naar alle andere NV’s. Deze paragraaf gaat na in welke mate de gemaakte 
analyse verschilt voor deze NV’s (subparagrafen A en B). Voor het gemak van de 
uiteenzetting wordt daarbij voorlopig onderscheiden tussen publieke vennootschappen (in 
nr. 7 gedefinieerd als vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen 
of hebben gedaan) en niet-publieke vennootschappen. Pas daarna wordt onderzocht of dat 
wel het meest geschikte onderscheidingscriterium is voor een eventueel afwijkend regime 
(subparagraaf C). 
 

A. Relevante verschillen bij niet-publieke NV’s 

123. BESLUITVORMINGSKOSTEN – De besluitvormingskosten in een algemene vergadering 
van aandeelhouders van een niet-publieke NV liggen aanzienlijk lager dan in een publieke 
NV (zie nr. 74). De eerste, voor de hand liggende oorzaak daarvan is dat de niet-publieke 
vennootschap minder aandeelhouders telt, waardoor de bijeenkomst van de algemene 
vergadering vlotter verloopt. Ook de wetgever geeft zich daarvan rekenschap en voorziet 
gewoonlijk bijvoorbeeld in kortere oproepingstermijnen dan in aandelengenoteerde 
vennootschappen (art. 533 W.Venn.). Naast de lagere vergaderkosten vallen vooral de 
lagere confidentialiteitskosten op: informatie wordt niet automatisch publiek door ze met 
de aandeelhouders te delen. De aandeelhouders zijn beter gekend, zodat men weet (of 
zelfs kan vermijden) dat zich onder hen een concurrent bevindt en zodat een 
geheimhoudingsverplichting beter kan worden afgedwongen. Meestal komt het niet zover, 
doordat de aandeelhouders geen belang hebben bij een informatielek naar de 
buitenwereld, als gevolg van hun sterkere incentieven (nr. 124). Ook in de derde categorie 
van besluitvormingskosten, de informatiekosten, valt mogelijks een verschil te bespeuren. 
De deskundigheid van aandeelhouders is soms groter dan in een publieke vennootschap, 
terwijl de beslissingen bijwijlen minder complexiteit vertonen dan in publieke 
vennootschappen. Het belangrijkste verschil in informatiekosten vloeit echter voort uit het 
feit dat de aandeelhouders typisch meer betrokken zijn bij het reilen en zeilen van een 
private vennootschap. Doordat een kleiner aantal aandeelhouders in het kapitaal 
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participeert, wordt apathie immers een stuk minder rationeel, en dit zowel vanuit 
individueel oogpunt als voor de totale welvaart, doordat minder aandeelhouders kosten 
maken voor een actieve participatie. 
 
124. INCENTIEVEN – De andere grote kostenpost die een rol speelt in de optimale 
bevoegdheidsverdeling tussen aandeelhouders en bestuur, namelijk die van de kosten van 
het eerste agency-conflict, is, net zoals die van de besluitvormingskosten, kleiner in niet-
publieke vennootschappen. Doordat het aantal aandeelhouders beperkter is, wordt de 
uitoefening van zijn stemrecht meer de moeite voor elke aandeelhouder en krimpt het 
probleem van de collectieve actie. Als gevolg daarvan ontstaat er doorgaans een actievere 
betrokkenheid en een scherpere controle op het bestuur (zie nr. 87), zodat eerste agency-
probleem binnen de perken blijft. Het feit dat de werking van een aantal markten (in het 
bijzonder de overnamemarkt en de markt voor kapitaal) en een aantal juridische 
strategieën (in het bijzonder de exitmogelijkheden voor aandeelhouders490) wegvallen 
voor niet-publieke vennootschappen, is dus niet zo problematisch: het agency-probleem 
dat zij moeten mitigeren, is van nature al milder dan in publieke vennootschappen. Wel 
veronderstelt deze verscherpte controle dat de algemene vergadering een aantal 
kernbevoegdheden heeft, zoals deze tot benoeming en ontslag van de bestuurders. 
 
125. COMPLICERENDE FACTOREN – Waar het eerste agency-probleem in niet-publieke 
vennootschappen niet zo sterk is, moet het plaats inruimen voor het tweede agency-
probleem491. Niet-publieke vennootschappen worden zo mogelijk nog meer dan publieke 
vennootschappen geteisterd door meningsverschillen tussen minderheids- en 
meerderheidsaandeelhouders. Zoals boven uiteengezet (nr. 107), zijn de technieken om de 
nefaste gevolgen van het tweede agency-conflict tegen te gaan echter zonder gevolg voor 
de bevoegdheidsverdeling tussen bestuur en aandeelhouders. 
 
De andere boven besproken complicerende factoren zijn slechts in veel mindere mate van 
toepassing in niet-publieke NV’s. In de kleinere structuur van een niet-publieke NV zijn 
bestuur en management minder van elkaar gescheiden (zie nr. 104) en is van echt duale 
bestuursstructuren al helemaal geen sprake (zie nr. 109). Ook het absenteïsme is vooral 
een kwaal van publieke vennootschappen (zie nr. 111). In niet-publieke vennootschappen 
verschuift de beslissingsmacht van de algemene vergadering dan ook niet naar eventuele 
minderheidsaandeelhouders of het bestuursorgaan (zie nr. 113) en kan de 
meerderheidsregel zijn rol vervullen als een rem op winstbejag op korte termijn en private 
belangenbehartiging door minderheidsaandeelhouders (zie nr. 118). Doordat de markt 
voor afgeleide financiële instrumenten in niet-publieke vennootschappen uiterst beperkt 
is, is het probleem van empty voting er quasi onbestaand. De beperkte exitmogelijkheden 
voor aandeelhouders van niet-publieke vennootschappen versterken bovendien de 
incentieven van de aandeelhouders om de langetermijnwaarde te maximaliseren. De 
ruime exitmogelijkheden in publieke vennootschappen zijn immers een tweesnijdend 
zwaard: niet alleen disciplineren zij de bestuurder (zie nr. 86), maar ook verzwakken ze 
de prikkel van de aandeelhouder als residual owner om zijn stemrecht aan te wenden. 

                                              
490 De markt voor aandelen in private vennootschappen is immers niet liquide en wordt vaak gehinderd door 
overdrachtsbeperkingen (inzonderheid in de BVBA). 
491 De meerderheidsaandeelhouder kan uiteraard bestuurder en/of werknemer zijn en dus op die manier de 
conflicterende belangen van werknemers en/of bestuurders binnenbrengen. 
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Wanneer hij ontevreden is met het gevoerde beleid, kan hij zijn aandelen verkopen (exit) 
in plaats van de situatie proberen recht te trekken door zijn rechten uit te oefenen (voice). 
In een niet-publieke vennootschap kan de aandeelhouder dat niet zo gemakkelijk en heeft 
hij er dus een groter belang bij om het beleid mee te sturen met een langetermijnvisie492. 
 

B. Gevolgen voor de efficiënte bevoegdheidsverdeling 

126. ZELFDE BEVOEGDHEIDSVERDELING, MEER AANVULLEND RECHT – De twee 
belangrijkste factoren voor het bepalen van de machtsbalans (besluitvormingskosten en 
kosten uit het eerste agency-conflict) zijn minder sterk aanwezig in niet-publieke 
vennootschappen. Bijgevolg valt het argument voor een grote bevoegdheid van het 
bestuursorgaan weg (zie nr. 77), maar ook dat voor een grote bevoegdheid van de 
algemene vergadering (zie nr. 89). Hoewel beide factoren zwakker zijn in niet-publieke 
vennootschappen, blijven ze er toch bestaan. Voor niet-publieke NV’s hoeft de wetgever 
dan ook geen andere bevoegdheidsverdeling uit te stippelen dan voor publieke NV’s. 
Daarbij geldt slechts één voorbehoud: door het sterk verminderde risico van 
kortetermijndenken, hoeft de wetgever dit risico niet in de overweging te betrekken voor 
niet-publieke vennootschappen (zoals was aanbevolen in nr. 121). De bezorgdheid om 
kortetermijndenken in publieke NV’s zal echter vooral relevant blijken bij vragen die zich 
voor de niet-publieke NV niet stellen, nl. in de context van een openbaar overnamebod 
(nr. 462). 
 
Wel zou de wetgever een grotere contractuele (lees: statutaire) vrijheid kunnen toelaten 
voor niet-publieke NV’s, bv. door enkel de materies met directe belangenconflicten op 
dwingende wijze aan de algemene vergadering toe te wijzen. Enerzijds kan het 
bestuursorgaan er immers een groter aantal bevoegdheden uitoefenen zonder dat er al te 
veel agency-kosten ontstaan en anderzijds kan ook de algemene vergadering meer hooi op 
haar vork nemen zonder een al te groot efficiëntieverlies. Het kleinere aantal 
aandeelhouders maakt het doorvoeren van statutaire afwijkingen van het wettelijke 
regime meteen ook praktisch haalbaar. Verder (nr. 136) zal ook blijken dat de redenen om 
voor dwingend recht te kiezen, liggen in het bestaan van informatie-asymmetrie en 
problemen van collectieve actie. Door de concentratie van aandelen en de grotere 
betrokkenheid van aandeelhouders is daar in niet-publieke vennootschappen niet aan 
voldaan. 
 
Internationale rechtsvergelijking en historisch onderzoek tonen aan dat wetgevers vooral 
in besloten vennootschapstypes zoals de BVBA opteren voor een grotere flexibiliteit van 
het recht en voor NV-equivalenten meer dwingende regels uitvaardigen493. Het 
onderscheid tussen NV en BVBA is echter een weinig relevant criterium in de Belgische 
context494, waar de NV-vorm volop wordt aangewend voor kleine vennootschappen, 

                                              
492 A. HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1970. 
493 L. ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders 
as a Class” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (55) 74-75. Zie M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, 
Columbia Law Review 1989, (1461) 1463. 
494 Een vergelijkbare vaststelling dringt zich op in Nederland, hoewel de NV daar minder ruim wordt aangewend: J. 
WINTER, “De staat van ons vennootschapsrecht”, Ondernemingsrecht 2011, (487) 488. 
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waarvoor de BVBA-vorm bedoeld was495. Indien de wetgever de contractuele vrijheid wil 
vastknopen aan de vennootschapsvorm in plaats van het publiek karakter, kan hij de 
functies van NV en BVBA maar beter van mekaar onderscheiden op basis van hun 
publiek karakter. Het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht gaat enigszins in 
deze richting, door de vorm van de NV te willen reserveren voor de grote 
vennootschappen496, maar maakt daarnaast ook een onderscheid tussen publieke en niet-
publieke vennootschappen overeenkomstig het criterium dat in volgende subparagraaf 
wordt verdedigd (nr. 128). 
 
Omdat de keuze voor meer suppletief recht in niet-publieke vennootschappen en zeker het 
onderscheid tussen BVBA en NV kwesties zijn die de onderzoeksvraag van dit 
proefschrift overschrijden, zal er slechts beperkt beperkt bij worden stilgestaan. De 
navolgende aanbevelingen voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling gelden in beginsel 
ook voor niet-publieke vennootschappen, behalve wat het bindende karakter ervan betreft 
(hoofdstuk III.3). De bevindingen over het bestaande Belgische recht gelden zelfs wat dat 
laatste punt betreft ook voor niet-publieke vennootschappen, daar naar positief recht geen 
onderscheid wordt gemaakt in bindende kracht tussen de bevoegdheidsverdeling in 
publieke en deze in niet-publieke NV’s. Toch zal er in de praktijk een belangrijk verschil 
bestaan tussen beide497. In niet-publieke vennootschappen is de kans veel groter dat de 
algemene vergadering gebruik maakt van de contractuele vrijheid die er is inzake de 
residuaire bevoegdheden van het bestuursorgaan (nrs. 241 en 753), doordat collectieve 
actie er een veel kleinere hindernis is. In de praktijk kan men dus met dezelfde regel een 
sterkere algemene vergadering verwachten in vennootschappen waarvan de aandelen niet 
genoteerd zijn dan in deze waar dat wel het geval is. 
 
127. Belangrijk voor de bevoegdheidsverdeling in publieke NV’s (maar grotendeels 
buiten het bestek van dit proefschrift) is ook de procedurele bescherming van de 
aandeelhouder, met inbegrip van duidelijke voorschriften over wat de algemene 
vergadering binnen haar bevoegdheden precies moet goedkeuren. Door de verspreiding 
van het aandeelhouderschap en het ruime gebruik van volmachten is er immers minder 
debat op de vergadering zelf. In een niet-publieke vennootschap gaat het er informeler aan 
toe en zal de nodige discussie vanzelf wel op gang komen. 
 

C. Aandelennotering als onderscheidingscriterium 

128. AANDELENGENOTEERDE VENNOOTSCHAP ALS MAATSTAF – Een voor de 
bevoegdheidsverdeling relevanter onderscheid dan dat tussen publieke en niet-publieke 
NV’s is o.i. dat tussen aandelengenoteerde en andere NV’s498. De boven gemaakte 
redeneringen inzake de kosten van besluitvorming in de algemene vergadering en deze 
van het agency-conflict met betrekking tot het bestuursorgaan gelden immers vooral 

                                              
495 Zie O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, “Beperking van het aantal vennootschapsvormen: waarheen met de 
kapitaalvennootschappen (NV, BVBA, CV)?” in De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 
2014, (65) 65. 
496 Ibid., 70-72. 
497 Zie A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 287. 
498 Zie meer algemeen ook J. WINTER, “De staat van ons vennootschapsrecht”, Ondernemingsrecht 2011, (487) 488. 
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wanneer de aandelen van een vennootschap beursgenoteerd zijn. Het is de verspreiding 
van de aandelen die de samenstelling van de algemene vergadering en vooral het aantal 
aandeelhouders drastisch verandert, niet die van schuldinstrumenten. Een beursnotering 
heeft ook een sterker effect dan andere vormen van openbaar beroep op het spaarwezen. 
 
Een eerste gevolg van de aandelennotering is dat de kosten van besluitvorming in de 
algemene vergadering hoger oplopen. Toegegeven, het verschil in informatiekosten wordt 
in zeker opzicht verzacht doordat beursgenoteerde vennootschappen aan meer informatie- 
en andere verplichtingen onderworpen zijn krachtens beurswetgeving499 en listing rules. 
De informatie wordt daardoor beter beschikbaar, maar de verwerking ervan blijft een 
duurdere en minder rationele aangelegenheid bij een groter aantal aandeelhouders. Een 
tweede gevolg van het grote aantal aandeelhouders is dat het probleem van collectieve 
actie heviger de kop opsteekt en aldus het eerste agency-conflict verergert (tenzij de free 
float beperkt is en de touwtjes in handen zijn van een referentie-aandeelhouder, zie 
nr. 106). Ook hier wordt dit verschil enigermate ongedaan gemaakt door de versterkte 
disclosure-verplichtingen en de grotere liquiditeit van beursgenoteerde aandelen. Doordat 
deze respectievelijk de informatie-asymmetrie tussen het bestuur en de aandeelhouders 
verzachten en de aandeelhouders een vlottere exitmogelijkheid bieden, zullen het 
koersmechanisme en de daarop gebaseerde marktdiscipline beter functioneren. 
 
Niet alleen de besluitvormingskosten en de eerste agency-kosten, maar ook de 
complicerende factoren zijn het sterkst aanwezig in aandelengenoteerde vennootschappen. 
Ten eerste bestaat er voor hun effecten een grotere markt in afgeleide producten en dus 
een groter risico van empty voting dan in niet-aandelengenoteerde publieke 
vennootschappen. Door de grotere vennootschapsstructuur is er tevens een groter gevaar 
dat het management of het leidinggevende orgaan de werkelijke bestuursmacht uitoefent. 
Ten derde draagt het grote aantal aandeelhouders en de ruimere exitmogelijkheden ertoe 
bij dat aandeelhouders hun voice minder gebruiken, meer afwezig blijven en zo ruimte 
laten voor de behartiging van kortetermijn- en private belangen van 
minderheidsaandeelhouders. Wanneer de aandelen niet ter beurze genoteerd zijn, is een 
exit vaak problematisch. 
 
In het licht van deze overwegingen maakt het hier ontworpen rechtseconomische kader 
voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling enkel een onderscheid tussen vennootschappen 
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt 
en andere vennootschappen, maar niet tussen vennootschappen die een openbaar beroep 
doen of deden op het spaarwezen en deze die dat niet doen of deden (zie nr. 7). Voor de 
niet-aandelengenoteerde vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen 
deden, wordt verwezen naar de aanbevelingen voor niet-publieke vennootschappen. 
Daarmee sluiten de aanbevelingen in dit proefschrift ook naadloos aan bij het voorstel van 
het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht om enkel voor deze categorie van 
vennootschappen een afwijkend regime te behouden500. 

                                              
499 C. CLOTTENS, “De nieuwe transparantiewetgeving” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Openbaar bod en 
transparantie 2007, Kalmthout, Biblo, 2008, (203) 214, 275-276. Op vennootschappen waarvan de effecten 
verhandeld worden via multilaterale handelsfaciliteiten is de beursreglementering in mindere mate van toepassing 
dan wanneer de effecten worden verhandeld op gereglementeerde markten (Ibid., 214-215, 275-277). 
500 H. DE WULF en X. DIEUX, “Publieke versus besloten vennootschappen: de noodzaak aan rationalisatie en 
vereenvoudiging van de regulering” in De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 91-
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§ 3. Het belang van rechtszekerheid 

129. RECHTSZEKERHEID ALS FORMELE EFFICIËNTIE – De boven (nr. 101) uitgewerkte 
vuistregels en correcties in het licht van complicerende factoren streven naar een 
inhoudelijk efficiënte bevoegdheidsverdeling binnen een vennootschap. Omdat de 
onderzoeksvraag betrekking heeft op de wettelijke bevoegdheidsverdeling, moet men de 
bevoegdheidsverdeling vanuit het standpunt van de wetgever benaderen. Anders dan een 
individuele vennootschap moet de wetgever algemene regels opstellen en daarbij ook het 
principe van rechtszekerheid respecteren en een plaats geven501. Rechtszekerheid, te 
begrijpen als de voorspelbaarheid en coherentie van de rechtsregels502, is een formele 
vorm van efficiëntie en heeft aldus ook een invloed op de aandeelhouderswaarde op lange 
termijn (die boven als ultieme doelstelling werd gekozen; nr. 63). Onvoorspelbaarheid en 
incoherentie leidt immers tot interpretatiemoeilijkheden en juridische betwistingen503 en 
verhindert een eenduidig en krachtdadig vennootschapsbeleid504. Toch gaat 
rechtszekerheid o.i. niet voor op inhoudelijke efficiëntie: met zekerheid een inhoudelijk 
inefficiënte regel kiezen zal nog meer schade aanrichten dan een minder zekere regel die 
inhoudelijke efficiëntie nastreeft. Het rechtszekerheidscriterium levert wel twee andere 
regels op. Hierna zal voor de meest rechtszekere regel gekozen worden wanneer de boven 
ontwikkelde inhoudelijke vuistregels geen eenduidige richting aangeven. Waar de 
inhoudelijke vuistregels wel richting aangeven leidt het rechtszekerheidscriterium ertoe 
dat duidelijke regels de voorkeur verdienen boven algemene standaarden505. 
 
Wanneer men de bevoegdheidsverdeling vanuit het standpunt van de wetgever benadert, 
stelt zich naast de vraag naar de rol van het rechtszekerheidscriterium ook de vraag naar 
de rechtskracht die de wetgever aan zijn regels moet meegeven. Op deze vraag geeft de 
volgende afdeling een antwoord. 
 

AFDELING 5. DE OPTIMALE RECHTSKRACHT VAN BEVOEGDHEIDSVERDELENDE 

BEPALINGEN 

130. Eenmaal bepaald is hoe de bevoegdheidsverdeling binnen vennootschappen er best 
uitziet, rest nog de vraag of de wetgever moet tussenkomen en, zo ja, in welke mate. Deze 
afdeling behandelt de vraag of het recht überhaupt moet tussenkomen in de 

                                                                                                                                                   
201. Voor een vroeger pleidooi tot afschaffing van het criterium van publieke vennootschap om enkel nog voor de 
genoteerde vennootschap een afwijkend regime te voorzien, zie K. GEENS, “Tien jaar Wetboek van 
vennootschappen: it’s time for a change” in 10 jaar wetboek vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, 
(19) 42-44. 
501 P. POPELIER, “Legal Certainty and Principles of Proper Law Making”, European Journal of Law Reform 2000, 
(321) 328. 
502 A. PORTUESE, O. GOUGH en J. TANEGA, “The principle of legal certainty as a principle of economic efficiency”, 
European Journal of Law and Economics 2014 (ter perse). 
503 Zie A. PORTUESE, O. GOUGH en J. TANEGA, “The principle of legal certainty as a principle of economic 
efficiency”, European Journal of Law and Economics 2014 (ter perse). 
504 Voor een parallel argument i.v.m. de staatsordening: J. VELAERS, “Artikel 35 van de Grondwet: het “begin van 
het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 178-179. 
505 L. KAPLOW, “An Economic Analysis of Legal Transitions”, Harvard Law Review 1986, 509. 
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bevoegdheidsverdeling (§ 1) en, zo ja, of dat op suppletieve of op dwingende wijze moet 
gebeuren (§ 2). Vervolgens wordt ook kort stilgestaan bij het onderscheid tussen 
dwingend recht en openbare orde (§ 3) en de specifieke situatie van niet-publieke 
vennootschappen (§ 4). 
 

§ 1. Tussenkomst van het recht of vrije onderhandelingen 

131. EERSTE COASE-THEOREMA – Voor de vraag of een tussenkomst van het recht in de 
verdeling van bevoegdheden gewenst is, moet worden teruggegrepen naar de leer van 
COASE i.v.m. transactiekosten (nrs. 29 en 68-70). Het zgn. “eerste Coase-theorema” 
neemt de contractsvrijheid als uitgangspunt. De economische actoren zullen door 
onderhandelingen en contracteren vanzelf tot de meest efficiënte oplossing komen, 
aangezien degene die het meest waarde hecht aan een bepaald goed er meest voor zou 
betalen. De uitkomst van deze onderhandelingen zal dan ook geschikter zijn dan de regel 
die de wetgever zou voorschrijven. Dit geldt echter alleen bij afwezigheid van 
transactiekosten (frictionless of costless bargaining). In een wereld van transactiekosten 
zullen onderhandelingen niet steeds spontaan tot het optimale resultaat leiden of zal er 
helemaal geen uitwisseling plaatsvinden. In dat geval is er een rol weggelegd voor het 
rechtssysteem: de toewijzing van eigendomsrechten door het recht zal bepalen of de 
efficiënte oplossing al dan niet tot stand komt506. 
 
132. In zijn originele versie werd dit inzicht toegepast op het contracteren omtrent 
eigendomsrechten507. De toekenning van eigendomsrechten wordt echter ruim 
geïnterpreteerd en omvat ook regels, sociale normen, governance-structuren en 
organisaties die incentieven creëren508. Het eerste Coase-theorema kan dus worden 
toegepast op beslissingsrechten binnen de vennootschap. 
 
Tegen pleidooien voor de versterking van de bevoegdheden van de algemene vergadering 
brengt men vaak in dat de markt spontaan door onderhandelingen tot een dergelijke 
versterking zou komen als die efficiënt was. Het succes van de Amerikaanse economie 
zou een bewijs zijn dat de beperkte bevoegdheid van de algemene vergadering aldaar de 
efficiënte situatie is509. Deze stelling impliceert een onbewezen causaliteit, maar doet na 
het ontstaan van de globale financiële crisis in de Verenigde Staten in 2007 vooral ook 
door zijn premisse de wenkbrauwen fronsen. Belangrijker nog voor dit onderzoek is dat 
een dergelijke redenering enkel zou opgaan in de hypothese van kosteloze 
onderhandelingen. Zoals boven reeds verduidelijkt (nrs. 73-74), is de vennootschap, en 
zeker de aandelengenoteerde vennootschap, net een plaats waar veel transactiekosten 
bestaan, onder meer ten gevolge van asymmetrische informatie en problemen van 
collectieve actie in de algemene vergadering510. 
 
                                              
506 R. COASE, “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics 1960, (1) 15-16; R. COOTER en T. 
ULEN, Law and Economics, Essex, Pearson, 2014, 70-71. 
507 S. SHAVELL, Foundations of Economic Analysis of Law, Cambridge MA, Harvard University Press, 2004, 84. 
508 D. ALLEN, “Transaction Costs” in B. BOUCKAERT en G. DE GEEST (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, I. 
The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, (893) 893 en 900. 
509 Bv. S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 
1736. 
510 Zie ook S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 29. 
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133. TWEEDE COASE-THEOREMA – Transactiekosten zijn niet altijd exogeen aan het 
rechtssysteem, maar kunnen er net door beïnvloed worden of een gevolg van zijn. Een 
tweede functie van het recht bestaat er dan ook in om die transactiekosten zo laag 
mogelijk te houden. Het tweede, of normatieve Coase-theorema (ook wel Hobbes-
theorema geheten) schrijft dan ook voor dat het recht zoveel mogelijk hindernissen voor 
private onderhandelingen (lees: transactiekosten sensu lato, dus ook agency-kosten; zie 
nr. 71) moet wegnemen511. Het vennootschapsrecht doet dit al, maar reduceert ze niet tot 
nul (zie nrs. 75-76). De bepalingen van het vennootschapscontract kunnen bijgevolg niet 
volledig aan de vrije onderhandelingen worden overgelaten. 
 

§ 2. Aanvullend of dwingend recht512 

134. ONDERHANDELINGEN GEEN CRITERIUM – Het is een gemeenplaats te stellen dat 
aanvullend recht aanbevolen is wanneer het recht enkel wil faciliteren, zonder te 
corrigeren. In de contractariaanse visie op de vennootschap (zie daarover nrs. 31-42) 
bestaat daarin de hoofdfunctie van het vennootschapsrecht en moet dwingend recht zoveel 
mogelijk vermeden worden513. Er kan in elk geval worden mee ingestemd dat aanvullend 
recht geschikt is waar het in standaardbepalingen voorziet die in de eerste plaats beogen 
de onderhandelingskosten van de partijen te reduceren514. Partijen die zich in deze 
bepalingen kunnen vinden, besparen zo de kosten van onderhandeling en opstelling van 
het contract; zij die andere bepalingen willen, kunnen daarin alsnog voorzien. Het recht 
stelt dan die bepalingen voor waartoe de meeste rationele en geïnformeerde partijen 
zouden gekomen zijn (de majoritarian default), hadden ze erover onderhandeld 
(hypothetical contracting)515. Suppletief recht is in de contractariaanse opvatting ook 
gepast wanneer private onderhandelingen onmogelijk tot het gewenste resultaat kunnen 
leiden (bv. het institueren van de rechtspersoonlijkheid516) of om de beter geïnformeerde 
partij ertoe aan te zetten informatie vrij te geven aan de tegenpartij door aan de eerste een 
last op te leggen die enkel mits bekendmaking vermeden kan worden517. 
 
135. Een meer gematigde opvatting maakt bij deze voorkeur voor suppletief recht een 
onderscheid tussen de toelaatbaarheid van afwijkingen van het vennootschapsrecht in de 
originele statuten bij oprichting of going public en deze die pas nadien via een 
statutenwijziging worden ingevoerd. Bij oprichting en bij going public van een 
vennootschap ontstaat een soort unanimiteitsvereiste voor de goedkeuring van de 

                                              
511 R. COOTER en T. ULEN, Law and Economics, Essex, Pearson, 2014, 77-79. 
512 Navolgend betoog beperkt zich tot strikt rechtseconomische denkkaders. Rechtsdogmatische denkkaders, zoals 
meest bekend dat van GEENS en WYCKAERT, komen aan bod in hoofdstuk III.3. 
513 J. GORDON, “The Mandatory Structure of Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1549) 1550-1551. 
514 Zonder rechtseconomische termen werd hetzelfde inzicht reeds verwoord in: J. DABIN, “Autonomie de la volonté 
et lois impératives, ordre public et bonnes moeurs, sanctions de la dérogation aux lois, en droit privé interne”, 
Ann.Dr. Sc.Pol., VIII, 1939-40, (190) 196, 201-202. 
515 BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 30; F. EASTERBROOK en D. 
FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 1983 (395) 401-402; F. EASTERBROOK en D. 
FISCHEL, “The Corporate Contract”, Columbia Law Review 1989, (1416) 1433. 
516 Zie H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Essential Role of Organizational Law”, Yale Law Journal 2000, (387) 
437-438. 
517 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 20-
21; F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge MA, Harvard 
University Press, 1991, 15, 34-35. 
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originele statuten, doordat potentiële kopers kunnen weigeren in te schrijven als de 
voorgestelde statutaire clausules hen niet bevallen. Deze situatie leunt dus nauw aan bij 
deze van een echt contract. De contractariaanse stelling dat aanvullend recht volstaat, kan 
daarom vooral in deze context op bijval rekenen518. Problematischer, zelfs binnen de 
contractariaanse visie, zijn de latere, “midstream” wijzigingen van het vennootschaps-
contract. Het probleem van time inconsistency ontneemt aan de beleggers de stok achter 
de deur die ze wél hadden bij de originele statuten: zij hebben immers reeds belegd519, 
terwijl de insiders van de vennootschap (nl. machtige bestuurders of aandeelhouders) de 
statuten alsnog kunnen wijzigen. In plaats van een feitelijke unanimiteitsregel geldt dan 
slechts een (eventueel versterkte) meerderheidsvereiste voor statutenwijzigingen520. Als 
gevolg daarvan is het contractuele mechanisme niet meer werkzaam, maar beslist de facto 
het bestuur of een meerderheid van aandeelhouders, die niet alle gevolgen van zijn 
beslissingen aan den lijve ondervindt, m.a.w. een deel van de kosten externaliseert (zie 
nr. 106)521. In het stadium van de statutenwijzigingen wordt de nood aan dwingend recht 
daarom hoger geacht dan bij het opstellen van de oorspronkelijke statuten. 
 
Hoewel voorgaand onderscheid wijst op een effectief verschil in de 
onderhandelingspositie van de aandeelhouders, wordt het belang ervan overroepen. 
Toekomstige aandeelhouders onderhandelen niet op dezelfde wijze met het management 
van een vennootschap die wordt opgericht of publiek gaat zoals in een typisch contract522. 
Ook in deze setting worden aandeelhouders geconfronteerd met imperfecte, of 
asymmetrische informatie, zodat zelfs in publieke vennootschappen het prijsmechanisme 
geen compensatie biedt in de vorm van een aangepaste prijs van de aandelen en de 
disciplinerende werking van de markten onmogelijk elke bijzondere statutaire clausule 
kan optimaliseren. Vennootschappen zullen daarom zelfs in hun initiële statuten niet 
steeds de optimale statutaire regelingen aanbieden523. Het risico is dan reëel dat er een 
market for lemons ontstaat, d.w.z. dat de aandeelhouders als gevolg van hun imperfecte 
informatie eenzelfde discount toepassen op alle emittenten, zodat deze laatsten ook geen 
stimulans meer hebben om de meeste efficiënte bepalingen in hun statuten op te nemen524. 
                                              
518 Zie L. BEBCHUK, “Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter 
Amendments”, Harvard Law Review 1989, (1820) 1827. 
519 Weliswaar kunnen ze hun participatie verkopen, maar bij een inefficiënte statutenwijziging zal dat wellicht slechts 
tegen een lagere prijs zijn. 
520 Dit probleem wordt verergerd door problemen van: collectieve actie bij de aandeelhouders en strategisch gedrag 
van de insiders (J. GORDON, “The Mandatory Structure of Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1549) 
1573-1580). 
521 L. BEBCHUK, “Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter 
Amendments”, Harvard Law Review 1989, (1820) 1827-1829, 1836-1840; L. BEBCHUK, “The Debate on Contractual 
Freedom in Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1395) 1400-1404; M. EISENBERG, “The Structure of 
Corporation Law”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1515. Contra R. ROMANO, The Genius of American 
Corporate Law, Washington D.C., AEI Press, 1993, 87-89. 
522 V. BRUDNEY, “Corporate Governance, Agency Costs, and the Rhetoric of Contract”, Columbia Law Review 1985, 
(1403) 1412. 
523 L. BEBCHUK, “The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1395) 
1406-1407; L. BEBCHUK, “Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter 
Amendments”, Harvard Law Review 1989, (1820) 1825-1826; M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, 
Columbia Law Review 1989, (1461) 1516-1524; J. GORDON, “The Mandatory Structure of Corporate Law”, 
Columbia Law Review 1989, (1549) 1556-1564. Contra R. ROMANO, The Genius of American Corporate Law, 
Washington D.C., AEI Press, 1993, 87. 
524 M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1522. Zie G. AKERLOF, 
“The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics 1970, 
488-500. 
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Bovendien heeft de mogelijkheid van latere inefficiënte statutenwijzigingen ook 
repercussies op de prijs van de aandelen bij het initiële aanbod. Beleggers zullen namelijk 
dan reeds de mogelijkheid van latere inefficiënte statutenwijzigingen verdisconteren in de 
prijs die zij bereid zijn te betalen525. Daarom wordt terecht geargumenteerd dat dwingend 
recht ook al in het stadium van oprichting en IPO nuttig kan zijn: het kan voorgaande 
problemen vermijden door de mogelijkheid van inefficiënte statuten en inefficiënte latere 
wijzigingen uit te schakelen526. 
 
136. CONTRACTSFALING ALS CRITERIUM – Zoals vorig randnummer aantoonde, vertoont 
het proces van contracteren gebreken in de vennootschapscontext. Hierna wordt, in het 
licht van voorgaande kritiek op de contractariaanse visie, aangesloten bij de meer 
algemene regel in de rechtseconomie dat in dergelijke gevallen van contractsfaling een 
functie is weggelegd voor dwingend recht527. Contractsfaling kan voortvloeien uit externe 
effecten, asymmetrische informatie, problemen van collectieve actie en eventueel ook de 
onmogelijkheid van één van de partijen om zichzelf te beschermen door te 
onderhandelen528. De voorgaande afdelingen beschreven reeds uitgebreid hoe vooral de 
problemen van collectieve actie en asymmetrische informatie de bevoegdheidsverdeling 
in vennootschappen parten speelt. De wettelijke bevoegdheidsverdeling behoort dan ook 
in beginsel van dwingend recht te zijn. 
 
137. MARKTDISCIPLINE GEEN TEGENARGUMENT – Contractarianen schermen in hun 
pleidooi voor suppletief recht nog met de mogelijkheid voor aandeelhouders om, althans 
in publieke vennootschappen, druk uit te oefenen door geen aandelen te kopen of door 
aandelen te verkopen. Deze mogelijkheid zou de contractsfaling ondervangen, daar het 
kopen of verkopen van aandelen de prijs beïnvloedt waaraan nieuwe aandelen met succes 
kunnen worden aangeboden en de disciplinerende werking van de markten activeert. Een 
vennootschap zou daardoor aangespoord worden om spontaan aandeelhoudersvriendelijke 
statuten aan te bieden, zodat het recht hier geen belangrijke corrigerende, dwingende rol 
hoeft te spelen529. Stellen dat de marktdiscipline elke dwingende rechtsbepaling overbodig 
maakt, is wel erg kort door de bocht. Boven werd immers reeds gewezen op een aantal 
belangrijke tekortkomingen van deze vorm van disciplinering (nr. 84). In Europa is de 
marktwerking ook niet even sterk (nr. 88), zodat het contractariaanse argument hier nog 
minder kan overtuigen. 
 
138. Zelfs in de Verenigde Staten is het onwaarschijnlijk dat de marktdiscipline 
voldoende grip heeft op bestuurders wanneer zij getroffen worden door een 
belangenconflict (zie nr. 97). EISENBERG argumenteert daarom dat het bestuur en het 

                                              
525 J. GORDON, “The Mandatory Structure of Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1549) 1585-1586. 
526 J. GORDON, “The Mandatory Structure of Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1549) 1592. 
527 S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 32. Zie A. PACCES, 
“Comment – Corporate governance and Coase’s legacy: a reply to Henry Manne” in A. PACCES (ed.), The Law and 
Economics of Corporate Governance: Changing Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, (202) 203. 
528 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 22-
23; S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 32. 
529 S. BAINBRIDGE, “Director Primacy and Shareholder Disempowerment”, Harvard Law Review 2006, (1735) 1736-
1740. Voor een deel zijn dit de kosten van toewijding (bonding costs) in een agency-relatie (zie nrs. 33 e.v.; M. 
JENSEN en W. MECKLING, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, 
Journal of Financial Economics 1976, (305) 323-326; J. MACEY, “Corporate Law and Corporate Governance. A 
Contractual Perspective”, Journal of Corporation Law 1992-93, (185) 187-188, 193. 
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management in publieke vennootschappen geen wijzigingen mogen kunnen aanbrengen in 
statutaire clausules waarin hun belangen aanzienlijk conflicteren met die van de 
aandeelhouders530. Dat is onder meer het geval voor de benoeming van bestuurders door 
de algemene vergadering en de goedkeuring van transacties die de positie van de 
bestuurders en managers aantasten of verstevigen531. Meer nog, door de grote invloed van 
het bestuur op de stemming ter algemene vergadering mogen die regels ook niet door de 
algemene vergadering kunnen worden gewijzigd532. Een zeer gelijkaardig onderscheid 
maakt BEBCHUK, die zich in essentie ook baseert op het falen van de marktdiscipline 
wanneer de belangen van het bestuur en de aandeelhouders conflicteren. Volgens deze 
auteur moet het vennootschapsrecht dwingend van aard zijn in materies die een 
aanzienlijke herverdeling impliceren van de aandeelhouders naar het bestuur en het 
management of die de marktdiscipline verzwakken, wanneer éénzelfde regel goed kan 
werken voor alle vennootschappen533. In materies waar de optimale regel verschilt van 
vennootschap tot vennootschap en waarbij het bestuur en het management geen met de 
aandeelhouderswaarde strijdig belang hebben dat niet door de markten wordt 
gecorrigeerd, kan voor suppletief recht gekozen worden534.  
 
Het criterium dat BEBCHUK en EISENBERG hanteren voor dwingend recht valt samen met 
datgene dat in de boven (nr. 101) besproken vuistregels werd gebruikt om de 
bevoegdheden van de algemene vergadering af te lijnen. Toeval is dat niet. Hun criterium 
is eigenlijk niet meer dan een toepassing van de regel krachtens het hier ontworpen kader 
dat het bestuursorgaan mag de statuten niet wijzigen op punten waar het een 
belangenconflict heeft. In Amerikaanse vennootschappen heeft het bestuursorgaan een 
grotere (juridische en nog meer feitelijke) macht bij statutenwijzigingen dan in Europa. 
De statuten worden er opgedeeld in charter en bylaws, waarbij het bestuur een formeel 
initiatiefrecht heeft over wijzigingen van het charter en een parallelle bevoegdheid met de 
algemene vergadering tot wijziging van de bylaws535. Daarom gaan BEBCHUK en 
EISENBERG zonder veel woorden een stap verder en concluderen ze dat een dergelijke 
statutenwijziging niet toelaatbaar is. Anders geformuleerd: het recht moet op die punten 
dwingend zijn. In theorie hoeven de onbevoegdheid van het bestuursorgaan voor een 
statutenwijziging en de onmogelijkheid van die statutenwijziging niet steeds samen te 
vallen. In Europa, waar de algemene vergadering meer onafhankelijk kan beslissen, 
hadden de bepalingen in materies waar het bestuursorgaan geconflicteerd is in deze 
redenering nog suppletief kunnen blijven, ware het niet dat de disciplinerende werking 
van de markten er te zwak is. 
 
139. Naast de zwakte van de disciplinerende werking van de markten bestaat er specifiek 
voor de bevoegdheden van de algemene vergadering nog een fundamenteler argument 
waarom de marktdiscipline geen uitzondering kan rechtvaardigen op het dwingende 
                                              
530 M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1472-1474. 
531 Ibid., 1480-1481. 
532 Ibid., 1474-1480. Wegens de zwaktes van het contractuele argument voor originele statuten (zie vorig 
randnummer), geldt deze argumentatie ook voor vennootschappen die op het punt staan publiek te worden (ibid., 
1515-1524). 
533 L. BEBCHUK, “Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter 
Amendments”, Harvard Law Review 1989, (1820) 1850. 
534 Ibid., 1847-1848. 
535 S. COOLS, “La répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés 
américaines”, RPS 2007, (149) 156-157. 
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karakter van de bevoegdheidsverdeling. De sanctionering van de markten richt zich in de 
eerste plaats op de bestuurders en functioneert maar op basis van aan- en 
verkoopbeslissingen van de aandeelhouders. Meer nog, in de boven (nr. 101) ontwikkelde 
vuistregels wordt net voor de bevoegdheid van de algemene vergadering gekozen 
wanneer de disciplinerende werking van de markten en van andere juridische strategieën 
tekortschiet. Dit impliceert meteen dat de marktdiscipline zeker geen argument kan zijn 
om de bevoegdheden van de algemene vergadering een louter aanvullend karakter te 
geven. 
 
140. ESSENTIE VAN DE VOLKOMEN RECHTSPERSOON – Het criterium van de 
marktdiscipline noopt niet tot de conclusie dat de bevoegdheden van het bestuursorgaan 
dwingend moeten zijn. Een redenering a contrario dat alle bevoegdheden van dat orgaan 
suppletief moeten zijn, is echter misplaatst. Er toch zo over oordelen, zou erop neerkomen 
dat het de algemene vergadering toegestaan is om zich alle bestuursbevoegdheden toe te 
eigenen, met inbegrip van het dagelijkse bestuur, en zelf rechtstreeks bevelen te geven aan 
het hogere kader. Op die manier zou een essentieel onderdeel van de vennootschap met 
volkomen rechtspersoonlijkheid, namelijk het gecentraliseerd bestuur536, ongedaan 
gemaakt worden. Zonder een bestuursorgaan met minimale bestuursbevoegdheden is er 
geen vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid meer (zie nr. 140). Aan de 
essentie mag niet geraakt worden, zodat deze o.i. dwingend behoort te zijn537. De 
economische actoren worden daardoor niet beroofd van hun vrijheid van contracteren: 
deze wordt door het rechtssysteem gefaciliteerd door verschillende rechtsvormen aan te 
bieden (zoals ook vennootschappen met onvolkomen of zonder rechtspersoonlijkheid en 
verenigingen)538. Precies opdat die contractsvrijheid effectief zou zijn, moet de eigenheid 
van elke vorm beschermd worden door dwingende voorschriften539. Zoniet zouden de 
verschillende vennootschapsvormen hun betekenis en zin geheel verliezen. 
 
Uit contractariaanse hoek zou tegen deze redenering het bezwaar kunnen klinken dat 
dwingend recht vaak eigenlijk vrijwillig, of zelfs triviaal is, omdat de partijen, als zij de 
keuze hadden dat zelf overeengekomen zouden zijn (market mimicking)540 of niet zouden 
zijn afgeweken van een aanvullende bepaling in die zin. Toch is deze bevinding net een 
argument vóór dwingend recht (in tegenstelling tot een eenvoudige meerderheidskeuze 
voor het suppletieve recht; nr. 134). Op deze manier kan het recht de transactiekosten 
immers nog verder verminderen dan het met suppletieve bepalingen zou kunnen 
(overeenkomstig het tweede COASE-theorema), omdat de aandeelhouders de punten van 

                                              
536 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 5, 
12-14. 
537 Vgl. L. TIMMERMAN, “Waarom hebben wij dwingend vennootschapsrecht?” in L. TIMMERMAN, P. VAN 

SCHILFGAARDE, H. HONÉE, S. EISMA, H. WESTERMANN, M. DEN BOOGERT, P. VAN DEN HOEK, P. VAN DER HEIJDEN 
en W. VAN DER HEIJDEN, Ondernemingsrechtelijke contracten, Deventer, Kluwer, 1991, (1) 9. 
538 J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “What is Corporate Law?” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (1) 22. 
539 L. TIMMERMAN, “Waarom hebben wij dwingend vennootschapsrecht?” in L. TIMMERMAN, P. VAN 

SCHILFGAARDE, H. HONÉE, S. EISMA, H. WESTERMANN, M. DEN BOOGERT, P. VAN DEN HOEK, P. VAN DER HEIJDEN 
en W. VAN DER HEIJDEN, Ondernemingsrechtelijke contracten, Deventer, Kluwer, 1991, (1) 9. 
540 Zie B. BLACK, “Is Corporate Law Trivial? A Political and Economic Analysis”, Northwestern University Law 
Review 1990, (542) 554; R. ROMANO, “Answering the Wrong Question: The Tenuous Case for Mandatory Corporate 
Laws”, Columbia Law Review 1989, (1599) 1601-1602. 
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dwingend recht niet eens moeten verifiëren in de statuten541. Bovendien heeft het toelaten 
van een afwijking nauwelijks zin als de wettelijke regel in nagenoeg alle gevallen de beste 
is. In de andere gevallen kunnen partijen naar een andere rechtsvorm grijpen. 
 
141. RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN – Op het principieel dwingende karakter van de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling moet wel een uitzondering gemaakt worden voor de 
residuaire bevoegdheden. Omdat deze uitzondering voortvloeit uit de specifieke aard van 
de residuaire bevoegdheden, wordt zij besproken bij de behandeling van de residuaire 
bevoegdheden in hoofdstuk II.1 (nrs. 241). 
 

§ 3. Openbare orde 

142. ONTBREKEN VAN EEN RECHTSECONOMISCH CRITERIUM – Het betoog in voorgaande 
randnummers gaat in de eerste plaats over statutaire afwijkingen ex ante. In 
rechtssystemen die werken met een onderscheid tussen dwingend recht en openbare orde, 
rijst de bijkomende vraag of aan een dwingende regel achteraf verzaakt kan worden en of 
niet-beschermde personen een eventuele schending ervan kunnen inroepen. De vraag is 
m.a.w. of de dwingende bevoegdheid van de algemene vergadering en de dwingende 
minimale bestuursbevoegdheid ook van openbare orde is. Doordat dit onderscheid niet 
overal gemaakt wordt, biedt de bestaande rechtseconomische literatuur geen houvast bij 
het beantwoorden van deze vraag542. Verder (nrs. 723-724) zal worden aangetoond dat het 
onderscheid in het vennootschapsrecht ook slechts een beperkte relevantie heeft en nog 
minder in de specifieke context van de bevoegdheidsverdeling. 
 

§ 4. Niet-publieke vennootschappen 

143. PRIVATE VENNOOTSCHAPPEN – Door het kleinere aantal aandeelhouders lijkt de 
vaststelling van de statuten in niet-publieke vennootschappen meer op de 
onderhandelingssituatie die de contractarianen als referentiepunt nemen dan in publieke 
vennootschappen. De contractariaanse voorkeur voor aanvullend recht is er dus meer 
gefundeerd, een conclusie die boven (nr. 126) reeds werd onderzocht. 
 

BESLUIT 

144. BELANGENCONFLICTEN ALS HOOFDCRITERIUM – Voor de ontwikkeling van een 
normatief kader voor de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering en de 
raad van bestuur kan men bijna niet anders dan te beginnen met een afweging van de 
sterke en zwakke punten van beide organen. Het behoeft eigenlijk geen betoog dat de raad 
van bestuur sneller en soepeler kan vergaderen, meer gespecialiseerd en beter 
geïnformeerd is en bedrijfsinformatie gemakkelijker confidentieel kan houden dan de 
algemene vergadering. De kosten die gepaard gaan met informatievergaring, bijeenkomst, 
                                              
541 Zie R. ROMANO, “Answering the Wrong Question: The Tenuous Case for Mandatory Corporate Laws”, Columbia 
Law Review 1989, (1599) 1603. Daarmee verwant is de zgn. “onzekerheidshypothese” (zie J. GORDON, “The 
Mandatory Structure of Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1549) 1564-1567). 
542 Dwingend recht en openbare orde worden bv. als synoniemen gebruikt in G. DE GEEST, Contract Law and 
Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, 428. 
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informatielekken enz. noemen we hier besluitvormingskosten (in het jargon: 
transactiekosten). Zelfs met de beste regulering en de beste communicatiemogelijkheden 
zullen deze steeds lager zijn in de raad van bestuur dan in de algemene vergadering. 
 
Daar staat tegenover dat aandeelhouders betere prikkels (in het jargon: incentieven) 
kennen om efficiënte beslissingen te nemen, doordat hun investering op het spel staat. 
Economen zeggen dat zij “residuele eisers” zijn: hun uitkeringen komen uit het bedrag dat 
overschiet nadat alle schuldeisers en de bestuurders zijn betaald, zodat zij er belang bij 
hebben dat de vennootschap voldoende presteert om niet alleen de schuldeisers en de 
bestuurders te kunnen betalen, maar om zelf nog iets over te houden. Grosso modo, en 
zolang de vennootschap in going concern is, levert dat betere (zij het daarom nog niet 
perfecte) incentieven op in hoofde van de aandeelhouders. Voor de bestuurders vloeien 
geen gelijkaardig incentieven voort uit de vennootschapsstructuur, maar eventueel wel uit 
de marktwerking. In een genoteerde vennootschap met een grote free float kan de 
overnamemarkt slechte prestaties afstraffen. Eenzelfde disciplinerende effect kan uitgaan 
van de productenmarkt en de arbeidsmarkt als daar een sterke concurrentie speelt. Zelfs in 
perfecte markten blijft het disciplinerende effect echter beperkt. Markten zijn bovendien 
niet altijd voldoende liquide en competitief, vooral in continentaal-Europa en zeker in 
kleinere en niet-genoteerde vennootschappen. Ook juridische technieken (in het jargon: 
strategieën), zoals aansprakelijkheid en variabele remuneratie, zijn niet bij machte het 
zgn. eerste agency-conflict, de belangendivergentie tussen bestuurders en aandeelhouders, 
volledig te verhelpen. De bevoegdheid van de algemene vergadering maakt eigenlijk de 
meest drastische juridische techniek uit: zij maakt de agency-relatie eenvoudigweg 
ongedaan voor de betrokken materie. 
 
Op basis van bovenstaande afweging is dit hoofdstuk tot een aantal vuistregels gekomen 
voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering en de raad van 
bestuur: 

(i) het bestuursorgaan is het best geplaatst om te beslissen in materies waarin zijn 
belangen niet afwijken van het vennootschapsbelang, begrepen als de 
maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op lange termijn; 

(ii) de algemene vergadering hakt in beginsel het best zelf de knoop door in 
materies waarbij het oordeel van het bestuursorgaan aangetast is door een 
belangenconflict; en 

(iii) de materialiteit van de beslissing moet uitdrukkelijk mee in de afweging 
worden betrokken in materies waar bestuurders slechts een zijdelings 
belangenconflict hebben. 

 
Wanneer deze vuistregels niet tot een eenduidige keuze leiden, wordt gekozen voor de 
toewijzing die het meest rechtszekerheid belooft. 
 
De indruk kan ontstaan dat bovenstaande vuistregels voortspruiten uit een groot en 
mogelijks ongerechtvaardigd vertrouwen in de algemene vergadering. Dat is maar schijn. 
We zijn ons terdege bewust van de tekortkomingen van de algemene vergadering. In 
geconcentreerde aandeelhoudersstructuren dreigt haar besluit gedicteerd te worden door 
een referentie- of meerderheidsaandeelhouder, waarbij een zgn. tweede agency-conflict 
ontstaat tussen meerderheids- en minderheidsaandeelhouders. Omgekeerd kunnen, vooral 
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in vennootschappen met een verspreide aandeelhoudersstructuur, passiviteit en 
absenteïsme van de aandeelhouders tot gevolg hebben dat minderheidsaandeelhouders de 
macht in de schoot geworpen krijgen. Deze laatsten riskeren dan hun eigen private 
belangen en/of kortetermijnbelangen na te streven omdat ze de kosten van hun gedrag 
voor groot deel afwentelen (in het jargon: externaliseren) op de andere aandeelhouders. 
Deze en verwante problemen vragen om een stevige aanpak, maar niet één die berust op 
een aanpassing van bovenstaande vuistregels. Deze beperken de bevoegdheden van de 
algemene vergadering reeds tot die materies waar het bestuursorgaan in de regel getroffen 
is door een belangenconflict. Door net die materies naar het bestuursorgaan te 
verschuiven omwille van eventuele problemen in de algemene vergadering zou de 
wetgever vennootschappen met nog meer agency-problemen opzadelen. Slechts bij 
uitzonderlijke risico’s van kortetermijndenken zou de wetgever (beperkte) correcties 
mogen aanbrengen op de bevoegdheid van de algemene vergadering. 
 
Tot slot onderzocht dit hoofdstuk nog of de wettelijke bevoegdheidsverdeling van 
dwingend dan wel van aanvullend recht hoort te zijn. In beginsel bleek dwingend recht 
efficiënter,  in geval van zulke belangenconflicten is dwingend recht gepast, omwille van 
de problemen van collectieve actie en asymmetrische informatie bij de aandeelhouders. 
Zeker voor de bevoegdheden van de algemene vergadering, die berusten op 
belangenconflicten bij de bestuurders, zullen afwijkingen maar zelden efficiënt zijn. 
Omdat essentiële bestuursbevoegdheden samenhangen met de essentie van de 
vennootschap horen ook deze zonder twijfel dwingend te zijn. Voor de residuaire 
bevoegdheden van het bestuursorgaan volstaat daarentegen aanvullend recht. Bij deze 
regels past een kleine kanttekening voor vennootschappen waarvan de aandelen niet ter 
beurze genoteerd zijn: omdat zowel agency- als transactiekosten er minder hevig zijn, 
mag wetgever er o.i. een grotere vrijheid laten voor afwijking in de 
vennootschapsstatuten. Voor het overige gelden de aanbevelingen van dit proefschrift 
quasi onverkort voor niet-genoteerde vennootschappen. 
 
Vooraleer het net geschetste kader kan worden toegepast, moet eerst worden onderzocht 
of dit kader wel past in het bestaande vennootschapsrecht. Daarover handelen de volgende 
twee hoofdstukken. 
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HOOFDSTUK 3. AANDACHT VOOR BELANGENCONFLICTEN DOORHEEN 
DE EVOLUTIE VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING 

 
INLEIDING 
 
145. In het voorgaande hoofdstuk werd betoogd dat de optimale verdeling van 
bevoegdheden tussen algemene vergadering en raad van bestuur gebaseerd is op een 
beoordeling van de grootte van de agency-kosten. Deze hangen op hun beurt af van het 
bestaan van belangenconflicten tussen bestuurders en aandeelhouders en van de 
materialiteit van de betrokken beslissing. De vraag is nu of een dergelijke analyse spoort 
met de ratio legis van het Belgische vennootschapsrecht. Daarom onderzoekt dit 
hoofdstuk de geschiedenis van de bevoegdheidsverdeling, met speciale aandacht voor de 
motieven van de Belgische wetgever en de invloed van het Europese recht543. 
 
Ter situering wordt eerst de opkomst geschetst van vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid en in het bijzonder van de naamloze vennootschap (Afdeling 1). De 
volgende afdelingen bestuderen de bevoegdheidsverdeling en de onderliggende ratio 
onder gelding van Napoleons Code de commerce (Afdeling 2), in de eerste Belgische 
Vennootschappenwet van 1873 (Afdeling 3), doorheen de daaropvolgende eeuw 
(Afdeling 4), in de jaren ’70 en ’80 (Afdeling 5) en in de jaren ’90 tot vandaag (Afdeling 
6). 
 

AFDELING 1. OPKOMST VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

§ 1. Historische oorsprong van de NV 

146. OOST-INDISCHE COMPAGNIEËN – De geschiedenis van de vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en in aandelen verdeeld kapitaal wordt meestal teruggevoerd 
tot de zeventiende-eeuwse compagnieën voor overzeese expedities544. In 1600 en 1602 
werden in Engeland en de Nederlanden de Oost-Indische Compagnieën opgericht, en later 
volgden soortgelijke initiatieven ook in Frankrijk en de Duitse gebieden545. Voor de 
                                              
543 Voor een beschrijving die ook de (gelijkaardige) evoluties in Duitsland en de Verenigde Staten behandelt, zie S. 
COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of Interest as 
Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 261-266. 
544 FREDERICQ, Traité, V, 419; E. FRIGNET, Histoire de l’association commerciale, Parijs, Guillaumin et Ce, 1868, 
45-74; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 11-12; J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, Parijs, 
Presses universitaires de France, 1986, 167-70; MALHERBE et al., Précis, 358; R. TROPLONG, Commentaire du 
contrat de société en matière civile et commerciale, Brussel, Méline, Cans et compagnie, 1843, 259; G. FERRARINI, 
“Origins of Limited Liability Companies and Company Law Modernisation in Italy: A Historical Outline” in E. 
GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, 
Kluwer, 2005, 190. Over de vroegere wortels, in het middeleeuwse gewoonterecht en zelfs in het Romeinse recht, zie 
GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 7-8; RONSE, Algemeen deel, 10-11. 
545 P.-H. CONAC, “The French and Dutch East India Companies in Comparative Legal Perspective” in E. GEPKEN-
JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 
2005, (133) 133-135 (Frankrijk); E. GEPKEN-JAGER, “The Dutch East India Company” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN 

SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 2005, (41) 47-
48 (de Nederlanden); E. KIESSLING, “Das preuβische Eisenbahngesetz von 1838” in W. BAYER en M. HABERSACK 
(eds.), Aktienrecht im Wandel, I, Entwicklung des Aktienrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, (126) 126, 134 
(Pruissen). In de Engelse Oost-Indische Compagnie was de beperkte aansprakelijkheid van de leden niet expliciet in 
het originele charter opgenomen (R. HARRIS, “The English East India Company and the History of Company Law” 
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oprichting was telkens overheidsgoedkeuring vereist. De toepasselijke regels werden 
geval per geval vastgelegd bij de goedkeuring546. De bestuurders waren meestal niet 
herroepbaar en vaak zelfs benoemd voor het leven – of althans voor de duur van de 
vennootschap547. 
 

§ 2. Ordonnance de Commerce van 1673 

147. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS – De eerste algemene regels voor vennootschappen werden 
vastgelegd op initiatief van de Franse koning Lodewijk XIV en zijn minister voor 
economische zaken, Jean-Baptiste COLBERT. Zij stelden de zakenman Jacques SAVARY 
aan om het ongeschreven gewoonterecht in handelszaken te codificeren, wat in 1673 
resulteerde in het Decreet van Colbert, ook wel genoemd de Ordonnance de commerce, 
de Code Marchand of de Code Savary548. De weinige vennootschapsrechtelijke 
bepalingen behandelden enkel personenvennootschappen549, waarin alle vennoten of de 
beherende vennoten de bevoegdheid hadden om de vennootschap te besturen550. In de 
praktijk was daarnaast een derde vorm ontstaan die de société anonyme werd genoemd. 
Deze term verwees toen echter naar iets geheel anders dan vandaag, namelijk de stille 
vennootschap die later tot société en participation werd omgedoopt551. 
 
Een opkomende rechtsvorm die door de wetgever nog werd genegeerd en waarvan het 
belang door de rechtsleer werd onderschat, was de vennootschap op aandelen (société par 

                                                                                                                                                   
in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, 
Deventer, Kluwer, 2005, (219) 225). 
546 Zie P.-H. CONAC, “The French and Dutch East India Companies in Comparative Legal Perspective” in E. 
GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, 
Kluwer, 2005, (133) 136 (Frankrijk); A. CORDES en K. JAHNTZ, “Aktiengesellschaften vor 1807?” in W. BAYER en 
M. HABERSACK (eds.), Aktienrecht im Wandel, I, Entwicklung des Aktienrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, (1) 

15 (algemeen); E. GEPKEN-JAGER, “The Dutch East India Company” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. 
TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 2005, (41) 44-45 (de 
Nederlanden); R. HARRIS, “The English East India Company and the History of Company Law” in E. GEPKEN-
JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 
2005, (217) 219-220 (Engeland). 
547 P.-H. CONAC, “The French and Dutch East India Companies in Comparative Legal Perspective” in E. GEPKEN-
JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 
2005, (133) 142-43 (Frankrijk: beperkte duur in 1664, maar voor het leven in 1723); A. CORDES en K. JAHNTZ, 
“Aktiengesellschaften vor 1807?” in W. BAYER en M. HABERSACK (eds.), Aktienrecht im Wandel, I, Entwicklung des 
Aktienrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, (1) 21 (algemeen); E. GEPKEN-JAGER, “The Dutch East India 
Company” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company 
Law, Deventer, Kluwer, 2005, (41) 54-55 (Nederlanden: gouverneurs werden eerst voor het leven benoemd, maar 
vanaf 1623 enkel voor drie jaar; bestuurders werden benoemd tot de volgende vergadering van de Kamer). 
548 P. BORNIER, Ordonnance de Louis XIV sur le commerce, Parijs, Compagnie des Libraires-Associés, 1767, 55-75. 
549 Meer bepaald de société générale (of société en nom collectif) en de société en commandite (art. 1 Decreet van 
Colbert). 
550 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 159 en 191. 
551 P. BORNIER, Ordonnance de Louis XIV sur le commerce, Parijs, Compagnie des Libraires-Associés, 1767, 57-58; 
SAVARY, Le Parfait Négociant, II, 2 en 20-25; H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en 
France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, Domat-Montchrestien, 1938, 40; A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société 
anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, Presses universitaires de France, 1985, 4; 
VAN RYN, Principes, I, 317. 
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actions)552. Deze rechtsvorm, die typisch door de compagnieën actief in de zeevaart en de 
kolonisatie werd aangenomen, leunde erg dicht aan bij wat nu de naamloze vennootschap 
is553, al vertoonde ze geregeld nog trekjes van een personenvennootschap554. De verdeling 
van bevoegdheden in de société par actions was nog verre van uniform. Vaak was de rol 
van de algemene vergadering in de praktijk beperkt tot het ratificeren van de beslissingen 
van de raad van bestuur, of was haar samenstelling dezelfde als die van de raad van 
bestuur555. Niettemin waren de voornaamste bevoegdheden van de algemene vergadering 
dikwijls al gelijkaardig aan deze die ze vandaag heeft: de benoeming en het ontslag van 
de bestuurders, de goedkeuring van de rekeningen en het bepalen van het dividend, de 
kapitaalverhoging, leningen en de ontbinding556. 
 

§ 3. Weinig vrijheid in de Franse revolutie 

148. VERBOD – In een geest van totale vrijheid schafte het decreet d’Allarde van 2 en 17 
maart 1791 de vereiste overheidsgoedkeuring af, samen met alle andere reglementering 
van vennootschappen557. Dit liberalisme van de Franse revolutie moest al snel wijken na 
gevallen van fraude door de verkoop van, en speculatie op waardeloze aandelen 
(agiotage). In deze context situeert zich het Decreet van 24 augustus 1793, dat alle 
vennootschappen met verhandelbare effecten of effecten aan toonder afschafte en de 
oprichting van nieuwe vennootschappen op aandelen verbood558. De ontwikkeling van de 
vennootschap op aandelen was daarmee stilgelegd, maar niet voor lange tijd. Tijdens het 
Directoire werd ze weer toegelaten door een wet van 30 Brumaire IV, die echter het 
statuut van de société par actions nog steeds niet regelde en aldus een juridische leemte 
creëerde559. 
 

                                              
552 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 42-43; R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, 
Casterman, 1846, 9-11. 
553 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 44. 
554 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, v; A. LEFEBVRE-TEILLARD, La 
société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, Presses universitaires de France, 
1985, 8. 
555 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 196, 199 en 204. Zie R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés 
anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 20. 
556 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 196. De bevoegdheid van de algemene vergadering om het dividend te bepalen zou in 
die tijd typisch geweest zijn voor Franse vennootschappen en ongewoon zijn in de zuidelijke Nederlanden (zie bv. R. 
PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 12). 
557 C. DUCOULOUX-FAVARD, “L’histoire des grandes sociétés en Allemagne, en France et en Italie”, RIDC 1992, 
(849) 852. 
558 A. LEFEBVRE-TEILLARD, “La révolution: une période décisive pour les sociétés par actions”, Rev.soc. 1989, (345) 
345-355. 
559 C. DUCOULOUX-FAVARD, “L’histoire des grandes sociétés en Allemagne, en France et en Italie”, RIDC 1992, 
(849) 852; A. LEFEBVRE-TEILLARD, “La révolution: une période décisive pour les sociétés par actions”, Rev.soc. 
1989, (345) 355-358; H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, Parijs, Domat-Montchrestien, 1938, 51-52; P. PIC en J. KRÉHER, Des sociétés commerciales, I, Parijs, 
Librairie Arthur Rousseau, 1940, 118-119, nr. 106; R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés 
anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 22. 
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AFDELING 2. WANTROUWEN TEGENOVER VENNOOTSCHAPSBESTUURDERS IN DE 

CODE DE COMMERCE 

§ 1. Napoleons Code de Commerce van 1807 

149. NAPOLEONTISCHE CODIFICATIE – Pas met de Code de commerce die in 1807 onder 
Napoleons heerschappij werd uitgevaardigd, kreeg de vennootschap op aandelen, vanaf 
toen naamloze vennootschap (société anonyme) genoemd, een wettelijke regeling560. Dit 
wetboek onderscheidde de handelsvennootschappen van de burgerlijke vennootschappen, 
die door de Code Civil van 1804 beheerst werden561. Niettemin werd het handels-
vennootschapsrecht behandeld in een luttele 33 wetsartikels, en verwees het wetboek naar 
het burgerlijk recht waar het zelf geen bijzondere bepalingen bevatte562. Echt vernieuwend 
was dit wetboek niet, maar veeleer een bestendiging van bestaande regels en 
rechtspraktijk563. De statuten van de bestaande vennootschappen op aandelen vormden 
dan ook een belangrijke inspiratiebron wat de “nieuwe” société anonyme betrof564. 
 

§ 2. Wantrouwen tegenover bestuurders 

150. VREES VOOR MISBRUIK BIJ OPRICHTING EN IN EERSTE AGENCY-RELATIE – Als gevolg 
van het rechtsvacuüm sinds de wet van 30 Brumaire IV was het gevaar van speculatie en 
misbruik nog niet geweken565. De opstellers van de Code de commerce koesterden dan 
ook een groot wantrouwen tegenover de beperkte aansprakelijkheid die de naamloze 
vennootschap typeerde: in de naamloze vennootschap zouden immers niet alleen de 
aandeelhouders die geen bestuurders waren, maar zelfs de bestuurders (die voortaan geen 
aandeelhouder meer hoefden te zijn; nr. 152) niet meer met hun persoonlijke middelen 
instaan voor de verbintenissen van de vennootschap566. Men vreesde dat oprichters 
overgewaardeerde aandelen zouden slijten aan het publiek, nadat ze zichzelf tot 
bestuurders hadden benoemd om in die hoedanigheid de winsten van de vennootschap te 
kunnen afromen567. De angst voor misbruik zat zo diep dat men er tijdens de bespreking 
in de Franse Raad van State een relevantie voor de openbare orde in zag: “L’ordre public 
est intéressé dans toute société qui se forme par actions parce que, trop souvent, ces 

                                              
560 Artt. 29-37 Code de commerce van 1807. De benaming “société anonyme” stond voordien voor de stille 
vennootschap. Deze laatste heette vanaf de Code de commerce de association en participation (artt. 47-50 Code de 
commerce van 1807). 
561 Art. 1873 Code Civil van 1804; art. 18 Code de commerce van 1807. 
562 Art. 18 Code de commerce van 1807. 
563 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 16; HALPÉRIN, Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, 64; A. 
DEUTSCH, “Die Aktiengesellschaft im Code de Commerce von 1807 und ihre Vorbildfunktion für die Entwicklung in 
Deutschland” in W. BAYER en M. HABERSACK (eds.), Aktienrecht im Wandel, I, Entwicklung des Aktienrechts, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, (46) 48-49. 
564 R. TROPLONG, Commentaire du contrat de société en matière civile et commerciale, Brussel, Méline, Cans et 
compagnie, 1843, 173. 
565 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 52. 
566 Art. 32 Code de commerce van 1807 (i.v.m. aansprakelijkheid bestuurders); A. DEMEUR, Les sociétés anonymes 
de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, xcii (i.v.m. aansprakelijkheid aandeelhouders); A. LEFEBVRE-
TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, Presses universitaires 
de France, 1985, 4-5 (i.v.m. wantrouwen). In politieke milieus werd daarnaast ook gevreesd voor het ontstaan van 
concurrerende, economische machtscentra en monopolies (A. LEFEBVRE-TEILLARD, “L’intervention de l’Etat dans la 
constitution des sociétés anonymes (1807-1867), RHDFE 1981, (383) 389-390). 
567 R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 34-35. 
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entreprises ne sont qu’un piège tendu à la crédulité des citoyens.”568 Het was dan ook in 
de eerste plaats om het risico van dergelijk misbruik te temperen dat controle door de 
overheid onontbeerlijk werd geacht569. Voor de oprichting van naamloze vennoot-
schappen570, evenals voor latere statutenwijzigingen571, werd daarom een keizerlijke 
bewilliging vereist, die pas werd verleend na een verificatie van “[l]es bases sociales et 
l’existence des moyens annoncés” en “la moralité et la convenance de l’administration 
sociale”572. De andere vennootschapsvormen boden voldoende bescherming door de 
onbeperkte aansprakelijkheid van alle vennoten of, in het geval van de commanditaire 
vennootschap, de werkende vennoten, zodat deze zonder overheidsgoedkeuring konden 
worden opgericht573. 
 
151. Het wantrouwen ten aanzien van de naamloze vennootschap richtte zich niet alleen 
tegen haar oprichters, maar ook tegen haar bestuurders (die vaak oorspronkelijk 
aandeelhouder waren, maar hun deelname nadien konden verkopen; nr. 150). De 
wetgever was dus, om het in moderne rechtseconomische termen te stellen, beducht voor 
het eerste agency-conflict. Hij probeerde daarmee de strijd aan te binden door de 
algemene vergadering een ruime benoemings- en ontslagbevoegdheid toe te bedelen 
(m.a.w. de strategie van de appointment rights; nr. 83), die hij had afgekeken uit het 
lastgevingsrecht (waar het tweede en derde agency-conflict overigens minder vaak 
voorkomen). Bestuurders werden in de Code de commerce beschouwd als lasthebbers van 
de vennootschap574, een kwalificatie die voor de burgerlijke vennootschappen reeds was 
opgedoken in Napoleons Code Civil van 1804575 en die zich inschreef in de toen sterk 
contractuele opvatting van de vennootschap (nrs. 19-20). De Code Civil schreef voor dat 
een lasthebber op discretionaire wijze herroepen kon worden door de lastgever576. Art. 31 
van de Code de commerce volgde dit principe en bepaalde dat de société anonyme 
bestuurd wordt door “tijdelijke, herroepbare lasthebbers”577. Gezien de vrees voor 
oplichting door gewetenloze bestuurders werd aan de afzetbaarheid van bestuurders een 
groot belang gehecht. Zo ging de aandacht van de Franse Conseil d’Etat, die belast was 
met het verlenen van de overheidsgoedkeuring, in belangrijke mate naar de statutaire 
bepalingen inzake bestuurders. De raad zag in het bijzonder toe op de naleving van art. 31 

                                              
568 H. LÉVY-BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 
Domat-Montchrestien, 1938, 52. 
569 Instruction sur les demandes en autorisation et approbation, 22 oktober 1817 in MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, 
Circulaires, instructions, et autres actes, III, Parijs, Imprimerie Royale, 1823, (266) 267-268; P. NAMUR, Le Code de 
Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 121, nr. 840; K. GEENS, “200 jaar vennootschapsrecht in 
perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (73) 91. 
570 Art. 37 Code de commerce van 1807. 
571 Section IX, § 26 van de (Belgische) ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les 
sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxiii; P. PIC en J. KRÉHER, Des sociétés 
commerciales, I, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1940, 120-121, nr. 108; A. LEFEBVRE-TEILLARD, “L’intervention 
de l’Etat dans la constitution des sociétés anonymes (1807-1867), RHDFE 1981, (383) 401-402; A. LEFEBVRE-
TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, Presses universitaires 
de France, 1985, 44. 
572 Instruction sur les demandes en autorisation et approbation, 22 oktober 1817 in MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, 
Circulaires, instructions, et autres actes, III, Parijs, Imprimerie Royale, 1823, (266) 269. 
573 Instruction sur les demandes en autorisation et approbation, 22 oktober 1817 in MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, 
Circulaires, instructions, et autres actes, III, Parijs, Imprimerie Royale, 1823, (266) 268. 
574 Artt. 31-32 Code de Commerce van 1807. 
575 Art. 1856, lid 2 Code Civil van 1804. 
576 Art. 2004 Code Civil van 1804. 
577 Art. 31 Code de commerce of 1807. 
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van de Code de commerce, daar oprichters vaak trachtten zichzelf een levenslang mandaat 
als bestuurder toe te kennen578. Een ministeriële instructie van 22 oktober 1817 
beklemtoonde eens te meer dat de statuten aan niemand “enige bijzondere eigendom op de 
onderneming of enig recht op het eeuwige of onherroepelijke beheer” mochten 
verlenen579. Ook de rechtsleer volgde deze algemene trend. Zij beschouwde de 
herroepbaarheid van bestuurders als een essentiële regel van de naamloze vennootschap, 
verwijzend naar de absolute bewoordingen van art. 31 en het specifieke karakter van deze 
rechtsvorm, met talrijke aandeelhouders, voor wie niet de persoon van de bestuurder(s) 
maar het vennootschapsproject doorslaggevend was580. In contrast met de analoge, 
suppletieve regels inzake lastgeving en andere vennootschapsvormen, werd de 
herroepbaarheid van bestuurders in de naamloze vennootschap dan ook meteen 
gekwalificeerd als een bepaling van dwingend recht581. 
 

§ 3. Relatieve vrijheid inzake organisatie en bevoegdheidsverdeling 

152. ORGANISATIE – De gestrengheid inzake herroepbaarheid van bestuurders contrasteert 
sterk met de afwezigheid van vele andere regels die vandaag tot de basis van het 
vennootschapsrecht worden gerekend. Zo lieten de weinig beperkende bewoordingen van 
art. 31 van de Code de commerce ruimte voor een grote diversiteit inzake de organisatie 
van het bestuur en de algemene vergadering. In de naamloze vennootschap kon, in 
tegenstelling tot in de oudere vennootschapsvormen, het bestuur toevertrouwd worden aan 
niet-aandeelhouders582. Niettemin was het reeds in het begin van het in voege zijn van de 
Code de commerce gebruikelijk de bestuurders te kiezen onder de grote 
aandeelhouders583. Soms was er niet eens een raad van bestuur of had deze dezelfde 
samenstelling als de algemene vergadering. Ook de terminologie die gebruikt werd om 
bestuurders aan te duiden, varieerde aanzienlijk. Bovendien werd in het begin van de 
negentiende eeuw de term “bestuurder” in een ruimere zin gebruikt dan vandaag en kon 
ze slaan op iedereen die zuiver feitelijk betrokken was bij het beheer van de 
vennootschap584. 
 
153. BEVOEGDHEIDSVERDELING – Ook over de verdeling van bevoegdheden tussen de 
raad van bestuur en de algemene vergadering was de Code de commerce karig met 
aanduidingen. De algemene vergadering wordt niet eens vermeld in het wetboek. De 

                                              
578 A. LEFEBVRE-TEILLARD, “L’intervention de l’Etat dans la constitution des sociétés anonymes (1807-1867)”, 
RHDFE 1981, (383) 405-406. 
579 Instruction sur les demandes en autorisation et approbation, 22 oktober 1817 in MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, 
Circulaires, instructions, et autres actes, III, Parijs, Imprimerie Royale, 1823, (266) 270. 
580 M. DELANGLE, Des sociétés commerciales, 1844, 170-171; DELANGLE, “Commentaire sur les sociétés 
commerciales” in R. TROPLONG, Commentaire du contrat de société en matière civile et commerciale, Brussel, 
Méline, Cans et compagnie, 1843, 547-548. 
581 M. DELANGLE, Des sociétés commerciales, 1844, 170-171; T. CAMPENON, Le Code de Commerce et les lois 
commerciales. Commentaire usuel, Parijs, Henri Plon, 1865, 12. 
582 Art. 31 Code de Commerce van 1807; A. DEUTSCH, “Die Aktiengesellschaft im Code de Commerce von 1807 und 
ihre Vorbildfunktion für die Entwicklung in Deutschland” in W. BAYER en M. HABERSACK (eds.), Aktienrecht im 
Wandel, I, Entwicklung des Aktienrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, (46) 65 (“Fremdorganschaft”). 
583 A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, 
Presses universitaires de France, 1985, 271-272. 
584 A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, 
Presses universitaires de France, 1985, 259-262. 
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enige relevante bepaling luidde dat de vennootschap “bestuurd” werd door lasthebbers585. 
In de praktijk bevatten de statuten van NVs meestal een algemeen mandaat aan de 
bestuurders voor bestuursdaden586. Overeenkomstig de principes van burgerlijk recht 
dekte dergelijk algemeen mandaat enkel daden van beheer587. Om de raad van bestuur een 
grotere bevoegdheid toe te kennen, zoals de (ver)koop of hypothekering van onroerend 
goed, een schikking te treffen of een arbitrageovereenkomst te sluiten, was in principe een 
bijzondere lastgeving of machtiging door de algemene vergadering nodig.588 
 
Voor de precieze verdeling van bevoegdheden moest men dus in de statuten te rade 
gaan589. Om overheidsgoedkeuring te krijgen voor de oprichting van een NV moest 
volgens een latere Belgische ministeriële instructie de bevoegdheid van de raad van 
bestuur trouwens in de statuten omschreven zijn590. Deze bevatten vaker beperkingen dan 
uitbreidingen van de bevoegdheid van het bestuur591. Door haar goedkeuringsbevoegdheid 
bij de oprichting en statutenwijzigingen slaagde de overheid er bovendien in enige 
invloed uit te oefenen: zij stuurde geregeld aan op een uitbreiding van de bevoegdheden 
van de algemene vergadering592. Opnieuw (vgl. nr. 151) moest de bevoegdheid van de 
algemene vergadering m.a.w. het eerste agency-conflict verzachten. Hoewel er in het 
begin van de negentiende eeuw nog behoorlijk wat verscheidenheid bestond in de omvang 
van de bevoegdheden van de algemene vergadering, waren een aantal kernbevoegdheden 
typisch voor de algemene vergadering, namelijk de goedkeuring van de rekeningen, de 
vaststelling van het dividend, de benoeming en herroeping van de bestuurders en een 
aantal beslissingen die de basis zelf van de vennootschap raakten, zoals ontbinding, fusie, 
verlenging van de duur en statutenwijzigingen593. 
 

AFDELING 3. STERKE FOCUS OP HET EERSTE AGENCY-PROBLEEM IN DE EERSTE 

BELGISCHE WETGEVING 

§ 1. Eerste Belgische vennootschappenwet van 1873 

154. TOEPASSELIJKE WETGEVING IN HET JONGE BELGIË – Napoleons Code de commerce 
was direct toepasselijk in de Zuidelijke Nederlanden, die sinds 1794 geannexeerd waren 
                                              
585 Art. 31 Code de commerce van 1807. Zie ook artt. 44 en 46 Code de commerce van 1807. 
586 Voor België: A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lix. 
587 Toepassing van art. 1988 Code civil krachtens art. 18 Code de commerce. 
588 A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, 
Presses universitaires de France, 1985, 295. Indien dit rechtstreeks noodzakelijk was om het doel van de 
vennootschap te realiseren, zoals het geval is bij het akkoord gaan met de handlichting van een hypotheek in een 
vennootschap die tot doel heeft het verlenen van hypothecaire leningen, konden bestuurders uitzonderlijk ook daden 
van beschikking stellen (A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lx). In 
Frankrijk werden na de Belgische onafhankelijkheid ook uitzonderingen toegestaan door de Conseil d’Etat wat het 
verwerven en vervreemden van onroerende goederen betreft (A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe 
siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, Presses universitaires de France, 1985, 300-301). 
589 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxi. 
590 Section VI, § 7 van de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés 
anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cx. 
591 A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, 
Presses universitaires de France, 1985, 299. 
592 R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 29. Zie DE 

CORDT, L’égalité entre actionnaires, 189. 
593 A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle. Du Code de Commerce à la loi de 1867, Parijs, 
Presses universitaires de France, 1985, 384-392. 
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aan het Franse rijk. Na het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 
werden initiatieven genomen om een nieuw handelswetboek uit te werken594. Dit wetboek 
was echter nog niet in werking getreden toen de Zuidelijke Nederlanden zich losmaakten 
van de Noordelijke in 1830. Het nieuwe koninkrijk België besloot de Code de commerce, 
die al die tijd van toepassing was gebleven, voorlopig te behouden met de bedoeling deze 
spoedig te herzien595. Dit gebeurde pas, na een lange voorbereiding596, bij de wet van 18 
mei 1873597. Deze wet was aanzienlijk uitgebreider dan de vennootschapsrechtelijke 
bepalingen van de Franse Code de commerce, die zij verving598. De wetgever haalde zijn 
mosterd bij de Engelse en Franse wetten van 14 en 24 juli 1867 respectievelijk599 en, zoals 
het eerste hoofdstuk reeds aangaf, ook bij het staatsrecht (nr. 44) en het lastgevingsrecht 
(nr. 19). 
 

§ 2. Focus op het eerste agency-probleem 

155. GARANTIES TEGEN MISBRUIK – De wet van 1873 gaf een nieuwe impuls aan de 
ontwikkeling van de naamloze vennootschap door – naar Frans en Engels voorbeeld – de 
vereiste van overheidsgoedkeuring af te schaffen600. Deze vereiste was in de praktijk 
immers onwerkbaar gebleken, door de lange duur van de formaliteiten, arbitrariteit en 
onkunde van de overheid om te oordelen of een onderneming zal renderen of niet601. 
Bovendien werd de vereiste omzeild door beroep te doen op de commanditaire 
vennootschap (de zogenaamde “fièvre des commandites”)602. De preventieve methode van 
de overheidsgoedkeuring werd daarom vervangen door algemene garanties ter 
bescherming van aandeelhouders en derden603, deels ontleend uit de Franse wet van 13 
mei 1863604. Daarbij gaf de wetgever in 1873 blijk van een enorme focus op het eerste 
agency-probleem en reikte hij naar oplossingen die in de lijn liggen van het in vorig 
hoofdstuk ontworpen bevoegdheidskader. 
 
Eén van de beste garanties tegen misbruik werd gezien in de toewijzing van het bestuur 
aan personen die zelf een direct belang hebben bij het succes van de onderneming605. “La 
gestion de la société”, zo ging de redenering, “doit autant que possible appartenir aux 

                                              
594 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 3-4. 
595 Art. 139 Gw. van 1831. 
596 Reeds in 1855 werd een commissie van deskundigen aangesteld (GUILLERY, Commentaire législatif, vi; P. 
NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 13-15; RONSE, Algemeen deel, 21). 
597 Loi du 18 mai 1873 contenant le titre IX, livre Ier du Code de commerce, relatif aux sociétés, Moniteur 25 mei 

1873, 1.481. 
598 Art. 137 wet van 18 mei 1873. 
599 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 112, nr. 38. 
600 Exposé des motifs Wet 1873 in GUILLERY, Commentaire législatif, 2, nr. 4. In Frankrijk was dat reeds gebeurd 
door de wet van 24 juli 1867, als gevolg van een soort jurisdictionele competitie avant-la-lettre: de Fransen vreesden 
de Engelse, vrij oprichtbare vennootschappen die het recht hadden gekregen om vrij te functioneren in Frankrijk (P. 
PIC en J. KRÉHER, Des sociétés commerciales, I, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1940, 124, nr. 112). 
601 R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 37; VAN RYN, 
Principes, I, 317. 
602 P. PIC en J. KRÉHER, Des sociétés commerciales, I, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1940, 121, nr. 109. 
603 Verslag Pirmez aan de Kamer 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 98, nr. 9; Bespreking in de 
Kamer van 24 november 1868 in GUILLERY, Commentaire législatif, 206, nr. 7. 
604 Exposé des motifs Wet 1873 in GUILLERY, Commentaire législatif, 2, nr. 4. 
605 Exposé des motifs Wet 1873 in GUILLERY, Commentaire législatif, 3, nr. 4; verslag Pirmez aan de Kamer van 9 
februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 121, nr. 48. 
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intéressées eux-mêmes; l’intérêt des administrateurs à la prospérité de la société est 
incontestablement une puissante garantie.”606 Vandaar dat de regering een radicale 
eigendomsvereiste voorstelde: bestuurders zouden een tiende of, indien het kapitaal meer 
dan een miljoen bedroeg, een twintigste van het maatschappelijk kapitaal moeten 
bezitten607. Deze bepaling was geïnspireerd op het Franse recht, waar een soortgelijke 
vereiste bestaan heeft608. Tijdens de besprekingen in de Kamer stootte de voorgestelde 
vereiste echter op serieuze kritiek. Zo werd deze als een “aristocratische bepaling” 
bestempeld door SAINCTELETTE, die niet inzag “quel intérêt il peut y avoir à fermer la 
porte des conseils d’administration aux hommes compétents pour ne l’ouvrir qu’aux 
hommes riches”609. Een dergelijke beperking hield volgens de wetgevende kamer het 
risico in dat onder de aandeelhouders soms niet genoeg gekwalificeerde 
bestuurderskandidaten te vinden zouden zijn610. Uiteindelijk gebood de wet van 1873 de 
bestuurders enkel om aandelen bij voorrecht te verbinden tot waarborg van hun bestuur, 
zonder dat ze van deze aandelen eigenaar moesten zijn611. Deze governance-strategie van 
de agent incentives (meer bepaald trusteeship) sloot aan bij een reeds bestaande 
praktijk612. De wetgever sprak zich daarbij uit tegen een one size fits all-aanpak: 
aangezien het wantrouwen minder groot was ten aanzien van bestuurders die na de 
oprichting werden benoemd, werd voor hen de bepaling van het aantal te deponeren 
aandelen overgelaten aan de statuten613. Voor de bestuurders die bij de oprichting 
benoemd waren, werd het aantal op een vijftigste van het maatschappelijk kapitaal 
gesteld, met een maximum van 50.000 frank614. Deze pogingen om de belangen van de 
bestuurders op één lijn te brengen met die van de aandeelhouders tonen eens te meer aan 
hoe de wetgever verontrust was over het eerste agency-conflict. 
 
Ook de invoering van een belangenconflictenregeling voor bestuurders615 zette in de verf 
hoe de wetgever vooral bezorgd was om de belangentegenstelling tussen aandeelhouders 
en bestuurders en niet zozeer om die tussen meerderheids- en 
minderheidsaandeelhouders616. Een aandeelhouder mocht daarentegen ook bij een 
regelrechte tegenstrijdigheid van belangen stemmen617, zonder dat er gewag gemaakt 
werd van enige verplichting om het belang van de vennootschap te ontzien of van enige 
beteugeling van misbruik van meerderheid zoals vandaag (zie nr. 188). Andere belangrijk 
geachte beschermingselementen die de afwezigheid van overheidstoezicht moesten 

                                              
606 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 122, nr. 49. 
607 Art. 31 regeringsvoorstel in GUILLERY, Commentaire législatif, xlix. 
608 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 122, nr. 49. 
609 Zitting Kamer van 20 november 1872 in GUILLERY, Commentaire législatif, 440, nr. 529. 
610 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 122, nr. 49. 
611 Artt. 47-48 wet van 1873; Zitting kamer van 21 november 1872 in GUILLERY, Commentaire législatif, 408-409, 
nr. 454; R. PIRET, L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1946, 46. 
612 In de ministeriële instructie van 20 februari 1841 was reeds sprake van borgstelling door bestuurders (Section VI, 
§ 10 van de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de 
Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxi). Bijna alle statuten van de in 1857 in België bestaande NVs 
bevatten zo’n vereiste (A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxviii). 
613 Art. 48, tweede lid Wet 1873; Zitting kamer van 16 februari 1870 in GUILLERY, Commentaire législatif, 327-331, 
nrs. 291-310. 
614 Art. 48, eerste lid Wet 1873. 
615 Art. 50 Wet 1873. 
616 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 178. 
617 RYCX, Traité, I, 424-426. 
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compenseren, waren de aansprakelijkheid van de oorspronkelijke inschrijvers voor het 
niet-volgestorte deel van het kapitaal618, nieuwe bekendmakingsverplichtingen en controle 
door de belanghebbenden, zijnde de aandeelhouders (zie nr. 156)619. De aandacht ging dus 
nog steeds in de eerste plaats naar de oprichting en de bestuursstructuur van de 
vennootschap, wat erop wijst dat de vrees voor oprichters en bestuurders (zie nr. 150) nog 
altijd sterk aanwezig was. 
 
156. EEN STERKE ALGEMENE VERGADERING – De angst voor misbruik door de bestuurders 
met afwijkende belangen verklaart ook de grote bevoegdheden die de algemene 
vergadering toegekend kreeg in de wet van 1873: in plaats van overheidsgoedkeuring, zo 
redeneerde de wetgever, moest er naast een aandelenbelang van de bestuurders (zie nr. 
155) ook controle zijn door de aandeelhouders: 

“Un puissant moyen de faire entrer la sincérité dans les opérations des sociétés est 
de les astreindre au contrôle incessant des intéressés. Il faut que jamais elle ne soit 
gérée par une administration étrangère au succès de ses opérations, et que 
toujours chaque sociétaire puisse, à certaines époques, exercer un contrôle sérieux 
sur la situation sociale. Il importe de rattacher autant que possible la société à 
ceux pour qui elle existe, et dont l’intérêt doit exciter la surveillance.”620 

 
Met deze keuze voor een decision rights-strategie sloot de wetgever zich aan bij de 
redenering die het in vorig hoofdstuk ontworpen bevoegdheidskader onderstut. Hij sprak 
zich in ondubbelzinnige bewoordingen uit over zijn wil om de algemene vergadering een 
absolute bevoegdheid toe te kennen, zolang die binnen de grenzen van de wet en de 
statuten (in het bijzonder het doel) optrad: 

“[N]ous voulons que, sauf clause contraire des statuts, l’assemblée générale ait un 
pouvoir absolu, sans limites; nous entendons que dès l’instant où l’on ne sort pas 
de l’objet de la société, l’assemblée générale puisse faire tous les actes qu’un 
particulier pourrait faire”621. 
“L’assemblée générale est le pouvoir souverain de la société; elle doit donc avoir 
l’autorité la plus absolue pour prendre des décisions sur les affaires sociales, 
lorsqu’elle respecte la loi et les statuts.”622 

 
De wetgever wilde tevens vermijden dat er leemtes of onduidelijkheden zouden bestaan 
over de reikwijdte van de bevoegdheid van de algemene vergadering. Daarom opteerde 
hij voor een zo ruim mogelijke algemene omschrijving veeleer dan een opsomming van 
de bevoegdheden623 en dus voor een toekenning van de residuaire bevoegdheid aan de 
algemene vergadering624. Deze zou, zonder dat het nodig was dat te expliciteren, zelfs 
daden van beschikking dekken, zoals dading, hypotheek, verwerven of vervreemden van 
goederen etc.625 Bijgevolg bepaalde art. 59, eerste lid van de Wet van 1873 dat de 
                                              
618 Art. 42 Wet 1873; exposé des motifs Wet 1873 in GUILLERY, Commentaire législatif, 3, nr. 4. 
619 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 112, nr. 38. 
620 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 98, nr. 9. 
621 Zitting Kamer van 21 november 1872 in GUILLERY, Commentaire législatif, 459, nr. 551. 
622 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 129, nr. 62. 
623 Zitting Kamer van 21 november 1872 in GUILLERY, Commentaire législatif, 459, nr. 551; P. NAMUR, Le Code de 
Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 232, nr. 1096. 
624 Zie PASSELECQ, Traité, 373, nr. 2459. 
625 Tijdens de parlementaire voorbereiding werd de vraag gesteld of de beschikkingsbevoegdheden niet expliciet 
moesten worden toegekend door de wet of door de statuten. Een mandaat in algemene bewoordingen omvat immers 
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algemene vergadering van aandeelhouders “de meest uitgebreide bevoegdheid [heeft] om 
de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen”, een 
bepaling die nu nog letterlijk in art. 531 W.Venn. terug te vinden is (zie nr. 245). 
 
157. Naast deze algemene bepaling kende de wet van 1873 ook een aantal specifieke 
bevoegdheden toe aan de algemene vergadering. Voortaan konden de statuten van de 
vennootschap gewijzigd worden bij gekwalificeerde meerderheid in de algemene 
vergadering626 (zie nr. 517). Het was een ontluikende bekommernis om efficiëntie die de 
wetgever voorzichtig, want op suppletieve wijze, deed afwijken van de 
unanimiteitsvereiste van art. 1134 BW627. Opnieuw volgde de wetgever de praktijk, waar 
de mogelijkheid tot amendering bij meerderheidsbesluit reeds vaak in de statuten 
voorkwam628. Daarmee maakte hij meteen een hele rist transacties mogelijk, zoals 
vroegtijdige ontbinding, verlenging van de duur van de vennootschap, kapitaalverhoging 
en -vermindering, fusie en zetelverplaatsing629. De wetgever voorzag daarnaast nog een 
aantal andere specifieke bevoegdheden van de algemene vergadering, zoals de 
goedkeuring van de balans, met impliciet ook de kwijting van de bestuurders, en het 
bepalen van de wijze van vereffening en benoeming van de vereffenaars als de statuten 
niet anders bepaalden. 
 
158. BEPERKTE BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR – De bevoegdheid van de bestuurders 
werd nu wettelijk vastgelegd en bleef beperkt tot daden van beheer630 (zie nr. 405). Dit 
werd zonder daar lang bij stil te staan afgeleid uit de nog steeds (vgl. nr. 153) bestaande 
bepaling dat de vennootschap “bestuurd” wordt door lasthebbers631. Hoewel de wetgever 
van oordeel was zijn inspiratie niet in het Franse recht of de in voege zijnde Code de 
commerce gevonden te hebben632, zag de rechtsleer er net zoals onder de Code de 
commerce een toepassing in van het toenmalige art. 1988 BW inzake lastgeving633, dat 
nog steeds bepaalde dat een lastgeving die in algemene bewoordingen is uitgedrukt enkel 
daden van beheer omvat. Van deze algemene beheersbevoegdheid van de raad van 
bestuur kon dan ook in de statuten worden afgeweken door een bijzondere 

                                                                                                                                                   
enkel daden van beheer. De vraag werd negatief beantwoord, daar de algemene vergadering niet als lasthebber werd 
beschouwd, maar net als lastgever (Zitting Kamer van 21 november 1872 in GUILLERY, Commentaire législatif, 459, 
nr. 551). Zie ook PASSELECQ, Traité, 375, nr. 2481. 
626 Art. 59 Venn.W. van 1873. 
627 Zie Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 129, nr. 62; J. 
CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, (131) 
132-133. 
628 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxviii. Deze statutaire 
clausule was toegelaten door Section IX, § 26 van de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. 
DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxiii-cxiv. 
629 J. CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, 
(131) 133. 
630 Art. 44 Wet van 1873. 
631 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 121, nr. 48. In de Kamer 
werd deze bepaling zonder enige discussie aangenomen (Zitting kamer van 16 februari 1870 in GUILLERY, 
Commentaire législatif, 325, nr. 281). 
632 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 121, nr. 48; P. NAMUR, 
Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 185. 
633 P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 186, nr. 1027, WAUWERMANS, 
Manuel pratique, 201. 
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bevoegdheidstoekenning634. De wet liet uitdrukkelijk toe dat de statuten de bevoegdheid 
van de bestuurders nader omschreven635. Een inherent gevolg daarvan was dat ook de 
residuaire bevoegdheid van de algemene vergadering slechts gold ten suppletieve titel. 
 

AFDELING 4. EEN EEUW LANG BEHOUD VAN DE BESTAANDE MACHTSVERDELING 

§ 1. Relatieve stabiliteit van de wettelijke bevoegdheidsverdeling 

159. UITBOUW VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT – In de eeuw die volgde op de wet van 
1873, werd de Vennootschappenwet menigmaal uitgebreid. Zo stelde de wet van 26 
december 1881 sancties op de rapportering van foutieve gegevens in de balans, breidde de 
wet van 22 mei 1886 de aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en commissarissen 
uit en voerde de wet van 25 mei 1913 strengere bepalingen in inzake inbreng, publieke 
uitgifte van effecten, bestuurdersaansprakelijkheid, de werking van de algemene 
vergadering en de uitgifte van obligaties636. De wet van 1913 hief ook het onderscheid op 
tussen bestuurders die in de oprichtingsakte waren benoemd en latere bestuurders wat de 
verplichting van borgstelling betrof, verplichtte de deponering van aandelen op naam voor 
de borgstelling en liet de algemene vergadering toe om te allen tijde een bijkomende 
borgstelling te eisen637. Op 30 oktober 1919 regelde de wetgever bijkomende aspecten 
van de vergadering van obligatiehouders638. Bij KB van 22 juli 1913 werd de 
vennootschappenwet een eerste maal gecoördineerd639. 
 
Door bepaalde veroordeelden en gefailleerden de toegang tot het bestuurdersambt te 
ontzeggen, voegde het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 aan het wettelijke arsenaal ter 
beteugeling van het eerste agency-conflict een nieuwe preventieve maatregel toe, 
namelijk deze van de affiliation terms (zie nr. 83)640. Kort daarna volgde het KB nr. 26 
van 31 oktober 1934 ter afschaffing van het meervoudig stemrecht641, dat immers een 
manier was geworden voor bestuurders om zich van elke kritiek af te schermen642 en de 
deur opende voor het tweede agency-probleem. De artikels van de vennootschappenwet 
werden hernummerd ten gevolge van de tweede coördinatie, die gebeurde bij KB van 30 

                                              
634 Art. 44 Wet van 1873. Art. 57 Venn.W 1873 liet ook toe dat de statuten een conseil général oprichtten, bestaande 
uit bestuurders en commissarissen, en er de bevoegdheden van bepaalden. 
635 Art. 13 wet 1873. 
636 Loi du 26 décembre 1881 sur le faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes de société, Moniteur 
29 december 1881, 4.629; Loi du 22 mai 1886 modifiant la loi du 18 mai 1973 sur les sociétés commerciales, 
Moniteur 2 juni 1886; Wet van 25 mei 1913 tot wijziging van de wetten op de vennootschappen van koophandel, BS 
1 juni 1913, 3.584. 
637 Artt. 47-48 Venn.W. van 1913. De in de wet van 1873 strenger bepaalde borgstelling voor bij de oprichting 
benoemde bestuurders werd immers vaak omzeild door meteen na de oprichting een tweede algemene vergadering te 
houden waarin bestuurders benoemd werden (Hand. Senaat 1903-04, 17 mei 1905, 390-391). 
638 Wet van 30 oktober 1919 betreffende de vergaderingen van obligatiehouders, BS 23 november 1919, 6.340. 
639 KB van 22 juli 1913 tot coördinatie van de wetten op de vennootschappen van koophandel, BS 25 juli 1913, 
4.933. 
640 KB nr. 22 van 14 oktober 1934 houdende verbod, ten opzichte van sommige veroordeelden en van de 
gefailleerden, om deel te nemen aan het beheer van en het toezicht over de vennootschappen op aandelen, de 
coöperatieve vennootschappen en de kredietverenigingen, en om het beroep van wisselagent uit te oefenen of de 
bedrijvigheid van depositobanken waar te nemen, BS 27 oktober 1934, 5.768. 
641 KB nr. 26 van 31 oktober 1934 betreffende het stemrecht in de naamlooze vennootschappen, BS 2-3 november 
1934, 5.857. 
642 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 204. 
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november 1935643. Deze gecoördineerde Vennootschappenwet zou, mits latere 
wijzigingen, blijven gelden tot het einde van de eeuw (zie nr. 176). 
 
160. BEHOUD VAN DE WETTELIJKE BESTUURSBEVOEGDHEID – Tot in de jaren ’70 van de 
twintigste eeuw zou de wettelijke bevoegdheid van de raad van bestuur, behoudens 
afwijking in de statuten, beperkt zijn tot daden van beheer644. Gedurende deze periode van 
stilstand heeft de rechtsleer zijn aandacht kunnen wijden aan de afbakening van de daden 
van beheer tegenover de daden van beschikking. Tot deze laatste categorie behoorden 
onder meer het vervreemden, hypothekeren of voor meer dan negen jaar verhuren van een 
onroerend goed, het aangaan van een lening, tenzij deze beperkt was, het kwijtschelden 
van een schuld of het geven van handlichting zonder reguliere terugbetaling van de schuld 
en het aangaan van een dading (althans over zaken waarover de bestuurders niet kunnen 
beschikken)645. De abstracte definities van “daden van beheer” en “daden van 
beschikking” waren echter minder bepalend dan het doel van de vennootschap646. De 
concrete afbakening tussen beide verschilde immers naargelang het doel van de 
vennootschap647. “Daden van beheer” werden dan ook omschreven als de gebruikelijke 
(en in één definitie zelfs noodzakelijke) handelingen voor de exploitatie, met inbegrip van 
de daden van bewaring648. Zij konden dus ook aankopen van zaken omvatten indien die 
noodzakelijk waren voor de exploitatie649. De raad van bestuur werd ook bevoegd geacht 
om beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren650. 
 
161. LICHT VERSTERKTE WETTELIJKE BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING – 
Honderd jaar lang behield de algemene vergadering, in theorie althans, haar machtige 
positie en kon ze “alles [doen] wat een particulier kan doen”651. De algemene 
vergadering werd gezien als soeverein, als “de meest directe emanatie van de 
vennootschap, [zelfs als] de vennootschap zelf”652. Naast de residuaire bevoegdheid 
behield ze haar specifieke bevoegdheden tot wijziging van de statuten, benoeming en 
ontslag van bestuurders en commissarissen, goedkeuring van de balans en de 
resultatenrekening, kwijting van het bestuur, het bepalen van de wijze van vereffening en 
de benoeming van de vereffenaar653. 
 
Bij verscheidene gelegenheden verstevigde de wetgever nog de zeggenschap van de 
algemene vergadering in de vennootschap. De wet van 25 mei 1913 verduidelijkte dat 
kapitaalverhoging en –vermindering een exclusieve bevoegdheid waren van de algemene 
vergadering en dat machtigingen aan de raad van bestuur (zoals het toegestaan kapitaal 
van vandaag; nrs. 171 en 741) onwettig waren. Dezelfde wet verhoogde de controle van 

                                              
643 KB van 30 november 1935 tot samenschakeling van de wetten op de vennootschappen, BS 5 december 1935, 
7.707. 
644 Artt. 13 en 54 Venn.W. van 1913; artt. 13 en 54 Venn.W. van 1932. 
645 PASSELECQ, Traité, 300, nr. 1789 en 302, nrs. 1809 en 1812-1814; RESTEAU, Traité, II, 94-99. 
646 PASSELECQ, Traité, 300, nr 1788; RESTEAU, Traité, II, 93. 
647 PASSELECQ, Traité, 300, nr. 1788; WAUWERMANS, Manuel pratique, 201. 
648 WAUWERMANS, Manuel pratique, 201. 
649 PASSELECQ, Traité, 302, nr. 1805. 
650 PASSELECQ, Traité, 372, nr. 2458bis. 
651 PASSELECQ, Traité, 375, nr. 2479. 
652 E. BRUNET, J. SERVAIS en C. RESTEAU, Répertoire pratique du droit belge, XII, scellés - sociétés, Brussel, 
Bruylant, 1943, 385; RESTEAU, Traité, II, 354; VAN RYN, Principes, I, 431. 
653 Zie PASSELECQ, Traité, 374-375, nrs. 2470-2477 en 2482. 
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de algemene vergadering over de bestuurders door een aparte stemming te vereisen voor 
de kwijting van de bestuurders, die dus niet meer kon worden afgeleid uit de goedkeuring 
van de jaarrekening (zie nr. 376). De bevoegdheid van de algemene vergadering kreeg 
ook een aanzienlijke steun in de rug toen geleidelijk steeds meer aspecten van het 
vennootschapscontract voor wijziging vatbaar werden en de bevoegdheid daartoe aan de 
algemene vergadering werd toegewezen. Eerst moest de leer van de verworven rechten 
(daarover uitgebreid nrs. 511-512 en 518) fors aan belang inboeten toen de wet van 25 
mei 1913 de algemene vergadering toeliet de rechten van soorten van aandelen te 
wijzigen mits gekwalificeerde meerderheid binnen elke soort aandelen. Waar deze 
mogelijkheid in de wet van 25 mei 1913 nog louter suppletief was, zou deze dwingend 
worden bij wet van 10 november 1953. Op gelijkaardige wijze zetten de wetten van 6 
januari 1958654 en 23 februari 1967655 de theorie van de essentiële elementen (daarover 
uitgebreid nrs. 508-510 en 517) grotendeels buitenspel door wijziging toe te laten van het 
statutair doel (oud art. 70bis Venn.W.; nu art. 559 W.Venn.) en de vorm (oud art. 165 e.v. 
Venn.W., nu artt. 774-788 W.Venn.) respectievelijk. Op basis daarvan werd geleidelijk de 
wijziging van de aard met de meerderheid voor doelwijziging mogelijk geacht656. Ook de 
nationaliteit sensu lato van de vennootschap kon algauw gewijzigd worden door een 
internationale zetelverplaatsing. In 1965 besliste het Hof van Cassatie in het arrest Lamot 
echter dat een buitenlandse vennootschap haar werkelijke zetel naar België kan 
verplaatsen met behoud van rechtspersoonlijkheid657. Voor de omgekeerde situatie, 
waarbij een Belgische vennootschap haar zetel overbrengt naar het buitenland, werd het 
voortbestaan van de rechtspersoonlijkheid in 1987 bevestigd door de Raad van State in 
het arrest Vanneste658. Deze evoluties namen elke feitelijke betekenis weg aan de leer van 
de essentiële elementen, ook al werd daarnaar formeel nog steeds verwezen in art. 70, 
eerste lid W.Venn.659 
 

§ 2. Versterking van de raad van bestuur in de statuten 

162. VERSTERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN DE PRAKTIJK – Een snelle lezing van 
de wet geeft de indruk dat in de periode 1873-1973 de algemene vergadering alle 
belangrijke beslissingen nam in de NV. In de praktijk voelden vennootschappen de 
transactiekosten aan den lijve en verliep het daarom vaak anders. De reeds vroeger 
ontstane praktijk waarbij de meeste statuten de bestuurders een lijst van bevoegdheden of 
zelfs de meest uitgebreide bevoegdheden verleenden “om alle handelingen te stellen die 

                                              
654 Artt. 3 en 4 wet van 6 januari 1958 tot wijziging van de bij koninklijk besluit van 30 November 1935 
samengeordende wetten op de handelsvennootschappen, BS 16 januari 1958, 314. 
655 Wet van 23 februari 1967 tot wijziging, wat de omvorming van vennootschappen betreft, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1965, BS 8 maart 1967, 2.340. 
656 Zie H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 85-88; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 797. Contra F. 
BOUCKAERT, “Is op verandering van aard art. 70bis W.Venn. toepasselijk?”, TRV 1988, (518) 519-522; BOUCKAERT, 
Notarieel vennootschapsrecht, II, 839. 
657 Cass. 12 november 1965, Pas. 1966, I, 336, RW 1965-66, 911 en RCJB 1966, 392, noot J. VAN RYN. 
658 RvS 29 juni 1987, TRV 1988, 110, noot K. LENAERTS. Vgl. RONSE, Algemeen deel, 267. Contra VAN 

OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1992, 677. 
659 H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 88-89. 
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de vennootschap aangaan”, bleef bestaan660. Meestal consulteerden de bestuurders toch 
de algemene vergadering voor belangrijke verrichtingen661. De uiteindelijke beslissing 
was evenwel de hunne.  
 
Deze evolutie valt te begrijpen tegen de achtergrond van toenemende complexiteit en een 
graduele versnippering van het aandeelhouderschap. Ook al zijn er voor België geen 
kwantitatieve gegevens beschikbaar voor deze periode, toch lijkt het erop dat in steeds 
meer vennootschappen een deel van het kapitaal werd aangehouden door kleine 
aandeelhouders, die hun kat stuurden naar de algemene vergadering662. Zo ontwaart men 
in de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 mei 1913 al een bewustwording bij 
de wetgever van de apathie van deze aandeelhouders: 

“De aandeelhouders moesten zich meer bezig houden met de zaken der 
vennootschap en niet alleen bezorgd zijn om het ontvangen van hunne dividenden. 
[…] Nog ware het te wenschen dat aan het stelselmatig afwezig zijn op de 
algemeene vergaderingen een einde kwame”.663 

Vooral in grote vennootschappen met publiek aandeelhouderschap domineerden de 
bestuurders en referentie-aandeelhouders de algemene vergadering: de kleine 
aandeelhouders bleven weg, met als gevolg dat de vergadering gewoon goedkeurde wat 
de raad van bestuur voorstelde664. 
 
In deze periode kristalliseerde zich ook een relatief evenwichtig systeem van 
bevoegdheidsverdeling, waarbij de wetgever niet langer enkel gedreven werd door de 
vrees voor het eerste agency-conflict, maar ook rekening hield met de gevolgen van de 
hoge transactiekosten van een algemene vergadering, zoals absenteïsme, publiciteit van 
vertrouwelijke gegevens enz. Dat de wetgever deze afweging impliciet maakte blijkt 
duidelijk uit volgende interventie tijdens de parlementaire voorbereiding, zonder evenwel 
de geijkte rechtseconomische bewoordingen te gebruiken: 

“En matière d’administration des sociétés, le contrôle a été organisé en s’inspirant 
de considérations pratiques. Le contrôle le plus naturel est celui des intéressés 
eux-mêmes, mais ce contrôle doit être organisé de manière à se concilier avec 
l’unité de direction de la société et à ne pas entrouvrir la porte aux espions de la 
concurrence. Et, en vérité, nul ne peut admettre que le droit de surveillance et de 
contrôle puisse aller jusqu’à paralyser l’action des administrateurs, jusqu’à 
entraver la marche et, par le fait même, la prospérité de la société, jusqu’à livrer 
ses secrets aux rivaux jaloux.”665 

 

                                              
660 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 13-14; K. GEENS, “De 
bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS 

SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 5; RYCX, Traité, I, 220; RONSE, 
De vennootschapswetgeving 1973, 161; L. SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux 
sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 1975, 35-36; VAN RYN, Principes, I, 392.  
661 RYCX, Traité, I, 220. 
662 VAN RYN, Principes, I, 431. 
663 Toelichting bij het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, Parl.St. Senaat 
1903-04, nr. 29, 66. 
664 FREDERICQ, Handboek, 648; VAN RYN, Principes, I, 381 en 431. 
665 Interventie M. VAN DEN HEUVEL, minister van Justitie, tijdens de voorbereiding van de wet van 25 mei 1913, 
Hand. Senaat 1904-1905, 9 mei 1905, 313. 
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AFDELING 5. VERSTERKING VAN HET BESTUURSORGAAN EN EUROPESE INVLOED IN 

DE JAREN ’70 EN ‘80 

§ 1. Aandacht voor efficiëntie en andere agency-conflicten 

163. EFFICIËNTIE – Sinds 1951 was een commissie belast met de taak om een 
wetsontwerp uit te werken tot herziening van de Vennootschappenwet. Na uitvoerige 
werkzaamheden werd op 5 december 1979 ontwerp nr. 387 voorgelegd666, dat al snel de 
bijnaam het “Groot Ontwerp” meekreeg. Uit de tekst ervan blijkt dat het grote publieke 
wantrouwen in de werking van de NV en haar bestuur zo goed als verdwenen was. Meer 
nog, het ontwerp geeft blijk van een sterk geloof in de geschiktheid van de raad van 
bestuur om het doel te realiseren667. De wetgever staarde zich niet langer blind op de 
betere incentieven van de aandeelhouders en had ook oog voor het 
transactiekostenvoordeel van de raad van bestuur668 en de gebreken van de algemene 
vergadering669. Zo wilde het Groot Ontwerp naar Angelsaksisch voorbeeld de figuur van 
het toegestaan kapitaal invoeren (zie nr. 741), de borgtocht door bestuurders niet langer 
bij wet verplichten670 en het bestuur toestaan interimdividenden uit te keren (zie nrs. 590 
en 652 e.v.). Omgekeerd kan men uit het Groot Ontwerp afleiden dat het ooit 
onwankelbare vertrouwen in de algemene vergadering begon te verbrokkelen, in 
belangrijke mate als gevolg van het absenteïsme van de aandeelhouders: 

“De inertie van de algemene vergaderingen heeft stellig een verkeerde wending 
gegeven aan de werking van de naamloze vennootschap zoals die door de wetgever 
in 1873 was opgevat. De ‘meest uitgebreide bevoegdheden’ (art. 70) zijn meestal 
zonder uitwerking gebleven en het is voorzeker niet op de algemene vergaderingen 
dat kan worden gerekend voor een doeltreffend toezicht op het beheer”.671 

 
Hoewel de algemene vergadering door het absenteïsme bestempeld werd als “het zieke 
orgaan” van de NV672, was er van een volledige ontneming van haar bevoegdheden echter 
geen sprake: 

“Het is echter niet wenselijk gebleken de bevoegdheden van de algemene 
vergadering af te schaffen en te beperken terzake van de benoeming van de leden 
van de raad van toezicht en van de commissarissen, het ontslag van de bestuurder 
[sic] en van de commissarissen, de goedkeuring van de rekeningen en de wijziging 
van de statuten. Thans worden sommige van die bevoegdheden door de algemene 
vergadering weliswaar zelden uitgeoefend, maar het blijft toch wenselijk dat zij 
zulks kan doen wanneer de omstandigheden het vereisen. Het is trouwens normaal 
dat zij aan wie het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd verantwoording 

                                              
666 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen, Parl.St. Kamer 
1979-80, nr. 387/1 (hierna verkort Groot Ontwerp). 
667 X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in 
Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 259. 
668 Zie F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” 
in XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 58. 
669 A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 298; D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants 
d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT 
(ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 129. 
670 Art. 104 Groot Ontwerp; Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 47. 
671 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 29-30. 
672 Memorie van toelichting bij het Groot ontwerp, 29. 
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verschuldigd zijn aan hen die de daarin belegde kapitalen vertegenwoordigen, en 
eventueel door dezen kunnen worden ontslagen. Zonder die verhouding zou het 
geen zin hebben aan de bestuurders bevoegdheden toe te kennen en zou zulks 
trouwens niet kunnen worden verantwoord.”673 

 
164. ANDERE AGENCY-CONFLICTEN – Twee andere tendensen droegen bij tot het verlies 
van de absolute leiderspositie van de algemene vergadering. Vooreerst viel een 
toenemende bezorgdheid om het tweede agency-conflict en dus de bescherming van 
minderheidsaandeelhouders te ontwaren. Bijgevolg groeide de onvrede met figuren (zoals 
de belangenconflictenregeling) die zich exclusief inlieten met het conflict tussen het 
bestuursorgaan en de algemene vergadering674. Nog meer typerend voor de tijdsgeest was 
het verlangen om stakeholders te betrekken in de conceptie van het 
vennootschapsbelang675. De aanzet voor deze aandacht voor het derde agency-conflict 
was reeds in de jaren ‘60 gegeven door MAEIJER en VAN GERVEN. Vanuit een ruim 
ondernemingsbegrip betoogden zij dat het bestuur niet enkel mocht handelen in het 
belang van de aandeelhouders, maar ook rekening moest houden met andere belangen, 
zoals die van de werknemers, de leveranciers en de regio676. Deze visie werd ook 
gepropageerd op het Europese niveau, dat in deze periode een grootscheepse harmonisatie 
van het nationale vennootschapsrecht beoogde. Het Belgische vennootschapsrecht zou op 
deze manier steeds meer gemengde invloeden ondergaan, met elementen uit het 
Angelsaksische systeem en andere civil law-systemen, vooral Duitsland, die verder weg 
geëvolueerd waren van de Napoleontische codes. 
 

§ 2. Plannen voor tweeledige bestuursstructuren 

165. INVLOED OP BEVOEGDHEIDSVERDELING – Zowel op Europees als op Belgisch niveau 
werd een tijdlang geflirt met het idee van verplichte tweeledige raden van bestuur, 
eventueel gecombineerd met vertegenwoordiging van werknemers in het 
toezichthoudende orgaan. Zowel de dualiteit van het bestuur als de 
werknemersparticipatie zouden de invloed van de algemene vergadering verminderen, ten 
voordele van de uitvoerende bestuurders en de werknemers677. 
 
166. BELGISCHE PLANNEN – Op Belgisch niveau werd de invoering van een tweeledige 
raad van bestuur overwogen zonder die te verbinden aan werknemersinspraak. Vanuit de 

                                              
673 Memorie van toelichting bij het Groot ontwerp, 30. 
674 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 187. 
675 K. GEENS, “Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht”, TPR 2001, (69) 80-82; K. GEENS, 
“200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (69) 71-72. Zie TILQUIN en 
SIMONART, Traité, I, 58-59. 
676 J.M.M. MAEIJER, “25 jaar belangenconflict in de naamloze vennootschap”, De NV 1989, 1-8; W. VAN GERVEN, 
“Voorafgaande titel. Economisch grondslagenrecht” in Handels- en economisch recht, I, Ondernemingsrecht in 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1989, 73. Zie voor hun latere opvattingen: J. 
MAEIJER, “Het eigendomsrecht op en het belang van de onderneming: Walter Van Gerven als alternatieve rechter” in 
Liber Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 415-426; W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw 
ondernemingsbegrip in het jaar 2000?”, DAOR 1993, 165. 
677 K. GEENS, “Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht”, TPR 2001, (69) 80-82; K. GEENS, 
“200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (69) 121. 
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vaststelling dat de Belgische raden van bestuur in de praktijk ruime bevoegdheden 
delegeerden aan zogenaamde “directiecomités”678, stelde het Groot Ontwerp voor om het 
bestuur formeel in te delen in twee niveaus. Een bestuurder-zaakvoerder of een raad van 
beheer (bestaande uit meerdere bestuurders-zaakvoerders) zou instaan voor de werkelijke 
leiding van de vennootschap. Op zijn werkzaamheden zou toezicht uitgeoefend worden 
door de raad van toezicht679. De invloed van de algemene vergadering over het bestuur 
zou in deze constellatie gevoelig verminderen. De bestuurders-zaakvoerders zouden in dit 
voorstel immers niet meer door de algemene vergadering benoemd worden, maar door de 
raad van toezicht, en ze zouden ook een ruime ontslagbescherming genieten680. Men leest 
in de motivering voor een dualistische bestuursstructuur nochtans niet, zoals men zou 
kunnen verwachten, de bedoeling om de invloed van de meerderheidsaandeelhouder in te 
dijken. De voorgenomen opdeling van het bestuursorgaan was veeleer geïnspireerd door 
de vaststelling dat een deel van de bestuurders een actievere rol speelden dan de 
anderen681. 
 
Het duaal systeem in het Groot Ontwerp zou ook voor het eerst de belangen-
conflictenprocedure wijzigen door voorafgaande machtiging te vereisen van de raad van 
toezicht682 (zie nr. 202). Het Parlement heeft het Groot Ontwerp echter nooit als zodanig 
behandeld, deels doordat de hierna besproken Europese initiatieven alle aandacht 
opeisten683. Niettemin mag men het belang ervan niet onderschatten, daar het als een 
inspiratiebron diende voor latere wetgevende initiatieven684. 
 
167. EUROPESE PLANNEN – Op Europees niveau werd in het begin van de jaren ’70 het 
idee van een verplichte tweeledige bestuursstructuur geopperd voor zowel Europese als 
nationale vennootschapsvormen. In contrast met het Groot Ontwerp ging deze structuur 
gepaard met een werknemersparticipatie. 
 
Wat de Europese vennootschapsvorm betreft, was de drijfveer de commissie SANDERS, 
die sinds 1965 aan een uniform ontwerpstatuut werkte. In 1970 leidde dit tot een eerste 
ontwerp vanwege de Europese Commissie voor een verordening betreffende de Europese 
vennootschap of societas Europaea685, die een gedetailleerde regeling bevatte van zowat 
alle aspecten, zelfs fiscale, van het vennootschapsleven. Een bijzonder heikel punt was de 
opdeling van het bestuur in een leidinggevend en een toezichthoudend orgaan, waarbij 
een derde tot de helft van het laatste orgaan uit werknemersvertegenwoordigers zou 
bestaan686. Verschillende ontwerpen687 en zo’n drie decennia later, op 8 oktober 2001, 

                                              
678 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 29. 
679 Art. 90 Groot Ontwerp. 
680 Artt. 92 en 94 Groot Ontwerp. 
681 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 45; K. GEENS, “Over corporate governance en dualistische 
bestuurssystemen” in Liber Amicorum Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, (715) 727-729. 
682 Art. 96, § 2, tweede lid Groot Ontwerp, Parl.St. Kamer 1979-80, nr. 387/1, 49. 
683 K. GEENS, C. CLOTTENS, S. COOLS, S. DE DIER en F. PARREIN, “De rol van het nationale recht in het Europese 
vennootschapsrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het 
Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 328. 
684 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 61-62. 
685 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut van de Europese Vennootschap, Pb.C. 10 
oktober 1970, afl. 124, 1. 
686 Artt. 73 en 137 Ontwerp SE-Verordening; EDWARDS, EC Company Law, 400-404. 
687 Voorstel Commissie, 19 maart 1975 voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
Gemeenschap, COM(75)150 def., EC Bull Supp. 4/75; Voorstel Commissie, 25 augustus 1989 voor een verordening 
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kwam het tot een fors afgeslankte SE-Verordening688. De dualiteit van het bestuur was 
facultatief geworden689 en de werknemersparticipatie was het voorwerp van een 
afzonderlijke richtlijn van dezelfde datum, die de keuze tussen verschillende systemen 
van werknemersvertegenwoordiging overliet aan onderhandelingen tussen de 
vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de deelnemende vennootschappen en 
een afvaardiging van werknemers 690. Een keuze voor een duale bestuursstructuur in een 
Belgische SE impliceert meteen een knauw in de traditionele bevoegdheden van de 
algemene vergadering. In dat geval benoemt de algemene vergadering immers enkel nog 
de leden van het toezichthoudend orgaan691. In een monistische bestuursstructuur 
daarentegen blijft de benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering onverlet692. 
 
Een soortgelijke, maar nog minder succesrijke poging tot introductie van duale bestuurs-
structuren, ditmaal in de nationale vennootschapsvormen, werd ondernomen in het 
ontwerp van Vijfde Richtlijn (ook de “Structuurrichtlijn” geheten) van 1972693. Naar het 
Duitse model koppelde het ontwerp de verplichte tweeledige raad van bestuur aan 
werknemersinspraak. Deze kon worden verzekerd door vertegenwoordiging in een 
toezichthoudend orgaan dat verkozen wordt door de algemene vergadering694 of zichzelf 
coöpteert met een recht van bezwaar voor de aandeelhouders en de werknemers695. Ook 
hier zou in de benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering gesnoeid worden 
doordat het leidinggevende orgaan benoemd en ontslagen zou worden door het 
toezichthoudende orgaan696, en doordat de benoeming van de leden van het 
toezichthoudende orgaan aan de bevoegdheid van de algemene vergadering697 ontsnapt 
wanneer het gaat om werknemersvertegenwoordigers698 of wanneer het toezichthoudende 
orgaan zich zelf coöpteert699. De duale structuur, maar vooral het feit dat daaraan 
werknemersinspraak werd vastgeknoopt, lag echter moeilijk bij de net tot de Europese 
Gemeenschap toegetreden Britten. De Commissie bracht daarom een nieuw, afgezwakt 

                                                                                                                                                   
van de Raad betreffende het statuut van de Europese Gemeenschap [sic], Pb.C. 16 oktober 1989, afl. 263, 41; 
Gewijzigd voorstel Commissie, 6 mei 1991 voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut van de 
Europese Vennootschap, Pb.C. 8 juli 1991, afl. 176, 1. 
688 Verord. Raad nr. 2157/2001, 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), Pb.L. 10 
november 2001, afl. 294, 1 (hierna verkort SE-Verordening). 
689 Art. 38 SE-Verordening. 
690 Richtl. Raad nr. 2001/86, 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers, Pb.L. 10 november 2001, afl. 294, 22. 
691 Art. 40, § 2 SE-Verordening. De SE-Verordening laat de lidstaten weliswaar toe de mogelijkheid te bepalen dat 
de statuten bepalen dat de algemene vergadering ook de leden van het leidinggevend orgaan benoemen, maar enkel 
als dat ook kan voor naamloze vennootschappen met statutaire zetel op het grondgebied van die lidstaat (art. 39, § 2, 
tweede lid SE-Verordening). 
692 Art. 43, § 3 SE-Verordening. 
693 Voorstel voor een vijfde richtlijn van de raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lid-
staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, lid 2, van het verdrag om de belangen te 
beschermen, zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, met betrekking tot de structuur van 
de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van haar organen, Pb.C. 13 december 1972, 
afl. 131, 49 (hierna verkort Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn). 
694 Art. 4, § 2 Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn. 
695 Art. 4, § 3 Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn. 
696 Artt. 2 resp. 13, § 1 Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn. 
697 Artt. 4, § 2, eerste lid, 4, § 4 Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn. 
698 Art. 4, § 2, tweede lid Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn. 
699 Art. 4, § 3 Eerste Ontwerp Vijfde Richtlijn. 
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ontwerp uit in 1983, waarin het duale systeem optioneel werd700. Na nog een tweede701 en 
derde gewijzigd voorstel702, stierf het ontwerp van Vijfde Richtlijn een stille dood703. 
 

§ 3. Verschuiving van de residuaire bevoegdheid 

168. AANLEIDING – Een belangrijke kentering in de evolutie van de bevoegdheids-
verdelende bepalingen werd op gang gebracht door de Wet van 6 maart 1973704. Deze 
verschoof immers de residuaire bevoegdheid van de algemene vergadering naar de raad 
van bestuur, in bewoordingen die grosso modo dezelfde zijn als het huidige art. 522 
W.Venn.705 
 
Aanleiding voor deze kentering was de Eerste Vennootschapsrichtlijn706, ook al bepaalt 
die zelf niets over de interne verdeling van bevoegdheden, maar concentreert die zich op 
de vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, evenals de oprichting en de 
nietigheid van vennootschappen. De redacteurs van de Eerste Richtlijn zochten een 
evenwicht tussen de rechtszekerheid naar derden toe en de belangen van de 
aandeelhouders, die de bestuursbevoegdheden moeten kunnen beperken707, en vonden dat 
door zich te beperken tot de vertegenwoordigingsfase. Sterk geïnspireerd op het Duitse 
Prokura-systeem schrijft de Eerste Richtlijn voor dat de NV – net zoals de BVBA – 
verbonden moet zijn door rechtshandelingen gesteld door haar organen tenzij daardoor 
“de bevoegdheden worden overschreden welke aan deze organen volgens de wet 
toekomen of kunnen worden toegekend”708. De Belgische wetgever vond dit een vage en 
daarom te vermijden formulering709. Onder het bestaande recht was het immers niet 
duidelijk wat onder de bevoegdheid tot beheer behoorde en welke bevoegdheden aan de 

                                              
700 Artt. 21a-21u Gewijzigd voorstel voor een vijfde richtlijn gebaseerd op artikel 54, lid 3, sub g, van het EEG-
verdrag, met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen 
van haar organen, Pb.C. 9 september 1983, afl. 240, 2. 
701 Tweede wijziging aan het voorstel voor een vijfde richtlijn van de raad gebaseerd op artikel 54 van het EEG-
verdrag met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen 
van haar organen, Pb.C. 11 januari 1991, afl. 7, 4. 
702 Derde wijziging van het voorstel voor een vijfde richtlijn van de Raad gebaseerd op artikel 54 van het EEG-
verdrag met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen 
van haar organen, COM(91)372 def, Pb.C. 12 december 1991, afl. 321, 9. 
703 Uiteindelijk werd het voorstel formeel ingetrokken: Intrekking van voorstellen van de Commissie die niet langer 
actueel zijn, Pb.C. 9 januari 2004, afl. 5, 2. 
704 Wet van 6 maart 1973 tot wijziging van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, BS 23 juni 1973, 
7.681, erratum BS 27 juli 1973. 
705 Art. 54, eerste lid Venn.W., ingevoerd door art. 14 Wet 6 maart 1973. 
706 Richtl. Raad nr. 68/151, 9 maart 1968 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten 
worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de 
belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die 
waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb.L. 14 maart 1968, afl. 65, 8 (hierna verkort Eerste Richtlijn), inmiddels 
vervangen door Richtl. nr. 2009/101, 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in 
de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, 
om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die 
waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb.L. 1 oktober 2009, afl. 258, 11. 
707 P. VAN OMMESLAGHE, “La première directive du conseil du 9 mars 1968 en matière de sociétés”, Cah.dr. Eur. 
1969, (619) 627. 
708 Art. 9, § 1, eerste lid Eerste Richtlijn. 
709 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de handels-
vennootschappen, Parl.St. Kamer 1969-70, nr. 700/1, 17-18. 
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raad van bestuur toegekend konden worden710. Op zich kon dit probleem opgelost worden 
door een duidelijkere afbakening van de (overdraagbare) bevoegdheden. De keuze voor 
een verschuiving van de residuaire bevoegdheden en dus een maximale bestuurs-
bevoegdheid had echter ook als voordeel dat de dreigende discrepantie tussen de 
bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan tot een 
minimum werd gereduceerd. In principe zouden de statuten dan de bevoegdheden van de 
raad van bestuur enkel nog kunnen beperken en niet uitbreiden711, zodat het sibillijnse 
“kunnen worden toegekend” zonder voorwerp werd – tijdelijk althans712. 
 
Beweren dat de verschuiving van de residuaire bevoegdheid louter het gevolg was van 
Europese ontwikkelingen, zou wat kort door de bocht zijn. Een minstens even belangrijke 
reden was o.i. dat de wet niet meer afgestemd was op de praktijk713: de residuaire 
bevoegdheid van de algemene vergadering en de beperkte bevoegdheid voor daden van 
beheer van de raad van bestuur deden de transactiekosten van de besluitvorming hoog 
oplopen. De statutaire bepaling die de raad van bestuur alle bevoegdheden toekende die 
de wet niet aan de algemene vergadering voorbehield, was dan ook wijdverspreid (zie nrs. 
162 en 262). Dat de wetgever er niet voor koos om enkel de zuivere bestuursbevoegdheid 
van de raad van bestuur te verruimen en de residuaire bevoegdheid bij de algemene 
vergadering te laten, heeft wellicht te maken met de lastige afbakening van zuivere 
bestuursbevoegdheden ten opzichte van de residuaire bevoegdheden (daarover uitgebreid 
nr. 252). 
 
169. GEEN HIËRARCHIE MEER – Waar het bestuursorgaan voorheen hiërarchisch 
onderworpen was aan de algemene vergadering, kon dat sinds de wet van 1973 prat gaan 
op een zelfstandige bestuursbevoegdheid714. De rollen waren echter niet volledig 
omgekeerd, daar aan de aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheden, en in 
het bijzonder aan de benoeming en ad nutum herroepbaarheid van de bestuurders door de 
algemene vergadering, niet werd getornd715. In plaats van een hiërarchische indeling, kan 
men sindsdien gewagen van een meer gebalanceerde verdeling van bevoegdheden, die het 
gevolg is van een poging van de wetgever om het midden te houden tussen efficiëntie, 
door bevoegdheden toe te kennen aan een snel optredende raad van bestuur, en goede 
incentieven, door een aantal essentiële bevoegdheden steeds bij de ultieme kapitaal-

                                              
710 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 152 en 160; C. SLUYTS, “Aanpassing van de vennootschapswetgeving 
aan de eerste E.E.G.-richtlijn”, RW 1973-74, (338) 350; M. VAN DER HAEGEN en C. VERBRAEKEN, “L’adaptation de 
la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés”, JT 1974, (125) 131. 
711 H. DU FAUX, “Innovaties inzake bevoegdheid en structuur van de beheersorganen van N.V. en P.V.B.A.”, T.Not. 
1974, (1) 13-15. 
712 Sindsdien is er een beperkte ruimte voor de algemene vergadering om in de statuten bevoegdheden te delegeren 
aan de raad van bestuur, vnl. in het kader van het toegestaan kapitaal (zie hoofdstuk III.3), zodat de vraag naar de 
betekenis toch weer relevant wordt. Buigt zich over de vraag, in de context van het toegestaan kapitaal: K. GEENS, 
“Draagwijdte van artikel 9, 1° Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur” (noot 
onder HvJ 16 december 1997), TRV 1998, 44-45. 
713 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de handels-
vennootschappen, Parl.St. Kamer 1969-70, nr. 700/1, 17-18; F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil 
d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in XIVe journées d’études juridiques Jean 
Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 20; M. MASSAGE, “Modifications apportées par la loi du 6 mars 
1973 aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales”, Rev. Banque 1973, (611) 626; L. SIMONT, La loi du 6 
mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 1975, 36. 
714 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 161-162. 
715 Deze regels zijn sinds 1807 tot op vandaag onveranderd gebleven: K. GEENS, “200 jaar vennootschapsrecht in 
perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (73) 125. 
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verschaffers te behouden. Men kan in het feit dat elk orgaan zijn eigen bevoegdheden 
heeft, ook een consolidatie zien van de institutionele opvatting716. 
 

§ 4. Eerste Europese harmonisatiegolf 

170. LICHTE VERSTERKING ALGEMENE VERGADERING ONDER EUROPESE IMPULS – De 
jaren ’70 en ’80 waren ook de jaren waarin de Europese Gemeenschap een ambitieuze 
harmonisatie van het vennootschapsrecht begon door te voeren. Een aantal van de eerste 
vennootschapsrichtlijnen bevestigden of versterkten de bevoegdheden van de algemene 
vergadering. Naast de Fusie- en de Splitsingsrichtlijnen (zie volgend randnummer en 
nr. 543), was dat vooral de Kapitaalrichtlijn (of “Tweede Richtlijn”) van 13 december 
1976717. Zoals boven aangeduid, behoorden kapitaalbewegingen reeds sinds 1913 tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering (nr. 161), zodat de bepalingen van de 
Kapitaalrichtlijn in die zin718 geen grote verschuivingen teweegbrachten. De Tweede 
Richtlijn versterkte wel in aanzienlijke mate de kapitaalbescherming en knoopte daar ook 
vaak een bevoegdheid voor de algemene vergadering aan vast, zodat de Wet van 5 
december 1984719, die de Richtlijn omzette, op die punten wél nieuwe bevoegdheden in 
het leven riep. Geheel nieuw was de procedure voor quasi-inbreng720, die geïnspireerd 
was op het Duitse Nachgründung721 en de tussenkomst van de algemene vergadering 
omvatte (oud art. 29quater Venn.W.; huidig art. 447, § 1, derde lid W.Venn.). Waar de 
inkoop van eigen aandelen (zonder kapitaalvermindering) tot dan toe verboden was722, 
zorgde de Tweede Richtlijn voor een toelating mits beslissing van de algemene 
vergadering723. Meer aansluiting bij de bestaande praktijk vonden de introductie in de wet 
van het voorkeurrecht, dat mee op aandringen van de Bankcommissie reeds ingeburgerde 
praktijk was724 en waarvan afwijking voortaan in principe de tussenkomst van de 
algemene vergadering vergde725, evenals de aflossing van kapitaal, die voordien al 
geregeld aangewend werd726 en voortaan een statutaire clausule en een machtiging door 

                                              
716 X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in 
Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 253. 
717 Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van de waarborgen die in 
de Lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van art. 58, tweede alinea van het Verdrag, om de 
belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de 
oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en de wijziging van haar kapitaal, zulks 
teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb.L. 31 januari 1977, afl. 26, 1. 
718 Art. 25, § 1 en 30 Tweede Richtlijn. Ook de bevoegdheid van de algemene vergadering bij toepassing van de 
alarmbelprocedure (art. 17 Tweede Richtlijn) stond al in art. 102 Gecoördineerde Venn.W. van 1932. 
719 Wet 5 december 1984 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 
1935, BS 12 december 1984, 15.612. 
720 Art. 11, § 1 Tweede Richtlijn; J. T’KINT, Les modifications apportées au droit des Sociétés Anonymes par la loi 
du 5 décembre 1984 (et par la loi du 21 février 1985), Brussel, Larcier, 1985, 27; G. KEUTGEN, “La deuxième 
directive en matière de sociétés”, RPS 1977, (1) 11. 
721 V. EDWARDS, EC Company Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, 64-65; WYCKAERT, Kapitaal, 289. 
722 Art. 206 Gecoördineerde Venn.W. van 1935. 
723 Art. 19, § 1 Tweede Richtlijn. 
724 G. KEUTGEN, “La deuxième directive en matière de sociétés”, RPS 1977, (1) 23; M. MASSAGE, L’adaptation du 
droit des sociétés anonymes aux deuxième et quatrième directives européennes, Brussel, Swinnen, 1985, 75. 
725 Art. 29, § 4 Tweede Richtlijn. Deze bevoegdheid kon gedelegeerd worden in het kader van het toegestaan kapitaal 
(art. 29, § 5 Tweede Richtlijn). 
726 J. MARIEN, “Aflossing van kapitaal: zin en nut van een vergeten techniek”, TRV 2012, (655) 656; J. T’KINT, Les 
modifications apportées au droit des Sociétés Anonymes par la loi du 5 décembre 1984 (et par la loi du 21 février 
1985), Brussel, Larcier, 1985, 111. 
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de algemene vergadering noodzaakte727 (oud art. 72ter Venn.W.; huidig art. 615 
W.Venn.). 
 
Nog een bijkomende bevoegdheid van de algemene vergadering zou later volgen bij een 
versoepeling van de Tweede Richtlijn in 2006728. Als gevolg daarvan werd het verbod van 
financiële steunverlening immers opgeheven, maar aan een aantal voorwaarden 
onderworpen, waaronder de voorafgaandelijke instemming van de algemene vergadering 
(art. 629 W.Venn.). Ook werden de voorwaarden voor inkoop van eigen effecten 
versoepeld, maar de vereiste toestemming van de algemene vergadering bleef daarbij 
overeind (art. 620, § 1 W.Venn.). 
 
171. TOEGESTAAN KAPITAAL EN RAID OP DE GENERALE – De Tweede Richtlijn bracht wat 
België betreft ook een uitbreiding mee van de bevoegdheid van de raad van bestuur 
inzake kapitaal729, door de invoering van de mogelijkheid om het bestuursorgaan te 
machtigen via de figuur van het toegestaan kapitaal730 (oud art. 33bis, § 2 Venn.W.; 
huidig art. 603 W.Venn.). Ze kwam al snel in de belangstelling te staan als verweermiddel 
tegen overnamebiedingen731. De toenmalige Bankcommissie liet in haar jaarverslag 1986-
87 de kier open om bij de aanwending van het toegestaan kapitaal rekening te houden met 
de gevolgen voor de economie van het land732 en zag geen graten in de aanwending ervan 
“wanneer de feitelijke omstandigheden – bijvoorbeeld de spanning op de markt van het 
aandeel van de vennootschap – erop wijzen dat een wijziging in de structuur van de 
controlerende aandeelhouderskring nakend is of zelfs reeds plaats heeft gehad en de raad 
het nodig acht in het belang van de vennootschap de gevolgen ervan te beperken.”733 Wel 
beval de Commissie aan, met verwijzing naar de Britse City Code, om het toegestaan 
kapitaal niet meer te gebruiken wanneer “een openbaar bod is uitgebracht of vast 
aangekondigd”734.  
 
De bevoegdheid van de raad van bestuur in het Belgische vennootschapsrecht 
culmineerde in het arrest van het Brusselse hof van beroep over het verweer dat de raad 
van bestuur van de Generale Maatschappij van België had geboden tegen het geplande 
overnamebod van DE BENEDETTI via diens Franse holding Cerus S.A. in januari 1988, 
met gebruik van een machtiging tot toegestaan kapitaal, nog vóór het bod officieel was 

                                              
727 Art. 35 Tweede Richtlijn. 
728 Richtlijn 2006/68/EG van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG met betrekking tot de 
oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en de wijziging van haar kapitaal, Pb.L. 25 
september 2006, afl. 264, 32. Deze richtlijn werd in het Belgisch recht omgezet door KB 8 oktober 2008 tot 
wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van 
de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, BS 30 oktober 2008, 57.480. 
729 K. GEENS, “Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen overvallen: het wettig belang van de ‘bieder’ 
(Cerus) en het vennootschapsbelang van de ‘doelwitvennootschap’ (GMB)” (noot onder Brussel 1 maart 1988), TRV 
1988, (133) 135-136. 
730 Art. 25, § 2 Tweede Richtlijn. De nieuwigheid was relatief, omdat deze praktijk vroeger al had bestaan, tot ze 
verboden werd in 1913 (zie ook nr. 736). 
731 B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, (183) 
185. 
732 Bankcommissie, Jaarverslag, 1986-87, 81. 
733 Bankcommissie, Jaarverslag, 1986-87, 84. 
734 Bankcommissie, Jaarverslag, 1986-87, 85, i.h.b. vn. 1. Een bod is “vast aangekondigd” in de ogen van de 
Bankcommissie wanneer zij zich heeft uitgesproken over de principiële ontvankelijkheid (Bankcommissie, 
Jaarverslag, 1987-88, 64). 
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uitgebracht of aangekondigd. Nadat de raad van bestuur in eerste aanleg van het kort 
geding was teruggefloten735, heeft het hof van beroep te Brussel zich in allerlei bochten 
gewrongen736 om toch maar tot de conclusie te komen dat de aanwending van het 
toegestaan kapitaal, met uitsluiting van het voorkeurrecht en plaatsing bij 
dochtervennootschap Sodecom, legitiem en in het belang van de vennootschap was737. 
Even leek het erop dat de raad van bestuur in het Belgische vennootschapsrecht bij 
machte was om over het welslagen van een openbaar bod te beslissen, maar niet voor 
lang. 
 

AFDELING 6. HERNIEUWDE AANDACHT VOOR AANDEELHOUDERS EN TANENDE 

EUROPESE INVLOED SINDS DE JAREN ‘90 

§ 1. Overnamewetgeving 

172. BESCHERMINGSCONSTRUCTIES TEGEN OVERNAMES – In de jaren ’90 keerde het tij 
weer in het voordeel van de algemene vergadering738. De prelude daarvan vormden het 
KB van 8 november 1989 en de Wet van 18 juli 1991. Het zwaar geschut dat de raad van 
bestuur had ingezet in de Generale-zaak deed het bewustzijn groeien dat een blind 
vertrouwen in de raad van bestuur niet altijd gerechtvaardigd was. De heersende opvatting 
was dat de beslissing om al dan niet op een overnamebod in te gaan exclusief aan de 
aandeelhouders toekomt en dat de raad van bestuur geen andere rol te spelen heeft dan het 
verstrekken van informatie die de aandeelhouders bij deze beslissing helpt. Toch wilde de 
wetgever de raad van bestuur niet al te veel verlammen, omdat dat de Belgische 
ondernemingen kwetsbaar riskeerde te maken voor vijandige buitenlandse overname-
biedingen739. 
 
Deze overwegingen leidden vooreerst tot het overnamebesluit van 8 november 1989740, 
dat een uitgebreide regeling van het openbaar overnamebod invoerde en o.m. de leer van 
de Bankcommissie over verplichte biedingen een wettelijke basis gaf741. Het legde daarbij 
de bevoegdheid van de raad van bestuur aan banden in het kader van het overnamebod. 
Ingeval de vennootschap het voorwerp wordt van een overnamebod mag de raad van 

                                              
735 KG Kh. Brussel 19 januari 1988, JT 1988, 217, TBH 1988, 535. Zie ook KG Kh. Brussel 20 januari 1988, JT 
1988, 218, TBH 1988, 538; KG Kh. Brussel 9 februari 1988, DAOR 1988, 5. 
736 Voor een grondige en kritische analyse van het arrest, zie K. GEENS, “Het toegestaan kapitaal als 
afweermechanisme tegen overvallen: het wettig belang van de ‘bieder’ (Cerus) en het vennootschapsbelang van de 
‘doelwitvennootschap’ (GMB)” (noot onder Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (133) 135-145. 
737 Brussel 1 maart 1988, JT 1988, 232, noot A. MOURY, TBH 1988, 512, TRV 1988, 115, noten M. WYCKAERT, K. 
GEENS en S. RAES. 
738 X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in 
Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 259-260, 262-263; K. GEENS, “Over corporate governance, 
aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar 
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (735) 749; E. WYMEERSCH, “Rondgang langs enkele 
vennootschapsrechtelijke ontwikkelingen over de periode 1964-2000”, TPR 2001, (413) 426. 
739 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het openbaar bod en de beursoverval na het De Benedetti K.B.” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Openbaar bod en beschermingsconstructies, Kalmthout, Biblo, 1990, (11) 43. In zeker mate deed 
ze dat wel, zie K. GEENS, “Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht”, TPR 2001, (69) 84. 
740 KB 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, BS 11 november 1989, 18.603. 
741 K. GEENS en D. VAN GERVEN, “Beschermingsmaatregelen voor de doelwitvennootschap in het kader van de 
nieuwe O.O.B. reglementering”, TRV 1990, (395) 398 en 400. 
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bestuur sindsdien geen kapitaalverhoging doorvoeren met beperking of opheffing van het 
voorkeurrecht of door inbreng in natura en mag hij geen effecten uitgeven of rechten 
verlenen om in te schrijven op aandelen of om deze te verwerven zonder toepassing van 
een voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van hun deel in het 
kapitaal742. Het werd de raad van bestuur in overnamecontext ook verboden zgn. 
kroonjuwelen weg te maken, door beslissingen te nemen of verrichtingen uit te voeren die 
een gevoelige wijziging in de samenstelling van het actief of het passief van de 
vennootschap tot gevolg hebben of door verplichtingen aan te gaan zonder 
tegenprestatie743. De onderliggende gedachte was dat het aan de aandeelhouders toekwam 
om zich uit te spreken over zaken die de structuur van het aandeelhouderschap betreffen 
en dus ook over het lot van een overnamebod744. Toch hield het overnamebesluit ook een 
zekere erkenning in van de poison pill: met medewerking van de algemene vergadering 
kan het verweer wél de vorm aannemen van de verkoop van kroonjuwelen en mits een 
specifieke machtiging van de algemene vergadering die niet meer dan drie jaar oud is, 
mag de raad van bestuur sindsdien zelfs in overnamesituaties het kapitaal verhogen met 
maximum één tiende van het kapitaal van vóór de verhoging745.  
 
Wegens twijfel over de mogelijkheid om het bovenstaande per KB te regelen746, 
integreerde de Wet van 18 juli 1991 (ook wel de “Wet WATHELET”)747 de genoemde 
bepalingen van het Overnamebesluit in de Vennootschappenwet (oud art. 33bis, § 3 
Venn.W.; huidige artt. 557 en 607, 1° en 2° W.Venn.W.Venn.). Bij de voorbereiding van 
deze wet worstelde de wetgever met hetzelfde dilemma als bij het Overnamebesluit: 
enerzijds vond hij de algemene vergadering het gepaste orgaan voor de beraadslaging 
over maatregelen die verband houden met de aandeelhoudersstructuur748; anderzijds gaf 
hij op omfloerste wijze ook blijk van een protectionistische reflex door een grotere 
stabiliteit van het aandeelhouderschap en het bestuur te willen verzekeren749. De Wet van 
18 juli 1991 leidde nog niet tot een totale ommekeer van de machtsbalans. Zoals 
toegelaten door de Tweede Richtlijn750, liet ze wel de algemene vergadering toe het 
bestuursorgaan in de statuten te machtigen om eigen aandelen in te kopen in geval van 
ernstig en dreigend nadeel, wat diens arsenaal aan beschermingsconstructies weer 

                                              
742 Art. 8, § 1, 1° KB 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, BS 11 november 1989, 18.603. 
743 Art. 8, § 1, 3° KB 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, BS 11 november 1989, 18.603. 
744 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 628; T. TILQUIN, “La société privée 
et la société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne”, TBH 1993, (92) 138. 
745 Art. 8, § 2, 2° KB 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, BS 11 november 1989, 18.603. 
746 H. BRAECKMANS, “De nieuwe vennootschapswet van 18 juli 1991 (eerste deel)”, RW 1991-92, (1001) 1006; A. 
BRUYNEEL, “Les offres publiques d’acquisition”, JT 1990, (165) 167; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het openbaar bod en 
de beursoverval na het De Benedetti K.B.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Openbaar bod en 
beschermingsconstructies, Kalmthout, Biblo, 1990, (11) 44. 
747 Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 
november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de 
openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 1991, 16.516. 
748 Memorie van toelichting, Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1107-1, 13; Verslag namens de commissie “ad hoc” 
handelsvennootschappen, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1107-3, 8. 
749 Memorie van toelichting, Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1107-1, 4-5. 
750 Art. 19, tweede lid Tweede Richtlijn. 
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uitbreidde751. Toch bleek de aandacht van de wetgever voor de positie van de 
aandeelhouders uit de invoering van de minderheidsvordering en het deskundigen-
onderzoek en de vereiste tussenkomst van de algemene vergadering voor 
controlewijzigingsclausules (huidig art. 556 W.Venn.)752. Met de Wet van 18 juli 1991 
deed ook de notie “vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of 
heeft gedaan” zijn intrede in de Vennootschappenwet (zie ook nrs. 495 e.v.) en kreeg de 
belangenconflictenregeling meer slagkracht dankzij rapporterings- en bekendmakings-
verplichtingen en aansprakelijkheids- en nietigheidssancties753 (al was de wetgever daar 
net iets té ijverig, zodat kort daarna de Wet van 13 april 1995 de regeling weer wat zou 
temperen; zie daarover nr. 198). 
 

§ 2. Verzwakkende, doch niet onbelangrijke Europese invloed 

173. VERZWAKKENDE, MAAR NIET ONBELANGRIJKE INVLOED – Een aantal Europese 
initiatieven poogden verder de positie van de algemene vergadering te versterken, zij het 
niet altijd met succes754. 
 
De Fusierichtlijn (of “Derde Richtlijn”) van 1978 en de Splitsingsrichtlijn (of “Zesde 
Richtlijn”) van 1982, die pas in 1993 in Belgisch recht werden omgezet755, vereisen de 
goedkeuring van de algemene vergadering voor fusies en splitsingen756. Het belang van 
deze wetgeving ligt echter vooral in het feit dat de rechtsfiguren van fusie en splitsing dan 
voor het eerst als zelfstandige rechtsfiguur geregeld werden in de Vennootschappenwet. 
Voordien bewerkstelligde men de fusie van vennootschappen via een ontbinding, een 
inbreng bij wijze van vereffening en een kapitaalverhoging757, zodat de algemene 
vergadering daar ook aan te pas kwam. Een mogelijks onbedoelde invloed van de Derde 
en Zesde Richtlijn is echter de bij Wet van 13 april 1995758 ingevoerde bevoegdheid van 
de algemene vergadering voor inbreng van algemeenheid (huidig art. 761, § 1 W.Venn.), 
die het gevolg is van een betwiste interpretatie van de wetgever van de bepalingen van 
deze richtlijnen (zie nr. 409). 
 

                                              
751 X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in 
Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 259; K. GEENS, “Verwerving van eigen aandelen en 
personeelsaandelen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 
1992, (29) 39-41; E. WYMEERSCH, “Rondgang langs enkele vennootschapsrechtelijke ontwikkelingen over de 
periode 1964-2000”, TPR 2001, (413) 425. 
752 Art. 56 Wet 18 juli 1991voegde deze vereiste in in art. 17bis Wet 2 maart 1989. 
753 Voordien ontbrak het de belangenconflictenregeling aan enige sanctie, waardoor zij vaak dode letter bleef (K. 
GEENS, “200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (73) 126-127). 
754 K. GEENS, C. CLOTTENS, S. COOLS, S. DE DIER en F. PARREIN, “De rol van het nationale recht in het Europese 
vennootschapsrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het 
Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (315) 322-334. 
755 Wet 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, BS 21 juli 1993, 17.176. 
756 Art. 7, § 1 Fusierichtlijn en art. 5, §1 Splitsingsrichtlijn. 
757 K. GEENS, “Fusie en splitsing als constitutieve rechtshandelingen” in Jan Ronse Instituut (ed.), De nieuwe 
fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, (11) 15-16; 
T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 7-9, 46-48. 
758 Wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 
1935, BS 17 juni 1995, 17.492. 
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Andere Europese initiatieven kenden minder succes. De bevoegdheidsverdeling binnen 
vennootschappen bleek een struikelblok in de onderhandelingen voor een SE-
verordening759 (zie ook nr. 167). In de oorspronkelijke voorstellen was immers een 
catalogus van bevoegdheden opgenomen760, die in de uiteindelijk SE-Verordening 
gereduceerd was tot een paar verspreide bevoegdheden van de algemene vergadering, die 
aansluiten bij het bestaande recht761 (behalve de benoeming van bestuurders, zie nr. 167). 
De hoofdmoot van de bevoegdheidsverdeling wordt overgelaten aan het nationale recht 
voor SEs en NVs, aangevuld door de statuten van de SE762. Het ontwerp van Vijfde 
Richtlijn bevatte eveneens een aantal bevoegdheidsverdelende bepalingen die aansluiten 
bij het bestaande Belgische recht763, maar werd na lange en moeizame onderhandelingen 
om andere redenen definitief begraven (nr. 167). 
 
In de Overnamerichtlijn (of “Dertiende Richtlijn”) wilde de Europese Commissie het 
bestuursorgaan verplichten tot passiviteit (of, enigszins misleidend764, neutraliteit) in 
geval van vijandige overname. Zodra een overnamebod is uitgebracht of het 
bestuursorgaan van de doelvennootschap verneemt dat een bod op til staat, zou het geen 
andere acties meer mogen ondernemen die het bod zouden kunnen dwarsbomen dan het 
zoeken naar alternatieve biedingen, behoudens voorafgaande specifieke machtiging van 
de algemene vergadering. Na een paar afgekeurde voorstellen van Dertiende Richtlijn 
werd een groep van deskundigen aangesteld onder het voorzitterschap van de Nederlandse 
hoogleraar WINTER (de Commissie WINTER). In zijn verslag van 10 januari 2002 (het 
“eerste Winterraport”)765 droeg de commissie de passiviteitsregel hoog in het vaandel, 
omdat de uiteindelijke beslissing over een overnamebod bij de aandeelhouders moet 
liggen766. Deze drastische ingreep in de bevoegdheidsverdeling bleef echter op een njet 
stoten van verschillende lidstaten767. Het beginsel van de aandeelhoudersinspraak was 
niettemin een hoofddoelstelling in de richtlijn die uiteindelijk werd aangenomen in 

                                              
759 U. BRANDT, Die Hauptversammlung der Europäischen Aktiengesellschaft (SE), Frankfurt am Main, Peter Lang, 
2004, 94-95. 
760 Art. 64 Proposition de Règlement (CEE) du Conseil portant statut de la société anonyme européenne, Pb.C. 10 
oktober 1970, afl. 124, 1; art. 83 Voorstel Commissie, 19 maart 1975 voor een verordening van de Raad betreffende 
het statuut van de Europese Gemeenschap, COM(75)150 def., EC Bull Supp. 4/75; art. 81 Voorstel Commissie, 25 
augustus 1989 voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese Gemeenschap [sic], Pb.C. 
16 oktober 1989, afl. 263, 41; U. BRANDT, Die Hauptversammlung der Europäischen Aktiengesellschaft (SE), 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, 92; M. HUIZINGA, Die Machtbalance zwischen Verwaltung und 
Hauptversammlung in der Europäischen Gesellschaft (SE), Keulen, Carl Heymanns, 2012, 42-45. 
761 De SE-Verordening vereist een besluit van de algemene vergadering voor internationale zetelverplaatsing (art. 8, 
§ 6 jo. 59 SE-Verordening), statutenwijziging (art. 59 SE-Verordening) en omzetting in een NV (art. 66, § 6 SE-
Verordening). 
762 Zie artt. 52 en 9 SE-Verordening. 
763 De algemene vergadering zou bevoegd zijn voor statutenwijziging (art. 37 Eerste ontwerp Vijfde Richtlijn), 
vaststelling jaarrekening (art. 48 Eerste ontwerp Vijfde Richtlijn), bestemming resultaat van het boekjaar (art. 50 
Eerste ontwerp Vijfde Richtlijn) en aanduiding revisor (art. 55 Eerste ontwerp Vijfde Richtlijn) en ook zouden 
organen niet zelf hun eigen bezoldiging mogen vaststellen (art. 8 Eerste ontwerp Vijfde Richtlijn). 
764 Het bestuursorgaan van de doelvennootschap moet immers net een gemotiveerd standpunt innemen over het bod 
(J.-M. NELISSEN GRADE, “De Dertiende Richtlijn betreffende het openbaar overnamebod”, TRV 2006, (104) 120). 
765 Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids, Brussel, 10 
januari 2002. 
766 Eerste Winterrapport, 2 en 21. Zie J. WINTER, “Offres publiques d’acquisition et moyens de défense anti-O.P.A 
dans le cadre de la nouvelle proposition de 13e directive”, RPS 2002, (217) 220 en 227-229. 
767 K. BYTTEBIER en A. FRANÇOIS, “Vijandige overnames en beschermingsmechanismen” in R. FELTKAMP, B. 
FERON en G. T’JONCK (eds.), De nieuwe OBA-wet, Brussel, Bruylant 2008, (77) 121 en 145-146. 
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2004768, maar de passiviteitsregel werd bij wijze van compromis facultatief gemaakt 
volgens een getrapt meerkeuzemodel769. België en de meeste andere lidstaten die de 
neutraliteitsregel nog niet kenden, kozen daarbij voor een opt out. In dat geval is de regel 
slechts van toepassing in vennootschappen die zelf kiezen voor een opt in, met eventueel 
een uitzondering op basis van het wederkerigheidsprincipe, wanneer de bieder zelf niet 
onderworpen is aan de regel770. Als gevolg daarvan heeft de richtlijn uiteindelijk weinig 
effect gehad op de juridische bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad 
van bestuur771. 
 
174. EUROPEES ACTIEPLAN – De Europese Commissie probeerde de harmonisatie van het 
vennootschapsrecht verder uit het slop te halen door het mandaat van de Winter-groep uit 
te breiden. Het “tweede Winterrapport”, gedateerd 4 november 2002,772 vormde de aanzet 
voor het Actieplan van de Europese Commissie van 21 mei 2003 voor de modernisering 
van het vennootschapsrecht en de verbetering van de corporate governance in de 
Europese Unie (het “Eerste Actieplan”)773. Zowel het tweede Winterrapport als het eerste 
Actieplan leggen weer meer de aandacht op de aandeelhouders als beleggers774. Een 
speerpunt was het realiseren van een echte “aandeelhoudersdemocratie” (zie nr. 44). De 
implementatie van dat Actieplan heeft nochtans geen echte gevolgen gehad voor de 
verdeling van beslissingsbevoegdheden, omdat het zich vooral richtte op procedurele 
rechten van de aandeelhouders en het wegnemen van barrières voor deelname aan de 
algemene vergadering775. Het streefdoel was een mondigere aandeelhouder, niet zozeer 
een aandeelhouder met meer zeggenschap. Een “tweede Actieplan” van de Commissie, 
dat dateert van 12 december 2012776, borduurt grotendeels verder op dat elan. Eén van de 
pijlers is een grotere betrokkenheid van de aandeelhouders, met een focus op de rol van 
volmachtadviseurs (“proxy advisors”) en meer rechtszekerheid omtrent het handelen in 
onderling overleg, al overweegt de Commissie ook een stemming ter algemene 
vergadering op te leggen omtrent het beleid van de vennootschap voor de beloning van 
bestuurders en de aandeelhouders meer controle te geven op de transacties met verbonden 
partijen777. 

                                              
768 Art. 3 Overnamerichtlijn. 
769 Ov. 13 en artt. 9 jo. 12 Richtl. nr. 2004/25/EG, 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod, Pb.L. 30 
april 2004, afl. 142, 12. 
770 Report on the implementation of the Directive on Takeover Bids, 21 februari 2007, SEC(2007) 268, 6-7; art. 46, 
§ 1 Overnamewet. Zie K. BYTTEBIER en A. FRANÇOIS, “Vijandige overnames en beschermingsmechanismen” in R. 
FELTKAMP, B. FERON en G. T’JONCK (eds.), De nieuwe OBA-wet, Brussel, Bruylant 2008, 145-153; P.A. FORIERS, S. 
HIRSCH, V. MARQUETTE en R. JAFFERALI, Les offres publiques d’acquisition, Brussel, Larcier, 2008, 93-97; J.-M. 
NELISSEN GRADE, “De Dertiende Richtlijn betreffende het openbaar overnamebod”, TRV 2006, (104) 123. 
771 P.A. FORIERS, S. HIRSCH, V. MARQUETTE en R. JAFFERALI, Les offres publiques d’acquisition, Brussel, Larcier, 
2008, 97-105. 
772 Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 
Company Law in Europe, Brussel, 4 november 2002. 
773 Mededeling Commissie 21 mei 2003, Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate 
governance in de Europese Unie – Een actieplan, Brussel, COM(2003) 284. 
774 K. GEENS, “De nieuwe harmonisatiedynamiek van het vennootschapsrecht: een ‘eerste klas’ begrafenis van het 
Europees vennootschapsrecht na vijftig jaar?”, TRV 2006, (75) 81. 
775 Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde 
vennootschappen, Pb.L. 14 juli 2007, afl. 184, 17; wet 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde 
rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, BS 18 april 2011, 24.068. 
776 Mededeling Commissie 12 december 2012, Actieplan: Europees vennootschapsrecht en corporate governance – 
een modern rechtskader voor meer betrokken aandeelhouders en duurzamere ondernemingen, COM(2012) 740. 
777 Ibid., 10-11. 
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§ 3. Hernieuwde aandacht voor aandeelhoudersbescherming en -inspraak 

175. AANDEELHOUDERSBESCHERMING OP DE VOORGROND – De versterking van de 
bevoegdheden van aandeelhouders moest als doel van de wetgever al vlug zijn eerste 
plaats delen met of zelfs afstaan aan een meer consumentgerichte visie op 
aandeelhouders, waarbij de focus lag op de bescherming van aandeelhouders778 en het 
faciliteren van de uitoefening van hun stemrecht779. De aanzet daartoe was al gegeven 
door een wet van 1913, die voor een eerste bescherming van aandeelhouders zorgde door 
de bekendmaking van informatie op te leggen780. In dezelfde lijn lag het KB nr. 185 van 9 
juli 1935781, dat na de beurscrash van 1929 de basis legde van het financieel recht en dat 
o.m. de Bankcommissie oprichtte782. Deze draad werd eind jaren ’80 – begin jaren ’90 
weer opgepikt met het bovenvermelde overnamebesluit van 1989, nieuwe wetgeving 
inzake de occasionele en periodieke informatie door beursgenoteerde vennootschappen783, 
de uitbreiding van de verslagplicht van de raad van bestuur784 en het faciliteren van de 
uitoefening door de aandeelhouders van hun stemrecht (door een regeling van o.m. het 
stemmen bij volmacht en het verzoek tot verlening van volmacht, het stemmen per brief 
en de deponerings- of inschrijvingstermijn voor de algemene vergadering) in de wetten 
van 18 juli 1991785 en 13 april 1995786. Meer recent wordt in de corporate governance 
code steeds meer nadruk gelegd op de rol die de algemene vergadering kan vervullen als 
communicatiekanaal787. 
 
Deze evolutie naar een aandeelhoudersrecht als spaardersbescherming hangt nauw samen 
met de “financialisering” van het vennootschapsrecht, waarbij het vennootschapsrecht 

                                              
778 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 78. 
779 D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés 
anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 
2009, (123) 140. 
780 Wet 25 mei 1913 tot wijziging van de wetten op de vennootschappen van koophandel, BS 1 juni 1913, 3.584. 
781 KB nr. 185, 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, BS 10 juli 1935. Het zgn. 
Bankbesluit werd inmiddels opgeheven. 
782 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 206-207. 
783 Vnl. Wet 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, BS 22 december 1990, 23.800. 
784 Bv. de reeds vermelde rapporteringsverplichtingen in de belangenconflictenregeling en het bijzonder verslag dat 
bij fusie moet worden opgesteld sinds de Fusiewet van 29 juni 1993. 
785 Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 
november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de 
openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 1991, 16.516. Zie H. BRAECKMANS, “De nieuwe vennootschapswet van 
18 juli 1991”, RW 1991-92, (1041) 1050-1055; H. BRAECKMANS, “Nieuwe regelen voor aandeelhouders en 
bestuurders: belangenconflict, minderheidsvordering, nieuwe regelen bij het houden van een algemene vergadering, 
deskundigenonderzoek” in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991: het 
nieuwe recht van de N.V., B.V.B.A. en coöperatieve vennootschap na de wetten van 18 en 20 juli 1991, Antwerpen, 
Maklu, 1992, 327-371; D. MEULEMANS, “Naar een specifiek statuut voor de publieke vennootschappen” in D. 
MEULEMANS en M. FLAMÉE (eds.) Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen: financieel, vennootschaps- 
en boekhoudrecht, Brugge, die Keure, 1993, (25) 45-53; L. WEYTS, “Beraadslaging en stemming” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), NV en BVBA na de wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, 195-215. 
786 Wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 
1935, BS 17 juni 1995, 17.492. Zie B. TILLEMAN, “De wijzigingen in de nieuwe vennootschappenwet met betrekking 
tot de algemene vergaderingen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 
1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 225-236. 
787 Zie principe 8.6 Corporate Governance Code 2004 (Code Lippens); principe 8.5 Corporate Governance Code 
2009 (Code Daems). 
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steeds meer ten dienste kwam te staan van het financieel recht788. Het overnamebesluit 
van 1989 stelde het vennootschapsrecht deels buiten werking in geval van openbaar bod, 
door de normale bevoegdheid van de raad van bestuur in deze omstandigheden in te 
perken. De overnamesituatie komt immers in het vizier van het financieel recht, dat erop 
gericht is te bewerkstelligen dat de eigenaar van beursgenoteerde aandelen op elke 
moment de juiste prijs voor zijn aandelen kan krijgen789. De doelstellingen van het 
financieel recht, meer algemeen transparantie en gelijkheid van de aandeelhouders, zijn 
overigens zo vaag dat men er alle kanten mee uit kan en dat het ook buiten de context van 
het overnamebod in het vennootschapsrecht is binnengeslopen790. Onder invloed van het 
financieel recht heeft ook de brede opvatting van het vennootschapsbelang, die omziet 
naar de stakeholders, in deze periode moeten inbinden voor een systeem dat meer gericht 
is op de bescherming van de individuele patrimoniale belangen van de beleggers791. 
 
Het financieel recht oefende zijn invloed vooral uit via een afwijkend recht voor 
vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben. De 
Wet van 18 juli 1991 bracht de notie “vennootschap die een openbaar beroep op het 
spaarwezen doet of heeft gedaan”, die voordien al in het financiële recht bestond, 
opnieuw792 in de Vennootschappenwet (oud art. 26 Venn.W.; huidig art. 438 W.Venn.). 
Vele voorschriften die specifiek voor publieke vennootschappen werden ingevoerd waren 
een bevestiging van de aanbevelingen van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen aan de publieke vennootschappen793. Het is vooral in deze 
vennootschappen dat aandeelhouders op extra bescherming en aandacht van de wetgever 
konden rekenen. Ook de Europese Commissie sprong op de kar en gaf in het European 
Company Law Action Plan van 21 mei 2003 aan dat toekomstige harmonisatie-
initiatieven zich vooral op publieke vennootschappen zouden focussen794. 
 
176. CODIFICATIE – Zoals men weet, werd de Handelsvennootschapswet bij Wet van 7 
mei 1999 uit het Wetboek van Koophandel gelicht en met de vennootschapsrechtelijke 

                                              
788 Daarover K. GEENS, “Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht”, TPR 2001, (69) 80-82; K. 
GEENS, “200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (69) 71-76; GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 27-28. 
789 K. GEENS, “Hoe het vennootschapsrecht met een reverse take over het overnamebod door het financieel recht in 
naam van het beginsel van de juiste prijs afweert” in Liber amicorum A. Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, (451) 

453-454. 
790 X. DIEUX, “La société anonyme – Armature juridique de l’entreprise ou produit financier?” in M. FLAMEE en D. 
MEULEMANS (eds.), Het vernieuwd juridisch kader van de onderneming, Brugge, die Keure, 1993, (83) 86. 
791 X. DIEUX, “La société anonyme – Armature juridique de l’entreprise ou produit financier?” in M. FLAMÉE en D. 
MEULEMANS (eds.), Het vernieuwd juridisch kader van de onderneming, Brugge, die Keure, 1993, (83) 87; K. 
GEENS, “Hoe het vennootschapsrecht met een reverse take over het overnamebod door het financieel recht in naam 

van het beginsel van de juiste prijs afweert” in Liber amicorum A. Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, (451) 456. 
792 De term werd vroeger al gebruikt in het vennootschapsrecht in de context van het commissariaat (oud art. 64bis, § 
2 Venn. W., ingevoerd door art. 1 Wet 1 december 1953 houdende wijziging van de samengeordende wetten op de 
handelsvennootschappen BS 16 december 1953), maar was geschrapt in 1985 (Wet 21 februari 1985 tot hervorming 
van het bedrijfsrevisoraat, BS 28 februari 1985). Zie K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht 
dooreengeschud voor de eeuwwende” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 
april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (13) 59. 
793 D. MEULEMANS, “Naar een specifiek statuut voor de publieke vennootschappen” in D. MEULEMANS en M. 
FLAMÉE (eds.) Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen: financieel, vennootschaps- en boekhoudrecht, 
Brugge, die Keure, 1993, (25) 27. 
794 Mededeling Commissie 21 mei 2003, Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate 
governance in de Europese Unie – Een actieplan, Brussel, COM(2003) 284, 8-9. 
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bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en een aantal andere wetten gecoördineerd, met het 
huidige Wetboek van Vennootschappen als eindresultaat. Deze codificatie bracht geen 
inhoudelijke wijzigingen met zich mee795, maar nam wel heel wat bepalingen van 
financieel recht formeel op in het vennootschapsrecht796. 
 
177. HERNIEUWD GELOOF IN AANDEELHOUDERSINSPRAAK – Hoewel de bevoegdheid en 
betrokkenheid van aandeelhouders al een poos belangstelling konden wekken, is in de 
laatste jaren de roep om “meer aandeelhoudersdemocratie” weer sterk opgeflakkerd. De 
financiële crisis van 2007-2008 en de daaropvolgende economische crisis toonden de 
noodzaak aan om de corporate governance weer op de sporen te krijgen797 en de 
verantwoordelijkheid en responsiviteit van de bestuurders ten aanzien van de 
aandeelhouders te versterken798, vooral in financiële instellingen799. Toen daarbovenop 
exorbitante bonussen en afscheidspremies aan het licht kwamen en één van ’s lands 
grootste banken overkop ging (zie nr. 414), groeide ook de publieke verontwaardiging.  
 
De Europese Commissie reageerde vooral met initiatieven die toegespitst waren op de 
financiële sector800, maar erkende dat er ook daarbuiten problemen waren van 
kortetermijndenken en aandeelhouders die geen gebruik maakten van hun rechten801 en 
bracht een groenboek uit over corporate governance802, evenals het bovenvermelde 
Europese Actieplan 2012 (zie nr. 173). Op Belgisch niveau werd eveneens vooral in het 
financieel recht daadkrachtig opgetreden. Op initiatief van Minister van Financiën GEENS 

werd op 25 april 2014 een nieuwe Bankenwet uitgevaardigd, die onder meer het 
bestuursorgaan van de kredietinstellingen responsabiliseert op het vlak van het 
risicobeleid803. Wat de vennootschapsrechtelijke bevoegdheidsverdeling betreft, leidden 
de crisis en de publieke verontwaardiging tot ad hocwetgeving inzake remuneratie van 
bestuurders804, waarbij een stevige theoretische onderbouw soms ver te zoeken is. De 

                                              
795 F. HELLEMANS, “De codificatie van het vennootschapsrecht. Tijd voor ‘legislative governance’?” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (377) 384-385. 
796 K. GEENS, “Hoe het vennootschapsrecht met een reverse take over het overnamebod door het financieel recht in 
naam van het beginsel van de juiste prijs afweert” in Liber amicorum A. Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, (451) 

457. 
797 R. BARKER, “Ownership structure and shareholder engagement: reflections on the role of institutional 
shareholders in the financial crisis” in W. SUN, J. STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate Governance and the 
Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, (144) 146; S. BAINBRIDGE, “Director 
Primacy” in C. HILL en B. MCDONNELL, Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2012, (17) 25. 
798 Zo de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, in een initiatief om minderheidsaandeelhouders het recht te geven 
kandidaten voor te dragen voor bestuurdersbenoemingen: Facilitating Shareholder Director Nominations, 74 Fed. 
Reg. 67,144 (18 december 2009). 
799 T. CLARKE, “Corporate Governance Causes of the Global Financial Crisis” in W. SUN, J. STEWART en D. 
POLLARD (eds.), Corporate Governance and the Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 
2011, (28) 5-42. 
800 Zie Europese Commissie, Green paper Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, 2 
juni 2010, COM(2010) 284 def. 
801 Tweede Actieplan, 3. 
802 Europese Commissie, Groenboek over het EU-kader inzake corporate governance, 5 april 2011, COM(2011) 164 
def. 
803 Artt. 23 en 57 wet 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 7 mei 2014, 36.794. 
Deze wet vervangt de gelijknamige Wet van 22 maart 1993. 
804 Wet 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome 
overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, BS 23 
april 2010, 22.709 (zie daarover nr. 415). 
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vennootschapsrechtelijke vraag naar een efficiënt en consequent systeem voor de 
bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur is er alleen maar 
prangender op geworden. 
 
178. PLANNEN VOOR EEN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – 
Recent werd op initiatief van veertien Belgische professoren in het vennootschapsrecht 
het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht opgericht. Dit centrum wil op basis van 
een grondige doorlichting van het Belgische vennootschapsrecht aanbevelingen 
formuleren voor een nieuw Wetboek van Vennootschappen én Verenigingen. Omdat het 
project nog in initiële fase zit en de tot dusver gemaakte voorstellen de 
bevoegdheidsverdeling in de NV onverlet laten805, zal er in dit werk slechts af en toe naar 
worden verwezen. 
 

BESLUIT 

179. IMPLICIETE BEVESTIGING RECHTSECONOMISCH KADER – Uit het historisch onderzoek 
in dit hoofdstuk komt naar voor hoe de Belgische wetgever impliciet een vergelijkbare 
afweging heeft gemaakt met deze in het ontworpen rechtseconomische kader, tussen 
enerzijds de van het vennootschapsbelang afwijkende incentieven van de bestuurders en 
anderzijds de hoge transactiekosten die verbonden zijn aan besluitvorming door de 
algemene vergadering. 
 
Oorspronkelijk was het aanpakken van het belangenconflict van de bestuurders het 
hoofdthema van het Franse en Belgische vennootschapsrecht. Zowel Napoleons Code de 
commerce als de eerste Belgische Vennootschappenwet van 1873 waren doordrongen van 
de bekommernis om het eerste agency-conflict. Om dat te beteugelen, dacht de wetgever 
aan drastische maatregelen zoals een eigendomsvereiste voor bestuurders, maar koos hij 
uiteindelijk voor ruime inspraak van de algemene vergadering en initieel ook borgstelling 
door de bestuurders. Omdat de wetgever nagenoeg uit het niets een vennootschapsrecht 
moest opbouwen, was het nog wat zoeken naar inspiratie, met een sterke invloed van de 
contractuele visie en de gelijkenis met de parlementaire democratie tot gevolg (zie 
hoofdstuk I.1). 
 
Na een lange periode van behoud werd de wetgever zich in de jaren ’70 bewust van de 
enorme transactiekosten die de grote bevoegdheid van de algemene vergadering 
veroorzaakte. In die periode versterkte hij dan ook de bevoegdheden van de raad van 
bestuur. Nog geen twintig jaar later bleek dat hij daar net iets te ver in was gegaan. 
Ditmaal keerde de slinger niet geheel terug naar een sterke algemene vergadering, maar 
was er veeleer sprake van een bijstelling van het evenwicht. Toch blijft de 
bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur de gemoederen 
beroeren. Daarbij verliest men soms de krijtlijnen uit het oog die de wetgever doorheen de 
geschiedenis heeft uitgezet en die ook rechtseconomisch verantwoord zijn, waarbij de 
bevoegdheidsverdeling steunt op een afweging van agency-kosten en transactiekosten. 
  

                                              
805 De voorstellen van de veertien oprichtende leden werden gepubliceerd in X., De Modernisering van het 
vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 268 p. 
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HOOFDSTUK 4. SITUERING TEN OPZICHTE VAN ANDERE BELANGEN-
CONFLICTENREGELINGEN 

 
INLEIDING 
 
180. Uit voorgaande hoofdstukken volgt dat de optimale verdeling van bevoegdheden 
tussen bestuurders en de algemene vergadering gebaseerd is op een beoordeling van de 
belangenconstellatie en dat de Belgische wetgever doorheen de geschiedenis deze 
beoordeling vaak impliciet heeft gemaakt. Buiten de context van de 
bevoegdheidsverdeling hebben de wetgeving en de rechtsleer zich op veel explicietere 
wijze bekommerd om belangenconflicten van bestuurders. De vraag die zich dan aandient 
en die in dit hoofdstuk wordt onderzocht, is hoe de expliciet daarvoor bedoelde 
vennootschapsrechtelijke regels en, gezien de toepasselijkheid van principes uit 
lastgeving in zoverre doelmatig (nr. 25), de overeenkomstige regels in lastgevingsrelaties 
zich verhouden tot het voorgestelde rechtseconomische kader. Passen deze in dezelfde 
logica of stoot het voorgestelde bevoegdheidskader hier alsnog op een fundamentele 
onverenigbaarheid met het bestaande recht? En als deze expliciete regelingen in dezelfde 
logica passen als het uitgewerkte bevoegdheidskader, kunnen zij dan de problemen die 
gepaard gaan met belangenconflicten van bestuurders niet afdoende oplossen? Het is in 
dit hoofdstuk niet de bedoeling alle belangenconflictengerelateerde regels tot in alle 
finesses te onderzoeken, maar enkel de cruciale verschillen en gelijkenissen voor het 
voetlicht te brengen ter verduidelijking en ondersteuning van het voorgestelde 
bevoegdheidskader. 
 
Afdeling 1 van dit hoofdstuk staat kort stil bij de notie belangenconflict. Afdeling 2 
overloopt de verschillende bijzondere regelingen van belangenconflicten in 
lastgevingsrelaties en in vennootschapscontext, zoals die bestaan in België, maar ook in 
Frankrijk, Duitsland en Delaware. Daarbij wordt nagegaan of deze regelingen ook van 
toepassing zijn op belangenconflicten in de verhouding tussen bestuurders en algemene 
vergadering, aangezien deze belangenconflicten een cruciale rol spelen in het ontworpen 
rechtseconomische kader voor een optimale bevoegdheidsverdeling. Afdeling 3 gaat op 
zoek naar de essentiële verschillen tussen de belangenconflicten in de bijzondere 
belangenconflictenregelingen enerzijds en deze bedoeld in het ontworpen 
rechtseconomische kader anderzijds. Op basis daarvan wordt de precieze werkingssfeer 
en toegevoegde waarde afgebakend van dit kader. Ook wordt gekozen voor een 
terminologie die de belangenconflicten in de zin van dit kader duidelijk onderscheidt van 
deze in de zin van de bijzondere belangenconflictenregelingen. Tot slot behandelt 
Afdeling 3 ook een aantal minder essentiële gelijkenissen, ter inspiratie en ondersteuning 
voor de uitwerking van het ontworpen kader. 
 

AFDELING 1. DE NOTIE BELANGENCONFLICT 

181. INLEIDING – Belangenconflicten hebben in de nasleep van de financiële crisis sterk 
in de schijnwerpers gestaan. Ze deden zich voor bij bankiers die leningen toestaan of 
financiële producten verkopen, bij beleggers die shorten, bestuurders die hun variabele 
vergoeding hedgen of er net overdreven risico’s door gaan nemen. Ook in de binnen- en 
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buitenlandse politiek zijn al dan niet terechte betichtingen van belangenvermenging 
schering en inslag geworden. Belangenconflicten zijn alomtegenwoordig en duiken op in 
alle rechtstakken806. Toch knoopt het recht niet aan alle belangendivergenties juridische 
gevolgen vast. Op zijn breedst genomen, bestaat er immers zelfs een belangenconflict bij 
de minste “toevallige irritatie of agitatie die het oordeel van een persoon beïnvloedt”807. 
De recente rechtsleer heeft dan ook talloze pogingen ondernomen om de notie 
belangenconflicten te definiëren. Vermits zij in hun algemeenheid weinig concrete 
houvast bieden voor het verdere betoog, beperkt deze afdeling zich ertoe de belangrijkste 
kenmerken aan te stippen. 
 
182. BEHARTIGEN VAN ANDERMANS BELANGEN – Belangen kunnen botsen zodra één of 
meer personen verschillende belangen nastreven808. Het uitgangspunt in onze samenleving 
is het zelfbeschikkingsrecht: iedereen mag vrij en autonoom over zijn eigen belangen 
beslissen. Wanneer twee persoonlijke belangen in hoofde van eenzelfde persoon 
conflicteren, zal het recht daar in beginsel niet in tussenkomen809. Wanneer twee belangen 
van verschillende personen conflicteren, zal het recht soms tussenkomen door één belang 
onrechtmatig te verklaren of het andere belang voorrang te verlenen, zodat het conflict 
wordt omgezet in een conflict tussen de belangen en een plicht van eenzelfde persoon810. 
Niet alleen het recht, maar ook een overeenkomst kan de plicht opleggen om een ander 
belang na te streven dan het zijne811. Essentieel voor het bestaan van een juridisch 
relevant belangenconflict is het bestaan van een dergelijke verplichting om andermans 
belangen te dienen, boven de eigen belangen, wat het conflict een normatieve lading 
geeft812. Ruim beschouwd ontstaat er dan een belangenconflict telkens derden subjectieve 
rechten kunnen laten gelden, die gerespecteerd moeten worden. De rechtsregels inzake 
belangenconflicten slaan echter niet op dergelijke passieve plichten, maar op de plicht om 
actief de belangen van andere te behartigen813, typisch in de vorm van een 
onpartijdigheids- of loyauteitsplicht814. Een dergelijke plicht ontstaat niet zozeer omdat 
iemand in twee hoedanigheden optreedt, maar door de toekenning van een bevoegdheid, 

                                              
806 Zie bv. het themanummer gewijd aan belangenconflicten in handelspraktijken en reclame, medisch recht en 
wetenschappelijk onderzoek: Deontologie en tuchtrecht 2013, afl. 1. 
807 M. KRUITHOF, “Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 578. 
808 Het traditionele onderscheid tussen subjectieve rechten en belangen (daarover o.m. A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, 
“La représentation et les conflits d’intérêts en droit comparé” in Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, 
(261) 264-268) heeft in deze weinig concrete relevantie (V. SIMONART, “Conclusions générales” in Les conflits 
d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (297) 303). 
809 M. KRUITHOF, “Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 580. 
810 M. KRUITHOF, “Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 582-587. 
811 D. SCHMIDT, “Essai de systématisation des conflits d’intérêts”, D. 2013, (2) 3. 
812 P.-F. CUIF, “Le conflit d’intérêts. Essai sur la détermination d’un principe juridique en droit privé”, D. 2005, (1) 
4; B. DONDERO, “Le traitement juridique des conflits d’intérêts: entre droit commun et dispositifs spéciaux”, D. 
2012, (1686) 1688-1689; J. MORET-BAILLY, “Définir les conflits d’intérêts”, D. 2011, (1100) 1101; V. SIMONART, 
“Conclusions générales” in Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (297) 304. 
813 Zie V. SIMONART, “Les conflits d’intérêts au sein de l’assemblée générale de la société anonyme en droit 
comparé” in X. Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (191) 196; V. SIMONART, “Conclusions générales” in 
Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (297) 304-305. 
814 P.-F. CUIF, “Le conflit d’intérêts. Essai sur la détermination d’un principe juridique en droit privé”, D. 2005, (1) 
16; M. MEKKI, “Introduction à la notion de conflits d’intérêts” in ASSOCIATION HENRI CAPITANT (ed.), Les conflits 
d’intérêts, Parijs, Dalloz, 2013, (3) 17; J. MORET-BAILLY, “Définir les conflits d’intérêts”, D. 2011, (1100) 1102-
1105. 
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bv. tot vertegenwoordiging, omdat zo’n toekenning een risico meebrengt dat de 
bevoegdheid niet in de geest van principaal wordt uitgeoefend815. Het fenomeen van de 
belangenconflicten is onlosmakelijk verbonden met het behartigen van andermans 
belangen816. 
 
Verder (nr. 188) zal worden aangetoond dat de bestuurder, als hij al niet onderworpen zou 
zijn aan zo’n loyauteitsplicht, zich er in elk geval toe verbindt om het 
vennootschapsbelang na te streven. Een conflict met andere belangen van de bestuurder 
maakt dan ook een juridisch relevant belangenconflict uit. 
 
183. STRIJDIGE BELANGEN – Een belangenconflict ontstaat zodra de persoon die 
andermans belang moet benaarstigen ook een band heeft met een ander belang dat tot een 
verschillende keuze zou leiden817. Dat andere belang kan het eigen belang zijn, in welk 
geval een conflict bestaat tussen een plicht en een belang (bv. de wederpartijstelling; zie 
nr. 185), of kan voortvloeien uit een juridische verplichting, in welk geval het een conflict 
tussen twee plichten betreft (bv. het dubbelmandaat; zie nr. 185). Die belangen kunnen 
allerlei oorzaken hebben en vormen aannemen. De vraag welk type belangen in hoofde 
van de bestuurder de bevoegdheidsverdeling sturen, wordt onderzocht in de volgende 
twee afdelingen. 
 

AFDELING 2. BELANGENSTRIJDREGELINGEN ANDERE DAN DE BEVOEGDHEIDS-
VERDELING 

184. INLEIDING – Deze afdeling onderzoekt de bestaande regels die relevant (kunnen) zijn 
voor belangenconflicten in hoofde van bestuurders. Achtereenvolgens passeren het 
algemeen rechtsbeginsel inzake belangenconflicten van de lasthebber, art. 523 W.Venn., 
art. 524 W.Venn. en een aantal overige preventieve en repressieve technieken in het 
vennootschapsrecht de revue. Telkens wordt nagegaan of deze regels van toepassing zijn 
op belangentegenstellingen tussen bestuurders en de aandeelhoudersgroep en wordt de 
aangewende strategie onderzocht. Omdat de belangenconflictenregeling van art. 523 
W.Venn. het meest relevante vergelijkingspunt zal blijken, wordt daar langer bij 
stilgestaan dan bij de andere rechtsregels. Deze analyse zal de basis vormen voor de 
afbakening (in Afdeling 3) van de belangenconflicten die een rol spelen in het ontworpen 
bevoegdheidskader ten opzichte van deze die de in deze afdeling besproken regelingen 
viseren. 
 

                                              
815 P.-F. CUIF, “Le conflit d’intérêts. Essai sur la détermination d’un principe juridique en droit privé”, D. 2005, (1) 
14; V. SIMONART, “Conclusions générales” in Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (297) 308. Over 
bevoegdheden en subjectieve rechten, zie A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, “La représentation et les conflits d’intérêts 
en droit comparé” in Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (261) 268-269 en 271. 
816 H. BRAECKMANS, Nieuwe regelen voor bestuurders en aandeelhouders: belangenconflict, minderheidsvordering, 
nieuwe regelen bij het houden van een algemene vergadering, deskundigenonderzoek” in H. BRAECKMANS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991: het nieuwe recht van de N.V., B.V.B.A. en 
coöperatieve vennootschap na de wetten van 18 en 20 juli 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, (327) 327; H. LAGA, 
“Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 177. 
817 M. MEKKI, “Introduction à la notion de conflits d’intérêts” in ASSOCIATION HENRI CAPITANT (ed.), Les conflits 
d’intérêts, Parijs, Dalloz, 2013, (3) 4-5 en 9. 
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§ 1. Algemene rechtsbeginselen 

A. Algemeen rechtsbeginsel inzake lastgeving 

1. Erkenning in lastgevingsrelaties 

185. BELGIË – Art. 1596 BW verbiedt een lasthebber die belast is met de verkoop van 
goederen om op te treden als koper bij een openbare verkoop. Uit deze en andere 
specifieke regels inzake belangenconflicten818 leidt de rechtsleer een algemene 
ongeschreven regel af dat een lasthebber niet zelf wederpartij mag zijn in een 
overeenkomst die hij namens de lastgever sluit819. In een paar arresten heeft het Hof van 
Cassatie het verbod voor de lasthebber om in een transactie tevens op te treden als 
wederpartij van zijn lastgever bovendien verheven tot algemeen rechtsbeginsel820. Een 
overtreding van dit algemeen rechtsbeginsel wordt gesanctioneerd met relatieve 
nietigheid821. Sommige auteurs maken dan ook een uitzondering op het verbod indien de 
lastgever de lasthebber tot de wederpartijstelling machtigt en vestigen ook de aandacht op 
de mogelijkheid voor de lastgever om een wederpartijstelling achteraf te ratificeren822. 
 
De verboden wederpartijstelling is te onderscheiden van het dubbelmandaat, waarbij de 
lasthebber niet voor eigen rekening als tegenpartij optreedt, maar voor rekening van een 
andere lastgever van de lasthebber tegenpartij is van de lastgever. Het conflict dat in deze 
situatie van “dual loyalty” dreigt, werd al in de Bijbel treffend verwoord: “Niemand kan 
                                              
818 O.m. de inmiddels opgeheven artt. 450 BW (dat de voogd verbiedt goederen van de minderjarige te kopen) en 75 
W.Kh. (m.b.t. belangenconflicten bij het uitvoeren van beursorders). 
819 DE PAGE, Traité élémentaire, II, 1964, 413; R. DEKKERS, Handboek van burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 
1957, 719; M. EKELMANS, “Conflits d’intérêts contrats d’intermédiaires” in X. Les conflits d’intérêts, Brussel, 
Bruylant, 1997, (5) 9-14; P.A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière contractuelle” in P.A. FORIERS 

(ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, Jeune Barreau, 2000, (221) 277-278; P.A. FORIERS, “Chronique de 
jurisprudence. Les contrats commerciaux”, TBH 1983, (107) 159; FORIERS en GLANSDORF, Contrats spéciaux, III, 
2000, 607-610; P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, 
agents” in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Jeune Barreau, 1990, (29) 64-65; K. 
GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar Nederlands en Belgisch 
recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, 285; C. PAULUS en R. BOES, 
Lastgeving in APR, Gent, Story-Scientia, 1978, 95; RONSE, Algemeen deel, 407; B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, 
Deurne, Story-Scientia, 1997, 54-55; B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 297; TILQUIN en SIMONART, Traité, II, 152; P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 
2000, 154. 
820 Cass. 7 december 1978, Pas. 1979, I, 408, Arr. Cass. 1978-79, 407; Cass. 18 maart 2004, Arr.Cass. 2004, 482, 
Pas. 2004, 458 en RW 2004-05, 303, noot A. SMETS; ERNST, Belangenconflicten, 90-92. 
821 DE PAGE, Traité élémentaire, II, 1964, 413; P.A. FORIERS, “Chronique de jurisprudence. Les contrats 
commerciaux”, TBH 1983, (107) 159; P.A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière contractuelle” in P.A. 
FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, Jeune Barreau, 2000, (221) 279; P.A. FORIERS, “Le droit 
commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents” in B. GLANSDORFF (ed.), Les 
intermédiaires commerciaux, Brussel, Jeune Barreau, 1990, (29) 64; P.A. FORIERS, L. SIMONT en J. DE GAVRE, 
“Examen de jurisprudence (1981 à 1991). Les contrats spéciaux”, RCJB 2001, (471) 527; C. PAULUS en R. BOES, 
Lastgeving, Gent, Story-Scientia, 1978, 95; B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Deurne, Story-Scientia, 1997, 56; 
TILQUIN en SIMONART, Traité, II, 152; P. WERY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 157. Contra ERNST, 
Belangenconflicten, eerste deel (de auteur argumenteert dat schending niet leidt tot vernietigbaarheid, maar tot niet-
gebondenheid. 
822 ERNST, Belangenconflicten, 137 en 174; P.A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière contractuelle” in 
P.A. FORIERS (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, Jeune Barreau, 2000, (221) 279; P.A. FORIERS, “Le droit 
commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents” in B. GLANSDORFF (ed.), Les 
intermédiaires commerciaux, Brussel, Jeune Barreau, 1990, (29) 66-67; P. WERY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 
158. 
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twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten 
aan de eerste en de ander verachten.”823 Het net besproken algemene rechtsbeginsel vindt 
op deze situatie geen toepassing824. De rechtsleer stelt wel vaak voorop dat de lasthebber 
de vertegenwoordigde partijen informeert over het dubbelmandaat en dat dezen daartegen 
geen bezwaar formuleren825. Een minderheid leest in het boven besproken algemeen 
rechtsbeginsel een toepassing van een nog ruimer (algemeen) rechtsbeginsel dat verbiedt 
dat eenzelfde persoon bij dezelfde rechtshandeling optreedt in twee onderscheiden 
hoedanigheden waaraan tegenstrijdige belangen zijn verbonden, hetgeen zowel de 
wederpartijstelling als het dubbelmandaat zou uitsluiten826. 
 
186. DUITSLAND – Waar de wettelijke regeling zich in België beperkt tot de situatie van 
openbare verkoop en de behandeling van belangenconflicten van lasthebbers voor de rest 
gebaseerd is op een algemeen rechtsbeginsel, staat het Duitse recht bekend om zijn meer 
algemene wettelijke regeling voor belangenconflicten bij vertegenwoordiging. Het Duitse 
burgerlijk wetboek verbiedt er in beginsel de zgn. “Insichgeschäfte”, waarbij een 
vertegenwoordiger ook aan de andere zijde van een rechtshandeling optreedt827. Dat geldt 
zowel voor de situatie waarbij de vertegenwoordiger zelf, in eigen naam wederpartij is 
van degene die hij vertegenwoordigt (de zgn. “Selbsteintritt” of “Selbstkontrahierung”) 
als voor de situatie waarbij de vertegenwoordiger de tegenpartij enkel vertegenwoordigt 
en dus “twee heren dient” (het dubbelmandaat of de zgn. “Doppelvertretung” of 
“Mehrvertretung”)828. Wanneer de vertegenwoordiger dit toch doet, is de rechtshandeling 
“schwebend unwirksam”: zij zal pas effect sorteren na goedkeuring door de 
vertegenwoordigde829. 
 

2. Niet-toepasselijkheid in de NV (en BVBA) 

187. BERAADSLAGENDE LICHAMEN – Aangezien de bekommernis om de eventuele 
negatieve gevolgen van een belangenconflict in hoofde van de “vertegenwoordiger” voor 

                                              
823 Matteüs 6: 24-34. 
824 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 583-585 en 670; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, 72-73 (de auteur leest in het in voetnoot 820 vermelde cassatiearrest van 2004 net een impliciete 
bevestiging van de toelaatbaarheid). 
825 TILLEMAN en VERBEKE gaan uit van de principiële toelaatbaarheid (B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Bijzondere 
overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2005, 297). FORIERS stelt voor een niet aangemeld 
dubbelmandaat niet als bevoegdheidsoverschrijding te behandelen, maar om het op te lossen door aansprakelijkheid 
van de lasthebber (P.A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière contractuelle” in P.A. FORIERS (ed.), Les 
obligations contractuelles, Brussel, Jeune Barreau, 2000, (221) 280-281; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat 
(1991 à 2004)” in F. GLANSDORFF, Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 73-74). WÉRY 
kwalificeert het dubbelmandaat als een bevoegdheidsoverschrijding, behoudens goedkeuring van de lastgevers 
(WÉRY, Le mandat, 2000, 158-159). Zie M. EKELMANS, “Conflits d’intérêts contrats d’intermédiaires” in X. Les 
conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (5) 16. 
826 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 307; DE PAGE, Traité élémentaire, II, 1964, 412; P. 
ERNST, “Commentaar bij art. 523 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.Venn., 
Mechelen, Kluwer, 2000, 18; ERNST, Belangenconflicten, 333; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving in APR, Gent, 
Story-Scientia, 1978, 95. 
827 § 181 BGB. Uitzondering wordt gemaakt indien de vertegenwoordigde gemachtigd werd tot de rechtshandeling of 
indien de rechtshandeling niet meer was dan de uitvoering van een verplichting. Over dat laatste, zie nr. 230. 
828 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 582; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum 
Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2008, § 78, nr. 144. 
829 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2008, § 78, nr. 122. 
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de “vertegenwoordigde” zich op vergelijkbare wijze voordoet in vennootschappen, lijkt 
het in nr. 185 vermelde algemeen rechtsbeginsel ook nuttig toepassing te kunnen vinden 
op organen in een vennootschap. Voor de beantwoording van de vraag of dat zo is, vangt 
ERNST aan met een onderzoek van art. 63 W.Venn. Dat verwijst naar de “gewone regels” 
van beraadslagende vergaderingen. De meest vermelde bronnen voor die gewone regels, 
nl. de reglementen van Kamer en Senaat, bevatten geen geschreven regel i.v.m. 
belangenconflicten van een parlementslid. Niettemin lijkt in het parlement een 
fatsoensnorm te bestaan dat een volksvertegenwoordiger zich moet onthouden van 
deelname aan de besluitvorming over zaken waar hij persoonlijk bij betrokken is830. Op 
provinciaal en gemeentelijk niveau, evenals voor O.C.M.W.’s en voor intercommunales, 
is zo’n norm wel wettelijk vastgelegd831. Daaruit kan men volgens ERNST een algemeen 
rechtsbeginsel afleiden voor beraadslagende en beslissende lichamen832, dat niet meer is 
dan een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel inzake lastgeving833. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat ERNST dit algemeen rechtsbeginsel in ruime zin leest, als een 
verbod om bij eenzelfde rechtshandeling in twee verschillende hoedanigheden op te 
treden, ook al geven niet alle auteurs er zo’n ruime lezing aan (nr. 185).  
 
188. EIGEN AARD VAN HET STEMRECHT VAN AANDEELHOUDERS – Zoals het eerste 
hoofdstuk uiteenzette (nrs. 43-57), is het riskant om redeneringen uit het democratische 
staatsbestel zonder meer te transponeren naar vennootschappen. Voorzichtigheid is o.i. 
zeker geboden wanneer het gaat om de regeling van belangenconflicten. Parlementsleden 
worden immers verkozen om het volk te vertegenwoordigen, en leden van administratieve 
overheden worden aangeduid om het algemeen belang te dienen834, terwijl leden van de 
algemene vergadering niet verkozen zijn, maar rechtstreeks participeren (nr. 47). Het zou 
dan ook logisch zijn dat strijdige belangen van parlementsleden strenger worden getoetst 
dan deze van aandeelhouders. De raad van bestuur is dan weer een verkozen orgaan (ook 
al vertegenwoordigt hij strikt genomen niet de “kiezers”; zie nr. 23), zodat de toepassing 
van het algemeen rechtsbeginsel daar meer aanvaardbaar lijkt. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de principes van het Belgische, maar ook het 
Amerikaanse835, Duitse, Franse en Nederlandse836 vennootschapsrecht wijzen in de 
richting van een onderscheid tussen de algemene vergadering en het bestuursorgaan wat 
belangenconflicten betreft. Voor bestuurders is de situatie inderdaad vrij gelijkaardig met 
deze van parlementsleden. Weliswaar wordt een zelfstandige loyauteitsplicht zowel in 

                                              
830 ERNST, Belangenconflicten, 255-258. 
831 Ibid., 263-276. 
832 Ibid., 277-278. 
833 Ibid., 282. 
834 Zie Y. SCHOENTJES-MERCHIERS, “La nullité des décisions d’organes de sociétés et en particulier la nullité pour 
violations d’un principe général de droit” (noot onder Brussel 13 januari 1971), RCJB 1973, (269) 280. 
835 In de VS is een bestuurder ingevolge zijn duty of loyalty verplicht om het vennootschapsbelang na te streven, 
terwijl een (niet-controlerende) aandeelhouder gerechtigd is zijn eigen belangen na te streven (W. ALLEN, R. 
KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, New York, 
Aspen, 2009, 295 en 309). 
836 In Nederland bepaalt het BW uitdrukkelijk dat organen van rechtspersonen  blijk moeten geven van goede trouw 
(art. 2:8, § 1 BW). Bestuurders en (al is daar iets discussie over) commissarissen moeten in de eerste plaats het 
vennootschapsbelang behartigen. Aandeelhouders mogen hun eigen belang benaarstigen, maar wel binnen de 
grenzen van de goede trouw, zoals dat tot uitdrukking komt in de figuren van misbruik van meerderheid en 
rechtsmisbruik. Zij moeten het belang van de vennootschap dus wel in het oog houden (J. MAEIJER, Het 
belangenconflict in de naamloze vennootschap, Deventer, Kluwer, 1964, 11-12 en 15-17). 
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België als in het buitenland slechts schoorvoetend erkend837, toch staat buiten kijf dat het 
stemrecht van een bestuurder of, bij niet-collegiale organen, het “beslissingsrecht” van de 
bestuurder of zaakvoerder838 een zuiver functioneel of doelgebonden karakter toekomt. 
Veeleer dan een “recht” heeft een bestuurder de “bevoegdheid” om namens en voor 
rekening van de vennootschap rechtshandelingen te stellen. Hij mag zijn stemrecht dan 
ook enkel uitoefenen in het belang van de vennootschap839. Door deze voorrang voor het 
vennootschapsbelang op het eigen belang van de bestuurder, is elke tegenstelling van deze 
belangen een juridisch relevant belangenconflict (nr. 182). De loyauteitsplicht (of, zo men 
wil, de goede trouw of het functioneel karakter van het stemrecht) schrijft echter geen 
welbepaalde handelingen voor, maar laat een zekere beleidsmarge bestaan, waarvan de 
invulling onvermijdelijk een subjectieve aangelegenheid blijft840. De rechter zal die 
slechts marginaal toetsen en pas aanmerken als bevoegdheidsafwending wanneer een 
redelijke bestuurder niet tot hetzelfde besluit had kunnen komen841. Zoals hoofdstuk III.3 
(vnl. nr. 677) zal toelichten, zou de bevoegdheid van het bestuursorgaan anders geen 
beslissing, maar slechts de uitvoering van een juridische verplichting betreffen. 
 
Een aantal eminente rechtsgeleerden hebben geopperd dat het stemrecht van de 
aandeelhouder eenzelfde functioneel karakter bekleedt als dat van de bestuurder en dus 
een bevoegdheid constitueert in plaats van een recht842. Deze opvatting is moeilijk 
houdbaar in het licht van het feit dat een aandeelhouder, behoudens misbruik, niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor schade ten gevolge van besluiten van de algemene 
vergadering; dat de wetgever voor de besluitvorming in de algemene vergadering bewust 
geen belangenconflictenregeling heeft uitgewerkt843; dat een aandeelhouder de 
vennootschap concurrentie mag aandoen844; dat hij niet verplicht is om zijn stemrecht uit 
te oefenen845 (vgl. nr. 50), enz. Men kan dan ook niet om de vaststelling heen dat de 
toetssteen voor handelingen van een bestuurder strenger is dan deze voor handelingen van 
                                              
837 Voortrekker in de erkenning van zo’n plicht is DE WULF. Hij argumenteert dat de loyauteitsplicht niet meer is dan 
een verschijningsvorm van de goede trouw, met dat bijzondere kenmerk dat de loyauteitsplicht dwingt tot 
onderschikking van het eigenbelang aan het vennootschapsbelang (DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 405-467). 
838 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 262. 
839 P. DE WOLF en B. FERON, “La dualité d’intérêts des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 7; K. 
GEENS, “Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen overvallen: het wettig belang van de bieder (Cerus) en 
het vennootschapsbelang van de doelwitvennootschap” (noot onder Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (133) 135; 
GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 263; J. HEENEN, “L’inobservation des règles de forme prescrites pour les 
délibérations des organes d’une société ou association” (noot onder Cass. 4 april 1975), RCJB 1977, (558) 560; J.-M. 
NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van eigen aandelen en kapitaalvermindering” 
in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (629) 644; RONSE, De 
vennootschapswetgeving 1973, 190; V. SIMONART, “Les conflits d’intérêts au sein de l’assemblée générale de la 
société anonyme en droit comparé” in Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (191) 214; T. TILQUIN, “Le 
rôle du conseil d’administration dans le cadre d’une offre publique d’acquisition. Enseignements du droit anglo-
saxon”, RPS 1988, (1) 33. 
840 Zie M. KRUITHOF, “Wanneer vormen tegenstrijdige belangen een belangenconflict?” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (575) 591-592. 
841 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 262-263. 
842 J. DABIN, Le droit subjectif, Parijs, Dalloz, 1952, 224, vn. 5; X. DIEUX, “Nouvelles observations sur l’abus de 
majorité ou de minorité dans les personnes morales fonctionnant selon le principe majoritaire”, TBBR 1998, (8) 17-
19; ERNST, Belangenconflicten, 602; P. VAN OMMESLAGHE, “Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la 
loi” (noot onder Cass. 10 september 1971), RCJB 1976, (303) 318-320; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, 
Brussel, Bruylant, 1962, 153; VAN RYN, Principes, I, 444. 
843 Zie FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 525. 
844 D. VAN GERVEN, “Moet de aandeelhouder wel stemmen in het vennootschapsbelang?”, TRV 2013, (671) 672. 
845 J. DABIN, Le droit subjectif, Parijs, Dalloz, 1952, 254-255; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 264; G. 
SUETENS-BOURGEOIS, De verhouding meerderheid-minderheid, Gent, Story-Scientia, 1970, 304. 
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een aandeelhouder. Daardoor kan de neiging ontstaan om naar het andere uiterste over te 
hellen en het stemrecht van de aandeelhouder enkel als een “recht” te beschouwen846. In 
navolging van COPPENS dicht de meerderheidsstrekking het stemrecht van een 
aandeelhouder echter een dubbel karakter toe: het is zowel een subjectief recht (of 
prerogatief) als een functionele bevoegdheid847. Als titularis van een “recht” kan een 
aandeelhouder zijn stemrecht voor eigen rekening en in het eigen belang aanwenden848, 
maar hij moet het belang van de vennootschap ontzien849. In plaats van een marginale 
toetsing (zoals bij bestuursbesluiten) komt de toetsing aan het misbruik-criterium850. 
Anders dan in de Verenigde Staten851, wordt in België geen principieel onderscheid 
gemaakt tussen meerderheids- en minderheidsaandeelhouders852. Sommige auteurs 
schuiven wel een onderscheid naar voor naargelang de materie waarover beslist wordt853. 
 
Het voorgaande is niet zonder gevolgen voor de relevantie van de algemene 
rechtsbeginselen inzake belangenconflicten van de lasthebber (of dat nu ruim of restrictief 

                                              
846 Zo D. VAN GERVEN, “De gelijkheid en gelijke behandeling van vennoten onder Belgisch recht” in H.-J. DE 

KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 
1998, (151) 160-161; D. VAN GERVEN, “Moet de aandeelhouder wel stemmen in het vennootschapsbelang?”, TRV 
2013, 671-672. 
847 P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes, Leuven, Fonteyn, 1947, 82-83; P. DE WOLF en B. 
FERON, “La dualité d’intérêts des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 9; P.A. FORIERS, “Les 
situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, (466) 473; P.A. FORIERS, F. MAUSSION en L. SIMONT, 
“L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit commercial belge” in ASSOCIATION HENRI CAPITANT (ed.), L’abus de 
pouvoirs ou de fonctions, Parijs, Economica, 1980, 184-185; FRANCK, Manuel pratique des assemblées générales 
d’actionnaires dans les sociétés anonymes, 144; K. GEENS, “De jurisprudentiële bescherming van de 
minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette beschermingsconstructies”, TPR 1989, (33) 42-44; 
GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 265; J. HEENEN, “L’inobservation des règles de forme prescrites pour les 
délibérations des organes d’une société ou association” (noot onder Cass. 4 april 1975), RCJB 1977, (558) 560; 
MALHERBE et al., Précis, 741-742; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van 
eigen aandelen en kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar 
vennootschapsrecht, (629) 644-645; J. RONSE, Nietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap, 
Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1966, 25; Y. SCHOENTJES-MERCHIERS, “La nullité des décisions d’organes de sociétés et en particulier la 
nullité pour violations d’un principe général de droit” (noot onder Brussel 13 januari 1971), RCJB 1973, (269) 281; 
T. TILQUIN, “La société privée et la société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne. Evolutions 
récentes”, TBH 1993, (92) 111. Zie ook P.A. FORIERS, “Les devoirs fiduciaires de l’actionnaire de contrôle” in JAN 

RONSE INSTITUUT (ed.), Quid leges sine cogitatione?, Antwerpen, Biblo, 2011, (40) 48; V. SIMONART, “Les conflits 
d’intérêts au sein de l’assemblée générale de la société anonyme en droit comparé” in Les conflits d’intérêts, Brussel, 
Bruylant, 1997, (191) 217. 
848 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 171, vn. 57. 
849 Y. MERCHIERS, “De vennootschap: juridisch kader voor de onderneming in haar maatschappelijke dimensie”, 
TPR 1988, (357) 377; RONSE, Algemeen deel, 406. 
850 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 265; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij 
inkoop van eigen aandelen en kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar 
vennootschapsrecht, (629) 645-646. 
851 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 309-314. 
852 K. GEENS, “De jurisprudentiële bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid 
opgezette beschermingsconstructies”, TPR 1989, (33) 44; L. SIMONT, “Réflexion sur l’abus de minorité” in Liber 
Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, (307) 323-324.  
853 Bv. FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 528-549 (aandeelhouders moeten in het belang van de vennootschap 
handelen bij beslissingen die het collectief winstbelang van de aandeelhouders betreffen); K. GEENS, “De 
jurisprudentiële bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette 
beschermingsconstructies”, TPR 1989, (33) 63 (de bevoegdheid van aandeelhouders is doelgebonden wanneer de 
beslissing hun vermogensbelang niet raakt). 



155 

begrepen wordt) en inzake belangenconflicten van beraadslagende organen. Vanwege de 
eigen aard van het stemrecht van de aandeelhouders moet ook ERNST vaststellen dat geen 
van beide toepassing vindt op belangenconflicten in de algemene vergadering854. 
 
189. UITSCHAKELING DOOR LEX SPECIALIS VOOR BESTUURSORGAAN VAN NV EN BVBA – 
Voor het bestuursorgaan van een vennootschap blijft het algemeen rechtsbeginsel inzake 
belangenconflicten tot dusver in de redenering wel nog gelden855. In de zaken Cobepa en 
Tractebel maakte de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel inderdaad 
toepassing van dit algemeen rechtsbeginsel. Aan de orde was telkens de vraag of het 
advies van de raad van bestuur van de doelvennootschap over het gedane openbaar bod 
wel geldig genomen was, nu een aantal bestuurders van de doelvennootschap feitelijk de 
bieder vertegenwoordigden. Na (uitdrukkelijk in de zaak Tractebel) vastgesteld te hebben 
dat de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten geen toepassing vonden op dat 
advies (daarover nr. 230), oordeelde de voorzitter telkens dat zij een ruimer algemeen 
rechtsbeginsel veruitwendigen inzake belangenconflicten. Dat zou eraan in de weg staan 
dat “de bieder, via zijn vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de 
doelvennootschap, een advies zou geven over het overnamebod dat hij aan de 
aandeelhouders doet”856. 
 
In de zaak Tractebel werd deze beschikking aangevochten voor het hof van beroep. Het 
hof vond het gevaarlijk om uit genoemde wetsbepalingen een algemeen beginsel af te 
leiden. Zelfs als zo’n beginsel zou bestaan, krijgen de wettelijke bepalingen nog steeds 
voorrang wanneer die de specifieke situatie concreet regelen857. Met deze uitspraak kan 
worden ingestemd. De wetgever heeft de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel op 
de raad van bestuur van een NV en op de zaakvoerders in een BVBA impliciet maar zeker 
uitgesloten858. Artt. 523 en 524 W.Venn., die verder aan bod komen (nrs. 194-205), en 
artt. 259-261 W.Venn., voor de BVBA, vormen immers een lex specialis voor 
belangenconflicten van bestuurders en zaakvoerders bij beslissingen in de raad van 
bestuur resp. het college van zaakvoerders die afwijkt van het algemeen rechtsbeginsel. 
Ook wanneer artt. 523 en 524 W.Venn. geen bijzondere procedure opleggen, zal het 

                                              
854 ERNST, Belangenconflicten, 740 en 743. 
855 Zie P.A. FORIERS, “Le contrat de prestation de services: obligations des parties et responsabilités contractuelles” 
in Les contrats de service, Brussel, Jeune Barreau, 1994, (121) 144; D. VAN GERVEN, “De 
belangenconflictenregeling ervaren door de praktijk” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Van alle markten, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, (997) 999. 
856 KG Kh. Brussel 26 oktober 1999, TRV 2000, 79, noot C. CROES, DAOR 2000, 242, noot B. DEMONTY, Bank Fin. 
1999, 478, JLMB 1999, 1783, noot C. BRÜLS, JDSC 2001, 152, noot, Journ. proc. 1999, afl. 380, 20 (verkort), advies 
J. GODBILLE, noot P. TOUSSAINT, RPS 2001, 142, noot en TBH 1999 (weergave L. VAN BEVER), 883 (Tractebel); 
KG Kh. Brussel 7 september 2000, TRV 2000, 375, noot, TBH 2000, 748 (weergave L. DELBROUCK) en Bank Fin. 
2000, 606 (Cobepa). 
857 KG Brussel 19 januari 2001, TRV 2001, 101, noot C. CROES, TBH 2001, 108, noot, Bank. Fin.2001, 121, noot D. 
WILLERMAIN, JT 2001 (verkort), 105, JDSC 2001 (verkort), 159 en RPS 2001, 93. Tegen de zaak werd in cassatie 
voorzien, maar het hoogste Hof heeft daarbij geen uitspraak gedaan over de inhoudelijke kwesties: Cass. 17 oktober 
2002, Arr.Cass. 2002, 2216, Pas. 2002, 1981, RPS 2004, 65, noot W. DERIJCKE. 
858 De meerderheid neemt aan dat de belangenconflictenregeling ook geldt voor een college van zaakvoerders in de 
Comm.VA krachtens art. 657 W.Venn. (J. ALLEMAN, “Belangenconflicten in vennootschappen: ruimte voor 
interpretatie”, T.Not. 2010, (296) 309; P. ERNST, “Commentaar bij art. 523 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS 
en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 2000, 17; ERNST, Belangenconflicten, 337. Contra D. 
VAN GERVEN, “De belangenconflictenregeling ervaren door de praktijk” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Van 
alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (997) 998-999). 
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algemeen rechtsbeginsel daarom buiten werking blijven voor de besluitvorming in de raad 
van bestuur van een NV en voor de zaakvoerders van een BVBA859. 
 
190. De bijzondere regeling voor belangenconflicten in bestuursorganen van de NV en de 
BVBA kan o.i. verantwoord worden door de specifieke kenmerken van deze 
vennootschappen die niet aanwezig zijn bij lastgeving (zie ook nr. 25). Zo verschilt de 
vennootschapsstructuur860 van de lastgevingsrelatie doordat de vennootschapsstructuur 
doorgaans een ruimere inhoudelijke en temporele werking heeft. Door zijn beperktere 
omvang is er bij lastgeving minder kans op een belangenconflict en valt een conflict 
gemakkelijker te vermijden door een andere lasthebber te kiezen, daar waar een 
vennootschap met zekerheid beslissingen zal moeten nemen waarbij de bestuurders een 
tegenstrijdig belang hebben. Het principiële gemeenrechtelijke verbod aan de lasthebber 
om rechtshandelingen te stellen waarbij hij door omstandigheden alsnog tegenstrijdige 
belangen heeft, is in deze context begrijpelijk. Volgens sommige auteurs kan dit verbod 
slechts opgeheven worden indien de lastgeving eerst wordt herroepen, wat uiteraard niet 
werkbaar is in de meer langdurige structuur die de vennootschap is861. Anderen stellen 
zich soepeler op en achten het mogelijk dat de vertegenwoordigde aan de 
vertegenwoordiger toelating geeft om met zichzelf te contracteren, op voorwaarde dat de 
toelating specifiek betrekking heeft op een welbepaalde transactie, of een andere persoon 
aanstelt, zonder dat de vertegenwoordigingsverhouding daarom beëindigd hoeft te worden 
(zie nr. 185). Een vennootschap zal alleen oplossingen zoals deze laatste kunnen 
toepassen: verder zal worden toegelicht dat één van de oplossingen in het 
vennootschapsrecht er inderdaad in bestaat dat de algemene vergadering namens de 
vennootschap de geconflicteerde bestuurder machtigt om een beslissing te nemen of een 
verrichting te doen waarbij hij tegenstrijdige belangen heeft (nr. 202)862.  
 
Een ander verschilpunt met de lastgeving, die typisch op een tweepersoonsrelatie slaat, 
bestaat erin dat het bestuur in NV’s steeds en in BVBA’s vaak wordt waargenomen door 
een meerhoofdig orgaan863. Bij pluraliteit van bestuurders (of zaakvoerders) kan men het 
deelnameverbod voor de “lasthebber” in mildere vorm toepassen dan door onbevoegdheid 
van het gehele bestuursorgaan, nl. door middel van een onthoudingsplicht die beperkt 
blijft tot de geconflicteerde bestuurder (zie nrs. 198-199). Door deze keuze te maken864, 
sloot de belangenconflictenregeling oorspronkelijk vrij nauw aan bij de gemeenrechtelijke 
                                              
859 C. CROES, “De belangenconflictregeling en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbaar 
bod” (noot onder KG Kh. Brussel 26 oktober 1999), TRV 2000, (89) 98-99; DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 592-
593; TILLEMAN, Bestuur, 95; E. WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, 
Maklu, 1996, 36. De afwijkingen in de vennootschapsrechtelijke belangenconflictenregeling van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake belangenconflicten zaaien bij sommige auteurs zelfs twijfel over het bestaan zelf van een 
algemeen rechtsbeginsel (Bv. X. DIEUX, “Observations complémentaires sur le régime des conflits d’intérêts au sein 
du conseil d’administration de la société anonyme” in X. DIEUX (ed.), Legal tracks, I, Essays on contemporary 
corporate and finance law, Brussel, Bruylant, 2003, (169) 169). 
860 Dit eerste argument is eigenlijk ook geldig voor andere vennootschapsvormen dan de NV en de BVBA. 
861 Bv. A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” 
in K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 162-163. 
862 ERNST, Belangenconflicten, 318-319. 
863 In de NV besluit dat meerhoofdig orgaan verplicht op collegiale wijze; in de BVBA is het uitgangspunt de 
individuele bestuursbevoegdheid van elke zaakvoerder, maar kan men een collegiaal functionerend college van 
zaakvoerders instellen (TILLEMAN, Bestuur, 479-482). 
864 Art. 50, eerste lid laatste zin Venn.W. 1873 (voor de NV). Voor de BVBA werd de onthoudingsplicht ingevoerd 
samen met de invoering van de BVBA in 1935 (artt. 133 jo. 60 Venn.W. 1935). 
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regel865. De onthoudingsplicht bleek echter geen ideale oplossing: wanneer te veel 
bestuurders erdoor getroffen werden, bleek zij aanleiding te geven tot patstellingen (zie 
ook nr. 198). Terugkeren in de richting van de gemeenrechtelijke regel en kiezen voor de 
onbevoegdheid van het gehele bestuursorgaan, zou echter leiden tot aanzienlijke 
transactiekosten, doordat dan een hele algemene vergadering zou moeten beslissen (en 
niet een enkele lastgever, zoals in de typesituatie bij lastgeving). De wetgever heeft er dan 
ook voor geopteerd om nog meer af te wijken van het algemeen rechtsbeginsel door de 
onthoudingsplicht op te heffen voor niet-publieke vennootschappen en genoegen te 
nemen met een informatieverplichting (zie nrs. 197 en 198)866.  
 
In eenpersoons-BVBA’s, waar de enige zaakvoerder ook enige vennoot is, zijn er net 
minder personen betrokken dan bij lastgeving. Een onthoudingsplicht noch een 
onbevoegdheid kan in deze vennootschappen een oplossing bieden. Het heeft weinig zin 
het belangenconflict te laten beslechten door een lasthebber ad hoc aangeduid door de 
enige vennoot, daar dat dezelfde persoon is, met een andere pet op867. De wetgever is in 
deze situatie opnieuw afgeweken van het algemeen rechtsbeginsel868 door de 
belangenconflictenregeling er te beperken tot een informatieplicht naar derden toe (art. 
261 W.Venn.; nr. 232), in overeenstemming met de Twaalfde Richtlijn869. 
 
Tenslotte bestaat in vennootschappen, en vooral voor NV’s, BVBA’s en Comm.VA, waar 
sinds de wet van 1973 de Prokura-regeling geldt (nr. 168), een scherper onderscheid 
tussen beslissing en vertegenwoordiging dan traditioneel bij lastgeving870. Vermits het 
belangenconflict er reeds in het stadium van de beslissing tot uiting komt en vooral daar 
gevaarlijk kan zijn, vindt een belangenconflictenregeling voor vennootschappen best 
reeds in dat vroegere stadium toepassing, terwijl bij de belangenconflicten bij lastgeving 
de focus ligt op het vertegenwoordigingsstadium. Meer nog, verder (nr. 230) zal worden 
verduidelijkt dat het zowel in de belangenconflictenregeling in NV en BVBA als in het 
ontworpen bevoegdheidskader enkel de belangenconflicten zijn in de 
besluitvormingsfase, en niet deze in de vertegenwoordigingsfase, die de strategie van de 
belangenconflictenprocedure resp. de bevoegdheid van de algemene vergadering 
toepasselijk maken. Waar bovenvermelde principes inzake lastgeving de lasthebber 
verbieden om de lastgever te vertegenwoordigen bij strijdige belangen, maakt het in de 
NV en BVBA niet uit of degene die een overeenkomst ondertekent namens de 
vennootschap ook als wederpartij ondertekent871. Het Prokura-regime brengt ook een 
verschil mee in de sancties van de respectieve belangenconflictenregelingen. Waar een 
inbreuk op het algemeen rechtsbeginsel gesanctioneerd wordt met relatieve nietigheid 
(nr. 185), kan de niet-naleving van de belangenconflictenprocedure in NV’s en BVBA’s 

                                              
865 Zie ERNST, Belangenconflicten, 321. 
866 Zie ERNST, Belangenconflicten, 332. 
867 Verslag namens de commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht, Parl.St. Kamer 
1985-86, nr. 539/4, 16. 
868 ERNST, Belangenconflicten, 320. 
869 Art. 5 Richtl. nr. 2009/102/EG Parl. en Raad, 16 september 2009 inzake het vennootschapsrecht betreffende 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Pb.L. 1 oktober 2009, afl. 258, 20. 
870 Dit is het quod plerumque fit. Bij lastgeving komt soms ook de beslissing aan de lasthebber toe. Een duidelijk 
voorbeeld daarvan is de vernieuwde buitengerechtelijke bescherming van wilsonbekwamen, waarbij het 
vermogensbeheer voorwerp kan uitmaken van een conventionele lastgeving, gegeven op een ogenblik dat de 
lastgever nog wilsbekwaam is (artt. 489-490/2 BW). 
871 ERNST, Belangenconflicten, 250-251. 
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weliswaar leiden tot interne aansprakelijkheid en nietigheid van het bestuursbesluit, maar 
zonder de geldigheid van de vertegenwoordigingshandeling ten opzichte van een derde te 
goeder trouw te raken872.  
 
191. Het Duitse recht lost het mogelijke conflict tussen de algemene burgerrechtelijke 
regeling van belangenconflicten en de specifieke vennootschapsrechtelijke regeling op 
een andere wijze op dan door het beroep op het adagium lex specialis derogat generali. 
Zoals § 2 zal uiteenzetten, bevat het vennootschapsrecht er niet zozeer een regeling van 
het belangenconflict, maar vermijdt het veeleer het conflict. De bevoegdheid van de 
Vorstand om de vennootschap te vertegenwoordigen maakt er plaats voor een 
uitzonderlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Aufsichtsrat wanneer de 
tegenpartij in een transactie lid is van de Vorstand (zie nr. 200), zodat er aan de algemene 
regeling geen behoefte meer is wat het Selbstkontrahieren betreft. De 
vennootschapsrechtelijke regeling bepaalt echter niets over de situatie van 
Mehrvertretung (zie nr. 214), zodat de algemene regeling (nr. 186) daar, in afwezigheid 
van een lex specialis, van toepassing blijft873. 
 

B. Algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter 

192. ERKENNING VOOR JURISDICTIONELE FUNCTIES – Een ander beginsel dat een rol speelt 
in bepaalde vormen van belangenstrijd is het beginsel dat niemand rechter en partij kan 
zijn in dezelfde zaak. De drie hoogste Belgische rechtshoven, het Hof van Cassatie, het 
Grondwettelijk Hof en de Raad van State, erkennen dit als een algemeen rechtsbeginsel 
dat van toepassing is op elk rechtsprekend orgaan874. Het werd ook vastgelegd in art. 6 § 1 
EVRM en art. 14.1 BUPO-Verdrag voor burgerlijke en strafzaken875. ERNST argumenteert 
dat het onpartijdigheidsbeginsel in zijn toepassing niet beperkt is tot rechterlijke of quasi-
jurisdictionele functies876 en zou kunnen gelden voor eenieder die een positie van bestuur 
of van bovengeschiktheid bekleedt. Op basis daarvan en op basis van het gedeeltelijk 
functionele karakter van het stemrecht van de aandeelhouder, zo oppert de auteur, zou 
men aandeelhouders kunnen verplichten zich te onthouden wanneer ze zich in een 
belangenconflict bevinden877. 
 

                                              
872 M. COIPEL, “A propos des conséquences d’une décision prise de façon irrégulière par le conseil d’administration 
d’une SA” (noot onder Cass. 26 januari 2009), JDSC 2010, (78) 79; P. ERNST, Belangenconflicten in naamloze 
vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 1997, 324-325. 
873 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2008, § 78, nrs. 110-112. 
874 O.m. Cass. 23 mei 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1315, Bull. 1985, 1194, JT 1986, 705, noot P. LAMBERT, Journ. 
proc. 1985, afl. 68, 29, noot B. DAYEZ, Pas. 1985, I, 1194, RCJB 1987, 331, noot J. VERHOEVEN, RW 1985-86, 
1441, Rev.dr.pén. 1986, 210, T.Not. 1986, 27, noot; Cass. 16 oktober 1986, Arr.Cass. 1986-87, 214, Bull. 1987, 197, 
Pas. 1987, I, 197, RW 1986-87, 2144; Cass. 23 maart 1990, Arr.Cass. 1989-90, 981, Bull. 1990, 867, Pas. 1990, I, 
867; RvS 31 maart 1992, nr. 39.134; Arbitragehof 10 mei 1994, A.A. 1994, 461, JLMB 1994, 874, JT 1994, 532, 
Journ. proc. 1994, afl. 263, 29, noot J. MASSON, RW 1994-95, 23. Voor een meer volledige lijst van cassatie-arresten 
die de onpartijdigheid van de rechter als algemeen rechtsbeginsel erkennen, zie HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag 
2002-03, 107-110. 
875 De opname ervan in een verdrag doet niet af van de kwalificatie als algemeen rechtsbeginsel (R. SOETAERT, 
“Algemene rechtsbeginselen in cassatie” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene Rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 
1991, (83) 84). 
876 ERNST, Belangenconflicten, 744-748. 
877 ERNST, Belangenconflicten, 751-755. 
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193. NIET-TOEPASSELIJKHEID OP VENNOOTSCHAPSORGANEN – Met heel wat goede wil 
zou men in de boven (nr. 189) besproken Tractebel-beschikking inderdaad een toepassing 
kunnen lezen van het onpartijdigheidsbeginsel878. Deze beschikking werd op dit punt 
echter terecht hervormd in hoger beroep. Doordat het stemrecht van de aandeelhouder niet 
louter functioneel is, wordt soepeler omgesprongen met belangenconflicten bij 
aandeelhouders (zie nr. 188). Doorgaans neemt men ook aan dat het 
onpartijdigheidsbeginsel voor rechters niet van toepassing is op niet-rechtsprekende, niet-
overheidsorganen879. Zelfs als dat het geval zou zijn, geldt ook hier het argument dat artt. 
523 en 524 W.Venn. als lex specialis elk algemeen rechtsbeginsel terzake uitschakelen880. 
Wat er ook van zij, de discussie is voor dit onderzoek van minder belang, daar zij gaat 
over belangenconflicten in de schoot van de algemene vergadering. In geen van beide 
opvattingen leidt een belangenconflict in hoofde van een aandeelhouder trouwens tot een 
verschuiving van bevoegdheid naar het bestuursorgaan. Beide passen bijgevolg in het hier 
verdedigde kader, dat voor deze belangenconflicten voor probleemspecifieke oplossingen 
pleit (zie nr. 107). 
 

§ 2. Belangenconflictenprocedure van art. 523 W.Venn. 

A. Spanningsveld 

194. EERSTE AGENCY-CONFLICT – Art. 523 W.Venn. schrijft de naleving van een 
bijzondere procedure voor indien een bestuurder “rechtstreeks of onrechtstreeks, een 
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een 
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur”881. Bedoeld wordt de 
spanning die kan ontstaan in de verhouding tussen bestuurders en de aandeelhouders als 
groep doordat bestuurders niet aan dezelfde prikkels onderhevig zijn als de 
aandeelhouders. Rechtseconomen bestempelen dit belangenconflict als het eerste agency-
conflict882 (nr. 35). Boven werd reeds aangetoond hoe de Belgische wetgever in 1873 ten 
zeerste bekommerd was om dit conflict en de algemene vergadering daarom ruime 
bevoegdheden schonk (nrs. 156-158). In het kader van datzelfde wantrouwen ten aanzien 
van bestuurders883 en geïnspireerd door een Franse wet van tien jaar voordien884, voerde 
de wetgever van 1873 een belangenconflictenregeling in op het niveau van de raad van 
bestuur885. Hoewel het belang van derden en dat van minderheidsaandeelhouders mee 

                                              
878 Zo C. BRÜLS, “O.P.A., conflits d’intérêts et Corporate Governance” (noot onder KG Kh 26 oktober 1999), JLMB 
1999, (1793) 1800. 
879 C. BRÜLS, “O.P.A., conflits d’intérêts et Corporate Governance” (noot onder KG Kh 26 oktober 1999), JLMB 
1999, (1793) 1800-1801. 
880 Zie C. CROES, “De belangenconflictregeling en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbaar 
bod” (noot onder KG Kh. Brussel 26 oktober 1999), TRV 2000, (89) 98. 
881 Vanaf hier ligt de focus van het onderzoek weer op de NV (zie nr. 5). 
882 GEENS stelt dat de belangenconflictenregeling het derde agency-conflict beteugelt (K. GEENS, “200 jaar 
vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (73) 116), maar bedoelt daarmee de 
verhouding tussen (vooral verspreide) aandeelhouders en management (ibid., 101), dat in deze studie het eerste 
agency-conflict genoemd wordt (nr. 35). 
883 Zie A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” 
in K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 160. 
884 Verslag Dupont aan de Kamer van 10 maart 1870 in GUILLERY, Commentaire législatif, 159, nr. 121; P. NAMUR, 
Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 200-201, nr. 1051. 
885 Art. 50 wet van 1873. 
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begrepen kunnen zijn in het vennootschapsbelang of er indirect baat bij kunnen hebben 
(nrs. 61-62), zijn andere belangenconflicten dan het eerste agency-conflict niet de 
hoofdbekommernis in deze regeling886. Art. 523 W.Venn. is ook niet van toepassing bij 
belangentegenstelling tussen de bestuurders onderling, zoals bij de onderlinge verdeling 
van een globaal vastgesteld bedrag aan tantièmes of remuneratie887. 
 
Zoals boven uiteengezet, ligt het eerste agency-conflict ook aan de grondslag van het 
ontworpen kader voor een optimale bevoegdheidsverdeling (nrs. 81). In tegenstelling tot 
het algemeen rechtsbeginsel inzake lastgeving, dat geen toepassing vindt in de NV 
(nrs. 187-190), pakt art. 523 W.Venn. m.a.w. belangenconflicten aan in dezelfde relatie 
als het verdedigde bevoegdheidskader. De belangenconflictenregeling van art. 523 
W.Venn. en de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn nochtans geen 
overlappende agency-strategieën. Art. 523 W.Venn. is immers van toepassing op 
beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren (art. 
523, § 1, eerste lid, eerste zin W.Venn.). Beide strategieën zijn dus wederzijds exclusief: 
ofwel is een materie een bevoegdheid van de raad van bestuur en is art. 523 W.Venn. van 
toepassing, ofwel is het overeenkomstig het ontworpen kader een bevoegdheid van de 
algemene vergadering en geldt art. 523 W.Venn. niet. Het criterium voor de keuze tussen 
beide vergt dan ook verder onderzoek, dat uit de doeken wordt gedaan in Afdeling 2. 
 

B. Strategieën 

195. INLEIDING – Het tweede hoofdstuk (nrs. 83-85) belichtte reeds verschillende 
“strategieën” waarmee men het eerste agency-conflict kan aanpakken. De bestuurder die 
geconfronteerd wordt met een belangenconflict in de zin van art. 523 § 1 W.Venn. moet 
dat meedelen aan de andere bestuurders en, als er zijn, de commissarissen en tevens moet 
de raad van bestuur zijn besluit verantwoorden. In publieke NV’s mag de betrokken 
bestuurder bovendien niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming over de 
verrichting of beslissing. In andere jurisdicties geldt naast of in plaats van een 
informatieverplichting en/of medewerkingsverbod soms ook een afwijkende 
bevoegdheidsverdeling.  
 

                                              
886 Zie DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 705; T. TILQUIN, “La société privée et la société faisant ou ayant fait 
publiquement appel à l’épargne. Evolutions récentes”, TBH 1993, (708) 720; E. WYMEERSCH, De 
belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 13. Minderheidsaandeelhouders en 
derden halen sowieso weinig bescherming uit een informatie- of onthoudingsplicht of uit een verschuiving van 
bevoegdheden naar de algemene vergadering, zoals die uit de belangenconflictenregelingen kunnen voortvloeien. Zij 
worden veel meer beschermd door regels inzake misbruik van meerderheid resp. bijzondere beschermings-
maatregelen in andere rechtstakken (zie nr. 107). In de mate hun belangen samenvallen met het vennootschapsbelang 
zullen ze uiteraard wel mee genieten van de preventieve werking van de belangenconflictenregeling. 
887 S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 163; 
HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 533; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur 
de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 237, vn. 96; L. SIMONT, “Conflits 
d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 376; E. WYMEERSCH, De 
belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 37-38. 
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1. Informatieverstrekking en verantwoording 

196. ONDERSTEUNENDE FUNCTIE – Een frequent voorkomende strategie bij 
belangenconflicten bestaat erin de geconflicteerde bestuurder te verplichten zijn 
belangenconflict bekend te maken en toe te lichten en de raad van bestuur over de 
beslissing te laten rapporteren, en deze eventueel ook te rechtvaardigen, naar de algemene 
vergadering (en bij openbaarmaking zelfs alle belanghebbenden) toe. Deze informatie- en 
verantwoordingsplicht kan een zelfstandige rol spelen, maar dient meestal ter 
ondersteuning van een andere strategie888. 
 
In 1873 was de informatieplicht in de Belgische belangenconflictenregeling bedoeld om 
de procedure, die toen steeds een onthoudingsplicht inhield, op gang te brengen en de 
algemene vergadering te versterken889. Er moest immers aan de algemene vergadering 
gerapporteerd worden over de verrichtingen met belangenconflicten vooraleer zij over de 
benoeming en het ontslag van de bestuurders gestemd had. Hoewel de algemene 
vergadering daarbij geen beslissingsrecht kreeg over de verrichting, had zij indirect dus 
een stok achter de deur: indien zij zich echt niet kon vinden in de verrichting, kon zij de 
betrokken bestuurder ontslaan of weigeren hem te herbenoemen of kwijting te verlenen890. 
Hetzelfde geldt vandaag nog steeds voor de publieke vennootschappen, waar de 
informatie- en verantwoordingsverplichting de onthoudingsplicht aanvullen (nr. 198). 
Ook in Delaware is de mededeling door de bestuurder ondersteunend: het vormt één van 
de voorwaarden, naast een bijzondere vorm van onthoudingsplicht, om aan de zware 
toetsing van interested transactions te ontsnappen (zie nr. 199). 
 
197. ZELFSTANDIGE FUNCTIE – Voor de niet-publieke vennootschappen werd het 
medewerkingsverbod in 1995 afgeschaft (nr. 198) en maakt de verplichting voor de 
bestuurder om een verklaring af te leggen en deze voor het bestuursorgaan om te 
rapporteren en verantwoording te geven bijgevolg de essentie uit van de 
belangenconflictenregeling891. In Frankrijk bestond de informatieplicht gedurende een 
tiental jaren ook voor courante verrichtingen tegen normale voorwaarden, maar in 2011 
werd deze informatieplicht afgeschaft892. Voortaan zijn deze zgn. “vrije overeenkomsten” 
volledig vrijgesteld van de belangenconflictenprocedure893. De zelfstandige 
informatieverplichting lijkt echter terug op te duiken voor andere belangenconflicten. Zo 
adviseert het Poupart Lafarge-rapport van de Autorité des Marchés Financiers van juli 
2012 om niet-courante overeenkomsten tussen bestuurders en dochtervennootschappen 
die niet aan de belangenconflictenregeling onderworpen zijn toch in het rapport aan de 

                                              
888 L. ENRIQUES, G. HERTIG en H. KANDA, “Related-Party Transactions” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (153) 155-
161; K. HOPT, “Conflict of Interest, Secrecy and Insider Information of Directors, A Comparative Analysis”, ECFR 
2013, (167) 186. 
889 Art. 50, eerste lid Venn.W. 1873. 
890 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 181; GUILLERY, Commentaire législatif, 162, nr. 122. 
891 ERNST, Belangenconflicten, 406; K. GEENS en M. WYCKAERT, “Discretie of transparantie in het 
vennootschapsbelang: spreken is zilver, zwijgen blijft goud?” in Van alle markten. Liber amicorum Eddy 
Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, (523) 530-531. 
892 Art. 58 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JORF nr. 0115 
18 mei 2011, 8.537; P. LE CANNU en B. DONDERO, “Le nouveau régime des conventions courantes: un retour en 
arrière bienvenu?”, JCP E 2011, 1453. 
893 Artt. L. 225-39 en L. 225-87 Code de commerce. 
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algemene vergadering op te nemen894. Ook op Europees niveau lag de focus bij zgn. 
transacties met verbonden partijen (related party transactions), zijnde bestuurders of 
aandeelhouders met zeggenschap, oorspronkelijk op transparantie, door te vereisen dat 
elke belangrijke transactie met andere verbonden partijen wordt vermeld in de corporate 
governance-verklaring in het jaarverslag895. 
 

2. Onthouding bij besluit 

198. VERPLICHTING – Om de agency-kosten bij een belangenconflict zo laag mogelijk te 
houden, kan men de betrokken bestuurder ook vragen afzijdig te blijven bij het besluit. 
Van bij de invoering in 1873 tot in 1995 bestond de Belgische belangenconflictenregeling 
essentieel in een medewerkingsverbod: de door het conflict bezoedelde bestuurder mocht 
niet deelnemen aan de stemming896. Volgens een aantal auteurs gold het verbod ook voor 
de deliberatie897. De wetgever volgde hen daarin met een expliciete bepaling in die zin in 
1991 (oud art. 60 Venn.W.). Het medewerkingsverbod wordt weleens aangevuld met een 
andere strategie. Dat was bv. het geval in het gewijzigd voorstel voor een Vijfde Richtlijn, 
dat een medewerkingsverbod voor de geconflicteerde bestuurder instelde en dat versterkte 
met een goedkeuringsplicht (nr. 202). 
 
In de recent gewijzigde Nederlandse belangenconflictenregeling mogen bestuurders of 
commissarissen die een belangenconflict hebben, niet deelnemen aan de beraadslaging of 
de besluitvorming898. In Frankrijk bestaat een medewerkingsverbod voor de zgn. 
“gereglementeerde overeenkomsten”. “Gereglementeerd” zijn alle overeenkomsten 
waarbij een bestuurder (maar ook een directeur-général en soms aandeelhouders, zie 
nr. 204) direct of indirect tegenpartij is, en die er niet onder de “vrije” (nr. 197) of 
“verboden” (nr. 207) overeenkomsten vallen899. Zo’n gereglementeerde overeenkomst 
moet vooraf worden goedgekeurd door de conseil d’administration of de conseil de 
surveillance, naargelang het geval900, zonder dat de geconflicteerde bestuurder mag 
meestemmen901, én achteraf door de algemene vergadering (daarover nr. 202). In 
Frankrijk verdedigt een minderheid de opvatting dat de bestuurder evenmin mag 
deelnemen aan de beraadslaging, ook al stipuleert de wet dat niet expliciet902. 
 
De onthoudingsplicht voor geconflicteerde bestuurders draagt het risico in zich dat een 
minderheid van de raad van bestuur plots de beslissingsmacht in de schoot geworpen 
krijgt903. Erger nog, indien alle bestuurders geconflicteerd zijn of het 

                                              
894 AMF, Rapport final sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, 2 juli 2012, 36. 
895 Art. 43, eerste lid, 7ter Richtlijn 78/660/EEG; art. 34, 7ter Richtlijn 83/349/EG. Zie Eerste Actieplan, 15. 
896 Art. 50, eerste lid, laatste zin Venn.W. 1873. 
897 RESTEAU, Traité, II, 119. 
898 Artt. 2:129, zesde lid en 2:140, vijfde lid BW. 
899 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 477. 
900 Artt. L. 225-38 en L. 225-86 Code de commerce. 
901 Artt. L. 225-40, eerste lid en L. 225-88, eerste lid Code de commerce. 
902 D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Parijs, Joly, 2004, 138-139. 
903 X. DIEUX, “Observations sur le régime des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration de la société 
anonyme ” in X. DIEUX (ed.), Legal tracks, I, Essays on contemporary corporate and finance law, Brussel, Bruylant, 
2003, (153) 154; A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) 
eindpunt?” in K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, (153) 170, vn. 49, 234; J.-F. TOSSENS en C. BERTSCH, “Les situations de blocage au sein 
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aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt (indien men aanneemt dat de geconflicteerde 
bestuurders niet worden meegeteld; zie nr. 219), leidt de onthoudingsplicht tot een 
patstelling in de raad van bestuur. In 1995 heeft de Belgische wetgever daarom de 
onthoudingsplicht afgeschaft, althans voor niet-publieke vennootschappen (zie het huidige 
art. 523 § 1, laatste alinea W.Venn.). De reden die de wetgever opgaf voor dit onderscheid 
tussen publieke en niet-publieke vennootschappen was dat de eerstgenoemde gewoonlijk 
grotere raden van bestuur hebben en dat een patstelling er daardoor minder vaak 
voorkomt904. Dit onderscheid wordt in de rechtsleer als arbitrair bekritiseerd905, met de 
argumentatie dat de aard van de belangenconflicten niet anders zou zijn906 of dat 
belangenconflicten net vaker zouden voorkomen in private vennootschappen907. In het 
initiatief van het Belgisch centrum van het vennootschapsrecht werd zelfs voorgesteld de 
onthoudingsplicht weer te veralgemenen908. Zonder daarmee het onderscheid te willen 
goedpraten, wijzen we graag op een betere verklaring die ligt in het verschil in agency-
kosten: in private vennootschappen worden de bestuurders doorgaans sterker gestuurd 
door de algemene vergadering en zijn ze vaak zelf aandeelhouder, zodat de eerste agency-
kosten909 er lager zijn. Eventueel zou men daaruit kunnen afleiden dat er in niet-publieke 
vennootschappen minder nood is aan een onthoudingsplicht (m.a.w. dat de 
geconflicteerde bestuurder mee mag beslissen). In niet-publieke vennootschappen zijn er 
echter ook veel minder transactiekosten verbonden aan de bijeenkomst van een algemene 
vergadering, zodat een onthoudingsplicht voor geconflicteerde bestuurders er ook minder 
problematisch is dan in publieke vennootschappen. Sterke argumenten voor een afwijkend 
recht voor niet-publieke vennootschappen zijn er dus niet, behalve wat het dwingend 
karakter betreft (zie ook nrs. 126 en 232). In publieke vennootschappen zijn het 
medewerkingsverbod en dus de problemen van patstelling en machtsverschuivingen 
alvast blijven bestaan. Daarom wordt vooral daar soms een derde strategie voorgesteld 
(zie nr. 201). 
 
199. VERSCHUIVING VAN BEWIJSLAST – Het Amerikaanse vennootschapsrecht leert dat de 
onthouding van de besluitvorming niet noodzakelijk een verplichting hoeft te zijn, maar 
ook als een mogelijkheid kan worden aangeboden. Voor zgn. “self-dealing transactions” 
hebben de meeste staten een “safe harbor statute”, een soort belangenconflictenprocedure 
die de transactie moet veiligstellen voor nietigverklaring louter wegens belangenconflict. 

                                                                                                                                                   
du conseil d’administration de la société anonyme à la suite de l’application de l’article 60 L.C.S.C. relatif à la 
dualité d’intérêts”, RPS 1995, (32) 33-34. 
904 Verslag namens de bijzondere commissie (handelsvennootschappen), Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 1086/2, 142 en 
151; L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 372. 
905 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 235; G. KEUTGEN en A.-P. ANDRE-DUMONT, “La société et son fonctionnement” in Droit des sociétés: 
les lois des 7 et 13 avril 1995, Bruylant, Brussel, 1995, (247) 262. Vgl. ERNST, Belangenconflicten, 540, die de 
afwijking van het algemeen rechtsbeginsel inzake belangenconflicten betreurt. 
906 X. DIEUX, “Observations sur le régime des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration de la société 
anonyme” in X. DIEUX (ed.), Legal tracks, I, Essays on contemporary corporate and finance law, Brussel, Bruylant, 
2003, (153) 163. 
907 L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 382. 
908 H. DE WULF en X. DIEUX, “Publieke versus besloten vennootschappen: de noodzaak aan rationalisatie en 
vereenvoudiging van de regulering” in De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, (91) 
112-113. Zie ook M. WYCKAERT, “Niemand kan twee meesters dienen – maar wat niet weet, niet deert”, TRV 2014, 
(87) 88. 
909 Zoals boven aangeduid, is de belangenconflictenregeling vooral bedoeld om het eerste agency-probleem aan te 
pakken (nr. 194). 
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Deze procedure omvat er gewoonlijk de goedkeuring door de meerderheid van de niet-
geconflicteerde bestuurders of door de meerderheid van de aandelen van niet-
geconflicteerde aandeelhouders910. De rechtspraak moedigt daarbij het gebruik aan om 
een speciaal comité van onafhankelijke bestuurders op te richten en dat comité de 
transactie te laten goedkeuren911. 
 
Naleving van de belangenconflictenprocedure, met speciale ratificatie van een transactie 
door bestuurders of aandeelhouders zonder belangenconflict, is echter niet verplicht in 
Delaware. Omgekeerd stelt deze ratificatie de transactie ook niet vrij van elk risico. De 
naleving van de belangenconflictenprocedure heeft er vooral procedurele gevolgen. Bij 
een transactie waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft, houdt de bescherming 
van de business judgment rule op te bestaan (m.a.w. wordt er niet langer marginaal 
getoetst) en komt in de plaats daarvan de zwaardere fairness-test, waarbij moet worden 
aangetoond dat de transactie intrinsiek fair is912. Naleving van de 
belangenconflictenprocedure verschuift deze bewijslast. In de regel moet de eiser die de 
transactie aan de kaak stelt slechts aantonen dat het gaat om een interested transaction 
(een transactie met een belangenconflict) en is het aan de verweerder om de fairness te 
bewijzen. Als de vennootschap echter kan aantonen dat de transactie geratificeerd werd, is 
het opnieuw aan de eiser om te bewijzen dat de transactie niet fair is913. 
 

3. Ad hoc bevoegdheidsverschuiving 

a. Verschuiving van de volledige beslissing 

200. NAAR HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN – Een derde veel voorkomende strategie 
verschuift de beslissings- en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid in geval van 
tegenstrijdige belangen van de bestuurders. Een eerste variant daarvan is deze waarbij de 
bevoegdheid volledig naar het andere lid van het bestuursorgaan verspringt in duale 
bestuurssystemen. Bij een belangenconflict in hoofde van één of meer leden van het 
uitvoerende orgaan wordt dan het toezichthoudende orgaan bevoegd914. Dat is ten eerste 

                                              
910 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 314-315. Voor Delaware: Del. Code Ann. Tit. 8, § 144(a) (1) en (2). Deze bepaling 
preciseert niet dat ratificatie enkel door niet-geconflicteerde aandeelhouders kan, maar dat wordt vaak aangenomen 
(BALOTTI en FINKELSTEIN, § 4.16; B. ROHRBACHER, J. ZEBERKIEWICZ en T. UEBLER, “Finding Safe Harbor: 
Clarifying the Limited Application of Section 144”, Delaware Journal of Corporate Law 2008, (719) 731). 
911 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 325-326; BALOTTI en FINKELSTEIN, Delaware Law of Corporations and Business 
Organizations, Aspen, 2012, § 4.16. 
912 K. SCOTT, “A Catch-22 or a Catch-All? Delaware and Texas Grasp for Certainty in Shareholder Ratification”, 
Duquesne Business Law Journal 2006, (117) 125-126 en 129-138. 
913 BALOTTI en FINKELSTEIN, § 4.16; E. ORLINSKY, “Corporate Opportunity Doctrine and Interested Director 
Transactions: A Framework for Analysis in an Attempt to Restore Predictability”, Delaware Journal of Corporate 
Law 1999, (451) 519. 
914 H. DE WULF, “De Wet Corporate Governance en het bestuur: directiecomité en intra-groepsverrichtingen” in M. 
TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, (197) 237; P. ERNST en N. YOUNES, “Groepsinterne belangenconflicten in de Wet 
Corporate Governance – een eerste commentaar op het nieuwe artikel 524 W.Venn.” in K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS 
en J. DELVOIE (eds), De Wet Corporate Governance ont(k)leed, Antwerpen, Kluwer, 2004, (184) 196; K. GEENS en 
M. WYCKAERT, “Conflicts of interest: can a director serve himself or his kin?” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN 

SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 2005, (387) 390 
en 404. 
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het geval in Duitsland, waar het Aktiengesetz stipuleert dat de Aufsichtsrat de 
vennootschap vertegenwoordigt voor rechtshandelingen en rechtsgedingen waarbij de 
tegenpartij lid is van de Vorstand915. Hoewel de wettekst dat niet expliciet stelt, neemt 
men aan dat de Aufsichtsrat in deze ook de interne beslissingsbevoegdheid verwerft916. In 
de nieuwe Nederlandse belangenconflictenregeling is een verschuiving van bevoegdheid 
naar de raad van commissarissen aan de orde wanneer de onthoudingsplicht bij 
belangenconflicten in hoofde van één of meer bestuurders de besluitvorming in de raad 
van bestuur onmogelijk maakt, tenzij de statuten anders bepalen917. Een derde voorbeeld 
van bevoegdheidsverschuiving wegens belangenconflict vindt men in de Belgische SE918. 
Bij een belangenconflict in hoofde van een lid van de directieraad moet de hele 
directieraad zich onthouden en beslist de raad van toezicht (art. 915 § 1, eerste lid 
W.Venn.)919. 
 
201. NAAR DE ALGEMENE VERGADERING – Minder vaak voorkomend is een verschuiving 
van bevoegdheden naar de algemene vergadering. Zo’n verschuiving is meestal ook 
slechts een oplossing in secundaire orde920. In Nederland wordt, behoudens 
andersluidende statutaire clausule, de algemene vergadering bevoegd wanneer de besluit-
vorming in de raad van commissarissen geblokkeerd is ten gevolge van de 
onthoudingsplicht van de belangenconflictenprocedure921. 
 
Het merendeel van de Belgische rechtsgeleerden is de mening toegedaan dat het 
bestuursorgaan de aangelegenheid aan de algemene vergadering moet voorleggen 
wanneer een medewerkingsverbod wegens belangenconflict (vandaag dus enkel in 
publieke vennootschappen) alle bestuurders treft of, indien men aanneemt dat de 
geconflicteerde bestuurders niet worden meegeteld (nr. 219), zodanig veel bestuurders dat 
het wettelijk of statutair quorum niet gehaald wordt922. Daarbij verwijzen zij naar de 
“meest uitgebreide bevoegdheid” van de algemene vergadering krachtens art. 531 
W.Venn. Die bepaling komt sinds 1973 weliswaar weinig waarde toe in het licht van art. 
522 W.Venn., dat de residuaire bevoegdheid aan het bestuursorgaan toewijst (zie nr. 245). 
Dit laatste artikel zou echter niet spelen wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheid 

                                              
915 § 112 AktG. Op indirecte belangenconflicten is deze regeling niet van toepassing (P. BAUMANNS, Rechtsfolgen 
einer Interessenkollision bei AG-Vorstandmitgliedern, Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, Peter 
Lang, 2004, 64-73), zodat er discussie bestaat hoe die aangepakt moeten worden (ibid., 81-116). 
916 ERNST, Belangenconflicten, 414; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 
II, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 112, nr. 20. Zie ook U. HUFFER, Aktiengesetz, Munchen, Beck, 2012, § 
112, nr. 4. 
917 Art. 2:139, zesde lid BW. 
918 In het gewijzigd voorstel van 1989 voor een statuut voor de SE was eveneens een belangenconflictenregeling 
opgenomen (art. 73, § 1 Voorstel Commissie, 25 augustus 1989 voor een verordening van de Raad betreffende het 
statuut van de Europese Gemeenschap [sic], Pb.C. 16 oktober 1989, afl. 263, 41), maar die heeft de uiteindelijke 
tekst van de SE-Verordening niet gehaald. 
919 De regeling van belangenconflicten in de raad van toezicht is gelijkaardig aan deze in de NV (art. 916 W.Venn.). 
920 OECD, Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights, Parijs, OECD Publishing, 2012, 12 en 30-
35; K. HOPT, “Conflict of Interest, Secrecy and Insider Information of Directors, A Comparative Analysis”, ECFR 
2013, (167) 187. 
921 Art. 2:140, vijfde lid BW. 
922 F. HELLEMANS, “Tijd voor afscheid van een tache de beauté: in de BVBA en de NV komt de residuaire 
bevoegdheid toe aan het bestuursorgaan”, TRV 2013, (815) 816; RONSE, Algemeen deel, 405. Zie ook de bronnen 
aangehaald in de twee volgende voetnoten.  



166 

niet kan uitoefenen923. Vaak wordt daarbij aangenomen dat de algemene vergadering de 
keuze heeft een lasthebber ad hoc aan te stellen of het bestuur te machtigen de verrichting 
te stellen of volgens sommigen ook om de beslissing zelf te nemen924. FORIERS 
argumenteert dat een dergelijke machtiging neerkomt op een afstand van de actio 
mandati, hetgeen vergelijkbaar zou zijn met de mogelijkheid voor de lastgever om de 
lasthebber te machtigen tot een wederpartijstelling ondanks het principiële verbod in die 
zin (nr. 185)925. Een machtiging is minder omslachtig dan de tussenplaatsing van een 
lasthebber ad hoc, waar de algemene vergadering zich de facto ook een mening zal 
vormen over de beslissing en slechts een lasthebber zal aanduiden wanneer ze akkoord 
gaat en waarvan ze weet dat hij de beslissing zal nemen die de algemene vergadering 
wenst. De aanduiding van een lasthebber ad hoc kan dan ook enkel nut bewijzen als er 
nog onderhandelingen moeten gebeuren926. Sommige Belgische auteurs zijn voorzichtiger 
en raden aan om de patstelling in de statuten te regelen, eventueel door 
bevoegdheidsverschuiving927, of suggereren wel om de beslissing aan de algemene 
vergadering voor te leggen, maar zonder daarom te beweren dat die in de regel bevoegd 
is928. De geldigheid van statutaire renvoi-clausules wordt verder onderzocht in hoofdstuk 
III.3 (nr. 779). 
 
Het recente voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Richtlijn 
Aandeelhoudersrechten929 gaat potentieel zeer ver. Als dit voorstel wordt goedgekeurd en 
omgezet, moeten in beursgenoteerde vennootschappen transacties met verbonden partijen 
die meer dan 5% van de activa van de vennootschap vertegenwoordigen en transacties die 
aanzienlijke gevolgen voor de winst of de omzet kunnen hebben (zie nr. 451) ter 

                                              
923 P.A. FORIERS, “Les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, (466) 470; H. LAGA, 
“Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 193-194; B. TILLEMAN, De 
geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 59; J.-F. TOSSENS en C. BERTSCH, 
“Les situations de blocage au sein du conseil d’administration de la société anonyme à la suite de l’application de 
l’article 60 L.C.S.C. relatif à la dualité d’intérêts”, RPS 1995, (32) 36-37; J. VERHAERT, “Patstellingen in 
vennootschappen”, RW 1994-95, (169) 171-172; L. WEYTS, “Beraadslaging en stemming” in JAN RONSE INSTITUUT 
(ed.), N.V. en B.V.B.A. na de wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (195) 214. 
924 HELLEMANS, De algemene vergadering, 554; F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 
W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl.; 
HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 1994, 299-300; J.F. TOSSENS, “Les situations de 
blocage au sein du conseil d’administration de la société anonyme à la suite de l’application de l’article 60 L.C.S.C. 
relatif à la dualité d’intérêts”, RPS 1995, (32), 36-39; P. VAN OMMESLAGHE, “L’acquisition du contrôle d’une société 
anonyme et l’information de l’acquéreur” in Mélanges Roger O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, (591) 610; J. 
VERHAERT, “Patstellingen in vennootschappen”, RW 1994-95, (169) 172. Zie ook K. GEENS, “De bevoegdheid van 
de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), 
Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 8. Contra VAN GERVEN en WYCKAERT, “Kroniek 
vennootschapsrecht 1995-1996”, TRV 1996, (451) 473-474 (omdat het gaat om een subsidiaire bevoegdheid, zou die 
beperkt zijn tot een machtigingsbevoegdheid). 
925 P.A. FORIERS, “Les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, (466) 471. 
926 P.A. FORIERS, “Les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, (466) 470-471. 
927 ERNST, Belangenconflicten, 536. Zie BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 394; S. COOLS 
en R. TAS, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. GEENS (ed.), Themis – 
Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die Keure, 2011, (37) 49; MALHERBE et al., Précis, 697. 
928 H. BRAECKMANS, “De nieuwe vennootschapswet van 18 juli 1991”, RW 1991-92, (1041) 1042; P. DE WOLF en B. 
FERON, “La dualité d’intérêts des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 22-23. 
929 Voorstel van nieuw art. 9quater in Richtlijn Aandeelhoudersrechten krachtens art. 1 voorstel van 9 april 2014 
voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde 
onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
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goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Ook bestuurders kunnen 
“verbonden partijen” zijn930. De Commissie neemt dus enkel nog het belangenconflict en 
het materialiteitscriterium in aanmerking, zonder dat het belangenconflict inherent moet 
zijn. 
 

b. Verschuiving van een deel van de beslissing (m.a.w. goedkeuringsvereiste) 

202. VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN – Een belangenconflict kan ook worden beteugeld 
met een gedeeltelijke bevoegdheidsverschuiving, waarbij het nog steeds de raad van 
bestuur is die de beslissing neemt, maar deze dat enkel kan doen mits goedkeuring van 
een ander orgaan. De zelfstandige bevoegdheid van de raad van bestuur zwakt in dat 
geval m.a.w. af tot een gezamenlijke bevoegdheid met dat andere orgaan931. Een 
voorbeeld daarvan was het Groot Ontwerp van 1979, dat een voorafgaande machtiging 
door de raad van toezicht noodwendig achtte voor iedere verrichting of beslissing waarbij 
een bestuurder-zaakvoerder of een lid van de raad van toezicht een rechtstreeks of 
onrechtstreeks persoonlijk belang had932. Het gewijzigd voorstel voor een Vijfde Richtlijn 
stippelde een soortgelijk regime uit voor vennootschappen met een duale 
bestuursstructuur933. 
 
Soms is goedkeuring vereist door welbepaalde leden van het bestuursorgaan dat het 
besluit neemt, bovenop het collegiale besluit van het orgaan als zodanig. Zo’n regeling 
bestond in het gewijzigd voorstel van Vijfde Richtlijn voor vennootschappen met een 
monistische bestuursstructuur. Indien zo’n vennootschap een overeenkomst wilde sluiten 
die de belangen van een bestuurder raakt, moest (bovenop het reeds in nr. 198 vermelde 
medewerkingsverbod voor de geconflicteerde bestuurder) de overeenkomst worden 
goedgekeurd door de niet-beherende leden van het bestuursorgaan934. Uit meer recente 
initiatieven lijkt te volgen dat de Europese aanpak van related party transactions (zie 
nr. 197) binnenkort zal worden aangevuld met een evaluatie door een onafhankelijke 
adviseur en/of de goedkeuring van de belangrijkste transacties door de aandeelhouders935. 
 

                                              
930 De voorgestelde definitie van “verbonden partij” verwijst naar de internationale standaarden voor jaarrekeningen 
die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 zijn goedgekeurd en zou niet alleen (rechtstreekse of 
onrechtstreekse) moeder- en dochtervennootschappen, joint ventures en andere partijen waarover de vennootschap 
zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen omvatten, maar ook personen die sleutelposities innemen en 
verwanten van alle voornoemde partijen. 
931 Het verschil met een volledige bevoegdheidsoverdracht is wellicht theoretisch, aangezien ook daar de algemene 
vergadering slechts bevoegd wordt in geval van concrete omstandigheden die een belangenconflict meebrengen en 
waarvan de algemene vergadering wellicht niet op de hoogte is (als ze al een initiatiefrecht zou hebben). 
932 Art. 96 § 2, tweede lid Ontwerp van wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, 
Parl.St. Kamer 1979-80, nr. 387/1, 326. 
933 Bovenop een medewerkingsverbod voor een geconflicteerd lid van het leidinggevende orgaan of het 
toezichthoudende orgaan moest de overeenkomst minstens goedgekeurd worden door het toezichthoudende orgaan 
(art 10, eerste en tweede lid oorspronkelijk en gewijzigd voorstel). 
934 Art. 21p, eerste en tweede lid gewijzigd voorstel voor een vijfde richtlijn, gebaseerd op artikel 54, lid 3, sub g), 
van het EEG-Verdrag, met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en 
verplichtingen van haar organen, Pb.C. 9 september 1983, afl. 240, 2. 
935 Verklaring van het Europees Forum inzake corporate governance van 10 maart 2011 over transacties met 
verbonden partijen voor beursgenoteerde entiteiten, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/ 
ecgf_related_party_transactions_en.pdf; Europese Commissie, Groenboek over het EU-kader inzake corporate 
governance, 5 april 2011, COM(2011) 164 def., 17; Tweede Actieplan, 9-10. 
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Voor de Franse zgn. “gereglementeerde overeenkomsten” geldt een combinatie van beide 
gedeeltelijke bevoegdheidsverschuivingen. Bovenop de boven besproken vereiste van 
voorafgaande goedkeuring door de conseil d’administration of de conseil de surveillance, 
waarbij de betrokken bestuurder zich moet onthouden (nr. 198), moet ook de algemene 
vergadering haar goedkeuring verlenen. De voorzitter van de raad van bestuur moet de 
commissaris op de hoogte brengen van de aldus goedgekeurde overeenkomsten, die een 
bijzonder verslag opmaakt voor de algemene vergadering936. Vervolgens beslist de 
algemene vergadering over de opgelijste overeenkomsten op basis van het bijzonder 
rapport van de commissaris. Gewoonlijk gebeurt dat in de jaarvergadering937. De 
algemene vergadering kan de goedkeuringen van de conseil d’administration of de 
conseil de surveillance niet meer ongedaan maken. Haar afkeuring is dus geen grond voor 
nietigverklaring938 en de overeenkomst behoudt haar werking ten aanzien van derden939. 
Toch is haar beslissing niet van elk bindend effect ontdaan, zoals bv. wel het geval is bij 
de Belgische stemming over het remuneratieverslag (nrs. 772 e.v.): indien de algemene 
vergadering de overeenkomst afkeurt, kunnen de schadelijke gevolgen ervan voor de 
vennootschap ten laste gelegd worden van de belanghebbende bestuurder en eventueel 
ook de andere leden van het bestuursorgaan940. 
 

§ 3. Belangenconflictenprocedure van art. 524 W.Venn 

A. Spanningsveld 

203. TWEEDE AGENCY-CONFLICT – De belangenconflictenprocedure van art. 524 W.Venn. 
vindt toepassing op beslissingen van een aandelengenoteerde vennootschap, of 
verrichtingen ter uitvoering daarvan, die verband houden met de relaties van die 
genoteerde vennootschap met een verbonden, niet-dochter-vennootschap of met de 
relaties tussen een dochtervennootschap van de genoteerde vennootschap en een daarmee 
verbonden vennootschap die er geen dochtervennootschap van is (art. 524, § 1, eerste lid 
W.Venn.). De regeling is ingegeven door de vrees dat bestuurders zich niet voldoende 
onafhankelijk zouden kunnen opstellen ten opzichte van een belangrijke aandeelhouder 
bij de beoordeling van intragroepstransacties941 en wil de minderheidsaandeelhouders 
daartegen beschermen942. Het gaat m.a.w. niet om een vrees voor het eigenbelang van de 
bestuurder zelf, maar om de invloed van de belangen van een belangrijke 

                                              
936 Artt. L. 225-40, tweede en derde lid en L. 225-88, tweede en derde lid Code de Commerce. 
937 Artt. L. 225- 40, derde lid en L. 225-88, derde lid Code de commerce; M. COZIAN, A. VIANDIER en F. DEBOISSY, 
Droit des sociétés, LexisNexis, 2012, 351; P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 
2013, 482. Het Poupart Lafarge-rapport van de Autorité des Marchés Financiers van juli 2012 raadt aan om niet te 
wachten tot de jaarvergadering die betrekking heeft op het boekjaar waarin de overeenkomst gesloten werd, maar om 
de goedkeuring op de eerstvolgende vergadering ter berde te brengen (AMF, Rapport final sur les assemblées 
générales d’actionnaires de sociétés cotées, 2 juli 2012, 39). 
938 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 482. 
939 Artt. L. 225-41, eerste lid en L. 225-89, eerste lid Code de commerce. 
940 Artt. L. 225-41, tweede lid en L. 225-89, tweede lid Code de commerce. 
941 ERNST, Belangenconflicten, 961; A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van 
bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde 
vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, (153) 251. 
942 H.-P. LEMAITRE, “La réforme de 1995 du droit des sociétés: L’article 60 et la procession d’Echternach”, DAOR 
1995, afl. 36, (9) 22. 
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aandeelhouder943 en dus het tweede agency-conflict (zie nr. 106). De procedure van art. 
524 W.Venn. pakt dus een ander probleem aan dan het ontworpen bevoegdheidskader en 
kan er dan ook geen substituut voor vormen. 
 
204. Zoals hoofdstuk I.2 reeds uit de doeken heeft gedaan (nr. 106), doet het tweede 
agency-conflict zich niet enkel voor op het niveau van de raad van bestuur, maar in de 
eerste plaats op dat van de algemene vergadering. Toch bestaat er in het Belgische 
vennootschapsrecht geen belangenconflictenprocedure die van toepassing is op de 
besluitvorming in de algemene vergadering, net zoals het ontworpen bevoegdheidskader 
zich niet laat leiden door mogelijke belangenconflicten in de algemene vergadering. De 
reden daarvoor is te vinden in het gemengd karakter van het stemrecht van de 
aandeelhouder, dat niet louter functioneel is, maar ook een prerogatief vormt. Door dat 
gemengd karakter worden belangendivergenties in de algemene vergadering meer 
aanvaardbaar geacht, zolang een aandeelhouder uiteraard geen misbruik maakt van zijn 
stemrecht (zie nr. 188). Voor een bestuurder daarentegen, die onder de invloed staat van 
een meerderheidsaandeelhouder, wordt strenger getoetst aan het vennootschapsbelang en 
is art. 524 W.Venn. toepasselijk wat het tweede agency-conflict betreft. In Frankrijk is de 
belangenconflictenregeling voor gereglementeerde overeenkomsten sinds de Loi NRE van 
2001944 ook van toepassing op aandeelhouders zodra zij meer dan een bepaald percentage 
(oorspronkelijk 5%, inmiddels 10%) van de stemrechten bezitten945. 
 
De Belgische rechtsleer is het er dan ook over eens dat art. 524 W.Venn. enkel geldt voor 
beslissingen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, ook al sluit het de 
besluiten van de algemene vergadering niet expliciet uit van zijn toepassingsgebied946. 
Indien art. 524 W.Venn ook gold voor besluiten van de algemene vergadering, zou de 
toepassing ervan immers een verschuiving van bevoegdheden naar het bestuursorgaan 
meebrengen voor groepsinterne verrichtingen – in de procedure van art. 524 W.Venn. 
moet het comité van onafhankelijke bestuurders immers verslag uitbrengen bij de raad 
van bestuur – en dit lag duidelijk niet in de bedoeling van de wetgever947. Daaraan wordt 
toegevoegd dat de bevoegdheden van de algemene vergadering haar vaak dwingend 
voorbehouden zijn948. Zo is bv. de beslissing van de algemene vergadering over 
overnamebescherming opzettelijk aan de raad van bestuur onttrokken, zodat het niet de 
bedoeling kan zijn dat er renvoi is naar de raad van bestuur als het intragroepsrelaties 

                                              
943 Voor de concrete zaken die de wetgever wellicht geïnspireerd hebben, zie M. WYCKAERT, “De nieuwe 
belangenconflictenregeling: op naar een Belgisch groepsrecht?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw 
vennootschapsrecht 2002, Kalmthout, Biblo, 2003, (157) 159, vn. 4. 
944 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 473-474. 
945 Art. L. 225-38, eerste lid Code de commerce. Het Poupart Lafarge-rapport van de Autorité des Marchés 
Financiers van juli 2012 beveelt wel aan om daarop een uitzondering in te voeren voor transacties tussen genoteerde 
vennootschappen en hun 100%- (of 99,9%-) dochtervennootschappen (AMF, Rapport final sur les assemblées 
générales d’actionnaires de sociétés cotées, 2 juli 2012, 35). 
946 Voor een voorstel om dit te verduidelijken in de wettekst, zie M. WYCKAERT, “Stroomlijning van het groepsintern 
belangenconflict”, TRV 2013, 205-206. 
947 H. DE WULF, “Commentaar bij art. 524 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 2003, B.1. 
948 P. HAMER en C. DE POTTER, “Les conflits d'intérêts” in Evolutions et perspectives du droit des sociétés, Brussel, 
Bruylant, 2006, (223) 251; M. WYCKAERT, “De nieuwe belangenconflictenregeling: op naar een Belgisch 
groepsrecht?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002, Kalmthout, Biblo, 2003, (157) 167. 
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betreft949. Bovendien kán de nationale wetgever een aantal beslissingen, zoals fusie, 
splitsing en kapitaalbewegingen, niet aan de raad van bestuur toewijzen, omdat de 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor deze beslissingen vastgelegd is in 
Europese richtlijnen950. 
 

B. Strategie 

205. ONAFHANKELIJKE BEOORDELING – In Delaware legt de rechtspraak aan bestuurders 
die aangeduid zijn door een referentie-aandeelhouder de verplichting op om 
belangenconflicten tussen die aandeelhouder en de vennootschap te melden en zich 
volledig te onthouden in de kwestie951. De onafhankelijke beoordeling door de “niet-
geconflicteerde bestuurders” zal op zich echter geen goed criterium zijn bij het tweede 
agency-conflict, omdat dat in principe alle bestuurders treft952.  
 
Bij art. 524 W.Venn. zou het verspringen van de bevoegdheid naar de algemene 
vergadering evenmin een oplossing zijn: de regeling is net geïnspireerd door de vrees 
voor beïnvloeding van de bestuurders door een belangrijke aandeelhouder, die in de 
algemene vergadering eveneens zwaar zal doorwegen. De meerderheidsaandeelhouder zal 
er zijn bestuurders wellicht beschermen. Net om deze reden mag een raad van bestuur art. 
524 W.Venn. niet omzeilen door de beslissing aan de algemene vergadering te 
delegeren953. Men kan er een bevestiging in lezen van de boven (nr. 107) verdedigde 
stelling dat de bevoegdheid van de algemene vergadering geen oplossing is voor het 
tweede agency-conflict. 
 
Om deze redenen is het in Delaware gebruikelijk geworden om transacties met een 
controlerende aandeelhouder voor te leggen aan een speciaal comité van onafhankelijke 
bestuurders (nr. 199). Ook art. 524, §§ 2 en 3 W.Venn. vereist in de vermelde situaties 
waarbij het tweede agency-conflict doorsijpelt naar de raad van bestuur (nr. 203), een 
voorafgaandelijk schriftelijk gemotiveerd advies door een comité van drie onafhankelijke 
bestuurders, een beoordeling door de commissaris en de vermelding van de naleving van 
deze procedure in de notulen van de raad van bestuur omtrent het genomen besluit.  
 

§ 4. Andere regels ter beteugeling van belangendivergentie 

206. INLEIDING – Het Belgische vennootschapsrecht bekommert zich ook buiten de 
expliciete belangenconflictenprocedures (en de bevoegdheidsverdeling) om mogelijke 
belangendivergenties. Deze andere regels hebben niet dezelfde mate van algemeenheid als 

                                              
949 M. CALUWAERTS, “Conflits d’intérêts et droit des groupes” in JEUNE BARREAU DE BRUXELLES (ed.), Dernières 
évolutions en droit des sociétés, Brussel, Larcier, 2003, (161) 182-183. 
950 P. ERNST en N. YOUNES, “Groepsinterne belangenconflicten in de Wet Corporate Governance – een eerste 
commentaar op het nieuwe artikel 524 W.Venn.” in K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS en J. DELVOIE (eds), De Wet 
Corporate Governance ont(k)leed, Antwerpen, Kluwer, 2004, (184) 193. 
951 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 710-711 (Del. 1983). 
952 Zie W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business 
Organization, New York, Aspen, 2009, 320. 
953 M. WYCKAERT, “De nieuwe belangenconflictenregeling: op naar een Belgisch groepsrecht?” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002, Kalmthout, Biblo, 2003, (157) 163. 
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art. 523 W.Venn. en het bevoegdheidskader en worden daarom slechts summier 
behandeld. 
 
207. PREVENTIEVE STRATEGIEËN – Preventieve remedies tegen belangendivergenties in 
de vennootschap bestaan er in de vorm van onverenigbaarheden, cumulatiebeperkingen, 
een concurrentieverbod en een verbod tot het stellen van bepaalde handelingen954. Deze 
zijn in de eerste plaats relevant voor belangenconflicten in hoofde van bestuurders en dus 
het eerste agency-conflict. 
 
Onverenigbaarheden en cumulatiebeperkingen stoppen een aantal mogelijke 
belangenconflicten aan de bron door combinaties die tot bepaalde belangenconflicten 
kunnen leiden, te verbieden. Vaak kan het echter nuttig zijn dat een bestuurder ook andere 
ervaring opdoet, zodat deze strategie amper aanwending vindt in het 
vennootschapsrecht955. De zeldzame toepassingen in het Wetboek van vennootschappen 
zijn meer geïnspireerd door de bescherming van de andere, niet te cumuleren functies 
(vnl. vrije beroepen en openbare ambten). Zo is het bestuurdersmandaat onverenigbaar 
met de functie van commissaris (art. 133 § 2 W.Venn.) en mogen commissarissen 
gedurende twee jaar na het einde van hun mandaat geen functie als bestuurder (of andere 
functie) aanvaarden in de vennootschap die zij controleerden of in een daarmee 
verbonden vennootschap of persoon (de zgn. “cooling off”-periode van art. 133 § 3 
W.Venn.956), telkens om de onafhankelijkheid van de commissaris te vrijwaren. 
 
Een concurrentieverbod is directer verbonden met mogelijke belangenconflicten en speelt 
dan ook een belangrijkere rol in het vennootschapsleven. Dit verbod is niet uitdrukkelijk 
verankerd in het Wetboek van vennootschappen, maar vloeit voort uit de loyauteitsplicht 
of minstens957 de goede trouw van de bestuurder958. Vaak wordt dit verbod contractueel 
uitgebreid door middel van een niet-concurrentiebeding959. 
 
De laatst genoemde preventieve strategie bestaat erin handelingen waar een groter risico 
op belangenconflict bestaat, eenvoudigweg te verbieden, zoals in het algemeen 
rechtsbeginsel inzake lastgeving. Zo waren ook in het oude common law transacties 
tussen een vennootschap en een bestuurder ervan vernietigbaar, ongeacht of er 
goedkeuring of ratificatie was geweest en of ze fair of voordelig voor de vennootschap 
waren960. Ook in Frankrijk bestaan er vandaag nog steeds zgn. “verboden 

                                              
954 ERNST spreekt ook van hoedanigheids- en kwaliteitsvereisten (ERNST, Belangenconflicten, 356-357). O.i. dienen 
deze laatste echter niet om belangenconflicten op te lossen, maar om de competenties van de bestuurders te 
verbeteren. 
955 ERNST, Belangenconflicten, 347-362; TILLEMAN, Bestuur, 112-120. 
956 Zie TILLEMAN, Bestuur, 116; B. TILLEMAN, Het statuut van de commissaris, Brugge, die Keure, 2007, 138-140. 
957 In de mate de loyauteitsplicht niet als zelfstandige plicht erkend wordt, zie boven nr. 188. 
958 S. DE DIER en F. PARREIN, “Niet-concurrentieverplichtingen in de vennootschap”  in Vennootschapsrechtelijke 
Clausules voor het Notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, (635) 637 en 645; B. FERON et J. 
MEUNIER, “La double casquette de l'administrateur de société anonyme”, JT 2000, (689) 697; TILLEMAN, Bestuur, 
93-94. ZIE DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 684. 
959 B. FERON et J. MEUNIER, “La double casquette de l'administrateur de société anonyme”, JT 2000, (689) 697; 
TILLEMAN, Bestuur, 75-76. 
960 C. HILL en B. MCDONNELL, “Fiduciary duties: The emerging jurisprudence” in C. HILL en B. MCDONNELL 
(eds.), Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (133) 134; E. 
ORLINSKY, “Corporate Opportunity Doctrine and Interested Director Transactions: A Framework for Analysis in an 
Attempt to Restore Predictability”, Delaware Journal of Corporate Law 1999, (451) 455. 
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overeenkomsten”, al zijn die beperkt tot leningen of voorschotten door de vennootschap 
aan bestuurders, en borgstellingen of aval door de vennootschap voor bestuurders961. Een 
verbod schiet zijn doel vaak voorbij, omdat het soms economisch gunstig kan zijn voor de 
vennootschap dat zulke handelingen kunnen plaatsvinden962. Vanuit dat besef wordt een 
algemeen verbod vandaag de dag niet meer wenselijk geacht963. In het Belgische 
vennootschapsrecht is dan ook geen dergelijk verbod te bespeuren964 en het Duitse 
Aktiengesetz vereist voor leningen aan bestuurders de bijzondere instemming van de 
Aufsichtsrat965. 
 
208. De net besproken preventieve strategieën nemen een aantal, maar niet alle oorzaken 
van belangenconflicten weg. Zij verminderen dus de kans op belangenconflicten, maar 
sluiten ze niet volledig uit. Al deze strategieën zijn immers toegespitst op welbepaalde 
belangenconflicten. Het is in die overblijvende belangenconflicten dat art. 523 W.Venn. 
en de bevoegdheid van de algemene vergadering een rol te spelen hebben. Art. 523 
W.Venn. beoogt niet de belangenconflicten zélf uit te schakelen, maar de mogelijke 
negatieve gevolgen ervan te verzachten. Het is eerder een aanvulling bij de preventieve 
strategieën, dan een substituut ervan. De bevoegdheid van de algemene vergadering 
vermijdt het belangenconflict in hoofde van de bestuurder evenmin, maar leidt ertoe dat 
het belangenconflict van de bestuurder er niet meer toe doet. 
 
209. REPRESSIEVE STRATEGIEËN – Naast preventieve maatregelen heeft het Belgische 
vennootschapsrecht een hele rist repressieve middelen in zijn mars. Voor de hand 
liggende voorbeelden zijn de sancties op misbruik van bevoegdheid en misbruik van 
vennootschapsgoederen, de (in sommige omstandigheden eventueel verzwaarde) 
bestuurdersaansprakelijkheid en, volgens een belangrijke strekking, de leer van de 
ondernemingskansen. 
 
Deze repressieve maatregelen zijn echter niet exclusief bedoeld ter beteugeling van 
belangenconflicten bij bestuurders. De algemene bestuurdersaansprakelijkheid en 
bijzondere aansprakelijkheidsgronden beogen niet alleen agency-conflicten, maar ook 
gevallen van incompetent bestuur aan te pakken. Een uitzondering daarop is uiteraard de 
bijzondere aansprakelijkheid van art. 529 W.Venn., voor schade aan de vennootschap of 
derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen waarvoor de 
belangenconflictenprocedure werd nageleefd, maar die één of meer bestuurders een 

                                              
961 Uitzonderingen worden gemaakt indien de bestuurder een rechtspersoon is, in welk geval de transactie wordt 
behandeld als een “gereguleerde overeenkomst” (art. L. 225-43, eerste lid Code de commerce) of tenzij de 
vennootschap een bancaire of financiële activiteit uitoefent en het gaat om een courante verrichting gesloten tegen 
normale voorwaarden, in welk geval zij behandeld wordt als een zgn. “vrije overeenkomst” (zie nr. 197; art. L. 225-
43, lid 2 Code de commerce). 
962 ERNST, Belangenconflicten, 383; K. GEENS en M. WYCKAERT, “Conflicts of interest: can a director serve himself 
or his kin?” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of 
Company Law, Deventer, Kluwer, 2005, (387) 403. Zie ook M. WYCKAERT, “Niemand kan twee meesters dienen – 
maar wat niet weet, niet deert”, TRV 2014, (87) 88. Hetzelfde argument wordt soms ook ingeroepen tegen het 
algemeen rechtsbeginsel inzake belangenconflicten bij lastgeving: M. KRUITHOF, “Bescherming van de belegger bij 
belangenconflicten in multifunctionele financiële instellingen” in M. TISON (ed.), Bescherming van de belegger en de 
e-belegger, Brussel, Bruylant, 2002, (45) 77. 
963 OECD, Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights, Parijs, OECD Publishing, 2012, 11. 
964 ERNST, Belangenconflicten, 401. 
965 § 89, Abs. 1 S. 1 AktG voor leden van de Vorstand (met uitzondering voor kleine kredieten: § 89, Abs. 1, S. 5 
AktG) en § 115, Abs. 1, S. 1 AktG voor leden van de Aufsichtsrat. 
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onrechtmatig financieel voordeel hebben bezorgd ten nadele van de vennootschap. Het 
misbruik van bevoegdheid kent vooral toepassingen in de vorm van misbruik van 
meerderheid, minderheid of gelijkheid en slaat dus in grote mate op het tweede agency-
conflict (zie nr. 106). Ook de strafbepaling inzake misbruik van vennootschapsgoederen 
beperkt zich niet tot het eerste agency-conflict: deze bestraft immers “de bestuurders, in 
feite of in rechte, […] die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of 
indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de 
rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van 
de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of 
vennoten” (art. 492bis Sw.). De vermelding van de schuldeisers wijst op een bezorgdheid 
om het derde agency-conflict, al wordt dat beperkt tot de bestaande schuldeisers en sluit 
het dus andere stakeholders uit966. De strafbepaling is immers bedoeld om het 
afgescheiden vermogen te beschermen, wat verklaart waarom een goedkeuring of 
kwijting door de algemene vergadering de kwalificatie als misbruik van 
vennootschapsgoederen niet belet967. De strafsanctie kan ook het tweede agency-probleem 
temmen: ook wanneer de vermogensbelangen van slechts een deel van de aandeelhouders 
benadeeld worden, is aan de wettelijke voorwaarde voldaan968. In de praktijk voegt deze 
bijkomende vereiste weinig toe aan de vereiste van benadeling van de vermogensbelangen 
van de vennootschap. Een vermogensrechtelijk nadeel voor de vennootschap zal meestal 
ook indirect een nadeel inhouden voor de schuldeisers en de vennoten969. 
 
Tot slot is er nog de leer van de ondernemingskansen (of corporate opportunities), i.v.m. 
de persoonlijke aanwending door een bestuurder van een zakenkans van de vennootschap, 
die volgens meerdere auteurs gestoeld kan worden op de loyauteitsplicht of de goede 
trouw970. De wettelijke belangenconflictenregeling kan deze problematiek niet afdoende 
beteugelen, want zij geldt alleen voor beslissingen van de raad van bestuur en niet voor 
beslissingen van bestuurders in hun individuele hoedanigheid, terwijl een bestuurder die 
een ondernemingskans naar zich toetrekt, net zal vermijden dat het bestuursorgaan zich 
over de kans buigt971. Zelfs indien de kans er ter sprake komt, zal er vaak geen beslissing 
genomen worden of is het moeilijk om aan te tonen dat de bestuurder bij die beslissing 

                                              
966 K. GEENS, “Een ‘nieuw’ strafbaar misbruik: dat van vennootschapsgoederen” in Liber amicorum J.P. Lagae, 
Diegem, CED Samson, 1998, (53) 58-59. 
967 B. TILLEMAN en P. TRAEST, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX en 
M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (941) 955-
958. 
968 FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 727; B. TILLEMAN en P. TRAEST, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in H. 
BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX en M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (941) 972. 
969 B. TILLEMAN en P. TRAEST, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX en 
M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (941) 971. 
970 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 748; H. DE WULF, “De spanning tussen de vrijheid om een groepsbeleid 
omtrent corporate opportunities te ontwikkelen en de legitieme verwachtingen van minderheidsaandeelhouders” 
(noot onder Antwerpen 22 mei 2003), TRV 2005, (491) 498; P. ERNST, “Misbruik van vennootschapsgoederen, 
enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het 
rechtspersonenrecht”, TRV 1998, (63) 80; TILLEMAN, Bestuur, 96. 
971 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 755-756; H. SEELDRAYERS, “Belangenconflicten sensu lato naar Amerikaans 
en Belgisch recht”, Jura Falc. 1998-99, (149) IV. Zie ook K. GEENS en M. WYCKAERT, “Conflicts of interest: can a 
director serve himself or his kin?” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 
400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 2005, (387) 409 en 424. 
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getroffen was door een belangenconflict omdat hij overwoog zelf de kans te grijpen972. 
Het is ook ten zeerste betwijfelbaar of de usurpatie van corporate opportunities 
gekwalificeerd kan worden als misbruik van vennootschapsgoederen. De betwisting draait 
vooral rond de vraag of informatie over het bestaan van een zakenkans wel als een 
vennootschapsgoed gekwalificeerd kan worden973. Wanneer het uitvoerende bestuurders 
zijn die ten persoonlijke titel ondernemingskansen grijpen, schenden zij bovendien een 
essentiële contractuele verplichting, aangezien het opsporen en evalueren van 
zakenkansen voor de vennootschap net één van hun hoofdtaken uitmaakt974. 
 
210. Op het eerste gezicht zouden de genoemde repressieve technieken, als zij goed 
werken, de belangenconflictenregeling of de bevoegdheid van de algemene vergadering 
overbodig kunnen maken. Elders (nr. 97) werd echter uiteengezet dat repressieve 
strategieën op zich niet sterk genoeg zijn om regelrechte belangentegenstellingen onder 
controle te houden, omdat de bestuurder dan de kosten van een mogelijke sanctie gaat 
afwegen tegen zijn persoonlijk voordeel, in plaats van zich uitsluitend te laten leiden door 
het vennootschapsbelang. Zij kunnen uiteraard wel dienen als aanvulling op een 
preventieve regel (zoals art. 529 W.Venn. de belangenconflictenprocedures aanvult), maar 
niet als een substituut daarvan. 
 
Daarnaast kan er ook gewezen worden op het gegeven dat misbruik van 
vennootschapsgoederen en de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid niet alle eerste 
agency-conflicten dekken als gevolg van hun zeer specifieke materiële 
toepassingsvoorwaarden. Zij missen daardoor de reikwijdte die de 
belangenconflictenregeling en het bevoegdheidskader wel hebben975. Wanneer de 
repressie van strafrechtelijke aard is, is bovendien een intentioneel element vereist voor de 
toepassing. In dat geval is minstens een algemeen opzet vereist, m.a.w. de bestuurder 
moet de verboden handeling wetens en willens gesteld hebben976. Voor misbruik van 
vennootschapsgoederen vereist art. 492bis Sw. bovendien een “bedrieglijk opzet”, de 
bedoeling om persoonlijke belangen te behartigen, in de wetenschap dat de handeling op 
betekenisvolle wijze nadelig is voor de vermogensbelangen van de rechtspersoon en die 
van zijn schuldeisers of aandeelhouders. Loutere bestuursfouten (die wanneer zij 
voortvloeien uit een gebrek aan incentivering ook een vorm van agency-kosten kunnen 
zijn; zie nrs. 71 en 84) ontsnappen daardoor aan strafrechtelijke sanctionering977. De 

                                              
972 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 756-757; H. DE WULF, “De spanning tussen de vrijheid om een groepsbeleid 
omtrent corporate opportunities te ontwikkelen en de legitieme verwachtingen van minderheidsaandeelhouders” 
(noot onder Antwerpen 22 mei 2003), TRV 2005, (491) 500. 
973 Beantwoordt die vraag negatief: DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 760-769. Beantwoordt ze positief: P. ERNST, 
“Misbruik van vennootschapsgoederen, enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een 
nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht”, TRV 1998, (63) 80. 
974 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 748; H. DE WULF, “De spanning tussen de vrijheid om een groepsbeleid 
omtrent corporate opportunities te ontwikkelen en de legitieme verwachtingen van minderheidsaandeelhouders” 
(noot onder Antwerpen 22 mei 2003), TRV 2005, (491) 499. 
975 Omgekeerd kan de sanctionering van het misbruik van vennootschapsgoederen ook een lacune opvangen in de 
belangenconflictenregeling: deze laatste is immers enkel van toepassing op kwesties die aan het bestuursorgaan 
worden voorgelegd en heeft dus geen vat op corporate opportunities die de bestuurder zelf aangrijpt zonder het 
bestuursorgaan in te lichten: H. SEELDRAYERS, “Art. 492bis Sw.: het paard van Troje voor een efficiënt 
gesanctioneerde ‘corporate opportunity doctrine’ naar Belgisch recht?”, TRV 1998, (313) 314 en 315-317. 
976 P. ERNST, “Misbruik van vennootschapsgoederen, enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de 
introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht”, TRV 1998, (63) 66. 
977 S. LOSSY, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in Faillissement & Reorganisatie, 2008, VIII.B.1. 
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belangenconflictenregeling slaat daarentegen geen acht op de intentie van de betrokken 
bestuurder978. 
 

AFDELING 3. VERHOUDING TOT HET VOORGESTELDE KADER VOOR 

BEVOEGDHEIDSVERDELING 

211. INLEIDING – Uit de vorige afdeling volgt dat het algemeen rechtsbeginsel inzake 
belangenconflicten en art. 524 W.Venn. geen betrekking hebben op belangenconflicten 
tussen bestuurders en de algemene vergadering (nrs. 187-189 en 203-204) en dus niet 
overlappen met de rol van de bevoegdheidsverdeling tussen deze organen. Zij worden 
daarom niet in de hierna volgende vergelijking opgenomen. De belangenconflicten-
procedure van art. 523 W.Venn. (nr. 194) en de andere preventieve (en in mindere mate 
de repressieve979) maatregelen ter vermijding van belangenstrijd in hoofde van 
bestuurders (nrs. 207-209) beogen wel het eerste agency-probleem te mitigeren. Hoewel 
dat in de rechtsleer tot dusver niet zo sterk werd belicht, geven zij op die manier 
uitdrukking aan eenzelfde ratio als deze die ten grondslag ligt aan de 
bevoegdheidsverdeling. Toch zijn beide categorieën van technieken wederzijds exclusief: 
het bevoegdheidsverdelend kader schakelt het eerste agency-conflict uit door de 
bevoegdheid aan de algemene vergadering toe te wijzen, terwijl art. 523 W.Venn. en de 
genoemde preventieve en repressieve technieken van toepassing zijn op de overige 
bevoegdheden, die bij de raad van bestuur blijven (nr. 194). 
 
De eerste paragraaf van deze afdeling toont aan dat er dan ook een essentieel verschil 
bestaat tussen de belangenstrijd die in het ontworpen rechtseconomische kader noopt tot 
de bevoegdheid van de algemene vergadering enerzijds en de belangenconflicten in de zin 
van art. 523 W.Venn. en deze waarop de overige preventieve maatregelen slaan 
anderzijds. De tweede paragraaf onderzoekt de gevolgen van dit verschil voor de 
aanbevolen strategie en de morele of vermogensrechtelijke aard van het belangenconflict 
in beide regelingen. De derde paragraaf bespreekt ten slotte een aantal nog niet 
behandelde kenmerken van beide regelingen die niet door het essentiële verschil 
beïnvloed worden. Als gevolg daarvan lopen zij gelijk en bieden ze inspiratie en 
ondersteuning voor de verdere uitwerking van het ontworpen bevoegdheidskader. 
 

§ 1. Essentieel verschil 

212. BELANGENSTRIJD IN HET ONTWORPEN RECHTSECONOMISCHE KADER– Een essentieel 
kenmerk van de belangenstrijd die van aard is om de bevoegdheid van de algemene 
vergadering wenselijk te maken, werd reeds verschillende keren kort aangeraakt (nrs. 95, 
118 en 120): deze belangenstrijd is structureel, en meer bepaald inherent aan de positie 
van bestuurder gezien de materie waarover beslist wordt. Het conflict is m.a.w. 
idiosyncratisch: het is het loutere feit bestuurder te zijn, dat de belangen van de bestuurder 
doet verschillen van die van de vennootschap wanneer het bv. gaat om 

                                              
978 P. ERNST, “Misbruik van vennootschapsgoederen, enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de 
introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht”, TRV 1998, (63) 90. 
979 Deze repressieve technieken worden daarom in deze afdeling slechts ter inspiratie aangehaald, zonder een 
volledige vergelijking van alle aspecten uit te bouwen. 
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bestuurdersvergoedingen of stabiliteit van de bestuurderspositie. Het 
bevoegdheidsrelevante conflict is dus functiegebonden, meer bepaald verbonden aan de 
functie van bestuurder in de vennootschap zelf, en materiegebonden, nl. afhankelijk van 
de materie waarover beslist wordt980. 
 
Doordat het belangenconflict inherent is aan de bestuursfunctie en het onderwerp van de 
beslissing, is in principe de hele raad van bestuur systematisch geconflicteerd bij bepaalde 
types van beslissingen, die inhoudelijk gedefinieerd worden. Zo creëert een 
controlewijziging, bv. ten gevolge van een overname, een risico voor de positie van alle 
bestuurders en zo ook willen alle bestuurders dat de vennootschap een zo groot mogelijke 
globale portefeuille van bestuurdersvergoedingen toekent. Het systematische karakter ligt 
in het feit dat dit zich voordoet telkens over deze onderwerpen beslist wordt. De beslissing 
hoeft daarbij niet formeel relevant te zijn voor het gehele bestuursorgaan. Ook wanneer 
een beslissing op zich slechts een belangenconflict doet ontstaan in hoofde van een 
individuele bestuurder, mag men uitzonderlijk aannemen dat het hele bestuursorgaan 
geconflicteerd is wanneer deze beslissing voor alle leden van het bestuursorgaan genomen 
moet worden. Een dergelijke redenering lijkt ons gerechtvaardigd bij beslissingen die 
rechtstreeks de positie van de bestuurder(s) betreffen. Voorbeelden daarvan zijn de 
beslissingen over de individuele remuneratie (zonder dat eerst een globale portefeuille 
werd toegekend), het ontslag van bestuurders, dat intuitu personae gebeurt, en de 
kwijting. Puur formeel beschouwd, treffen zij enkel de betrokken bestuurder. De 
beslissing wordt echter ook genomen voor de andere bestuurders, en dit op regelmatige 
basis. Bij een hypothetische bevoegdheid van het bestuursorgaan over de 
bestuurdersbezoldiging, riskeert een bestuurder zich te laten leiden door de overweging 
dat het onwaarschijnlijk is dat hem een genereuze bezoldiging zal toekomen als hij stemt 
voor een lage bezoldiging voor zijn collega’s. Aldus is er een wederzijdse beïnvloeding 
tussen de verschillende individuele beslissingen. Bovendien, al is dat een zwakker 
argument, zou er een wederzijdse steun kunnen ontstaan tussen de bestuurders. Deze 
redenering van “you scratch my back and I’ll scratch yours” doet zich volgens een aantal 
auteurs effectief voor in jurisdicties waar de bestuurdersremuneratie een bevoegdheid is 
van het bestuursorgaan zelf (zie nrs. 341). 
 
213. In voorgaand randnummer werden geregeld de woorden “in principe” gebruikt. De 
beoordeling van het bestaan van een belangenconflict gebeurt immers in abstracto. Het 
voorgestelde bevoegdheidskader kijkt enkel naar de objectieve belangenpatronen die 
bestaan bij elk type van beslissing. Het is dus niet noodzakelijk dat elke individuele 
bestuurder een strijdig belang heeft. Wanneer één of meerdere bestuurders geen eigen 
belangen hebben wanneer een overnamebod op de vennootschap werd gedaan, bv. omdat 
zij toch op pensioen gaan, blijft de bevoegdheidsverdeling ongewijzigd. Het is ook zonder 
belang of de bestuurders in een concreet geval effectief gedreven worden door 
tegenstrijdige belangen en of dit een invloed heeft op het genomen besluit. Een 
tegenbewijs daarvan, als dat al mogelijk zou zijn, vormt nog geen argument om af te 
wijken van de wettelijke bevoegdheidsverdeling. 
 

                                              
980 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 275. 
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214. BELANGENSTRIJD IN ART. 523 W.VENN. – De belangenconflicten in de zin van art. 
523 W.Venn. zijn van een geheel andere aard dan deze die relevant zijn voor de 
bevoegdheidsverdeling. Over welke materie besloten wordt, is irrelevant voor de 
toepasselijkheid van de procedure981. De geviseerde belangenconflicten zijn niet zozeer 
structureel, maar veeleer occasioneel van aard982. Het gaat meer bepaald om persoonlijke 
belangenconflicten, in die zin dat zij voortvloeien uit omstandigheden die persoonlijk zijn 
aan de bestuurder, zoals zijn andere functies, zijn persoonlijke relaties, het feit dat hij 
optreedt als tegenpartij e.d.m. Aangezien deze belangenconflicten aan de individuele 
persoon van de bestuurder gebonden zijn, zullen ze in de regel niet het hele 
bestuursorgaan treffen. 
 
Ondanks het stilzwijgen van het toenmalige art. 50 Venn.W. daarover, vereiste men reeds 
vanaf 1873 een persoonlijk belang voor de toepasselijkheid van de belangen-
conflictenregeling983. In 1991 werd deze vereiste expliciet in art. 523 W.Venn. 
ingeschreven. Dat gaf aanleiding tot discussies of zij van toepassing was op een louter 
functioneel (of functiegebonden) belangenconflict, dat voortvloeit uit een andere functie 
die de bestuurder vervult in de vennootschap die tegenpartij is984, uit zgn. 
Doppelvertretung985 (zie nrs. 185-186). Impliciet had de wetgever nochtans verduidelijkt 
dat een functioneel belang ook onder de belangenconflictenregeling viel, door er een 
uitzondering voor te maken bij een onderdeel van de belangenconflictenregeling, nl. de 
onthoudingsplicht986. Bij functionele belangenconflicten golden dus enkel informatie- en 
verantwoordingsplichtingen en sancties. De vereiste van een persoonlijk belang en de 
uitzondering voor functionele conflicten werden weer weggelaten in 1995 (zie nr. 228). 
Dat de belangenconflictenprocedure op persoonlijke belangenconflicten betrekking heeft, 
werd daarbij als een evidentie beschouwd987. Sindsdien bestaat er geen twijfel meer over 
dat belangenconflicten in de zin van art. 523 W.Venn. in principe ook functionele 
belangenconflicten omvatten, maar dat het functionele karakter van een conflict op zich 
niet volstaat om de toepasselijkheid van art. 523 W.Venn. mee te brengen: de functionele 
conflicten moeten ook aan de andere voorwaarden voldoen, zoals de 
vermogensrechtelijke aard van het belang (nr. 224), waardoor een louter functioneel 
conflict aan de belangenconflictenprocedure zal ontsnappen988. De expliciete wettelijke 
regeling sluit overigens elke argumentatie uit dat de goede trouw de bestuurder alsnog zou 

                                              
981 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 477-478. 
982 Hetzelfde geldt uiteraard ook voor repressieve technieken zoals misbruik van vennootschapsgoederen. 
983 G. KEUTGEN en A.-P. ANDRE-DUMONT, “La société et son fonctionnement” in Droit des sociétés: les lois des 7 et 
13 avril 1995, Bruylant, Brussel, 1995, (247) 253. 
984 H. BRAECKMANS, “De nieuwe vennootschapswet van 18 juli 1991”, RW 1991-92, (1041) 1041. 
985 In Duitsland vindt § 112 AktG geen toepassing op de situatie van Mehrvertretung, die onderworpen blijft aan de 
algemene regel van § 181 BGB (zie boven in dit hoofdstuk; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener 
Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2008, § 78, nr. 112). 
986 ERNST, Belangenconflicten, 462-463. 
987 G. KEUTGEN en A.-P. ANDRE-DUMONT, “La société et son fonctionnement” in Droit des sociétés: les lois des 7 et 
13 avril 1995, Bruylant, Brussel, 1995, (247) 252-253. 
988 ERNST, Belangenconflicten, 511; A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van 
bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde 
vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, (153) 224; K. GEENS en M. WYCKAERT, “Conflicts of interest: 
can a director serve himself or his kin?” in E. GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-
2002: 400 Years of Company Law, Deventer, Kluwer, 2005, (387) 400; MALHERBE et al., Précis, 635; L. SIMONT, 
“Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 373; E. WYMEERSCH, De 
belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 26-28. 
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dicteren om zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging989, ook al zijn 
bestuurders in de praktijk geneigd om dat niettemin te doen990. 
 
Belangrijk is dat men aan “functiegebonden belangen” in de context van deze discussie 
een andere betekenis hechtte dan de boven besproken inherente (en dus ook 
functiegebonden; nr. 212) conflicten. Het ging om belangen “die verbonden zijn aan het 
feit dat een bestuurder ook functies uitoefent in de rechtspersoon waarmee de 
vennootschap voornemens is te handelen”991. De functionele conflicten die binnen de 
definitie van persoonlijke belangenconflicten vallen, vloeien dus voort uit een andere 
functie dan de bestuursfunctie in de vennootschap zelf. De belangenconflictenregeling 
van art. 523 W.Venn. ziet bijgevolg niet op belangenconflicten inherent aan de 
bestuursfunctie992 in de betrokken vennootschap zelf993. 
 
215. Aangezien de belangenconflicten in de zin van art. 523 W.Venn. het gevolg zijn van 
de persoonlijke situatie van de bestuurder, zal de beoordeling ervan noodzakelijkerwijze 
moeten gebeuren aan de hand van allerlei concrete omstandigheden. Toch telt ook voor 
art. 523 W.Venn. de objectieve mogelijkheid van een belangenconflict en is het niet van 
belang of de bestuurder er effectief één heeft994. Dit onderscheid wordt niet altijd even 
precies gemaakt. In Duitsland wordt vaak gezegd dat het bestaan van een belangenconflict 
op abstracte wijze beoordeeld wordt, maar bedoelt men een objectieve beoordeling. Het 
wettelijk geregelde belangenconflict ontstaat er immers net zoals hier ten gevolge van 
concrete omstandigheden; wat men bedoelt, is dat het geen rol speelt of de bestuurder 
subjectief beïnvloed is door het conflict995. 
 
216. PREVENTIEVE EN REPRESSIEVE MAATREGELEN – Net zoals art. 523 W.Venn., zijn de 
boven besproken preventieve maatregelen er stuk voor stuk op gericht persoonlijke 
belangenconflicten te vermijden. De eerste groep, nl. de onverenigbaarheden, 
cumulatiebeperkingen en het concurrentieverbod, beperken de mogelijkheid voor een 
bestuurder om ook elders aan de slag te gaan als bestuurder en op die manier persoonlijke 
functiegebonden belangenconflicten in het leven te roepen. De tweede groep, nl. die van 
de verboden handelingen, heeft betrekking op overeenkomsten waarbij de bestuurder 

                                              
989 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 672-674. 
990 Bestuurders onthouden zich soms al te gemakkelijk, omdat zij dit als een bevrijding van aansprakelijkheid 
ervaren. Zie M. WYCKAERT, “Niemand kan twee meesters dienen – maar wat niet weet, niet deert”, TRV 2014, (87) 
88. 
991 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 157. Zie ook ERNST, Belangenconflicten, 511. 
992 De procedure vindt wel toepassing op het belangenconflict dat voortvloeit uit de hoedanigheid van de bestuurder 
als aandeelhouder in dezelfde vennootschap. Een dergelijk belangenconflict is evenwel niet inherent aan de 
bestuursfunctie en noopt in het ontworpen rechtseconomische kader dus niet tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering. 
993 Zie K. GEENS en M. WYCKAERT, “De B.V.B.A. herschreven voor één persoon”, TRV 1988, (5) 26; K. GEENS, 
“De jurisprudentiële bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette 
beschermingsconstructies”, TPR 1989, (33) 58, vn. 78; WAUWERMANS, Manuel pratique, 232. 
994 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 219-220. 
995 Zie W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 112, nr. 1; U. HUFFER, Aktiengesetz, Munchen, Beck, 2012, § 112, nr. 1; D. RUPIETTA, “Die 
Vertretung der Aktiengesellschaft gegenüber dem Vorstand”, NZG 2007, (801) 801. 



179 

tegenpartij is. Met een verbod ruimt men de persoonlijke belangenconflicten van de baan 
die voortvloeien uit de concrete omstandigheid dat de bestuurder zelf tegenpartij is. 
 
De belangenconflicten die gesanctioneerd worden met de genoemde repressieve 
maatregelen zijn evenmin inherent aan de positie van bestuurder en de materie waarover 
de vennootschap te beslissen heeft. De conflicten die zij viseren, vloeien voort uit zeer 
concrete omstandigheden, zoals het bestaan van een persoonlijk voordeel bij een 
ogenschijnlijk legitieme transactie, het persoonlijk gebruik van vennootschapsgoederen 
enz. 
 

§ 2. Gevolgen 

A. Keuze van strategie 

1. Informatieplicht 

217. ART. 523 W.VENN. – Informatieverstrekking omtrent een persoonlijk 
belangenconflict in hoofde van een bestuurder is onontbeerlijk in een 
belangenconflictenprocedure, omdat de andere bestuurders (en de aandeelhouders) anders 
vaak niet op de hoogte zullen zijn van de concrete omstandigheden waaruit het conflict 
voortvloeit. De functie van deze mededelingsplicht is echter vooral ondersteunend, daar 
informatie op zich weinig bescherming biedt tegen misbruik bij sterke belangenconflicten. 
 
218. ONTWORPEN KADER – Voor de belangenconflicten die in het ontworpen kader de 
bevoegdheid van de algemene vergadering noodzaken, is een informatieplicht nutteloos. 
Het conflict is immers inherent aan het onderwerp van de beslissing en hangt niet af van 
concrete omstandigheden, zodat iedereen op de hoogte is van het principiële 
belangenconflict. Het conflict treft in principe ook alle bestuurders, zodat een mededeling 
door elke bestuurder weinig zin heeft. Bevestiging daarvan vindt men in een vergelijking 
met art. 524 W.Venn. Ook al heeft dit artikel betrekking op een andere agency-relatie 
(nr. 203) en is het geviseerde belangenconflict niet inherent van aard, toch gaat het ook 
hier om een voornamelijk structureel conflict, dat alle bestuurders treft. Ook in deze 
context moet de raad van bestuur als orgaan vaststellen of de belangenconflictenprocedure 
van toepassing is996. 
 
Doordat alle bestuurders geconflicteerd zijn, heeft een informatieverplichting bovendien 
helemaal geen disciplinerend effect meer, zowel in de bevoegdheidscontext als in de 
context van art. 524 W.Venn. Zelfs in de context van art. 523 W.Venn. wordt immers 
aangenomen dat dat effect afzwakt naarmate meer bestuurders een belangenconflict 
hebben, omdat de betrokken bestuurders zowel hun invloed als hun stemkracht kunnen 
gebruiken997. 
 

                                              
996 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 259. 
997 Zie ERNST, Belangenconflicten, 410. 
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2. Onthoudingsplicht 

219. ART. 523 W.VENN. – Een onthoudingsplicht voor geconflicteerde bestuurders kan 
zeer doeltreffend zijn in een belangenconflictenregeling zoals art. 523 W.Venn., net 
omdat het daar om een persoonlijk conflict gaat. Daardoor is het immers slechts de stem 
van de individuele bestuurder die aangetast is door het conflict en kunnen de overige 
bestuurders in principe nog op onbevooroordeelde wijze oordelen. Door de 
beslissingsmacht bij de raad van bestuur te laten998, vermijdt men de hoge 
transactiekosten die gepaard gaan met de derde strategie, nl. een 
bevoegdheidsverschuiving naar de algemene vergadering (iets anders is het wanneer de 
bevoegdheid verschuift naar een toezichthoudend bestuursorgaan, zie nr. 221). De 
agency-kosten die uit het belangenconflict van een individuele bestuurder voortkomen, 
worden de kop ingedrukt door hem niet te laten deelnemen aan de stemming en eventueel 
zelfs de beraadslaging (zie nr. 198). Toch bestaat er – vooral wanneer het 
medewerkingsverbod enkel de stemming betreft – een risico dat de geconflicteerde 
bestuurder bewust of onbewust zijn collega’s beïnvloedt. Het is immers niet altijd 
gemakkelijk om objectief en kritisch te oordelen over een transactie waarbij een collega 
belang heeft999. Een medewerkingsverbod kan de agency-kosten dus aanzienlijk beperken, 
maar niet steeds helemaal tot nul herleiden. 
 
Een ander probleem met de onthoudingsplicht is dat deze tot gevolg kan hebben dat de 
raad van bestuur het wettelijke of statutaire aanwezigheidsquorum niet meer kan bereiken 
en bijgevolg niet meer geldig kan besluiten. Sommige auteurs stellen voor dit op te lossen 
door de niet-vergadergerechtigde bestuurders met het oog op het vervullen van het 
quorumvereiste als aanwezig te beschouwen1000. Deze technische uitweg biedt echter geen 
oplossing ten gronde voor het probleem dat de quorumvereiste net wil aanpakken, nl. het 
risico van machtsverschuivingen1001 (nr. 198). Bovendien zal de oplossing niet werken 
wanneer alle bestuurders geconflicteerd zijn (nr. 198). Bij een volledig geconflicteerde 
raad van bestuur, of indien men de geconflicteerde bestuurders niet meetelt tot het 
quorum, dat daardoor niet meer wordt bereikt, wordt een derde strategie naar voren 
geschoven (nr. 221). 
 

                                              
998 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 168. 
999 J. COX en T. HAZEN, Treatise on the Law of Corporations, New York, Aspen, 2011, § 10.10; A. FRANÇOIS, “De 
nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in K. BYTTEBIER, R. 
FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, (153) 169; E. 
ORLINSKY, “Corporate Opportunity Doctrine and Interested Director Transactions: A Framework for Analysis in an 
Attempt to Restore Predictability”, Delaware Journal of Corporate Law 1999, (451) 126; X., “The Propriety of 
Judicial Deference to Corporate Boards of Directors”, Harvard Law Review 1983, (1894) 1895-1902. 
1000 H. BRAECKMANS, “Nieuwe regelen voor aandeelhouders en bestuurders: belangenconflict, 
minderheidsvordering, nieuwe regelen bij het houden van een algemene vergadering, deskundigenonderzoek” in H. 
BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991: het nieuwe recht van de N.V., 
B.V.B.A. en coöperatieve vennootschap na de wetten van 18 en 20 juli 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, (327) 331; P. 
ERNST, “Belangenconflicten in naamloze vennootschappen”, RW 1991-92, 598; P. DE WOLF en B. FERON, “La 
dualité d’intérêts des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 22; T. TILQUIN, “La société privée et la 
société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne. Evolutions récentes”, TBH 1993, (708) 716; 
WAUWERMANS, Manuel pratique, 233; PASSELECQ, Traité, 309, nr. 1866. 
1001 Zie J.-F. TOSSENS en C. BERTSCH, “Les situations de blocage au sein du conseil d’administration de la société 
anonyme à la suite de l’application de l’article 60 L.C.S.C. relatif à la dualité d’intérêts”, RPS 1995, (32) 36. 
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220. ONTWORPEN KADER – Omdat een belangenconflict in de zin van art. 524 W.Venn. 
niet op bepaalde bestuurders slaat, maar alle bestuurders treft, zo neemt men aan, kan het 
niet opgelost worden met een onthoudingsplicht1002. Hetzelfde geldt voor de 
belangenstrijd die een criterium vormt in het ontworpen bevoegdheidskader. Alle 
bestuurders worden daar in principe in dezelfde mate mee geconfronteerd, zodat er geen 
niet-geconflicteerde bestuurders overblijven aan wie de beslissing kan worden 
overgelaten. Waar onafhankelijke bestuurders eventueel voor een oplossing kunnen 
zorgen voor conflicten in hoofde van een aandeelhouder (nr. 107), is dat niet zo voor de 
belangenstrijd die van tel is in het ontworpen bevoegdheidskader. Deze conflicten zijn 
immers inherent aan de bestuurderspositie, zodat zij ook de onafhankelijke bestuurders 
treffen. Hun onafhankelijkheid slaat enkel op de afhankelijkheid die voortvloeit uit de 
omstandigheden (zoveel mag blijken uit de definitie van art. 526ter W.Venn.). 
 
Deze vaststelling beklemtoont het belang van een goede bevoegdheidsverdeling. Indien 
materies die de bestuurders voor een inherent belangenconflict stellen niettemin aan het 
bestuursorgaan worden toegewezen, dreigt de regeling van art. 523 W.Venn. in publieke 
vennootschappen (waar de onthoudingsplicht geldt) deze bevoegdheidstoewijzing 
ongedaan te maken. De vraag kwam al eens aan bod in de context van het verweer tegen 
een openbaar overnamebod (wat in de praktijk net in publieke vennootschappen 
gebeurt)1003. Bestuurders hebben er een inherent belangenconflict omdat ze belang hebben 
bij het behoud van hun (wellicht bezoldigd) mandaat, maar beschikken over een zekere 
bevoegdheid tot verweer via het toegestaan kapitaal en/of de inkoop van eigen aandelen. 
In deze werd het probleem opgelost door te stellen dat de machtiging van de algemene 
vergadering tot aanwending van het toegestaan kapitaal en/of de inkoop van aandelen 
neerkomt op een bijzonder mandaat1004. Verder (hfst typologie en dw/aanv) zal in 
dezelfde lijn inderdaad worden aangetoond dat met een machtiging of delegatie het 
bestuursorgaan soms alsnog kan optreden in materies met een inherent belangenconflict. 
 
De irrelevantie van de onthoudingsplicht voor inherente belangenconflicten vertoont een 
parallel met een soortgelijk probleem in een parlement (zo men het verkozen 
bestuursorgaan wil vergelijken met het verkozen parlement, zie nr. 47). Men kan een 
parlementslid niet uitsluiten wegens belangenconflict om de reden dat hij ook een burger 
en dus een betrokkene is – anders zouden alle parlementsleden uitgesloten moeten 
worden. Uitsluiting kan dus enkel om de reden dat een parlementslid persoonlijk 
betrokken is bij een besluit1005. Er bestaat echter een belangrijk verschil tussen de 
vennootschap en de parlementaire democratie. In een vennootschap kan men de beslissing 
nog toewijzen aan het verkiezende orgaan, nl. de algemene vergadering, terwijl een 
soortgelijke oplossing in de parlementaire democratie, nl. een referendum, moeilijker 
haalbaar is op zo’n regelmatige basis. Dat brengt ons bij de derde strategie voor 
persoonlijke belangenconflicten. 
 

                                              
1002 A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in 
K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 
1996, (153) 260. 
1003 P.A. FORIERS, S. HIRSCH, V. MARQUETTE en R. JAFFERALI, Les offres publiques d’acquisition, Brussel, Larcier, 
2008, 103. 
1004 Ibid., 103. 
1005 Zie ERNST, Belangenconflicten, 257. 
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3. Ad hoc bevoegdheidsverschuiving 

221. ART. 523 W.VENN. – Een ad hoc verschuiving van bevoegdheden kan een nuttige 
oplossing zijn voor persoonlijke belangenconflicten die alle of een meerderheid van de 
bestuurders treffen. Zoveel mag blijken uit een nader onderzoek van de in nrs. 200 en 201 
besproken ad hoc bevoegdheidsverschuivingen. 
 
In de Duitse belangenconflictenregeling verschuift de bevoegdheid van de Vorstand naar 
de Aufsichtsrat in situaties waar zelfs maar één lid van de Vorstand conflicterende 
belangen heeft (nr. 200). Deze op het eerste gezicht drastische regel is ingegeven door de 
vrees dat de overige bestuurders niet in staat zijn onbevangen te oordelen over een 
transactie waarbij een collega betrokken is1006 (zie ook nr. 219), hetgeen wel een 
bijzonder ruime interpretatie is van het boven (nr. 212) binnen bepaalde grenzen 
gepropageerde idee van wederzijdse steun. De achterliggende redenering is dus dat 
eigenlijk alle bestuurders mee geconflicteerd zijn, zodat het conflict niet meer echt 
persoonlijk is. Wellicht speelt ook een andere overweging mee: de verschuiving naar een 
toezichthoudend orgaan in een tweeledige structuur veroorzaakt veel minder bijkomende 
transactiekosten dan een bevoegdheidsverschuiving in een monistische structuur, die 
noodgedwongen een verschuiving naar de algemene vergadering is. In een duale 
bestuursstructuur is een bevoegdheidsverschuiving naar het andere bestuursorgaan 
wegens een persoonlijk belangenconflict in hoofde van één of een paar bestuurders dan 
ook een redelijk alternatief1007 (overigens net zoals de wettelijke bevoegdheidsverdeling 
iets meer mag toewijzen aan een duaal bestuursorgaan dan aan een monistische raad van 
bestuur; zie nr. 110). In een monistisch systeem gaat een bevoegdheidsverschuiving zelfs 
voor persoonlijke conflicten noodzakelijkerwijze naar de algemene vergadering en dat is 
wél te duur in termen van transactiekosten. Deze zullen veel zwaarder doorwegen dan de 
beperkte agency-kosten die samenhangen met het risico van beïnvloeding wanneer men 
zich tot een onthoudingsplicht beperkt1008. 
 
In monistische structuren, zoals de Belgische, wordt dan ook terecht enkel naar de 
bevoegdheidsverschuiving gegrepen als oplossing voor persoonlijke belangenconflicten 
wanneer deze conflicten zich voordoen bij alle bestuurders, of eventueel een meerderheid 
van hen, met impasses resp. machtsverschuivingen tot gevolg (nr. 201; zie ook nr. 219). 
Zo is het vooral wanneer er geen niet-geconflicteerde bestuurders overblijven dat in 
Delaware gekozen wordt voor de andere mogelijkheid die de wet toelaat, nl. goedkeuring 
door de aandeelhouders1009, hoewel de wetgever die mogelijkheid niet tot die situaties 
beperkt (nr. 199). Wanneer alle of de meeste bestuurders geconflicteerd zijn, staat het 
belangenconflict immers met zekerheid vast en is het doorgaans ook sterker dan bij een 
kans van beïnvloeding door één of een paar geconflicteerde collega’s. Anders gezegd: de 

                                              
1006 ERNST, Belangenconflicten, 414; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum 
Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 112, nr. 1; U. HUFFER, Aktiengesetz, Munchen, Beck, 2012, 
§ 112, nr. 1. 
1007 Bij een bevoegdheidsverschuiving naar het andere deel van een tweeledig bestuursorgaan kan daar wel nog altijd 
een belangenconflict ontstaan, maar dat kan opgelost worden door een medewerkingsverbod of stemverbod (Zie 
daarover ERNST, Belangenconflicten, 417-419). 
1008 Zie E. ORLINSKY, “Corporate Opportunity Doctrine and Interested Director Transactions: A Framework for 
Analysis in an Attempt to Restore Predictability”, Delaware Journal of Corporate Law 1999, (451) 126, vn. 51. 
1009 E. ORLINSKY, “Corporate Opportunity Doctrine and Interested Director Transactions: A Framework for Analysis 
in an Attempt to Restore Predictability”, Delaware Journal of Corporate Law 1999, (451) 465. 
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agency-kosten van besluitvorming in de raad van bestuur liggen hoger, zodat de balans 
weer overhelt in het voordeel van de bevoegdheid van de algemene vergadering, ondanks 
de transactiekosten die dat met zich meebrengt. In subsidiaire orde, nl. wanneer de 
onthoudingsplicht tekortschiet omdat de meerderheid van de bestuurders strijdige 
belangen heeft, is de verschuiving van de beslissing naar de algemene vergadering dus 
wel een goede oplossing1010.  
 
Dezelfde redenering blijkt ook uit de wettelijke regeling van het belangenconflict in een 
eenhoofdig bestuursorgaan, nl. de enige zaakvoerder van een BVBA (voor een 
uitzondering, zie nr. 232). De belangenconflictenprocedure van het huidige art. 523 
W.Venn. was oorspronkelijk immers geschreven voor belangenconflicten in hoofde van 
een lid van een collegiaal orgaan, nl. de raad van bestuur van de NV1011. Men ging er dus 
van uit dat andere, niet-geconflicteerde leden zo’n conflict wel konden opvangen. Bij de 
introductie van de BVBA (toen PVBA) in 1935 is de belangenconflictenregeling op deze 
vennootschapsvorm van toepassing verklaard, met een aanpassing voor de hypothese 
waarin de BVBA bestuurd wordt door één enkele zaakvoerder1012. In dat laatste geval 
verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering, die een lasthebber ad 
hoc aanstelt om deze te laten plaatsvinden (art. 260 W.Venn.). Volgens de rechtsleer 
mag1013 of moet1014 de algemene vergadering daarbij alle voorwaarden bepalen (m.a.w. de 
beslissing nemen), zodat de lasthebber ad hoc enkel nog uitvoeringsbevoegdheid heeft1015. 
De algemene vergadering mag om die reden de voorgestelde beslissing of verrichting ook 
eenvoudigweg afwijzen zonder nog een lasthebber aan te wijzen1016. Deze bevoegdheid 
van de algemene vergadering stond duidelijker in de wettekst vóór 1991, maar 
aangenomen wordt dat de wetgever de bevoegdheidsverdeling toen niet heeft willen 
raken1017. In het licht van de boven vermelde ratio legis, mag men deze regeling, inclusief 
de ad hoc bevoegdheidsverschuiving, analoog toepassen in de NV. Bovendien valt 
moeilijk in te zien hoe de algemene vergadering een ad hoc lasthebber zou aanduiden 

                                              
1010 Een verschuiving naar de algemene vergadering biedt volgens ERNST niet altijd inhoudelijke garanties omdat 
daar soms dezelfde personen zitten in hun hoedanigheid van aandeelhouder (ERNST, Belangenconflicten, 537). Zoals 
boven (nr. 188) uiteengezet, wordt aanvaard dat een aandeelhouder eigen belangen nastreeft. Wanneer zijn stem 
doorweegt en hij daar misbruik van maakt, gaat het om het tweede agency-probleem, waarvoor probleemspecifieke 
oplossingen o.i. meer geëigend zijn (zie nr. 107). Wanneer alle of de meeste bestuurders geconflicteerd zijn, is de 
algemene vergadering met slechts een aantal geconflicteerde aandeelhouders immers nog altijd beter geplaatst om te 
beslissen. 
1011 ERNST, Belangenconflicten, 310. 
1012 Ibid., 309-310. 
1013 Ibid., 313, vn. 1396; H. MICHEL en M. COIPEL, “Le fonctionnement de la S.P.R.L. unipersonnelle” in H. MICHEL 
(ed.), La S.P.R.L. unipersonnelle, Brussel, Bruylant, 1988, (219) 277. 
1014 E. WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 149-150. 
1015 Voorzichtig: K. GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar 
Nederlands en Belgisch recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, 
Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 292-293 en 297-
298. 
1016 Deze bevoegdheid van de algemene vergadering stond duidelijker in de wettekst vóór 1991, maar aangenomen 
wordt dat de wetgever de bevoegdheidsverdeling toen niet heeft willen raken: ERNST, Belangenconflicten, 313, vn. 
1396; E. WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 149-150. 
De zaakvoerder die zelf een lasthebber ad hoc aanstelt, is bij die aanstelling zelf immers ook geconflicteerd (zie P. 
ERNST, “Het tegenstrijdige belang van de enige zaakvoerder van een meerhoofdige B.V.B.A: art. 133, § 2Venn.W.” 
(noot onder Antwerpen 5 maart 1996), TRV 1996, 510). 
1017 ERNST, Belangenconflicten, 313, vn. 1396; H. MICHEL en M. COIPEL, “Le fonctionnement de la S.P.R.L. 
unipersonnelle” in H. MICHEL (ed.), La S.P.R.L. unipersonnelle, Brussel, Bruylant, 1988, (219) 277; E. 
WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, 1996, 149-150. 
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zonder met hem akkoord te gaan welke beslissing genomen moet worden1018. Volgens 
sommige auteurs moet de procedure voor de enige zaakvoerder ook worden toegepast als 
het hele college van zaakvoerders door een belangenconflict is getroffen1019. Ook deze 
opvatting ligt in de lijn van de vaststelling dat belangenconflicten die het hele 
bestuursorgaan treffen een bevoegdheidsverschuiving naar de algemene vergadering 
rechtvaardigen. 
 
222. ONTWORPEN KADER – Uit de net besproken drie situaties blijkt dat strategieën 
waarbij de raad van bestuur het beslissingsrecht behoudt, hun nut vooral bewijzen voor 
belangenconflicten die slechts een paar bestuurders raken. Indien nagenoeg de hele raad 
van bestuur getroffen is, is het conflict niet langer persoonlijk en kan de algemene 
vergadering beter beslissen. Deze intuïtie ligt ook aan de basis van het verdedigde 
bevoegdheidskader en toont eens te meer aan dat dit kader strookt met de bestaande 
vennootschapsrechtelijke principes. Net zoals in de tweede en derde hypothese uit vorig 
randnummer, en in tegenstelling tot de eerste (Duitse) hypothese, is het bij inherente 
belangenconflicten zeker dat alle bestuurders (in abstracto) strijdige belangen hebben. 
Zelfs wanneer het gaat het om een formeel individuele beslissing omtrent de 
bestuurderspositie, maar die ook voor de overige bestuurders wordt genomen (zoals 
ontslag, kwijting, remuneratie), is er niet louter een moeilijk vast te stellen risico van 
beïnvloeding, maar een direct verband met een eigen voordeel (nr. 212). 
 
Het verschil tussen een belangenconflictenprocedure waarbij alle bestuurders een strijdig 
belang blijken te hebben en het voorgestelde bevoegdheidskader is dat de belangenstrijd 
zich in de eerste hypothese slechts occasioneel in hoofde van alle bestuurders voordoet. In 
de belangenconflicten die een rol spelen in het ontworpen bevoegdheidskader, 
daarentegen, is de belangenstrijd in hoofde van alle bestuurders een systematisch gegeven 
(nr. 212). Dat conflict is voor bepaalde beslissingen immers inherent aan de 
bestuursfunctie en kan dus objectief en in het algemeen beoordeeld worden. De 
bevoegdheidsverschuiving hoeft in deze gevallen niet ad hoc te gebeuren en afhankelijk 
van concrete omstandigheden, maar kan wettelijk vastgelegd worden voor alle gevallen 
waarin die bepaalde beslissingen genomen worden1020. In het verdedigde 
bevoegdheidskader worden belangenconflicten dus opgelost zoals in de lastgeving, nl. 
door onbevoegdheid van de “lasthebber”, waar dat voor persoonlijke belangenconflicten 
in de regel disproportioneel veel transactiekosten veroorzaakt. 
 

4. Preventieve maatregelen 

223. ONTWORPEN KADER – Onverenigbaarheden, cumulatie- en concurrentieverboden 
hebben geen zin voor de inherente belangenstrijd die als criterium geldt in het 
bevoegdheidskader: zij zijn immers bedoeld als remedie tegen conflicten die voortvloeien 
uit ándere functies dan de bestuursfunctie in de betrokken vennootschap zelf. Het 

                                              
1018 P.A. FORIERS, “Les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, (466) 470. 
1019 ERNST, Belangenconflicten, 312 en de verwijzingen aldaar. 
1020 S. COOLS, “The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of 
Interest as Normative Criterion”, ECFR 2014, (258) 278. 
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verbieden van handelingen wegens mogelijke belangenconflicten, ten slotte, werd boven 
reeds afgewezen als slecht beleid (nr. 207)1021. 
 

B. Aard van het strijdige belang 

224. MORELE EN INDIRECTE BELANGEN – Een tweede gevolg van de verschillende aard 
van de belangenstrijdigheid in art. 523 W.Venn. en het ontworpen bevoegdheidskader 
betreft de aard van de in overweging genomen belangen. Wanneer de vaststelling van 
belangenconflicten op basis van concrete omstandigheden moet gebeuren, zoals in de 
procedure van art. 523 W.Venn., wordt het wel bijzonder moeilijk om morele belangen te 
identificeren en te kwantificeren1022. Oorspronkelijk werd dan ook aangenomen dat 
morele belangen niet door de belangenconflicten procedure gedekt werden. De toepassing 
van de procedure op “persoonlijke” belangen in 1991 creëerde echter verwarring: 
sommigen leidden eruit af dat de procedure ook voor morele belangenconflicten gevolgd 
moest worden; anderen bekritiseerden deze opvatting wegens de onzekerheid die dat 
meebracht1023. In 1995 heeft de wetgever daarom verduidelijkt dat de procedure enkel van 
toepassing is op belangen van vermogensrechtelijke aard, met uitsluiting van affectieve 
belangen1024. Dat is anders bij de repressieve strategie van de strafsanctie bij misbruik van 
vennootschapsgoederen, waar niet enkel de patrimoniale belangen, maar ook morele, 
sociale of politieke doeleinden kunnen volstaan1025. 
 
Art. 523 W.Venn. en art. 492bis Sw. verduidelijken beide dat ze ook indirecte belangen 
van de bestuurder viseren. Daarvan is sprake wanneer een belang aan de bestuurder kan 
worden toegerekend omdat het besluit of de verrichting betrekking heeft op een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon waarmee de bestuurder een bijzondere band 
heeft1026. Daarbij dient men wat de belangenconflictenprocedure betreft de kanttekening 
te maken dat een verder besproken vereiste, nl. de vermogensrechtelijke aard van het 
belang, bij indirecte belangen in de praktijk vaak moeilijk te bewijzen zal zijn1027. 
 

                                              
1021 Ook de strategie van de repressieve technieken werd boven reeds onvoldoende geacht voor belangenconflicten 
(zie boven). 
1022 Zie Amendement Landuyt, Van der Sande en Van Der Maelen, Parl.St. Kamer 1992-93, nr. 1005/8, 2. 
1023 P. DE WOLF en B. FERON, “La dualité d’intérêts des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 15; 
ERNST, Belangenconflicten, 487-488. 
1024 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 308; A. FRANÇOIS, “De nieuwe regeling van 
belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt?” in K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en A. 
FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, (153) 174; E. WYMEERSCH, De 
belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 21-22. 
1025 ERNST, Belangenconflicten, 580; S. LOSSY, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in Faillissement & 
Reorganisatie, 2008, VIII.B.1.; E.R. FRANCE, “La répression des abus de biens sociaux: le nouvel article 492bis du 
code pénal”, JT 1996, 533; B. TILLEMAN en P. TRAEST, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in H. BRAECKMANS, 
H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN en M. VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: Actuele ontwikkelingen, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (941) 974. 
1026 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 707; MALHERBE et al., Précis, 634; B. TILLEMAN en P. TRAEST, 
“Misbruik van vennootschapsgoederen” in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX en M. VANMEENEN (eds.), 
Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (941) 975; E. WYMEERSCH, De 
belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 24-25. 
1027 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 309; ERNST, Belangenconflicten, 511; H. LAGA, 
“Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 182. 
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225. De vaststelling van belangtegenstrijdigheden die de bevoegdheid van de algemene 
vergadering wenselijk maken in het ontworpen bevoegdheidskader gebeurt op een heel 
andere manier. Deze conflicten zijn systematisch en worden in abstracto beoordeeld 
(nrs. 212-213). De beoordeling kan dus steunen op empirisch-economische, 
psychologische en sociologische studies en kan dus morele belangen omvatten zonder op 
onoverkomelijke moeilijkheden te stoten. Een praktisch gevolg voor de uitwerking van 
het ontworpen bevoegdheidskader ligt dus in de relevantie van deze studies en de 
mogelijkheid om mee te evolueren met nieuwe inzichten uit andere disciplines. Indirecte 
belangen zijn moeilijker op algemene wijze te achterhalen, vermits zij meestal 
voortspruiten uit de persoonlijke relaties van een bestuurder. 
 

C. Toepassingssfeer van art. 523 W.Venn. 

226. GEEN TOEPASSING OP INHERENTE BELANGENCONFLICTEN NA DELEGATIE – Hoewel 
materies waarbij bestuurders inherente belangenconflicten hebben in principe aan de 
algemene vergadering moeten toekomen, kan het uitzonderlijk voorkomen (en efficiënt 
zijn) dat de algemene vergadering haar bevoegdheden kan delegeren aan de raad van 
bestuur (daarover nrs. 734 e.v.). Wanneer zij dat effectief doet, kan de vraag rijzen of het 
bestuursorgaan de belangenconflictenprocedure moet toepassen wegens het inherente 
belangenconflict dat het heeft bij de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid. De 
vraag stelt zich meer bijzonder bij aanwending van het toegestaan kapitaal in 
overnamecontext, waar – zoals verder zal blijken – bestuurders een inherent 
belangenconflict kennen (zie nrs. 460-462). Terecht werd daarover geoordeeld dat art. 
523 W.Venn. geen toepassing vindt louter op grond van het inherente belangenconflict. 
Wanneer de wetgever delegatie toestaat, is het niet de bedoeling dat de raad van bestuur 
van een dergelijke delegatie geen gebruik kan maken omdat het systematisch verlamd zou 
zijn ten gevolge van de belangenconflictenprocedure1028. 
 

§ 3. Gelijkenissen 

227. In de huidige afdeling werd tot dusver aangetoond dat art. 523 W.Venn en het 
ontworpen bevoegdheidskader wel op verschillende types van belangenconflicten tussen 
de bestuurders en de algemene vergadering van toepassing zijn. Elkaars substituut zijn zij 
dus niet en kunnen ze ook niet zijn. Uit Afdeling 1 van dit hoofdstuk bleek wel dat beide 
regelingen een rol spelen in de relatie tussen bestuurders en de algemene vergadering en 
meer bepaald de vermindering van de eerste agency-kosten op het oog hebben. Art. 523 
W.Venn en het ontworpen bevoegdheidskader vertonen daarom ook in hun details een 
aantal gelijkenissen in aspecten die niet afhangen van de vraag of het geviseerde 
belangenconflict inherent of occasioneel is, nl. het in overweging nemen van het belang 
van de beslissing, het stadium van de beslissing en het al dan niet publieke karakter van 
de vennootschap. 
 

                                              
1028 P.A. FORIERS, S. HIRSCH, V. MARQUETTE en R. JAFFERALI, Les offres publiques d’acquisition, Brussel, Larcier, 
2008, 103. 
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A. Materialiteit als tweede criterium 

228. STERKTE VAN HET CONFLICT EN BELANG VAN DE TRANSACTIE – De procedure van 
art. 523 W.Venn. is bedoeld om de eerste agency-kosten in toom te houden (nr. 194). De 
grootte van die kosten hangt af van de sterkte van het conflict in hoofde van de bestuurder 
en van de materialiteit van de transactie. Beide aspecten bepalen daarom in zekere mate 
het toepassingsgebied van art. 523 W.Venn. 
 
De sterkte van het conflict in hoofde van de bestuurder hangt op zijn beurt af van hoe 
sterk zijn belang afwijkt van dat van de vennootschap en hoe groot het belang is dat de 
bestuurder bij de beslissing heeft. Wat het eerste onderdeel betreft, werd onder het regime 
van de wet van 1873 een strijdig belang vereist1029, maar deze vereiste werd afgeschaft in 
1991 (art. 60, eerste lid Venn.W.). De Franse versie maakte gewag van een “dualité 
d’intérêts” (art. 60, derde en vierde lid Venn.W.), wat een veel ruimer begrip is. Het bleek 
echter onwerkbaar om de belangenconflictenprocedure toe te passen op elke dualiteit van 
belangen, zelfs als die gelijk(lopend) zijn1030. Om die reden voerde de wetgever in 1995 
de vereiste van een “strijdig belang” weer in (art. 60 Venn.W.), dat zowel frontaal als 
lateraal strijdig kan zijn1031, maar geen parallelle belangen viseert1032. 
 
Wat het tweede onderdeel betreft, vereist art. 523 niet dat het vermogensvoordeel van de 
bestuurder wezenlijk moet zijn. In een letterlijke lezing zou elk tegenstrijdig belang, hoe 
klein ook, dus volstaan1033. Een groot aantal auteurs betogen dat het belang van de 
bestuurder groot genoeg moet zijn om van aard te zijn zijn stem te beïnvloeden1034. Er 
gaan dan ook stemmen op om deze vereiste expliciet in de wet in te voeren1035. De 
materialiteit van de transactie voor de vennootschap wordt in art. 523 W.Venn. wel 
uitdrukkelijk in overweging genomen in de mate dat het courante verrichtingen onder 
bepaalde voorwaarden vrijstelt van de regeling (art. 523 § 3 W.Venn.). Op dat punt wijkt 
de belangenconflictenregeling van art. 523 W.Venn. af van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake belangenconflicten bij lastgeving1036, wat o.i. opnieuw te verklaren valt door de 

                                              
1029 ERNST, Belangenconflicten, 459. 
1030 ERNST, Belangenconflicten, 461-462. 
1031 H. LAGA, “Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 183. 
1032 DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 707; MALHERBE et al., Précis, 634. 
1033 P. ERNST, “Belangenconflicten in naamloze vennootschappen”, RW 1991-92, (584) 589; ERNST, 
Belangenconflicten, 499; K. GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties 
naar Nederlands en Belgisch recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, 
Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 307; G. KEUTGEN 
en A.-P. ANDRÉ-DUMONT, “La société et son fonctionnement” in Droit des sociétés: les lois des 7 et 13 avril 1995, 
Bruylant, Brussel, 1995, (247) 253. 
1034 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 308; P. DE WOLF en B. FERON, “La dualité d’intérêts 
des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 15-16; P. ERNST, “Commentaar bij art. 523 W.Venn.” in 
H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 2000, 41-43; H. LAGA, 
“Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 182; MALHERBE et al., 
Précis, 634; L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 
374-375; D. VAN GERVEN, “De belangenconflictenregeling ervaren door de praktijk” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (997) 1001; E. WYMEERSCH, De 
belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 22. 
1035 D. VAN GERVEN, “De belangenconflictenregeling ervaren door de praktijk” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT 
(ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, (997) 1001. 
1036 ERNST, Belangenconflicten, 320. 
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hogere transactiekosten in vennootschapscontext (nr. 189). Een aantal auteurs zijn 
bovendien van mening dat de belangenconflictenprocedure enkel verplicht is voor 
handelingen die rechten en/of verplichtingen doen ontstaan in hoofde van de 
vennootschap en niet op interne bestuurshandelingen1037. 
 
Ook in de repressieve strategie van het misbruik van vennootschapsgoederen duikt het 
materialiteitscriterium op: daar is een “betekenisvol” nadeel vereist (zie nr. 209). De 
wetgever wilde vermijden dat kleine feiten onder de strafwet vallen1038. Toch speelt de 
strafrechtelijke aard van de bepaling de vergelijking met de belangenconflictenregeling en 
het bevoegdheidskader parten: het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel vereist immers dat 
strafbare gedragingen precies worden omschreven zodat een rechtsonderhorige op 
voorhand kan weten wat hem strafrechtelijk ten laste kan worden gelegd, wat tot kritiek 
leidde op het “betekenisvol” zijn als criterium1039. 
 
229. De grootte van het conflict en van de transactie zijn nog nadrukkelijker aanwezig in 
de afweging bij de verdeling van bevoegdheden dan bij de afbakening van het 
toepassingsgebied van de belangenconflictenprocedure. Het toekennen van een 
bevoegdheid aan de algemene vergadering veroorzaakt door de band genomen immers 
hogere transactiekosten dan de toepassing van de belangenconflictenprocedure, althans 
zolang het enkel gaat om een informatie- en/of onthoudingsplicht en geen 
bevoegdheidsverschuiving. Zoals bij de belangenconflictenprocedure is een ingrijpen niet 
nodig bij een miniem voordeel voor de bestuurder (nrs. 96 en 99). Dit wordt echter op 
veel explicietere wijze afgewogen tegen het belang van de transactie dan in art. 523 
W.Venn. Waar de belangenconflictenprocedure zich beperkt tot de vrijstelling van 
courante verrichtingen, is de materialiteit van de transactie een algemeen criterium in een 
efficiënte verdeling van bevoegdheden (zie nrs. 99-100). Desondanks vertoont de 
invulling daarvan soms markante gelijkenissen met de belangenconflictenprocedure: bij 
de toekenning van de bestuurstaak aan de raad van bestuur wordt zelfs, net zoals in de 
belangenconflictenprocedure (nr. 228), gekeken naar het gebruikelijk karakter van de 
verrichtingen en net zoals in de belangenconflictenprocedure1040 moet dat beoordeeld 
worden in functie van de activiteiten van de vennootschap (zie nr. 405). 
 

B. Stadia van het besluit 

230. ENKEL DE BESLISSING ZELF – De bedoeling van de belangenconflictenprocedure om 
agency-kosten te verminderen, heeft voor het toepassingsgebied ten tweede een 
onderscheid tot gevolg naargelang de stadia van de besluitvorming. Aangezien bij de 

                                              
1037 WAUWERMANS, Manuel pratique, 232; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1010. Contra ERNST, 
Belangenconflicten, 479; H. LAGA, “Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de 
N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 
1995, (175) 184. 
1038 Ontwerp van faillissementswet, Parl. St. Kamer 1996-97, nr 499/18, 4; Ontwerp van faillissementswet Parl. St. 
Kamer 1995-96, nr. 330/24, 21. 
1039 A. DE NAUW, “Misbruik van goederen of van het krediet van de rechtspersoon”, RW 1997-98, (521) 529; K. 
GEENS, “Een ‘nieuw’ strafbaar misbruik: dat van vennootschapsgoederen” in Liber amicorum J.P. Lagae, Diegem, 
CED Samson, 1998, (53) 57. 
1040 ERNST, Belangenconflicten, 517; E. WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, 
Antwerpen, Maklu, 1996, 43. 
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voorbereiding van een beslissing nog niets de vennootschap bindt en bij de uitvoering de 
uitvoerder gebonden is door de inhoud van de beslissing zelf, zullen de agency-kosten in 
dat stadium aanmerkelijk lager liggen dan bij de beslissing zelf (zie nrs. 620 e.v.). Hoewel 
het Wetboek van vennootschappen dat niet expliciteert, luidt de meerderheidsopvatting 
inderdaad dat de belangenconflictenregeling van art. 523 W.Venn. niet van toepassing is 
op handelingen die het bestuursorgaan stelt indien de beslissing zelf toekomt aan de 
algemene vergadering1041. 
 
Voorbereidende handelingen vallen dus niet onder de belangenconflictenregeling1042. 
Daaronder vallen verslagen en voorstellen, zoals een voorstel van jaarrekening of een 
voorstel tot statutenwijziging, fusie of kapitaalverhoging met inbreng in natura door een 
bestuurder1043. Minder duidelijk is of dat ook geldt voor verslagen en voorstellen in 
materies waar de bevoegdheid volgens sommigen gedeeld wordt tussen de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. Daarbij haalt men vaak de voorbeelden aan van het 
verslag bij fusie en bij quasi-inbreng1044. Verder (nrs. 599 e.v. resp. 607 e.v.) zal worden 
aangetoond dat deze geen gedeelde bevoegdheden betreffen, maar zelfstandige 
bevoegdheden van de algemene vergadering, zodat de belangenconflictenprocedure o.i. in 
geen geval van toepassing is op het verslag van de raad van bestuur. 
 
Meer inkt is al gevloeid over de vraag of de belangenconflictenprocedure desgevallend 
moet worden nageleefd bij het advies dat de raad van bestuur van de doelvennootschap 
diende te geven nadat een overnamebod werd gedaan1045. Wanneer de bieder reeds vóór 
het bod een belangrijke deelneming in de doelvennootschap bezit en een aantal 
bestuurders op zijn voordracht is benoemd, is het niet onwaarschijnlijk dat deze 
bestuurders zich door andere belangen dan die van de vennootschap laten leiden bij het 
opstellen van het advies1046. Het risico stelt zich in het bijzonder voor het onderdeel waar 
                                              
1041 P. DE WOLF en B. FERON, “La dualité d’intérêts des administrateurs d’une société anonyme”, RPS 1993, (5) 12-
13; L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 376; E. 
WYMEERSCH, “L’article 60 et le droit belge des groupes de sociétés” in Hommage à Jacques Heenen, Brussel, 
Bruylant, 1994, (633) 640-641. 
1042 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 9; K. 
GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar Nederlands en Belgisch 
recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 308; PASSELECQ, Traité, 309, nr. 
1867; WAUWERMANS, Manuel pratique, 232-233; E. WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de 
vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 33-34. Het zou anders zijn in Duitsland: P. BAUMANNS, Rechtsfolgen 
einer Interessenkollision bei AG-Vorstandmitgliedern, Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, Peter 
Lang, 2004, 63-64. 
1043 P. HAMER en C. DE POTTER, “Les conflits d'intérêts” in Evolutions et perspectives du droit des sociétés, 
Bruylant, Brussel 2006, (223) 239; G. KEUTGEN en A.-P. ANDRE-DUMONT, “La société et son fonctionnement” in 
Droit des sociétés: les lois des 7 et 13 avril 1995, Bruylant, Brussel, 1995, (247) 255-256; H. LAGA, 
“Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 185; H.-P. LEMAITRE, “La 
réforme de 1995 du droit des sociétés: L’article 60 et la procession d’Echternach”, DAOR 1995, afl. 36, (9) 13. 
1044 L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 376-377; T. 
TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 178. De auteurs lijken niettemin van oordeel dat art. 
523 W.Venn. geen toepassing vindt, maar om reden dat de procedures van fusie en quasi-inbreng een lex specialis 
vormen. 
1045 Art. 15, § 2, eerste lid KB van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de 
controle op de vennootschappen, BS 11 november 1989, 18.603. 
1046 Noteer dat het hier gaat om een belangenconflict in tegenovergestelde zin dan het belangenconflict dat 
bestuurders van een doelvennootschap in andere hypotheses hebben (zie nrs. 459 e.v.). 
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de bestuurders hun standpunt formuleren over de voorwaarden van het bod en aanbevelen 
om al dan niet op het bod in te gaan1047. Deze discussie blijft relevant voor de memorie 
van antwoord die de raad van bestuur sinds de Overnamewet van 2007 moet opstellen1048. 
 
De meerderheid van de rechtsleer neemt aan dat artt. 523 en 524 W.Venn. geen 
toepassing vinden, omdat het slechts om een advies gaat, waarbij de raad van bestuur van 
de doelwitvennootschap niet het laatste woord heeft, zodat er van een beslissing of 
verrichting geen sprake is1049. Ook de voormalige Commissie voor Bank- en 
Financiewezen nam dit standpunt in bij het overnamebod van Fortis op de Generale in 
19981050 en het bod van Suez en de Generale op Tractebel in 19991051. De zaak Tractebel 
werd boven reeds besproken i.v.m. het algemeen rechtsbeginsel omtrent 
wederpartijstelling (nr. 189) In deze zaak, alsook in de zaak Cobepa, oordeelde de rechter 
dat het feit dat de bestuurders in de doelvennootschap werden benoemd op voordracht van 
de bieder niet de toepassing van de toenmalige artt. 60 en 60bis Venn.W. (nu artt. 523 en 
524 W.Venn.) meebracht, omdat het advies geen beslissing is die een patrimoniaal 
voordeel1052 kan bezorgen aan een lid van de raad van bestuur1053. 
 
Meer nog, de wetgever wilde net het advies van de bestuurders ondanks hun 
geconflicteerde positie, om zo een zo volledig mogelijke informatie van de 
aandeelhouders te bewerkstellingen. Hij houdt expliciet rekening met hun 
belangentegenstelling door de bestuurders te verplichten in hun advies aan te duiden of ze 

                                              
1047 Op het luik waarin de bestuurders de beslissing inzake eventuele goedkeuringsclausules of rechten van voorkoop 
opnemen, zijn de procedures van artt. 523 en 524 W.Venn. niet van toepassing omdat er geen belangenconflict 
bestaat, resp. omdat het niet gaat om een intragroepsverrichting. Ze zijn evenmin van toepassing op het luik waarin 
de bestuurders aangeven of ze zelf hun effecten zullen verkopen en wat de aandeelhouders zullen doen die ze in feite 
vertegenwoordigen, omdat het daar gaat om individuele beslissingen en niet om beslissingen van de raad van bestuur 
als orgaan. Zie C. CROES, “De belangenconflictregeling en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een 
openbaar bod” (noot onder KG Kh. Brussel 26 oktober 1999), TRV 2000, (89) 93-96. 
1048 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 268. 
1049 C. CROES, “De belangenconflictregeling en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbaar 
bod” (noot onder KG Kh. Brussel 26 oktober 1999), TRV 2000, (89) 91-92; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 
509, nr. 508; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 266-269, 639-640; DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 663-665. 
Contra H. LAGA, “Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (175) 186-187; 
D. WILLERMAIN, “Conflits d’intérêts et droit à l’information dans le cadre d’une offre publique d’acquisition: 
quelques observations sur l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire ‘Tractebel’” (noot onder Brussel 19 
januari 2001), Bank. Fin. 2001, 127. Contra, i.v.m. de beslissing over de vrijgave van informatie aan een kandidaat-
tegenpartij: P. VAN OMMESLAGHE, “L’acquisition du contrôle d’une société anonyme et l’information de 
l’acquéreur” in Mélanges Roger O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, (591) 609-610. 
1050 Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 116-117. 
1051 Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 2000-2001, 67-69. 
1052 In de context van art. 524 W.Venn. is deze toevoeging weinig relevant: C. CROES, “De belangenconflictregeling 
en de adviesbevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbaar bod” (noot onder KG Kh. Brussel 26 oktober 
1999), TRV 2000, (89) 93. 
1053 Vz. Kh. Brussel 26 oktober 1999, TRV 2000, 79, noot C. CROES, DAOR 2000, 242, noot B. DEMONTY, Bank Fin. 
1999, 478, JLMB 1999, 1783, noot C. BRÜLS, JDSC 2001, 152, noot, Journ. proc. 1999, afl. 380, 20 (verkort), advies 
J. GODBILLE, noot P. TOUSSAINT, RPS 2001, 142, noot en TBH 1999 (weergave L. VAN BEVER), 883; Voorz. Kh. 
Brussel 7 september 2000, TRV 2000, 375, noot, TBH 2000, 748 (weergave L. DELBROUCK) en Bank Fin. 2000, 606; 
Brussel 19 januari 2001, TRV 2001, 101, noot C. CROES, TBH 2001, 108, noot, Bank. Fin. 2001, 121, noot D. 
WILLERMAIN, JT 2001 (verkort), 105, JDSC 2001 (verkort), 159 en RPS 2001, 93. In eerste aanleg in de zaak 
Tractebel werd de niet-toepasselijkheid van art. 60 W.Venn. nog mede verantwoord met de weinig accurate stelling 
dat de belangen van de bestuurders enkel conflicteerden met de effectenhouders van de doelvennootschap, maar niet 
met de doelvennootschap zelf (zie GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 267). 



191 

hun aandelen zelf al dan niet zullen aanbieden1054. Hen uitsluiten van dit advies omwille 
van hun belangentegenstelling zou de informatieve waarde van het advies net aantasten en 
dus tegen de ratio legis ingaan1055. Men zou tot slot nog kunnen opwerpen dat het 
belangenconflict van de bestuurders bij een overnamebod een inherent karakter heeft. Dat 
is inderdaad zo (nrs. 460 e.v.), maar net zoals bij art. 523 W.Venn., hoeft dat niet de 
bevoegdheid van de algemene vergadering mee te brengen voor een eenvoudig advies. 
Ten slotte trachten een aantal auteurs de niet-toepasselijkheid van art. 523 W.Venn. op 
adviezen en voorstellen te enten op de overweging dat deze specifieke advies- en 
voorstelprocedures een lex specialis vormen ten opzichte van art. 523 W.Venn. en zij al 
voldoende bescherming bieden1056. 
 
De beperking van de toepasselijkheid van art. 523 W.Venn. tot de beslissing zelf is een 
toepassing van een meer algemene regel. Dat mag ook blijken uit het feit dat bij 
uitvoerende handelingen eenzelfde redenering gehanteerd wordt. Voor 
uitvoeringshandelingen moet art. 523 W.Venn. niet worden nageleefd1057. Dat heeft o.m. 
tot gevolg dat wanneer de enige zaakvoerder van een BVBA een belangenconflict heeft 
bij de beslissing en de bevoegdheid dus verspringt naar de algemene vergadering 
(nr. 221), de algemene vergadering de geconflicteerde zaakvoerder zelf tot lasthebber ad 
hoc kan aanstellen, indien de voorwaarden duidelijk omschreven zijn1058. In dat geval gaat 
het immers enkel nog om de uitvoering van de verbintenis en is dus het gevaar van 
agency-kosten door het belangenconflict nagenoeg uitgesloten. Bij de uitvoering van 
beslissingen hoeft het bestuursorgaan immers niet zozeer de belangen van de 
vennootschap te wikken en te wegen, maar wel een bepaalde prestatie te leveren, waarbij 
de algemene vergadering al beslist heeft dat die prestatie in het belang van de 
vennootschap is1059. In het gemeen recht van de lastgeving gaat men niet zo ver, al zijn er 
auteurs die een uitzondering maken op het verbod van wederpartijstelling in geval van 
machtiging van de lasthebber om toch op te treden (zie nr. 185). In Duitsland bestaat een 
onbetwiste uitzondering op het algemene burgerrechtelijke verbod van Insichgeschäfte 
(nr. 185) voor de loutere uitvoering van verplichtingen, zodat in dat geval Mehrvertretung 
alsnog toegestaan is1060. 

                                              
1054 Art. 28, § 2, tweede lid KB 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, BS 23 mei 2007, 27.736. 
1055 Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 117; X. DIEUX, “Observations complémentaires 
sur le régime des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration de la société anonyme” in X. DIEUX (ed.), 
Legal tracks, I, Essays on contemporary corporate and finance law, Brussel, Bruylant, 2003, (169) 181; J.-M. 
GOLLIER, “L’OPA volontaire de l’actionnaire majoritaire – commentaires des affaires Tractebel et Cobepa”, RPS 
2001, (5) 32; J.-M. NELISSEN GRADE, “Kroniek van de openbare overnamebiedingen (1996-2003) (Deel I)”, Bank 
Fin.R. 2004, 72-73. Zie ook H. LAGA, “Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de 
N.V.” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 
1995, (175) 187. 
1056 X. DIEUX, “Observations complémentaires sur le régime des conflits d’intérêts au sein du conseil 
d’administration de la société anonyme” in X. DIEUX (ed.), Legal tracks, I, Essays on contemporary corporate and 
finance law, Brussel, Bruylant, 2003, (169) 181-182; L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux 
articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 376. 
1057 Zie H.-P. LEMAITRE, “La réforme de 1995 du droit des sociétés: L’article 60 et la procession d’Echternach”, 
DAOR 1995, afl. 36, (9) 12. 
1058 ERNST, Belangenconflicten, 153-154 en 165. 
1059 Zie, i.v.m. de verhouding tussen financiële dienstverleners en beleggers: M. KRUITHOF, “Bescherming van de 
belegger bij belangenconflicten in multifunctionele financiële instellingen” in M. TISON (ed.), Bescherming van de 
belegger en de e-belegger, Brussel, Bruylant, 2002, (45) 67. 
1060 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2008, § 78, nr. 120. 
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Om deze reden is de belangenconflictenregeling ook niet van toepassing op 
vertegenwoordigingshandelingen. De Belgische wetgever kiest ervoor mogelijke 
problemen uit de weg te ruimen op het niveau van de besluitvorming en besteedt slechts 
uitzonderlijk aandacht aan de vertegenwoordigingsfase, die als loutere uitvoering van het 
besluit wordt aanzien1061 (zie ook nr. 627). Dat was lang anders in de Nederlandse 
regeling van belangenconflicten. Deze schreef tot eind 2012 voor dat de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid verspringt naar de raad van commissarissen (of door de 
algemene vergadering aangewezen personen) voor transacties waar één of meer 
bestuurders een tegenstrijdig belang hebben1062. Dat deze aanpak onwerkbaar was, mocht 
al blijken uit het feit dat men aannam dat de raad van commissarissen daarbij zelf nog 
moet beslissen of hij het besluit al dan niet zal uitvoeren en dus een 
goedkeuringsbevoegdheid heeft1063. Samen met de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
sprong dus toch ook een gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid over naar de raad van 
commissarissen. Zoals boven (nrs. 198 en 200) uiteengezet, heeft de Nederlandse 
wetgever deze aberratie rechtgezet en de oude regeling vervangen door een 
belangenconflictenregeling op het niveau van de besluitvorming1064. 
 
231. Ook het ontworpen kader voor de verdeling van bevoegdheden doet slechts beroep 
op de bevoegdheid van de algemene vergadering als agency-strategie voor de beslissing 
zelf. In het voorbereidende en uitvoerende stadium is het bestuursorgaan ondanks het 
belangenconflict bevoegd, omdat de agency-kost in deze stadia beperkt blijft en de 
transactiekost van de algemene vergadering er prohibitief hoog ligt (meer uitgebreid 
daarover nrs. 620 e.v.). 
 

C. Aanpassing aan al dan niet publiek karakter 

232. UITZONDERINGEN OP DE REGEL – Boven werd reeds uiteengezet dat het eerste 
agency-conflict en dus de nood aan bescherming van de aandeelhouders ten opzichte van 
de bestuurders minder acuut wordt naarmate de aandelen van een vennootschap in handen 
van een kleiner aantal aandeelhouders verdeeld zijn (nrs. 35 en 81). Dit zou een soepelere 
regeling kunnen toelaten in niet-publieke vennootschappen. Een vaag bewustzijn daarvan 
kan blijken uit de beperking van de onthoudingsplicht tot publieke vennootschappen1065 
(art. 523 § 1, laatste alinea W.Venn.). In niet-publieke vennootschappen is het eerste 
agency-conflict minder sterk en kunnen informatieplichten vaak volstaan, hetgeen nog 
geen voldoeninggevende verklaring uitmaakt voor het onderscheid tussen publieke en 
niet-publieke vennootschappen in deze context, dat dan ook ter discussie staat (nr. 198). 

                                              
1061 K. GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar Nederlands en 
Belgisch recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 291-292. 
1062 Oud art. 2:146 BW. 
1063 K. GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar Nederlands en 
Belgisch recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 293-296. 
1064 R. NOWAK en A. LEIJTEN, “De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling, Ondernemingsrecht 2012, (92) 92. 
1065 Zie ook K. GEENS en M. WYCKAERT, “Conflicts of interest: can a director serve himself or his kin?” in E. 
GEPKEN-JAGER, G. VAN SOLINGE en L. TIMMERMAN (eds.), VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law, Deventer, 
Kluwer, 2005, (387) 391. 
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Enigszins verwant met de regeling voor niet-publieke vennootschappen is de uitzondering 
op de regel dat de bevoegdheid verschuift naar de algemene vergadering in geval van 
belangenconflict in hoofde van de enige zaakvoerder (nr. 221). Art. 261 W.Venn. bepaalt 
dat deze zelf de beslissing mag nemen als hij tevens enige vennoot is (mits neerlegging 
van een verslag samen met de jaarrekening). Het gaat hier echter niet om de typische 
vennootschap, maar om een relatie die zelfs minder personen telt dan een 
lastgevingsrelatie (vgl. nr. 189). De vennootschap bestaat uit slechts één persoon, zodat er 
helemaal geen eerste agency-relatie en corresponderend conflict zijn. Daarom maakt een 
bevoegdheidsverschuiving geen verschil meer uit voor de “relaties” binnen de 
vennootschap, maar is enkel nog de bekendmaking naar derden toe van belang1066. 
Vergelijkbaar is ook de uitzondering voor beslissingen en verrichtingen met een 95%-
aandeelhouder (art. 523 § 3, eerste lid W.Venn.), al is de ratio daar veeleer te vinden in 
het feit dat de meerderheidsaandeelhouder in zijn hoedanigheid van tegenpartij al op de 
hoogte zal zijn van de beslissing of verrichting en een informatieplicht dan niet veel 
zoden meer aan de dijk brengt1067. 
 
233. Ook in de wettelijke verdeling van bevoegdheden is er minder nood aan dwingend 
recht in niet-publieke vennootschappen. Boven werd geargumenteerd dat de 
bevoegdheidsverdeling in niet-publieke NV’s voor het overige niet noemenswaardig hoeft 
af te wijken van deze in publieke NV’s (nr. 126). 
 

BESLUIT 

234. EIGEN ROL VAN HET BEVOEGDHEIDSKADER – Dit hoofdstuk bakende de rol van het 
voorgestelde rechtseconomische kader af ten opzichte van bestaande figuren in het 
Belgische recht die belangenconflicten trachten aan te pakken. Het algemeen 
rechtsbeginsel inzake belangenconflicten bij lastgeving en de 
belangenconflictenprocedure van art. 524 W.Venn. zijn op andere relaties van toepassing 
dan deze die het bevoegdheidskader beoogt te optimaliseren en werden daarom maar kort 
besproken. Tussen het bevoegdheidskader en de belangenconflictenprocedure van art. 523 
W.Venn. (evenals een aantal andere preventieve en repressieve regels) daarentegen 
springt meteen een belangrijke gelijkenis in het oog: beide hebben tot doel het eerste 
agency-probleem (de belangentegenstellingen tussen bestuurders en de algemene 
vergadering) te verzachten. In deze gemeenschappelijke ratio, die tot dusver nog niet 
werd uitgespit in de rechtsleer, lezen we een bijkomende bevestiging dat het voorgestelde 
rechtseconomische kader past in de logica van het bestaande rechtssysteem. 
 
Art. 523 W.Venn. en het ontworpen kader voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling 
delen een gemeenschappelijke ratio, maar verschillen niettemin in hun toepassingsgebied. 
Waar art. 523 W.Venn. persoonlijke belangenconflicten van bestuurders aanpakt, richt het 

                                              
1066 Volgens DU FAUX is er bij een enige zaakvoerder geen beraadslaging, zodat een belangenconflict zich pas in het 
stadium van de vertegenwoordiging voordoet en is het gemene recht inzake lastgeving van toepassing (H. DU FAUX, 
“P.V.B.A. – Enige zaakvoerder. Tegenstrijdigheid van belang met dit van de vennootschap. art. 133, 2e lid 
Vennootschapswet. Sanctie”, T.Not. 1985, 1-5). 
1067 Verslag namens de bijzondere commissie (handelsvennootschappen), Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 1086/2, 130-
131. 
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ontworpen kader zich op belangenconflicten die inherent zijn aan de bestuursfunctie en 
dus alle bestuurders treffen. Meer nog, het laatste pakt belangenconflicten aan die art. 523 
W.Venn. niet kan verhelpen, terwijl art. 523 W.Venn. geldt voor belangenconflicten waar 
een bevoegdheidsverschuiving het equivalent zou zijn van het neerschieten van een mug 
met een kanon. Beide strategieën zijn dus geen substituten, maar elkaars complementen. 
In zekere zin ligt de bevoegdheidsverdeling krachtens het ontworpen kader in het 
verlengde van art. 523 W.Venn.: bij inherente belangenconflicten zou de toepassing van 
art. 523 W.Venn. ertoe leiden dat alle bestuurders zich moeten onthouden en dat de 
bevoegdheid verspringt naar de algemene vergadering. Omdat deze situatie zich elke keer 
zou voordoen bij de betrokken materie, wordt daarom voor die materie meteen de 
bevoegdheid van de algemene vergadering voorgeschreven. Het lijkt niet meer dan 
vanzelfsprekend dat de wetgever niet systematisch zulke inherente belangenconflicten 
organiseert. 
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TUSSENTIJDS BESLUIT BIJ DEEL I1068 

 
235. BREDE INBEDDING VAN HET CRITERIUM VAN INHERENTE BELANGENCONFLICTEN – 
De centralisatie van het bestuur is zonder meer één van de bestaansredenen van de 
vennootschap. Niettemin blijkt uit de eerste vennootschapswetgeving van de negentiende 
eeuw dat zowel de Franse als nadien de Belgische wetgever bestuurders met een groot 
argwaan bejegenden. Zulks was in de toenmalige context, met quasi geen 
aandeelhoudersbescherming en navenante misbruiken, niet geheel ongerechtvaardigd en 
paste ook in de toen overheersend contractuele opvatting van de vennootschap. In 
diezelfde periode legde NAMUR de vinger op een zere plek die een blijvende uitdaging 
zou blijken voor het vennootschapsrecht met de woorden: “Il est toujours dangereux de 
placer un homme entre son devoir et son intérêt.”1069 Vandaag duiden rechtseconomen het 
conflict tussen bestuurders en aandeelhouders aan als het eerste agency-conflict. Het zette 
de wetgever ertoe aan de algemene vergadering ruime bevoegdheden toe te meten. 
 
Geleidelijk kwam het vennootschapsrecht tot wasdom en omvatte het meer beschermende 
mechanismen, terwijl de praktijk steeds meer geconfronteerd werd met de gebreken van 
algemene vergadering, waar aandeelhouders zich soms van hun meest passieve en/of 
onwetende kant lieten zien, of zich helemaal niet lieten zien. Meerderheidsaandeelhouders 
maken misbruik van hun macht in de algemene vergadering en trokken aldus de aandacht 
op de belangendivergenties binnen de algemene vergadering, wat rechtseconomen het 
tweede agency-conflict noemen. Terzelfdertijd won de institutionele opvatting van de 
vennootschap terrein ten koste van de contractuele opvatting. Een en ander leidde tot een 
versterking van de wettelijke bevoegdheden van het bestuursorgaan die werd ingezet met 
de wet van 6 maart 1973. Vanaf de jaren ’90 werd het evenwicht wat bijgesteld in het 
voordeel van de algemene vergadering, maar niet meer fundamenteel dooreengeschud. 
 
Voortbouwend op in essentie dezelfde inzichten omvat het ontworpen rechtseconomische 
kader voor een optimale bevoegdheidsverdeling de volgende vuistregels: 

(iv) De raad van bestuur is het best geplaatst om te beslissen in materies waarin zijn 
belangen niet of nauwelijks afwijken van het vennootschapsbelang; 

(v) de algemene vergadering moet bevoegd zijn in materies waarbij het oordeel van 
het bestuursorgaan aangetast is door een rechtstreeks belangenconflict; en 

(vi) in materies waar bestuurders slechts een zijdelings belangenconflict hebben 
moet de algemene vergadering bevoegd zijn als de betrokken beslissingen ook 
een groot belang vertonen voor de vennootschap. 

 
Op de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan na, moet de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling bovendien van dwingend recht zijn, althans in aandelengenoteerde 
vennootschappen. Bevoegdheidsvragen waarop deze vuistregels geen eenduidig antwoord 
geven, dienen te worden opgelost aan de hand van het criterium van de rechtszekerheid. 

                                              
1068 De tussentijdse besluiten bij elk van de drie delen van dit proefschrift permitteren zich enige vrijheid ten opzichte 
van de structuur van de hoofdstukken, om aldus de bevindingen vanuit een enigszins ander perspectief te belichten. 
Voor een besluit dat wel de structuur van de uiteenzetting volgt, wordt verwezen naar het algemeen besluit op het 
einde van dit proefschrift. 
1069 P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 200. 
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De wetgever mag ook in de leer gaan bij het staatsrecht om ideeën op te doen, maar 
zonder de analogie als doorslaggevend argument te kunnen gebruiken. 
 
Doordat de criteria van belangenconflicten en materialiteit in grote mate blijken te stroken 
met de ratio legis, komt het ontwikkelde normatieve kader ook een sterke verklarende 
waarde toe. Ook een afbakening ten opzichte van de bestaande bijzondere regels inzake 
belangenconflicten bevestigt dat het ontworpen kader globaal genomen afgestemd is op 
het Belgische vennootschapsrecht, zowel wat de ratio legis betreft als de specifieke rol 
ervan. Wat dat laatste betreft, liet de afbakening ook toe het ontworpen 
rechtseconomische kader voldoende scherp te stellen. De bedoelde belangenconflicten 
konden preciezer worden afgelijnd als inherente belangenconflicten, belangenconflicten 
die verbonden zijn met de inhoud van de genomen beslissing en de positie van de 
bestuurder, en niet afhangen van toevallige omstandigheden. 
 
Het ontworpen rechtseconomische kader is nu afgewerkt in zijn globaliteit en klaar om te 
worden toegepast op concrete bevoegdheidsregels. Dat, samen met de analyse van die 
regels in het positieve recht, is wat volgende delen doen. 
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DEEL II. TOEWIJZING VAN CONCRETE BEVOEGDHEDEN ALS 
BINAIRE KEUZE 

 

INLEIDING 

236. Krachtens het rechtseconomische kader dat deel I aanreikte, moet men voor de 
concrete afbakening van bevoegdheden voor elk soort beslissing nagaan in welke mate de 
bij de beslissing betrokken belangen van de raad van bestuur conflicteren met het 
vennootschapsbelang (begrepen als de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op 
lange termijn). Wanneer het slechts een zijdelings belangenconflict betreft, telt ook de 
vraag hoe belangrijk de beslissing is voor de vennootschap. Op basis daarvan kan men 
dan bepalen of het onderzochte type beslissing voldoende grote agency-kosten met zich 
zou kunnen meebrengen om de tussenkomst van de algemene vergadering te wettigen. 
Deel II maakt deze oefening. Daarbij wordt de keuze van de wetgever voorlopig herleid 
tot een binaire keuze tussen algemene vergadering en raad van bestuur. Alle mogelijke 
tussenvormen en verfijningen zijn stof voor deel III. 
 
De toewijzing van concrete bevoegdheden laat zich begrijpen tegen de achtergrond van 
een basissysteem van toewijzing. Hoofdstuk II.1 graaft daarom naar de verschillende 
manieren van toewijzing van bevoegdheden (waaruit expliciete, impliciete en inherente 
bevoegdheden resulteren), hun betekenis in het Belgische vennootschapsrecht en hun 
efficiëntie in het licht van het ontworpen rechtseconomische kader. Hoofdstukken II.2 en 
II.3 toetsen vervolgens de efficiëntie van de huidige toewijzing van concrete 
bevoegdheden. Zij behandelen respectievelijk beslissingen waarbij de raad van bestuur 
een direct belangenconflict heeft en deze waarbij het belangenconflict zich slechts 
zijdelings voordoet. Om de concretisering van de algemene criteria van het 
rechtseconomische kader naar specifieke aanbevelingen voor de verschillende 
bevoegdheden zoveel mogelijk te objectiveren, steunt het onderzoek verder op 
rechtseconomische inzichten en empirische bevindingen. Om niet te vervallen in een 
encyclopedische beschrijving van alle mogelijke beslissingen, die nagenoeg het hele 
vennootschapsrecht zou bestrijken, wordt de uiteenzetting beknopt gehouden waar het 
bestaande recht voldoet aan de aanbevelingen die voortvloeien uit het rechtseconomische 
kader. Bedoeling is die bevoegdheden eruit te lichten waarvoor het bestaande recht 
tekortschiet en deze dan in detail te onderzoeken om aldus tot aanbevelingen de lege 
ferenda te komen. Met de belangrijkste en meest voorkomende argumenten pro en contra 
aandeelhoudersinspraak die in de rechtsleer geformuleerd werden, hield het 
rechtseconomische kader reeds rekening. Deze worden hier dan ook niet herhaald indien 
zij geen verbijzondering vergen voor de besproken bevoegdheid. 
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HOOFDSTUK 1. BASISSYSTEEM VOOR BEVOEGDHEIDSALLOCATIE: 
RESIDUAIRE, IMPLICIETE EN INHERENTE BEVOEGDHEDEN 

 

INLEIDING 

237. Een belangrijke vraag die onderzoek behoeft vooraleer in te gaan op de allocatie van 
concrete bevoegdheden, is welk systeem aan die allocatie ten grondslag ligt. Het is niet 
noodzakelijk zo dat de wetgever alle bevoegdheden precies en exhaustief omschrijft en 
toewijst aan de raad van bestuur of de algemene vergadering. Bevoegdheden kunnen ook 
ongeschreven zijn. De wetgever kan zich immers beperken tot een onvolledige toewijzing 
van bevoegdheden en als grondregel stellen dat alle overige, niet-benoemde 
bevoegdheden, geheten de residuaire bevoegdheden, aan een bepaald orgaan toekomen. 
Daarnaast kan een rechtssysteem het bestaan van impliciete bevoegdheden erkennen, die 
worden afgeleid uit de toegewezen bevoegdheden, en eventueel zelfs het bestaan van 
inherente bevoegdheden, die voortvloeien uit de aard van een orgaan. 
 
De twee afdelingen van dit hoofdstuk belichten eerst de residuaire bevoegdheden en dan 
de impliciete en de inherente bevoegdheden. Telkens wordt eerst het systeem van 
bevoegdheidsallocatie gedefinieerd, om vervolgens door interne en externe 
rechtsvergelijking meer inzicht te verwerven in het Belgische vennootschapsrechtelijke 
basissysteem en het te onderwerpen aan een kritische evaluatie in het licht van het in deel 
I uiteengezette rechtseconomische kader. Ondanks hun potentieel grote impact, werden de 
drie basissystemen van bevoegdheidsallocatie in de vennootschapsrechtelijke rechtsleer 
stiefmoederlijk behandeld. Daarom wordt ook een blik geworpen op de werking van deze 
figuren in het staatsrecht voor de uitwerking van de concepten en principes betreffende de 
residuaire, impliciete en inherente bevoegdheden. De klemtoon ligt in dit hoofdstuk op 
het systeem van bevoegdheidsallocatie; de optimale toewijzing van concrete 
bevoegdheden aan algemene vergadering dan wel raad van bestuur komt aan bod in de 
volgende hoofdstukken. 
 

AFDELING 1. RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN 

§ 1. Begrippenkader 

238. TOEGEWEZEN VS. RESIDUAIRE BEVOEGDHEID – Een wetgever die voor de taak staat 
bevoegdheden te verdelen tussen verschillende organen zou kunnen proberen alle 
mogelijke beslissingen te benoemen en voor elk daarvan een bevoegd orgaan aan te 
duiden. De bevoegdheden die op deze manier verdeeld worden, worden gewoonlijk 
aangemerkt als “toegewezen” of “voorbehouden” bevoegdheden1070. In principe hebben 
zij een exhaustief karakter1071 (zie echter afdeling 2). Omdat het onmogelijk is elke 

                                              
1070 Voor een aantal ruimere betekenissen, zie T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het 
perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 228. 
1071 Zie F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
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mogelijke beslissing te voorzien, zal een dergelijk systeem van toewijzing 
noodzakelijkerwijze met algemene categorieën moeten werken. 
 
Een andere manier om met onvoorzienbare bevoegdheidsvragen om te gaan, bestaat erin 
om de toegewezen bevoegdheden aan te vullen met een restcategorie, de zgn. residuaire 
bevoegdheden, en die categorie dan zonder nadere definiëring aan het ene of het andere 
orgaan toe te vertrouwen. De residuaire bevoegdheid wordt omschreven “als de 
bevoegdheid over die aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan enig welbepaald orgaan 
opgedragen zijn.”1072 Zoals § 2 zal uiteenzetten, werkt het vennootschapsrecht in de 
meeste onderzochte jurisdicties met een dergelijke restcategorie. Ook in staatkundige 
context is het systeem alomtegenwoordig. Het komt er voor in twee soorten 
verhoudingen, nl. de horizontale verhouding tussen enerzijds de wetgevende macht en 
anderzijds de uitvoerende en de rechterlijke macht en, in een (con)federale staatsstructuur, 
de verticale verhouding tussen de centrale wetgever en de (deel)statelijke wetgevers1073. 
 
239. De residuaire bevoegdheid wordt soms aangeduid met de term “volheid van 
bevoegdheid”. Deze laatste term is o.i. te onderscheiden van de residuaire bevoegdheid en 
is er in zeker opzicht zelfs aan tegenovergesteld (zie nr. 274). Om de overeenstemming 
met de betekenis in het staatsrecht1074 te bewaren, wordt de notie volheid van bevoegdheid 
het best enkel gebruikt om aan te duiden dat een orgaan binnen zijn bevoegdheid alle 
nodige of nuttige handelingen kan stellen voor de verwezenlijking van het 
vennootschapsdoel1075. Ook in het staatsrecht wijst de volheid van bevoegdheid immers 
op een alomvattende bevoegdheidstoekenning waarbij uitzonderingen restrictief moeten 
worden geïnterpreteerd1076. 
 
240. De residuaire bevoegdheden mag men evenmin verwarren met de toewijzing van 
bevoegdheden in algemene bewoordingen. Ook dit onderscheid wordt niet altijd 
voldoende scherp gemaakt. Zo werd de toewijzing van algemene bevoegdheden aan de 
gemeenschappen en de gewesten, met een aantal expliciete uitzonderingen ten voordele 
van de federale overheid, soms aangeduid als een residuaire bevoegdheid (of “residuaire 
bevoegdheid in tweede graad”)1077. Zo ook poogde SENELLE het concept van de “getrapte 
residuaire bevoegdheden” te lanceren, waarbij niet alleen de federale overheid, maar ook 
de gemeenschappen en gewesten bevoegd zouden zijn indien zij het belang voor 
gemeenschap of gewest kunnen aantonen en waarbij de federale overheid het laatste 
woord heeft1078. Hoewel het soms maar een dunne lijn is tussen residuaire en algemeen 
toegewezen bevoegdheden (nrs. 255-256), doen de algemene bewoordingen van een 

                                              
1072 R. SENELLE, “De residuaire bevoegdheden”, TBP 1980, (245) 245. 
1073 O.m. G. VAN HAEGENDOREN, “De residuaire bevoegdheid: troef of joker?”, TBP 1990, (88) 88-89. 
1074 Aan het begrip volheid van bevoegdheid komt een andere betekenis toe in het gerechtelijk recht, in het bijzonder 
art. 568 Ger.W., waar het de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg betekent om van alle mogelijke 
vorderingen kennis te nemen, ook als ze tot de niet-exclusieve bevoegdheid van een ander rechtscollege behoren, 
behoudens exceptie in limine litis (M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Academia Press, 2004, 88-89). 
In tegenstelling tot de vennootschapsrechtelijke begrippen volheid van bevoegdheid en residuaire bevoegdheid, gaat 
het hier dus om een soort concurrerende bevoegdheid in tweede orde. 
1075 Zo BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 289. 
1076 G. VAN HAEGENDOREN, “De residuaire bevoegdheid: troef of joker?”, TBP 1990, (88) 89. 
1077 Oorspronkelijke tekst van de Memorie van Toelichting bij het ontwerp, geciteerd in het advies RvS, Parl.St. 
Kamer 1988, nr. 516/1, 38. 
1078 R. SENELLE, “De residuaire bevoegdheden”, TBP 1980, (245) 251. 



200 

bevoegdheidstoewijzing in principe niet af van het voorbehouden karakter ervan1079. Bij 
de “getrapte residuaire bevoegdheden” werd terecht opgemerkt dat het eigenlijk gaat om 
toegewezen, parallelle bevoegdheden van de verschillende entiteiten elk binnen hun eigen 
domein1080 (zie nr. 585). Het onderscheid tussen residuaire en algemeen toegewezen 
bevoegdheden zal verder van belang blijken bij de vermijding van 
bevoegdheidsconflicten (nr. 254) en de mogelijkheid om afwijkende regelingen op te 
nemen in de statuten (nr. 753). 
 
241. OMVANG VAN DE RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN – Uit de definitie van de residuaire 
bevoegdheid volgt dat de omvang ervan negatief evenredig is met die van de toegewezen 
bevoegdheden. In een residuair systeem behoren alle bevoegdheden die niet worden 
toegewezen in principe tot de residuaire bevoegdheden (zie echter afdeling 2), zodat de 
laatste aan de hand van de eerste worden afgebakend. 
 
De omvang van de residuaire bevoegdheden is dan ook een evolutief gegeven: zij 
krimpen in telkens de wetgever nieuwe bevoegdheden toewijst en groeien aan wanneer de 
wetgever een bepaalde toewijzing ongedaan maakt, eventueel partieel door een 
uitzondering te maken op een algemene regel (die als regel behouden blijft). Zo heeft de 
Belgische wetgever in 2012 onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen ingevoerd op de 
verplichte tussenkomst van de algemene vergadering voor fusie (artt. 699, § 6, 722, § 6 en 
736, § 6 W.Venn.; zie nrs. 543 en 713). De overgrote meerderheid van de rechtsleer is van 
oordeel dat deze bevoegdheden sindsdien dus weer in de residuaire beslissings-
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen1081; slechts een kleine minderheid stelt dat 
geen enkele formaliteit meer nodig is in de vennootschappen die vrijgesteld zijn van het 
houden van een algemene vergadering en dat dus ook de raad van bestuur geen besluit 
meer hoeft te nemen1082 (zie nr. 713). Voor nog andere bevoegdheden werkt de residuaire 
techniek in omgekeerde richting: daar is de residuaire bevoegdheid de algemene regel en 
sluit de wetgever bepaalde subcategorieën van bevoegdheden uit van de residuaire 
bevoegdheid door ze expliciet aan de algemene vergadering toe te wijzen. Zo behoort de 
beslissing tot instelling van een rechtsvordering namens de vennootschap algemeen 
gesproken tot de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur1083. Wanneer het echter 
gaat om een aansprakelijkheidsvordering tegen een bestuurder voorziet de wetgever sinds 
1991 (nr. 172) bij wijze van uitzondering in de bevoegdheid van de algemene vergadering 
(art. 561 W.Venn.) en zelfs van de minderheidsaandeelhouders (art. 562 W.Venn.). 
 

                                              
1079 Zie K. MUYLLE, “Faut-il transférer les compétences résiduelles?”, Jura Falc. 1994-95, (401) 405; G. VAN 

HAEGENDOREN, “De residuaire bevoegdheid: troef of joker?”, TBP 1990, (88) 89. 
1080 P. PEETERS, “Vlottende residuaire gewest- en gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische Staat: een 
zinvolle en haalbare kaart”, TBP 1990, (79) 84; K. MUYLLE, “Faut-il transférer les compétences résiduelles?”, Jura 
Falc. 1994-95, (401) 404-405. 
1081 I.v.m. binnenlandse vereenvoudigde fusie: J.-A. DELCORDE, “Les procédures de fusion et de scission simplifiées 
entre sociétés d’un même groupe” in G.-A. DAL (ed.), Droit des groupes de sociétés. Questions pratiques, Brussel, 
Larcier, 2013, (43) 62; P. MALHERBE en D. DANTHINE, “Procédures de fusion et de scission nationales et squeeze-
out: la loi du 8 janvier 2012”, RPS 2012, (395) 442; P. VANDENDRIESSCHE en A. HERMANS, “Verslaggevings- en 
documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen anno 2012”, TBH 2012, (663) 683. I.v.m. grensoverschrijdende 
vereenvoudigde fusie: G. PALMAERS en A. GUBBELS, “De grensoverschrijdende fusie”, T.Fin.R. 2008, (251) 274. 
1082 J. VERMEYLEN en A. DAUWE, “De binnenlandse en de grensoverschrijdende fusie- en splitsingsprocedures na de 
wet van 8 januari 2012: een kritische analyse”, RW 2012-13, (962) 980. 
1083 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 505. 
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In de specifieke context van het vennootschapsrecht krijgt de variabiliteit van de 
residuaire bevoegdheden nog een extra dimensie die niet bestaat in het staatsrecht. Omdat 
de exacte inhoud van de residuaire bevoegdheden minstens gedeeltelijk ongekend is, zal 
de toewijzing ervan in principe van aanvullend recht zijn (nr. 753), in tegenstelling tot de 
toegewezen bevoegdheden (nrs. 730 en 752). De vennootschapsstatuten kunnen dus 
residuaire bevoegdheden onttrekken aan de raad van bestuur door de algemene 
vergadering er bevoegd voor te verklaren. In het Belgische vennootschapsrecht kan zo’n 
statutaire afwijking zowel op de gehele residuaire bevoegdheid slaan als op een deel 
daarvan, al is het laatste het meest gebruikelijk1084. In Nederland zijn enkel punctuele 
afwijkingen toegestaan en kunnen de statuten niet de volledige categorie van residuaire 
bevoegdheden overdragen aan het niet-residuair bevoegde orgaan1085. Het gevolg van het 
suppletieve karakter van de residuaire bevoegdheden is dat de omvang van deze 
bevoegdheden niet alleen mee-evolueert met de wettelijke bevoegdheidsverdeling, maar 
ook varieert naargelang de statutaire toewijzing van bevoegdheden. 
 
Uit de variabiliteit van de omvang van de residuaire bevoegdheden volgt ook dat het 
residuair bevoegde orgaan niet automatisch ook het machtigste orgaan is. Vooral in 
politieke context gaat men vaak verkeerdelijk uit van een dergelijke veronderstelling en is 
de mogelijke omkering van de residuaire bevoegdheden naar de gemeenschappen en 
gewesten, zoals die in art. 35 GW is voorzien, vooral om die reden een heikel punt 
(daarover nr. 259). Terecht stipt VELAERS daarbij aan dat “[n]iet het systeem van 
bevoegdheidsverdeling […] bepalend [is] voor de omvang van de autonomie van de 
deelstaten, doch wel wat er in de lijst van respectievelijk aan de staat of aan de deelstaten 
toegewezen bevoegdheden voorkomt.”1086 Sommige rechtssystemen sommen de 
voorbehouden bevoegdheden zo uitgebreid op dat de residuaire bevoegdheden van weinig 
belang zijn, terwijl zij in andere landen de essentie uitmaken van de bevoegdheden van de 
deelstaten1087. 
 
242. VERENIGBAARHEID VAN RESIDUAIRE EN TOEGEWEZEN BEVOEGDHEDEN BIJ 

HETZELFDE ORGAAN – In een residuair systeem is een nauwkeurige bepaling van de 
bevoegdheden van het residuair bevoegde orgaan niet absoluut noodzakelijk. De wetgever 
kan zich ertoe beperken enkel aan één orgaan specifieke bevoegdheden toe te wijzen en 
het andere orgaan eenvoudigweg met de restbevoegdheden te bekleden. Deze aanpak 
wordt hierna een “zuiver residuair” systeem genoemd. Het residuair stelsel vereist dat één 
orgaan ten minste over de residuaire bevoegdheden beschikt, maar sluit niet uit dat 
daarnaast ook onderdelen van de bevoegdheidssfeer van het residuair bevoegde orgaan 
uitdrukkelijk worden benoemd1088. In dat laatste geval wordt hierna van een ‘gematigd 
residuair’ stelsel gesproken. Zo heeft ook de Belgische federale overheid in de verticale 
verhouding ten opzichte van de gemeenschappen en de gewesten niet alleen residuaire 

                                              
1084 HELLEMANS, De algemene vergadering, 683-684. 
1085 E. VAN DER HEIJDEN, W. VAN DER GRINTEN en P. DORTMOND, Handboek voor de naamloze en de besloten 
vennootschap, Deventer, Kluwer, 2013, 478. 
1086 J. VELAERS, “Artikel 35 van de Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE 

BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die 
Keure, 2011, (155) 165. 
1087 W. VERRIJDT, “De omkering van de residuaire bevoegdheden: sleutel of slot?”, TBP 2011, (503) 507, vn. 59. 
1088 P. PEETERS, “Vlottende residuaire gewest- en gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische Staat: een 
zinvolle en haalbare kaart”, TBP 1990, (79) 84. 
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bevoegdheden, maar vooral ook toegewezen bevoegdheden en beschikt de wetgever, wat 
de horizontale dimensie betreft, naast de residuaire bevoegdheid over heel wat 
toegewezen bevoegdheden1089. 
 
Boven werd gesteld dat de precieze inhoud van de residuaire bevoegdheden afhangt van 
de reikwijdte van de door de wet toegewezen bevoegdheden. In een zuiver residuair 
systeem zijn dat enkel de toegewezen bevoegdheden van het andere, niet-residuair 
bevoegde orgaan. In een gematigd residuair stelsel bepalen ook de aan het residuair 
bevoegde orgaan toegewezen bevoegdheden de omvang van de residuaire bevoegdheden. 
Door aan het residuaire bevoegde orgaan zoveel mogelijk bevoegdheden specifiek toe te 
wijzen, kunnen de residuaire bevoegdheden gereduceerd worden tot de echte 
vergetelheden van de wetgever. Deze worden hierna aangemerkt als de “residuaire 
bevoegdheden in enge zin”1090. Het wezenskenmerk van de residuaire bevoegdheden ligt 
immers in “het onbepaalde, het niet voorziene”1091. 
 
243. VERHOUDING RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN MET TOEGEWEZEN BEVOEGDHEDEN VAN 

EEN ANDER ORGAAN – Het adaptief karakter van de residuaire bevoegdheden heeft ten 
slotte ook gevolgen bij bevoegdheidsdiscussies: een toegewezen bevoegdheid gaat voor 
op de residuaire bevoegdheid. Deze laatste bestaat uitsluitend uit wat niet toegewezen is, 
zodat beide types van bevoegdheden eigenlijk niet eens kúnnen conflicteren en er geen 
sprake is van een echte voorrangsregel. Het is vooral deze regel die aan de kwalificatie 
van de verschillende bevoegdheden als toegewezen of residuair een uitermate groot 
belang verleent. 
 

§ 2. Analyse van het huidige recht 

244. INLEIDING – De residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur lijkt 
vanzelfsprekend voor vele Belgische juristen, wat wellicht te maken heeft met het feit dat 
de bestuursbevoegdheid vaak geacht wordt deel uit te maken van die residuaire 
bevoegdheid (daarover subparagraaf A). Omdat deze veronderstelling betwijfelbaar zal 
blijken én de beoordeling van het residuair systeem zelf in elk geval niet mag afhangen 
van wat in ons rechtssysteem (op het eerste gezicht) in de residuaire categorie valt, 
worden hierna ook buitenlandse rechtsstelsels onderzocht. Deze passen het residuair 
systeem slechts in gematigde vorm toe, waarbij aan het residuair bevoegde orgaan ook 
toegewezen bevoegdheden te beurt vallen en de residuaire bevoegdheden slechts deze in 
enge zin omvatten. Die residuaire bevoegdheden sensu stricto kunnen zowel bij de raad 
van bestuur (subparagraaf B) als bij de algemene vergadering (subparagraaf C) gesitueerd 
worden. Telkens valt op hoe de bevoegdheid om de vennootschap te besturen een 
toegewezen bevoegdheid vormt, hetgeen ook voor het Belgische recht verdedigd zal 
worden, zij het in andere vorm. 
                                              
1089 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 392 (verticale 
verhouding), 35 (federaal niveau), 348 (gemeenschaps- en gewestniveau). 
1090 Vgl. S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de la 
fin? Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 101. De auteurs beschouwen de 
teogewezen bevoegdheden ten onrechte als een onderdeel van de residuaire bevoegdheden sensu lato. Juister zou het 
zijn om te spreken van de toewijsbare (of voorzienbare) bevoegdheden. 
1091 R. SENELLE, “De residuaire bevoegdheden”, TBP 1980, (245) 245. 
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A. Schijnbaar zuiver residuaire bevoegdheden in het Belgische vennootschapsrecht 

245. BELGIË – Het Belgische vennootschapsrecht werkt met een residuair systeem, 
waarbij de residuaire bevoegdheid in 1973 omgekeerd werd (zie nr. 168). Art. 522, § 1, 
eerste lid W.Venn. houdt nu “[d]e raad van bestuur […] bevoegd om alle handelingen te 
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering 
bevoegd is.” De rechtsleer leidt daar eenstemmig uit af dat de wettelijke bevoegdheden 
van de algemene vergadering diegene zijn die de wet haar toewijst en dat de raad van 
bestuur bevoegd is voor de overige beslissingen. Art. 522, § 1, eerste lid W.Venn. omvat 
m.a.w. een positieve omschrijving van de residuaire bevoegdheid. Op het eerste gezicht is 
deze opvatting onverenigbaar met de tekst van art. 531 W.Venn., dat de algemene 
vergadering immers de meest uitgebreide bevoegdheid toedicht. Dit artikel werd wellicht 
over het hoofd gezien door de wetgever toen die de residuaire bevoegdheden aan de raad 
van bestuur toekende (nr. 258)1092. Op basis van het adagium lex posterior derogat priori 
mag het dan ook nagenoeg elke betekenis ontzegd worden1093 (zie echter nr. 201 i.v.m. 
impasses in het bestuursorgaan en advies van de algemene vergadering). 
 
246. Naast zijn residuaire bevoegdheden kan de raad van bestuur in België nauwelijks 
aanspraak maken op enige expliciet toegewezen beslissingsbevoegdheden. Zijn wettelijke 
bevoegdheden, zoals de rechtsleer die gewoonlijk opsomt, houden geen zelfstandige 
inhoudelijke beslissingsbevoegdheid in. Dat is het geval voor de bevoegdheid tot 
bijeenroeping van de algemene vergadering, tot beantwoording van vragen van 
aandeelhouders op de algemene vergadering, tot verdaging van de algemene vergadering 
en tot opmaak van de inventaris, het (geconsolideerd) jaarverslag en de wettelijk vereiste 
bijzondere rapporten1094. Iets complexer is de bevoegdheidsverdeling inzake de 
                                              
1092 L. DABIN, “Les difficultés d’application de la première directive communautaire de coordination du droit des 
sociétés, en matière de validité des engagements des sociétés anonymes” in M. LUTTER, H. KOLLHOSSER en W. 
TRUSEN (eds.), Festschrift für Johannes Bärmann, Munchen, Beck, 1975, (235) 242-243; X. DIEUX, “L’exercice du 
pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques incertitudes” in Mélanges Jean Pardon, Brussel, 
Bruylant, 1996, (251) 253; F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 W.Venn.” in H. 
BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
1093 P. BAERT, “Commentaar bij art. 522 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl.; K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze 
Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van 
vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 5; F. HELLEMANS, “Tijd voor afscheid van een tache de beauté: in de BVBA en 
de NV komt de residuaire bevoegdheid toe aan het bestuursorgaan”, TRV 2013, (815) 815; F. HELLEMANS en S. 
MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl.; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 162; M. VAN DER HAEGEN en 
C. VERBRAEKEN, “L’adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés”, JT 
1974, (125) 131; L. SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, 
Brussel, Bruylant, 1975, 35, vn. 131; D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des 
administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant 
d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 126; E. WYMEERSCH, “Rondgang langs enkele vennootschapsrechtelijke 
ontwikkelingen over de periode 1964-2000”, TPR 2001, (413) 415. Het feit dat de tekst werd behouden bij de 
codificatie van het Wetboek van Vennootschappen doet daar niet aan af (K. GEENS, F. HELLEMANS en M. 
WYCKAERT, “Artikelsgewijze commentaar van de inhoudelijke wijzigingen ingevolge het Wetboek van 
vennootschappen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit, 
Kalmthout, Biblo, 2002, (27) 277). 
1094 Bv. GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 475; T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het 
perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 232-233. 
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jaarrekening, al kan de enige echte beslissingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, nl. 
deze over waarderingskwesties (zie daarover nr. 702) er als deel van diens inherente 
bevoegdheid gezien worden (zie nrs. 304-305). De overige frequent vermelde bevoegd-
heden van het bestuursorgaan, vnl. de uitkering van een interimdividend, kapitaal-
verhogingen binnen het kader van het toegestaan kapitaal en het oprichten van een 
directiecomité, zijn weliswaar inhoudelijke beslissingsbevoegdheden, maar de raad van 
bestuur beschikt er enkel over mits statutaire machtiging. Het gaat daar m.a.w. om 
gedeelde bevoegdheden of aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden 
waarvan de wetgever expliciet aanstipt dat deze bevoegdheid (of een onderdeel daarvan) 
aan de raad van bestuur kan worden gedelegeerd (zie nrs. 590, 736 e.v. en 591 
respectievelijk). 
 
De zuiver residuaire beslissingsbevoegdheid van de Belgische raad van bestuur zou enkel 
te begrijpen vallen indien men aan de residuaire bevoegdheid een bijzonder ruime 
draagwijdte verleent. In de rechtsleer is te lezen dat zij een heel aantal specifieke 
bevoegdheden omvat, zoals de benoeming en vergoeding van managers1095, evenals voor 
de aanduiding en vergoeding van bestuurders voor bijzondere opdrachten (nrs. 331 en 
353), de benoeming van de dagelijks bestuurder1096, de uitoefening van het 
werkgeversgezag van de vennootschap1097 en de aanduiding van een vaste 
vertegenwoordiger voor vennootschappen waarin de vennootschap bestuurder is1098 en de 
overname namens de vennootschap van handelingen gesteld vóór de verwerving van 
rechtspersoonlijkheid, als dat niet in de oprichtingsakte is gebeurd1099. De residuaire 
bevoegdheid kan enkel “zuiver” zijn indien zij daarnaast ook de meer algemene 
bevoegdheid tot het besturen van de vennootschap dekt. In het Belgische 
vennootschapsrecht ontbreekt, net zoals in de meeste andere landen, een nauwkeurige 
wettelijke omschrijving van deze bevoegdheid1100 (zie ook nrs. 299-306). Sinds kort 
maakt art. 424bis W.Venn. wel melding van de “bestuursbevoegdheden” van de raad van 
bestuur in de afbakening van de eigen bevoegdheden van de raad van bestuur in zijn 
relatie tot het directiecomité, dat, wanneer het werd opgericht, in principe houder is van 
de residuaire bevoegdheid1101. Eventueel zou men daarin een expliciete toewijzing van de 
bestuursbevoegdheid kunnen lezen. Uit de hierna volgende randnummers blijkt dat zo’n 
toewijzing wel vaker een neveneffect is van de introductie van een lichte vorm van duaal 
bestuur. Afdeling 2 zal echter aantonen dat de bestuursbevoegdheid nog veel duidelijker 

                                              
1095 Bepaling 6.3 Corporate Governance Code 2009; bepaling 5.2 Code Buysse. Met uitzondering van deze aspecten 
die de wet van 6 april 2010 aan de algemene vergadering heeft toegewezen (nrs. 348 e.v.). 
1096 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 362; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 480-481; HAINAUT-
HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 504; J.-M. NELISSEN-GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in 
JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002: wet corporate governance, Kalmthout, Biblo, 2003, 
(106) 145. 
1097 Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 451. 
1098 H. DE WULF, “De rechtspersoon-bestuurder en de schriftelijke algemene vergadering”, NJW 2003, (474) 476; 
GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 495; E. SPRUYT, “De Wet ‘Deugdelijk Bestuur’: Statutair werk aan de winkel 
voor het notariaat?”, Not.Fisc.M. 2003, afl. 1, (1) 5. 
1099 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 175; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 365; D. VAN GERVEN, 
“Overname van verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting” (noot onder Antwerpen 18 maart 
1992), TBH 1995, (28) 35; R. TAS, “Commentaar bij art. 60 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
1100 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 122-126. 
1101 J. MEUNIER, “Le nouveau comité de direction des sociétés anonymes. Quelles ‘directions’ choisir?”, RPS 2004, 
(5) 40. 
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is toegewezen (zij het niet expliciet), zodat het Belgische systeem eigenlijk een gemengd 
residuair systeem vormt. De rechtsvergelijkende analyse in volgende subparagraaf toont 
alvast aan dat een zuiver residuair systeem hoogst uitzonderlijk zou zijn. 
 

B. Verduidelijking aan de hand van rechtsvergelijking 

1. Bestuursorgaan met residuaire en toegewezen bevoegdheden 

247. PROBLEEMSTELLING – Wanneer het bestuursorgaan residuair bevoegd is en een 
duale structuur heeft, zal de residuaire bevoegdheid verder moeten worden verdeeld 
tussen beide leden van het bestuursorgaan. Een soortgelijke complicatie doet zich op vrij 
unieke wijze voor in de verticale bevoegdheidsverdeling in de Belgische staatsstructuur, 
omdat het deelstatelijk niveau er opgesplitst is in gemeenschappen en gewesten. De grote 
vraag bij een eventuele verschuiving van de residuaire bevoegdheid naar het deelstatelijke 
niveau, is wat het “gemeenschapsresidu” en wat het “gewestresidu” is1102. Het intrinsiek 
onbepaald karakter van de residuaire bevoegdheden maakt deze opsplitsing moeilijk1103. 
Voorstellen om de residuaire bevoegdheden zo logisch en efficiënt mogelijk1104 toe te 
kennen door zich te baseren op de verwantschap met de expliciet toegekende 
gemeenschaps- of gewestbevoegdheden (“vlottende residuaire bevoegdheden” of 
compétences residuelles alternées), creëren enkel nieuwe bevoegdheidsvragen1105 en doen 
op die manier af van de duidelijkheid van het residuair stelsel (zie nr. 254). 
 
248. FRANKRIJK – De evolutie van het Franse vennootschapsrecht toont de noodzaak aan 
van een precisering van de residuaire bevoegdheden wanneer een bestuursorgaan in twee 
geledingen wordt opgesplitst. De raad van bestuur was er vroeger georganiseerd volgens 
monistisch model. Aan hem kwam de restbevoegdheid toe en aan de algemene 
vergadering enkel voorbehouden bevoegdheden, krachtens een bepaling in de Code de 
commerce waar het Belgische art. 522 W.Venn. sterk op lijkt1106. In 2001 voerde de loi-
NRE (loi relative aux nouvelles régulations économiques) de keuze in tussen enerzijds 
een duale bestuursstructuur, met een directoire en een conseil de surveillance en 
anderzijds een monistisch systeem met een conseil d'administration, maar ook een niet 
onbelangrijke directeur général. Deze wet verving meteen ook de toewijzing van de 
meest uitgebreide bevoegdheden door een meer restrictieve formulering1107: de unitaire 
raad van bestuur heeft sindsdien een algemene bevoegdheid van oriëntatie en toezicht, 
                                              
1102 F. DELPEREE en A. ALEN, “De residuaire bevoegdheden”, RW 1991-92, (345) 347-348). Deze vraag wordt 
bijkomend bemoeilijkt door asymmetrische gemeenschaps- en geweststructuren (J. VELAERS, “Artikel 35 van de 
Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), 
Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 193-194). 
1103 S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de la fin? 
Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 144. 
1104 Ibid., 147. 
1105 P. PEETERS, “Vlottende residuaire gewest- en gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische Staat: een 
zinvolle en haalbare kaart”, TBP 1990, (79) 86-87; J. VELAERS, “Artikel 35 van de Grondwet: het ‘begin van het 
einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen 
in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 195-196; W. VERRIJDT, “De omkering van de residuaire 
bevoegdheden: sleutel of slot?”, TBP 2011, (503) 508-509. 
1106 J. STOUFFLET, “Les pouvoirs du conseil d’administration de la société anonyme française” in Liber Amicorum 
Commission Droit et Vie des affaires, Brussel, Bruylant, 1998, (407) 409-410. 
1107 Wet nr. 2001-420 van 15 mei 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 
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terwijl de directeur général zijn “meest uitgebreide bevoegdheden” behoudt, met 
voorbehoud voor de bevoegdheden die de wet voor de algemene vergadering of de raad 
van bestuur reserveert1108. Dat geldt ook voor het directoire in een duaal systeem, met 
uitzondering van de bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering 
of de conseil de surveillance toekent1109. 
 
249. DUITSLAND – Dat een duale bestuursstructuur vaak tot gevolg heeft dat de 
bestuursbevoegdheid expliciet wordt toegewezen, komt duidelijk tot uiting in het Duitse 
vennootschapsrecht. Net zoals in Frankrijk komt de residuaire bevoegdheid in Duitsland 
toe aan het bestuursorgaan, al wordt zij daar negatief omschreven. De wet expliciteert er 
dat de algemene vergadering slechts “beslist in de in de wet en de statuten uitdrukkelijk 
bepaalde gevallen”1110. In Duitsland heet deze regel het Enumerationsprinzip1111, dat erop 
neerkomt dat de residuaire bevoegdheid aan de algemene vergadering wordt ontzegd1112. 
Naast residuaire bevoegdheden beschikt het Duitse bestuursorgaan ook over expliciet 
toegewezen bevoegdheden. Zo is de leiding van de vennootschap een expliciete wettelijke 
bevoegdheid van de Vorstand1113. De bestuursbevoegdheid maakt er dus geen integraal 
deel uit van de residuaire bevoegdheid. 
 
250. GROOT ONTWERP – In de duale bestuursstructuur zoals die werd voorgesteld in het 
Groot Ontwerp, had de algemene vergadering eveneens enkel de bij wet of statuten 
toegewezen bevoegdheden. De bestuurders-zaakvoerders oefenden de residuaire 
bevoegdheid uit, waarvan de aan de algemene vergadering en de raad van toezicht 
toegewezen bevoegdheden waren uitgesloten1114. Ook daar wees de wet de 
bestuursbevoegdheid uitdrukkelijk toe: de raad van beheer of de bestuurder-zaakvoerder 
werd expliciet “belast met het beheer van de zaken van de vennootschap1115, terwijl de 
raad van toezicht opgedragen werd toe te zien op het beheer van de vennootschap1116. 
 
251. ONTWERP SE-VERORDENING – De eerste ontwerpen van SE-Verordening bevatten 
een gedetailleerde lijst van toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering1117. 
Het bestuursorgaan was er opgedeeld in een leidinggevend en een toezichthoudend 
orgaan, waarvan het eerste de residuaire bevoegdheid zou hebben1118 en het tweede belast 

                                              
1108 Art. L. 225-56 Code de commerce. 
1109 Art. L. 225-64, § 1 Code de commerce. 
1110 AktG § 119 Abs. 1 in initio (eigen vertaling). 
1111 J. SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener 
Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nrs. 6, 9. 
1112 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nrs. 1 en 9. 
1113 AktG § 76 Abs. 1. 
1114 Art. 96, § 1 Groot Ontwerp en Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 104-105. 
1115 Art. 90, eerste lid Groot Ontwerp. 
1116 Artt. 90, eerste lid en 101, eerste lid Groot Ontwerp. 
1117 Art. 83 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut van de Europese Vennootschap, Pb.C. 
10 oktober 1970, afl. 124, 1; art. 83 Voorstel Commissie, 19 maart 1975 voor een verordening van de Raad 
betreffende het statuut van de Europese Gemeenschap, COM(75)150 def., EC Bull Supp. 1975, afl. 74, 50; art. 81 
Voorstel Commissie, 25 augustus 1989 voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
Gemeenschap [sic], Pb.C. 16 oktober 1989, afl. 263, 41. 
1118 Art. 64, § 1 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut van de Europese Vennootschap, 
Pb.C. 10 oktober 1970, afl. 124, 1; art. 64, § 1 Voorstel Commissie, 19 maart 1975 voor een verordening van de 
Raad betreffende het statuut van de Europese Gemeenschap, COM(75)150 def., EC Bull Supp. 1975, afl. 74, 50. 
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zou zijn met het toezicht op het beheer door het leidinggevende orgaan1119. Zoals boven 
reeds uiteengezet, bevat de uiteindelijke verordening geen uitgebreide bevoegdheids-
regeling (nr. 167). 
 

2. Algemene vergadering met residuaire en toegewezen bevoegdheden 

252. NEDERLAND – In Nederland bezit de algemene vergadering de residuaire 
bevoegdheid1120, bovenop haar toegewezen bevoegdheden. Er is dus sprake van een 
gematigd residuair stelsel. Vanuit Belgisch oogpunt kan een toekenning van de residuaire 
bevoegdheid aan de algemene vergadering onpraktisch overkomen. Echter, evenmin als in 
de in vorige randnummers besproken duale bestuursstructuren omhelst de residuaire 
bevoegdheid in Nederland de bestuursbevoegdheid. Deze draagt de wet er expliciet op 
aan het bestuursorgaan1121. Ook de bevoegdheden van de algemene vergadering worden 
voor een groot deel uitdrukkelijk toegewezen1122. De residuaire bevoegdheid van de 
algemene vergadering wordt er nagenoeg gereduceerd tot de beslissingen die de wetgever 
niet heeft (kunnen) voorzien, de residuaire bevoegdheden in de strikte zin van het woord 
dus. 
 
Doordat het Nederlandse vennootschapsrecht de residuaire bevoegdheid en de 
bestuursbevoegdheid over twee organen opsplitst, leunt het de facto zeer dicht aan bij een 
toewijzingssysteem. Voor bevoegdheden die de wet niet expliciet toekent, moet men 
immers nagaan of zij deel uitmaken van de residuaire bevoegdheid van de algemene 
vergadering of van de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur1123. Daarbij neemt 
men als leidraad dat de algemene vergadering houder is van “bevoegdheden die wezenlijk 
betrekking hebben op de structuur van de vennootschap of de beschikking over (een zeer 
wezenlijk deel van) haar onderneming”1124. Ook de bestuursbevoegdheid van de raad van 
bestuur is een vage categorie, die ruim wordt geïnterpreteerd. Zij bevat naast de dagelijkse 
leiding ook de voorbereiding, bepaling en uitvoering van het beleid en de strategie1125. 
Daaronder “vallen alle handelingen die al dan niet met gebruikmaking van de financiële 
middelen van de vennootschap zijn gericht op de verwezenlijking van het 
vennootschappelijk doel”1126, een vage omschrijving die gelijkt op de Belgische residuaire 
bevoegdheid zoals art. 522 W.Venn. die verwoordt. Meer concreet ziet men bv. het 
nemen van deelnemingen, benoemen en ontslaan van werknemers en het beheer van het 
vennootschapsvermogen als bestuurshandelingen1127.  
 

                                              
1119 Art. 73, § 1 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut van de Europese Vennootschap, 
Pb.C. 10 oktober 1970, afl. 124, 1; art. 73, § 1 Voorstel Commissie, 19 maart 1975 voor een verordening van de 
Raad betreffende het statuut van de Europese Gemeenschap, COM(75)150 def., EC Bull Supp. 1975, afl. 74, 50. 
1120 Art. 2:107, eerste lid Nederlands BW. 
1121 Art. 2:129, § 1 Nederlands BW. 
1122 P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 161. 
1123 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 375. 
1124 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 375. 
1125 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 474; A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering 
van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 27. 
1126 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 475. 
1127 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 475. 
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253. GEWIJZIGD VOORSTEL VAN SE-VERORDENING – Het gewijzigd voorstel van SE-
Verordening van 1991 liet de keuze tussen unitaire en duale bestuursstructuur1128 (zie 
nr. 167). Het is in deze versie (vgl nr. 251) dat de algemene vergadering naast een aantal 
toegewezen bevoegdheden ook de residuaire bevoegdheid in de schoot geworpen kreeg, 
namelijk die bevoegdheden die niet in een Verordening, een Richtlijn, het nationaal recht 
of de statuten exclusief aan het/een bestuursorgaan zijn toegewezen1129. De bestuurs-
bevoegdheid was uit de residuaire bevoegdheid gelicht door middel van een expliciete 
toewijzing ervan aan de raad van bestuur in een monistische structuur1130 en aan het 
leidinggevende orgaan in een duale structuur1131. 
 

§ 3. Rechtseconomische beoordeling 

A. Sterkte van het residuair systeem: rechtszekerheid 

254. VOLLEDIGHEID EN CONFLICTVRIJHEID – De grote sterkte van het residuaire systeem 
ligt in zijn duidelijkheid en rechtszekerheid. Deze voordelen vloeien in de eerste plaats 
voort uit de volledigheid van de bevoegdheidstoewijzingen in dit systeem. Het opnemen 
van een restcategorie in de wettelijke bevoegdheidsverdeling laat immers toe het 
machtsvacuüm te vermijden dat dreigt te ontstaan in een zuiver toewijzingssysteem, waar 
men alle bevoegdheden op exhaustieve manier probeert op te sommen1132. Toegegeven, 
een relatieve volledigheid zou men nog kunnen bereiken door in een toewijzingssysteem 
de bevoegdheden algemeen te omschrijven en/of door algemene regels te bepalen inzake 
bevoegdheidsverdeling. Er is echter nog een tweede manier waarop het residuair systeem 
bijdraagt tot de rechtszekerheid, die een toewijzingssysteem niet op equivalente wijze kan 
realiseren. Het residuaire stelsel loopt in zijn zuivere vorm geen en in gematigde vorm 
slechts een verminderd risico op overlappende bevoegdheden. Door het adaptief karakter 
van de residuaire bevoegdheid (nrs. 241 en 243) geldt immers dat als het ene orgaan 
bevoegd is, het andere, residuair bevoegde orgaan onbevoegd is. Tijdens de voorbereiding 
van het Groot Ontwerp werd dan ook benadrukt dat de bedoeling van het residuaire 
systeem erin bestond elke overlapping tussen bevoegdheden van verschillende organen te 
vermijden1133. 
 
In een toewijzingssysteem of zelfs een gematigd residuair systeem bestaat er wel een 
risico van conflicterende bevoegdheden. Dat risico ontstaat zodra twee organen over 
toegewezen bevoegdheden beschikken, omdat voor die bevoegdheden geen automatische 
adaptatie gebeurt. Voor de oplossing daarvan zal een eenduidige voorrangsregel nodig 
zijn. Het is vooral in de verticale verdeling van bevoegdheden tussen staatkundige 
entiteiten dat dergelijke conflicten tussen gelijkwaardige, nevengeschikte bevoegdheden – 
vergelijkbaar met eventuele conflicten tussen algemene vergadering en raad van bestuur 

                                              
1128 Art. 61 gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese 
Vennootschap, 6 mei 1991, COM (91) 174. 
1129 Ibid., art. 81. 
1130 Ibid., art. 66, § 1. 
1131 Ibid., art. 62, § 1. Het toezichthoudende orgaan heeft in dat geval de bevoegdheid toe te zien op het 
leidinggevende orgaan (ibid., art. 63, § 1). 
1132 P. PEETERS, “Vlottende residuaire gewest- en gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische Staat: een 
zinvolle en haalbare kaart”, TBP 1990, (79) 80. 
1133 Advies van de Raad van State bij het Groot Ontwerp, 200. 
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in een institutionele opvatting van de vennootschap – zich voordoen. Het Belgische 
Grondwettelijk Hof zoekt de oplossing dan in het redelijkheids- en 
evenredigheidsbeginsel, dat inhoudt dat een overheid “bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden de uitoefening van de bevoegdheden van de andere overheden niet 
onmogelijk of overdreven moeilijk mag maken.” Doet een overheid dat toch, dan schendt 
ze de bevoegdheidsverdeling, ook al valt de betrokken materie binnen haar formele 
bevoegdheid1134. In de horizontale verhoudingen tussen de verschillende staatsmachten 
leidt het principe van democratische legitimiteit tot een voorrangsregel in het voordeel 
van het parlement, vergelijkbaar met de voorrang van de algemene vergadering in de 
contractuele opvatting van de vennootschap. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
voorrangsregel voor besluitvorming in de Europese Unie: als een handeling meerdere 
doelen nastreeft, moet voor de vaststelling van de besluitvormingsprocedure worden 
nagegaan wat het hoofddoel of de voornaamste component van de handeling is (het 
criterium van het zwaartepunt)1135. Als de ene doelstelling niet secundair is ten opzichte 
van de andere, wordt voorrang verleend aan de rechtsgrond die het Europees Parlement de 
ruimste inspraak biedt1136. 
 
Verder (nrs. 299-305) zal blijken dat een zekere bestuursbevoegdheid, die o.m. de 
strategie van de vennootschap omvat, mag worden opgevat als een aan de raad van 
bestuur toegewezen bevoegdheid. Het is niet denkbeeldig dat deze bevoegdheid soms zal 
conflicteren met de (eveneens toegewezen) bevoegdheid van de algemene vergadering 
inzake fusie en andere belangrijke transacties die ook een element van strategie in zich 
dragen. In dat geval moet de respectieve bevoegdheid van elk orgaan naar redelijkheid 
worden afgebakend, met indien nodig een voorrang voor de algemene vergadering. 
 
255. NUANCERING – De boven gedane rechtsvergelijking leert ons dat het voordeel van de 
rechtszekerheid eigenlijk niet zozeer aan het etiket “residuair systeem” vastkleeft, maar 
veeleer aan de vraag of alle vage, algemene bevoegdheden aan één en hetzelfde orgaan 
toegewezen zijn. Wanneer dat niet het geval is, kunnen ook in een residuair systeem nog 
veel bevoegdheidsdiscussies ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval in Nederland, waar de 
bestuursbevoegdheid toekomt aan het niet residuair bevoegde orgaan, nl. het 
bestuursorgaan (nr. 252). Omdat de bestuursbevoegdheid moeilijk precies te definiëren 
valt (zie Afdeling 3), bereikt deze (nochtans toegewezen) bevoegdheid bijna dezelfde 
mate van algemeenheid als de residuaire bevoegdheid. Het gevolg is dat men dan in elk 
concreet geval opnieuw de moeilijke beoordeling moet maken of een bepaalde beslissing 
onder de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan of de residuaire bevoegdheid van 
de algemene vergadering valt. Het systeem werkt dan de facto als een toewijzingssysteem 
(nr. 252). Op die manier poogt men van twee walletjes te eten. Weliswaar kan men zo het 
voordeel incorporeren van een toewijzingssysteem, nl. een betere inhoudelijke toewijzing 
van bevoegdheden (nrs. 257-265), maar daarmee wordt het voordeel van het residuair 
systeem, nl. de rechtszekerheid, grotendeels tenietgedaan. Dat een dergelijke situatie niet 
optimaal is, mag blijken uit het feit dat in de praktijk vaak de neiging ontstaat om de regel 

                                              
1134 J. VELAERS, “Artikel 35 van de Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE 

BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die 
Keure, 2011, (155) 207. Zo ook de Raad van State, zie G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application 
en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 351-352. 
1135 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 83. 
1136 Ibid., 84-85. 
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van art. 107 lid 1 BW om te draaien en de wet zo te interpreteren dat de residuaire 
bevoegdheid bij de het bestuursorgaan ligt1137. 
 
In Frankrijk lag de moeilijke definieerbaarheid van de bestuursbevoegdheid dan ook aan 
de grondslag van de toekenning van de residuaire bevoegdheid aan de raad van 
bestuur1138. Hoewel dat in België niet zo expliciet blijkt uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 1873 (nr. 168), heeft wellicht de overweging meegespeeld 
dat door de bestuursbevoegdheid als deel van de residuaire bevoegdheid te laten, meteen 
ook de moeilijkheid om de bestuursbevoegdheid te definiëren van de baan was. Meteen 
was ook het risico uitgeschakeld dat een algemene bevoegdheidstoewijzing aan zowel de 
algemene vergadering als de raad van bestuur tot onduidelijkheid zou leiden. 
 
256. Omgekeerd kan een rechtssysteem dat uitsluitend met toegewezen bevoegdheden 
werkt, ook een hoge graad van rechtszekerheid bewerkstelligen als een goed uitgebouwd 
residuair systeem. Dit kan meer bepaald door de toewijzingen aan het ene orgaan precies 
en limitatief op te sommen en alle vage bevoegdheidscategorieën bij één enkel orgaan te 
leggen. Een voorbeeld daarvan is Delaware. De DGCL kent aan geen van de 
vennootschapsorganen de residuaire bevoegdheid toe, maar stipuleert wel dat, behoudens 
afwijkende bepalingen in de DGCL of het charter van de vennootschap, “[t]he business 
and affairs of every corporation [...] shall be managed by or under the direction of a 
board of directors”1139. Strikt gelezen is dit niet meer dan een toekenning van de 
bestuursbevoegdheid. Deze bevoegdheid wordt in de Verenigde Staten in het algemeen 
echter extreem ruim geïnterpreteerd:  

“The basic management function of directors, as traditionally defined, can be 
summarized as including: (1) setting the course of the enterprise by determining 
the company's general objectives, goals, and philosophies; (2) selecting the chief 
executive and senior officers and seeing that able young executives are developed; 
(3) determining executive compensation, pension, and retirement policies; (4) 
delegating to the chief executive and subordinate executives authority for 
administrative action; (5) providing advice, counsel, and assistance to corporate 
officers; (6) fixing policies relating to such matters as pricing, labor relations, 
expansion, and new products; (7) determining the dividend payments, financing, 
and capital changes; (8) monitoring the company's progress, exercising vigilance 
for its welfare, and taking appropriate action in light of its progress; (9) 
submitting for shareholder action proposals requiring their approval; and (10) 
creating adequate machinery for conducting the board's business”.1140 

 
Ook in Delaware wordt de wettelijke bevoegdheid van de bestuurders inzake “the 
business and affairs” geïnterpreteerd als een ruime vrijgeleide aan de raad van bestuur om 
zonder tussenkomst van de algemene vergadering te handelen1141. De bevoegdheid van de 

                                              
1137 P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 161 
(afkeurend); R. NOWAK, “Corporate Board in the Netherlands” in P. DAVIES, K. HOPT, R. NOWAK en G. VAN 

SOLINGE (eds.), Corporate Boards in Law and Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, (429) 477-478. 
1138 J. STOUFFLET, “Les pouvoirs du conseil d’administration de la société anonyme française” in Liber Amicorum 
Commission Droit et Vie des Affaires, Brussel, Bruylant, 1998, (407) 409. 
1139 Section 141(a) DGCL. 
1140 J. COX en T. HAZEN, Treatise on the Law of Corporations, New York, Aspen, 2011, § 9:5. 
1141 R. BALOTTI en J. FINKELSTEIN, Delaware Law of Corporations and Business Organizations, Aspen, 2012, § 4:1. 
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algemene vergadering is dan weer zo beperkt dat de raad van bestuur de facto een 
residuaire bevoegdheid heeft, al wordt dat slechts zeer uitzonderlijk zo genoemd1142. 
Hoewel het recht van Delaware aldus een grote rechtszekerheid bewerkstelligt, zal uit 
volgende hoofdstukken blijken dat dit systeem niet voldoet aan de vooropgestelde 
inhoudelijke criteria voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling. 
 

B. Zwakte van het residuair systeem: onmogelijkheid van inhoudelijke beoordeling 

257. INLEIDING – Indien men opteert voor een residuair stelsel, is een belangrijke vraag 
bij welk orgaan de residuaire bevoegdheden moeten liggen. Wanneer men een aantal 
residuaire systemen nader onderzoekt, komt men tot de vaststelling dat er geen 
overtuigende redenen bestaan waarom de residuaire bevoegdheid aan het ene of het 
andere orgaan toekomt, anders dan de boven gedane praktische vaststelling dat de 
residuaire bevoegdheid en de bestuursbevoegdheid moeilijk uit elkaar te houden zijn 
(nr. 255). De verschillende bestaande redenen komen steeds neer op een afweging tussen 
de “legitimiteit” van de algemene vergadering en de efficiëntie van het bestuursorgaan 
(onderverdeling 1), die op het eerste gezicht aansluit bij het ontworpen rechtseconomische 
kader. Het probleem ligt echter in de ongedifferentieerde aanpak van het residuair 
systeem (onderverdeling 2). Daardoor kan men geen verfijnde afweging maken tussen 
efficiëntie en legitimiteit, maar moet men kiezen voor het ene of andere. Het is deze alles-
of-niets-aanpak die tot gevolg heeft dat het gehanteerde rechtseconomische kader slechts 
beperkt toepasbaar is op de toewijzing van residuaire bevoegdheden (onderverdeling 3). 
 

1. Drijfveren voor allocatie van residuaire bevoegdheden 

258. CONTRACTUELE OPVATTING ALS DRIJFVEER VOOR RESIDUAIR BEVOEGDE ALGEMENE 

VERGADERING – België heeft steeds een systeem van residuaire bevoegdheden 
gehanteerd, maar vroeger was de toedeling ervan anders (vgl. nr. 245). De Wet van 1873 
kende niet de raad van bestuur, maar de algemene vergadering de residuaire bevoegdheid 
toe, door haar “de meest uitgebreide bevoegdheid [toe te kennen] om de handelingen die 
de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen” (art. 59, eerste lid Wet 1873; 
later art. 70 Venn.W. en per vergissing nog steeds in art. 531 W.Venn.; zie nrs. 168 en 
245). De raad van bestuur had toen enkel toegewezen bevoegdheden. Daaronder viel ook 
de bevoegdheid om daden van beheer te stellen1143, zodat een belangrijk deel van wat 
vandaag tot de bestuursbevoegdheid gerekend wordt (nrs. 304-305), toen ook al bij de 
raad van bestuur lag en geen deel uitmaakte van de residuaire bevoegdheden. 
 
De toewijzing van de residuaire bevoegdheden aan de algemene vergadering was ook in 
het buitenland gebruikelijk. Dat was niet alleen het geval in Nederland, waar de residuaire 
bevoegdheid nog steeds bij de algemene vergadering ligt (nr. 252), maar ook in de eerste 
codificatie van het Duitse recht van 1861. De algemene vergadering had toen in het 
algemeen een ruimere bevoegdheid, waarvan men schrijft dat ze berustte op de idee van 

                                              
1142 Bv. C. JORDAN, “The Conundrum of Corporate Governance”, Brooklyn Journal of International Law 2005, (983) 
1023, vn. 132; X., “Panel Discussion: A Hypothetical Problem on Securities Law”, United States-Mexico Law 
Journal 1995, (93) 104. 
1143 Art. 44 Wet 1873. 
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democratie en zelfbestuur1144. Deze benadering schreef zich in in de toen nog 
overheersende contractuele opvatting van de vennootschap. In deze opvatting gaan alle 
machten uit van de algemene vergadering en is het de algemene vergadering die 
bevoegdheden “delegeert” aan de raad van bestuur (nrs. 19 e.v.). Vanuit dat gezichtspunt 
is het logisch dat de restbevoegdheid bij de algemene vergadering lag. 
 
De band tussen de contractuele opvatting en de residuaire bevoegdheid van de algemene 
vergadering is nog steeds zichtbaar in de huidige bepalingen omtrent de CV. Deze 
vennootschapsvorm wordt vrij algemeen als contract gekwalificeerd, zelfs door 
voorstanders van de institutionele visie1145. Hoewel het Wetboek van vennootschappen 
zulks niet uitdrukkelijk stipuleert, neemt de rechtsleer aan dat het in deze 
vennootschapsvorm de algemene vergadering is die de residuaire bevoegdheden 
uitoefent1146. Daarvoor put men argumenten uit de sterk contractuele gedachte in de CV 
dat de bevoegdheden er niet door de wet worden toegekend, maar door de algemene 
vergadering (art. 355, eerste lid, 3° W.Venn.)1147. De oorsprong van de macht was dus de 
drijvende factor. Het feit dat de wetgever in 1873 in de naamloze vennootschap de daden 
van beheer niettemin voorbehield aan het bestuursorgaan paste eveneens in de 
contractuele opvatting, gezien de oorsprong van deze regel in de lastgeving (zie art. 1988, 
eerste lid BW). 
 
Hoofdstuk I.1 (nr. 22) beschreef reeds hoe men vanaf eind negentiende eeuw de 
contractuele opvatting steeds meer begon te verlaten ten voordele van de institutionele 
opvatting. Daarin staan de algemene vergadering en de raad van bestuur niet langer in een 
hiërarchische verhouding, maar op gelijke voet. De algemene vergadering werd niet 
langer beschouwd als de oorsprong van bevoegdheden in een vennootschap, zodat een 
andere grondslag nodig was voor de toewijzing van de residuaire bevoegdheden. 
 
259. LEGITIMITEIT ALS DRIJFVEER VOOR RESIDUAIR BEVOEGDE ALGEMENE VERGADERING 

– Een vergelijking met de Belgische en Europese staatsstructuur leert dat de locatie van 
de residuaire bevoegdheden ook daar bepaald is door meer algemene opvattingen inzake 
de oorsprong van de macht en de nood om de legitimiteit ten opzichte van die 
oorspronkelijke macht te bewaren. Legitimiteitsoverwegingen en het contractuele 
denkkader zijn in die zin verwant met mekaar. Dat blijkt vooreerst zeer duidelijk in de 
horizontale bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Daar 
behoort de residuaire bevoegdheid in een parlementair stelsel doorgaans aan de 
wetgevende macht1148, terwijl de uitvoerende macht enkel over toegewezen bevoegdheden 
beschikt. Dat laatste is expliciet in de Belgische Grondwet neergelegd (art. 105 GW) en 
vloeit op zijn beurt voort uit het feit dat de machten afgeleid zijn van het volk (zie art. 33, 
eerste lid GW)1149. De residuaire bevoegdheid van de federale wetgevende macht wordt 

                                              
1144 C. LORENZ, Die Zuständigkeit der Hauptversammlung im deutschen und US-amerikanischen Gesellschaftsrecht, 
Hamburg, Dr. Kovac, 2009, 60. 
1145 WYCKAERT, Kapitaal, 26. 
1146 A. VAN HULLE en K. VAN HULLE, De coöperatieve vennootschap, Antwerpen, Kluwer, 1996, 279; VAN RYN, 
Principes, I, nr. 1029. 
1147 A. VAN HULLE en K. VAN HULLE, De coöperatieve vennootschap, Antwerpen, Kluwer, 1996, 279. 
1148 Dit is niet noodzakelijk zo in een presidentieel stelsel: F. DELPÉRÉE en A. ALEN, “De residuaire bevoegdheden”, 
RW 1991-92, (345) 345. 
1149 Zie A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 664. 
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aldus afgeleid uit de algemene economie van de Grondwet, en dit zowel t.a.v. de federale 
uitvoerende en rechterlijke macht als t.a.v. de gemeenschappen en gewesten1150. 
 
Wat de verticale bevoegdheidsverdeling betreft, heerst vaak de misconceptie dat de 
toekenning van residuaire bevoegdheden te maken heeft met de keuze voor een federale 
dan wel confederale structuur1151. Deze toekenning hangt echter samen met de manier 
waarop deze structuur tot stand is gekomen: centripetaal (of associatief) dan wel 
centrifugaal (of dissociatief). De meeste federale staten zijn ontstaan volgens het 
centripetale model. Daarbij staan de samenstellende delen een welbepaald deel van hun 
soevereiniteit af en behouden ze gewoonlijk de residuaire bevoegdheden1152. In de VS 
bijvoorbeeld beschikt het federale Congress alleen over de zgn. “enumerated powers”1153. 
Een residuaire bevoegdheid van de centrale overheid is dan weer kenmerkend voor een 
centrifugaal federalisme. De macht komt er oorspronkelijk van de unitaire staat, die bij 
federalisering machten moet afstaan aan de nieuwe deelstaten en – opnieuw – de 
residuaire bevoegdheid behoudt. Zo’n proces heeft zich in België voltrokken, zodat tot op 
heden de residuaire bevoegdheid bij de federale overheid is gebleven. Tot 1993 werd dat 
afgeleid uit artt. 38 en 39 GW1154; sindsdien blijkt dat ondubbelzinnig uit art. 35 GW (oud 
art. 25bis GW). Opnieuw is het dus de “oorspronkelijke” houder van de macht die over de 
residuaire bevoegdheden blijft beschikken. Onder invloed van veranderende opvattingen 
daarover wilden een aantal politieke partijen het Belgische systeem veranderen. Sinds 
1993 voorziet art. 35, tweede lid GW dan ook in een verschuiving van de residuaire 
bevoegdheden: alle bevoegdheden die niet zijn voorbehouden aan de federale overheid, 
zouden toekomen aan de deelgebieden. De toewijzing van residuaire bevoegdheden heeft 
echter een grote politiek-symbolische betekenis en is daarom zeker in België zwaar 
geladen1155. Het artikel is om die reden nog niet in werking getreden. 
 
Ook in de residuaire bevoegdheidstoewijzing in de verticale Europese dimensie kan men 
de redenering over de oorsprong van de macht terugvinden. In de Europese Unie geldt het 
beginsel van bevoegdheidstoedeling of attributie van bevoegdheid1156: de Unie heeft 
                                              
1150 J. VELAERS, De Grondwet en de raad van state, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 250; A. ALEN en 
K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 35 (op federaal niveau), 348 (op 
gemeenschaps- en gewestniveau); K. MUYLLE, “Faut-il transférer les compétences résiduelles?”, Jura Falc. 1994-95, 
(401) 401-402). 
1151 S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de la fin? 
Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 107-111; J. VELAERS, “Artikel 35 van de 
Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), 
Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 158-164; W. VERRIJDT, 
“De omkering van de residuaire bevoegdheden: sleutel of slot?”, TBP 2011, (503) 504-505. 
1152 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 7-9; F. DELPÉRÉE en 
A. ALEN, “De residuaire bevoegdheden”, RW 1991-92, (345) 345; P. PEETERS, “Vlottende residuaire gewest- en 
gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische Staat: een zinvolle en haalbare kaart”, TBP 1990, (79) 81; J. 
VELAERS, “Artikel 35 van de Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en 
E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, 
(155) 164-165. 
1153 Xde amendement Amerikaanse grondwet. 
1154 W. VERRIJDT, “De omkering van de residuaire bevoegdheden: sleutel of slot?”, TBP 2011, (503) 503. 
1155 J. VELAERS, “Artikel 35 van de Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE 

BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die 
Keure, 2011, (155) 168. 
1156 P. CRAIG en G. DE BÚRCA, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 73-74; 
K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 78-79. 
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alleen de bevoegdheden die haar in de Verdragen worden toegedeeld1157; andere 
bevoegdheden behoren toe aan de lidstaten1158. De achterliggende bedoeling is het 
beschermen van de bevoegdheden van de lidstaten, als oorspronkelijk soevereine staten, 
tegen een uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie1159. 
 
De vergelijking met het staatsbestel bevestigt de achterliggende redenering in de 
oorspronkelijke toewijzing van residuaire bevoegdheden in vennootschappen. De 
politieke vereiste van legitimiteit kan echter niet als zodanig als reden getransponeerd 
worden naar de vennootschap (zie nrs. 47-57) en kan bijgevolg de tanende kracht van 
argumenten geput uit de contractuele opvatting niet opvangen. 
 
260. EFFICIËNTIE ALS DRIJFVEER VOOR RESIDUAIR BEVOEGDE RAAD VAN BESTUUR – 
Terwijl de contractuele opvatting steeds meer genuanceerd werd, begon geleidelijk aan 
ook de aandacht voor efficiëntie te groeien. In Duitsland leidden deze veranderende 
opvattingen reeds in 1937 tot een radicale ommekeer in de wetgeving: de tot dan toe 
sterke algemene vergadering bleek niet naar behoren te werken: aandeelhouders hadden te 
weinig kennis van zaken, konden niet altijd naar de algemene vergadering komen en het 
bijeenroepen van de algemene vergadering werd vaak te omslachtig bevonden voor een 
vlot bestuur. De Duitse wetgever droeg daarom de bestuursbevoegdheden op aan de 
Vorstand1160 en ontnam de algemene vergadering haar residuaire bevoegdheden1161. 
Hoewel dat niet de hoofdreden was, paste deze evolutie ook in het door het Nazi-
gedachtengoed geïnspireerde Führerprinzip1162. In België verschoven de residuaire 
bevoegdheden naar de raad van bestuur in 1973 (nr. 258 en 168), vooral omdat daarmee 
ook de bestuursbevoegdheid overging (nr. 262). De uitoefening daarvan door de algemene 
vergadering werd als inefficiënt ervaren, waardoor er in de statuten voordien al vaak van 
werd afgeweken (nr. 162). De toekenning van de residuaire bevoegdheden aan de raad 
van bestuur kan vandaag op goedkeuring rekenen in de rechtsleer omdat deze 
“[overeenstemt] met de feitelijke situatie binnen de meeste nv’s, waar de leidende impuls 
veel meer uitgaat van het bestuursorgaan dan van de algemene vergadering”1163. 
 

2. Ongedifferentieerde aanpak 

261. NIET-DIFFERENTIATIE BINNEN DE RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN – In de boven 
besproken motieven voor de toewijzing van de residuaire bevoegdheid valt de focus op 
die gelegd wordt op de voordelen van het ene dan wel het andere orgaan. In de meer 
evenwichtige verdeling van bevoegdheden tussen de algemene vergadering en de raad van 
bestuur die de wetgever vandaag nastreeft (nr. 179), is de toewijzing van residuaire 
                                              
1157 Art. 5 eerste lid VEU. 
1158 Art. 4, eerste lid en art. 5, tweede lid VEU. 
1159 G. DE BAERE en K. GUTMAN, “Federalism and International Relations in the European Union and the United 
States: A Comparative Outlook” in E. CLOOTS, G. DE BAERE en S. SOTTIAUX, Federalism in the European Union, 
Oxford, Hart, 2012, (131) 139. 
1160 A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 54. 
1161 C. LORENZ, Die Zuständigkeit der Hauptversammlung im deutschen und US-amerikanischen Gesellschaftsrecht, 
Hamburg, Dr. Kovac, 2009, 76. 
1162 C. LORENZ, Die Zuständigkeit der Hauptversammlung im deutschen und US-amerikanischen Gesellschaftsrecht, 
Hamburg, Dr. Kovac, 2009, 75-77. 
1163 F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
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bevoegdheden aan de algemene vergadering noch de toewijzing ervan aan de raad van 
bestuur ideaal. Immers, waar de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan in 
sommige gevallen leidt tot onaanvaardbare agency-kosten, leidt de residuaire 
bevoegdheid van de algemene vergadering in andere gevallen dan weer tot 
onaanvaardbaar hoge transactiekosten. Een systeem van residuaire bevoegdheden scheert 
immers alle niet-toegewezen bevoegdheden over dezelfde kam. Dat maakt net de essentie 
van uit van zo’n systeem – het gaat om de groep van beslissingen die de wetgever niet 
heeft voorzien – zodat élk residuair systeem in sommige gevallen tot een ongelukkige 
bevoegdheidsverdeling kan leiden. Als gevolg daarvan ontstaat soms de neiging om de 
uitzonderingen op het systeem, nl. de impliciete en inherente bevoegdheden te ver te 
rekken (zie afdeling 2).  
 
262. In een niet of weinig gematigd residuair systeem strekt het gebrek aan differentiatie 
zich uit tot de residuaire bevoegdheden sensu lato. Zoals boven uiteengezet, neemt men in 
het Belgische vennootschapsrecht soms aan dat de bevoegdheid tot besturen onder de 
residuaire bevoegdheden valt. Historisch gezien is het samenvallen van de bestuurs-
bevoegdheid met de residuaire bevoegdheid bepalend geweest voor de toewijzing ervan 
aan de raad van bestuur. Zoals boven beschreven had de wetgever van 1873 de residuaire 
bevoegdheid impliciet en suppletief aan de algemene vergadering toegewezen (art. 59, 
eerste lid van de Wet van 1873; zie nr. 156), terwijl de raad van bestuur bevoegd was voor 
daden van beheer (nr. 258). De beperking van zijn bevoegdheid tot daden van beheer, met 
uitsluiting van daden van beschikking, vormde een voelbare handicap voor de raad van 
bestuur. De statuten losten dit vaak op door een aantal bevoegdheden of de gehele 
residuaire bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur (nrs. 162 en 405) en de 
wetgever volgde door in 1973 de residuaire bevoegdheden van de algemene vergadering 
naar de raad van bestuur te verschuiven (nrs. 168 en 406). 
 
Wanneer de bestuursbevoegdheid deel uitmaakt van de residuaire bevoegdheid, is het 
inderdaad logisch deze aan de raad van bestuur toe te kennen (zie afdeling 3). De 
verschuiving van de residuaire bevoegdheid was echter een ruwe oplossing voor het 
probleem dat de raad van bestuur een volledige bestuursbevoegdheid nodig had. De 
residuaire bevoegdheden dekten immers vooral de “vergetelheden” van de wetgever of de 
residuaire bevoegdheden sensu stricto. Bij de optimale allocatie van deze laatste 
bevoegdheden werd niet stilgestaan. Nochtans hoeft de bevoegdheid tot besturen zelf niet 
noodzakelijk deel te uit te maken van de residuaire bevoegdheden (nr. 242) en kan de 
bestuursbevoegdheid afzonderlijk naar de raad van bestuur worden overgebracht. Zo werd 
dat gedaan in Nederland. Daar lagen, net zoals vroeger in België, de residuaire 
bevoegdheden lange tijd bij de algemene vergadering1164. Zij werd toen immers als het 
hoogste orgaan gezien en de aandeelhouders moesten beschermd worden tegen 
misbruiken van bestuurders1165. De noodzaak om de bestuursbevoegdheden aan het 
bestuursorgaan toe te kennen, is er niet opgelost met het ruwe middel van de omslag van 
de residuaire bevoegdheden naar het bestuursorgaan, maar door specifiek de 
bestuursbevoegdheden zelf aan het bestuursorgaan toe te kennen (nr. 252). De andere kant 

                                              
1164 A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 7, 20 
en 25. 
1165 Voor Nederland: A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, 
Kluwer, 2007, 20. Voor België: nrs. 150 e.v. 
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van de medaille is wel dat de Nederlandse oplossing het voordeel van het residuair 
systeem op het vlak van rechtszekerheid voor een groot deel teniet doet (nr. 255). 
 

3. Beoordelingskader niet volledig toepasselijk op residuaire bevoegdheden sensu stricto 

263. CRITERIUM VAN BELANGENCONFLICTEN – Op het eerste gezicht is niet alleen de 
toekenning van de bestuursbevoegdheid, maar ook die van de residuaire bevoegdheden 
sensu stricto aan het bestuursorgaan in lijn met het boven opgebouwde rechtseconomische 
kader, dat berust op een afweging van incentieven en besluitvormingskosten. In de raad 
van bestuur zijn de besluitvormingskosten immers altijd lager dan in de algemene 
vergadering, terwijl de algemene vergadering slechts in een aantal gevallen voorrang 
verdient wegens een inherent belangenconflict in hoofde van het bestuursorgaan. De 
basisregel lijkt dus te zijn dat de raad van bestuur bevoegd is, met uitzondering voor 
gevallen waar zijn belangen strijdig zijn met die van de algemene vergadering, die in die 
uitzonderingsgevallen bevoegd is. 
 
Deze redenering is foutief. De bevoegdheidsrelevante belangenconflicten zijn immers 
materiegebonden, m.a.w. afhankelijk van de inhoud van de concrete bevoegdheid. Bij een 
ruime categorie van bevoegdheden waartussen niet gedifferentieerd wordt en waarvan 
men de precieze inhoud a priori niet eens kent, blijft men per definitie ook in het 
ongewisse over het al dan niet bestaan van inherente belangenconflicten. Zelfs een ruwe, 
ongedifferentieerde toepassing van het rechtseconomisch kader, waarbij het voldoende 
zou zijn dat de meeste bevoegdheden juist worden toegewezen, is om die reden niet 
haalbaar voor residuaire bevoegdheden. Residuaire bevoegdheden zijn dus een geval 
apart, omdat het niet om een inhoudelijke regel gaat en het rechtseconomische kader er 
daarom slechts beperkt toepassing op vindt. 
 
264. STAATSRECHT – In het staatsrecht botst men op hetzelfde probleem i.v.m. de 
residuaire bevoegdheden zodra men meer inhoudelijke criteria wenst te hanteren dan de 
origine van bevoegdheden. In de verticale bevoegdheidsverdeling in (con)federale 
structuren wordt bv. vaak gewag gemaakt van het subsidiariteitsbeginsel, doorgaans 
geïnterpreteerd als het principe dat bevoegdheden op dat niveau moeten liggen dat ze het 
meest efficiënt kan uitoefenen. Het subsidiariteitsbeginsel is dus vergelijkbaar met het 
ontworpen rechtseconomische kader in die zin dat beide inhoudelijke efficiëntie 
nastreven. Ook voor het subsidiariteitsbeginsel neemt men dan ook aan dat het geen 
impact heeft op de allocatie van residuaire bevoegdheden1166. De beoordeling van 
efficiëntie vergt immers een in concreto beoordeling per bevoegdheid, wat bij residuaire 
bevoegdheden net niet mogelijk is1167. 

                                              
1166 S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de la fin? 
Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 116-122; J. VELAERS, “Artikel 35 van de 
Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), 
Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 167. 
1167 S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de la fin? 
Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 119-120; J. VELAERS, “Artikel 35 van de 
Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), 
Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 167-168. 
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265. REVERSIBLE DEFAULTS – Op het eerste gezicht zijn er argumenten te vinden voor de 
residuaire bevoegdheid sensu stricto van de algemene vergadering in de techniek van de 
“reversible defaults”, die BEBCHUK voorstelt voor de bepaling van de inhoud van 
suppletieve regels. Wanneer de wetgever moet kiezen tussen twee aanvaardbare 
aanvullende regels, moet hij volgens BEBCHUK de voorkeur geven aan degene die minst 
gunstig is voor het bestuur en het management. Indien een andere regel meer efficiënt 
blijkt in een concrete vennootschap, zal haar raad van bestuur immers wel het initiatief 
nemen om een algemene vergadering over een statutaire afwijking te laten beraadslagen. 
In het omgekeerde geval zou het moeilijker zijn voor de algemene vergadering om een 
afwijking in haar voordeel te bewerkstelligen, omdat zij – vooral ten gevolge van het 
probleem van collectieve actie – minder vaak initiatief zal nemen1168. Toegepast op de 
bevoegdheidsverdeling, zou deze theorie betekenen dat het vennootschapsrecht het best 
op aanvullende wijze voorschrijft dat de algemene vergadering houder is van de 
residuaire bevoegdheden in strikte zin. Om de mogelijkheid van toepassing in concreto te 
waarborgen, zou dan wel verboden moeten worden om de categorie van de residuaire 
bevoegdheden sensu stricto als zodanig over te dragen naar de raad van bestuur en zouden 
afwijkingen enkel toelaatbaar mogen zijn voor specifieke bevoegdheden. Zoals reeds 
aangestipt, gaat het Nederlandse systeem in die zin (nr. 241). 
 
Om twee redenen kan de techniek van de reversible defaults o.i. geen oplossing bieden. 
Ten eerste hebben bestuur en management in Belgische of, meer algemeen, continentaal-
Europese context niet evenveel inspraak in statutenwijzigingen (zie nr. 540). Ten tweede 
gaat het bij reversible defaults om een specifieke regel, die in het voordeel van de 
algemene vergadering of in het voordeel van het bestuursorgaan geformuleerd kan 
worden, zonder dat het ene a priori beter is dan het andere. De wetgever kan dus 
inschatten of de kwestie überhaupt belangrijk genoeg is om de bevoegdheid van de 
algemene vergadering te overwegen. Reversible defaults kunnen m.a.w. gereserveerd 
worden voor materies die daar belangrijk genoeg voor zijn of, beter nog, aan de criteria 
van het ontworpen rechtseconomische kader voldoen. Bij residuaire bevoegdheden gaat 
het daarentegen om een onbenoemde groep van bevoegdheden, waarvan er een aantal 
wellicht te weinig belang toekomt om de tussenkomst van de algemene vergadering te 
rechtvaardigen. Zij zijn immers onbekend tot de bevoegdheid gebruikt moet worden – en 
blijven dan nog onbekend voor de overige residuaire bevoegdheden. Dat heeft tot gevolg 
dat, bij toepassing van reversible defaults op de residuaire bevoegdheden, voor elke 
concrete uitoefening van een “nieuwe” residuaire bevoegdheid door de raad van bestuur 
een buitengewone algemene vergadering bijeen zou moeten komen om de statuten te 
wijzigen en de raad van bestuur bevoegd te maken als dat efficiënter is. Het uiteindelijke 
resultaat is een bijkomende verhoging van de transactiekosten: in plaats van een gewone 
algemene vergadering of een bijeenkomst van de raad van bestuur zou meestal zelfs een 
buitengewone algemene vergadering vereist zijn. 
 
Reversible defaults kunnen dus, evenmin als alle andere onderzochte redeneringen, een 
optimale allocatie van residuaire bevoegdheden garanderen. De moeilijkheid van een 

                                              
1168 L. BEBCHUK, “The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1395) 
1411-1412; L. BEBCHUK en A. HAMDANI, “Optimal Defaults for Corporate Law Evolution”, Northwestern 
University Law Review 2001-02, (489) 492-493, 500-505. 
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goede inhoudelijke toewijzing van bevoegdheden is dan ook de achillespees van het 
residuair systeem. Toch blijft er ruimte voor een aantal criteria van het gehanteerde 
rechtseconomische kader, nl. dat van rechtszekerheid en dat van het belang van de 
beslissing. Deze vormen dan ook de basis voor het hierna volgende voorstel de lege 
ferenda. 
 

C. Voorstel de lege ferenda: residuaire bevoegdheid met beperkte kwantitatieve correctie 

266. RAAD VAN BESTUUR ALS RESIDUAIR BEVOEGDE ORGAAN – Omwille van de 
voordelen van volledigheid en rechtszekerheid wordt hier voor het residuaire systeem 
gekozen zoals dat vandaag al bestaat. Rechtszekerheid wordt vooral bereikt door 
bestuursbevoegdheid en residuaire bevoegdheid bij hetzelfde orgaan te leggen (nr. 255), 
maar wegens de bestuursbevoegdheid moet dat wel het bestuursorgaan zijn (zie nr. 306). 
Bovendien strookt de “impliciete voorrang” van de toegewezen bevoegdheden van de 
algemene vergadering op de grotendeels residuaire bevoegdheden van de raad van bestuur 
met het hier gehanteerde rechtseconomische kader: als de algemene vergadering een 
toegewezen bevoegdheid heeft, is dat immers omdat er hoge agency-kosten te verwachten 
zijn in geval van beslissing door de raad van bestuur (wegens inherent belangenconflict 
en/of materialiteit van de transactie). Het dwingend karakter van de bevoegdheden van de 
algemene vergadering (zie nrs. 136 e.v. en 730 e.v.) is erop gericht te vermijden dat deze 
in handen zouden vallen van de raad van bestuur, of tenminste niet op diens eigen 
initiatief (m.a.w. hooguit door delegatie door de algemene vergadering zelf). Het is dan 
niet meer dan logisch dat de raad van bestuur zich ook via zijn residuaire bevoegdheden 
niet in die beslissingen kan mengen. 
 
267. MOGELIJKE TOEWIJZING VAN BESTUURSBEVOEGDHEID – De voordelen van het 
residuair systeem in termen van volledigheid en de daaruit voortvloeiende rechtszekerheid 
bestaan uiteraard vooral voor de bevoegdheden die de wetgever niet kan voorzien. In het 
staatsrecht bevelen sommige auteurs dan ook aan om minstens de kernen van het 
bevoegdheidsresidu positief te omschrijven en, beter nog, daar zo ver in te gaan dat de 
residuaire bevoegdheden enkel nog de vergetelheden en nieuw opduikende bevoegdheden 
omvatten1169. 
 
Zoals reeds uiteengezet, heeft het residuair systeem echter nog een tweede voordeel, nl. 
dat het overlappende bevoegdheden vermijdt en dus geen nood heeft aan de vaak 
complexe voorrangsregels die in een zuiver toewijzingssysteem onontbeerlijk zijn 
(nr. 254). Men moet daarom zeer voorzichtig omspringen met de aanbeveling uit 
staatsrechtelijke hoek en nauwlettend toezien dat men daarmee geen toewijzingssysteem 
creëert en aldus mogelijks nieuwe bevoegdheidsconflicten in het leven roept. In de 
Belgische vennootschapscontext zou men bij een residuaire bevoegdheid van het 
bestuursorgaan eventueel nog de bestuursbevoegdheid kunnen toekennen met de 
eenvoudige voorrangsregel dat deze geen inbreuk kan maken op de toegewezen 

                                              
1169 P. PEETERS, “Vlottende residuaire gewest- en gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische Staat: een 
zinvolle en haalbare kaart”, TBP 1990, (79) 84; S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la 
Constitution: fin du début ou début de la fin? Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. 
VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 
103; W. VERRIJDT, “De omkering van de residuaire bevoegdheden: sleutel of slot?”, TBP 2011, (503) 507. 
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bevoegdheden van de algemene vergadering. Afdeling 3 van dit hoofdstuk gaat verder in 
op de rol van deze bevoegdheid in het basissysteem. 
 
268. BEPERKTE KWANTITATIEVE UITZONDERING OP RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN – Zelfs 
als men een belangrijk bevoegdhedenpakket op conflictvrije wijze uit de residuaire 
categorie kan lichten, blijven er nog altijd een aantal residuaire bevoegdheden over – 
minstens de residuaire bevoegdheden sensu stricto. Omdat de inhoud van deze 
bevoegdheden niet gekend is, zo wees vorige subparagraaf uit, kan men de toewijzing 
ervan niet optimaliseren op basis van inhoudelijke, kwalitatieve criteria, zoals het 
criterium van de inherente belangenconflicten. Men kan de inhoudelijke criteria ook niet 
als dusdanig in algemene bewoordingen in de wet opnemen zonder in te boeten aan 
rechtszekerheid, hetgeen net de bestaansreden uitmaakt van het residuair systeem. Door 
zulke algemene criteria te hanteren zou men de facto weer in een toewijzingssysteem 
vervallen (vgl. nr. 252). Om die reden werd het idee van de “vlottende residuaire 
bevoegdheden” dan ook afgeschoten in de rechtsleer (nr. 247). De doelstellingen van 
inhoudelijke efficiëntie en van rechtszekerheid staan voor residuaire bevoegdheden 
onvermijdelijk op gespannen voet, zodat een andere oplossing moet worden gezocht. 
 
De overgang van algemeen naar concreet is minder delicaat voor kwantitatieve criteria. 
Daar ligt mogelijks een sleutel tot de oplossing van het dilemma. Het ontworpen 
rechtseconomische kader bevat immers naast het kwalitatieve criterium van de inherente 
belangenstrijd ook een kwantificeerbaar criterium, nl. de materialiteit van de beslissing. 
Men zou de residuaire bevoegdheden dus bij de raad van bestuur kunnen leggen, met een 
uitzondering voor algemeen omschreven, agency-kost-gevoelige groepen van beslissingen 
die bepaalde kwantitatieve drempels overschrijden. Op die manier kan men het beste van 
twee werelden verenigen. Enerzijds wordt binnen deze groepen van beslissingen voor een 
groot deel van agency-kosten gecontroleerd doordat de residuaire bevoegdheden enkel 
nog minder cruciale beslissingen betreffen. Anderzijds blijft ook een grote 
rechtszekerheid bewaard. Er wordt immers gebruik gemaakt van het residuair systeem. De 
kwantitatieve uitzondering is een toegewezen bevoegdheid van de algemene vergadering, 
zodat deze automatisch voorgaat op de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur. 
De uitzondering doet het systeem ook niet overhellen naar een de facto 
toewijzingssysteem, zoals in Nederland (zie nr. 255). De uitzondering is immers beperkt 
en gebaseerd op een duidelijk afgelijnd criterium, terwijl de moeilijk aflijnbare 
bestuursbevoegdheid samen met de residuaire bevoegdheid bij de raad van bestuur blijft. 
Hoofdstuk II.3 zal van deze uitzondering toepassing maken en deze verder uitwerken. 
 

AFDELING 2. IMPLICIETE EN INHERENTE BEVOEGDHEDEN 

269. INLEIDING – Uit voorgaande afdeling volgt dat de bevoegdheden van het orgaan met 
toegewezen bevoegdheden in een residuair systeem in principe limitatief in de wet 
worden opgesomd. Op het eerste gezicht is het residuair systeem dus vrij streng: alles wat 
niet expliciet werd toegewezen, behoort tot de residuaire bevoegdheid. Toch wordt de 
soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. In de verticale verhouding tussen 
(con)federatie en deelstaat treft men de concepten van impliciete en inherente 
bevoegdheden aan, die zonder expliciete toewijzing toch bevoegdheden van het niet-
residuair bevoegde orgaan met zich meebrengen. In het vennootschapsrecht werden deze 
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begrippen nog niet even grondig uitgewerkt en wordt het bestaan ervan soms ontkend1170, 
zodat de navolgende uiteenzetting ook relatief veel aandacht zal besteden aan de 
betekenis ervan in het staatsrecht. 
 

§ 1. Begrippen 

A. Impliciete bevoegdheden 

270. EXPLICIET VS. IMPLICIET TOEGEWEZEN BEVOEGDHEID – De theorie van de “implied 
powers” werd in de Verenigde Staten ontwikkeld om de toegewezen bevoegdheden van 
het federale congres te verruimen. Zij wordt gebaseerd op de Amerikaanse Grondwet, die 
het congres bevoegd verklaart om wetten uit te vaardigen die “noodzakelijk en gepast” 
(“necessary and proper”) zijn voor de uitoefening van de haar toegewezen 
bevoegdheden1171. Reeds in 1819 bekrachtigde Chief Justice MARSHALL van het Supreme 
Court de implied powers-doctrine in het mijlpaalarrest McCulloch v. Maryland met de 
volgende ruime interpretatie van de necessary and proper clause: 

“Let the end be legitimate, let it be within the scope of the constitution, and all 
means which are appropriate, which are plainly adapted to that end, which are not 
prohibited, but consist with the letter and spirit of the constitution, are 
constitutional.”1172 

 
In de Verenigde Staten knoopt men impliciete bevoegdheden dus op losse wijze aan bij 
expliciet toegewezen bevoegdheden. Ze worden er zodanig ruim toegepast dat het 
beginsel van attributie er theoretisch geworden is1173. Volgende randnummers tonen aan 
dat dat niet overal het geval is en dat het vruchteloos zoeken is naar een universeel 
criterium voor de invulling van impliciete bevoegdheden1174. 
 
271. Ook de Europese Unie kan bogen op impliciete bevoegdheden in haar verticale 
verhouding tot de lidstaten. Het begrip krijgt er een vooral functionele invulling, waarbij 
impliciete bevoegdheden opgehangen worden aan de kapstok van de doelstellingen van de 
expliciet toegewezen bevoegdheden1175. Bij een aantal bevoegdheidsgronden expliciteert 
het VWEU niet welke middelen de Unie ter beschikking heeft om haar materiële 
bevoegdheid uit te oefenen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie impliceert 
een materiële bevoegdheid van de Unie dan ook de bevoegdheid om de noodzakelijke 
middelen aan te wenden om de doelstellingen binnen die materiële bevoegdheid te 

                                              
1170 D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprises” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant 
d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 129. De auteur verwijst naar een cassatiearrest van 21 september 1989, dat 
in detail wordt onderzocht in hoofdstuk II.3. Het Hof deed daarin echter enkel uitspraak over de concrete 
bevoegdheid tot aanvraag van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand en wees de impliciete bevoegdheden niet 
als zodanig af. 
1171 Art. I, section 8, § 18 Amerikaanse Grondwet. 
1172 McCulloch vs. Maryland, 17 US (4 Wheat.) 316, 405 (1819). Voor een beknopte analyse en de voorgeschiedenis, 
zie: G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 17-26; K. 
RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 227-228. 
1173 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 227-228. 
1174 Zie J. VANDE LANOTTE, “De impliciete bevoegdheden op een Belgisch spoor” in A. ALEN en L. SUETENS (eds.), 
Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, Brussel, Story-Scientia, 1988, (81) 93. 
1175 M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” 
in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 315. 
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bereiken1176. De Europese Unie heeft vooral in de context van haar externe betrekkingen 
op impliciete bevoegdheden gesteund, omdat daar lang geen expliciete 
bevoegdheidsgrond voorhanden was1177. Het Hof van Justitie erkende dat wanneer de 
Europese Unie intern bevoegd is om een bepaald doel na te streven, ze bij het nastreven 
van dat doel ook verdragen kan sluiten als dat impliciet in de interne bevoegdheid is 
begrepen. Dat laatste is het geval wanneer de interne bevoegdheden niet redelijkerwijze 
doeltreffend kunnen worden uitgeoefend zonder die externe bevoegdheid, maar ook 
wanneer de interne regels die de Unie heeft uitgevaardigd krachtens een uitdrukkelijke 
bevoegdheid dreigen te worden aangetast als de lidstaten er internationale verdragen over 
zouden kunnen sluiten1178. Art. 216(1) VWEU codificeert deze rechtspraak van het Hof 
van Justitie1179 door de bevoegdheid van de Europese Unie te bevestigen om verdragen te 
sluiten “wanneer het sluiten van een overeenkomst ofwel nodig is om, in het kader van 
het beleid van de Unie, een van de in de Verdragen bepaalde doelstellingen te 
verwezenlijken, of wanneer daarin bij een juridisch bindende handeling van de Unie is 
voorzien of wanneer zulks gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels of de 
strekking daarvan kan wijzigen.” 
 
Mede ten gevolge van de impliciete bevoegdheden van de Unie heeft de residuaire 
bevoegdheid van de lidstaten weinig om het lijf1180. Toch komt dit niet in de eerste plaats 
door de impliciete bevoegdheden van de Unie en de doelgerichte interpretatie die het 
Europese Hof van Justitie geeft aan haar bevoegdheidsgronden. Daartoe wordt in 
belangrijkere mate bijgedragen door het VWEU1181, dat in een ruime 
basisbevoegdheidsomschrijving voorziet1182 en deze aanvult met een 
“flexibiliteitsclausule”, die de Unie onder bepaalde voorwaarden toestaat buiten haar 
expliciete en impliciete bevoegdheden te treden als dat noodzakelijk is om de 
doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken1183. Deze hebben zelfs als gevolg dat 
                                              
1176 C. DENYS, Impliciete bevoegdheden in de Europese Economische Gemeenschap, Antwerpen, Maklu, 1990, 119-
141; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 86. 
1177 G. DE BAERE en K. GUTMAN, “Federalism and International Relations in the European Union and the United 
States: A Comparative Outlook” in E. CLOOTS, G. DE BAERE en S. SOTTIAUX, Federalism in the European Union, 
Oxford, Hart, 2012, (131) 147; C. DENYS, Impliciete bevoegdheden in de Europese Economische Gemeenschap, 
Antwerpen, Maklu, 1990, 143; M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het 
nationaal constitutioneel recht” in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, 
Brugge, die Keure, 2012, (289) 304. 
1178 G. DE BAERE en K. GUTMAN, “Federalism and International Relations in the European Union and the United 
States: A Comparative Outlook” in E. CLOOTS, G. DE BAERE en S. SOTTIAUX, Federalism in the European Union, 
Oxford, Hart, 2012, (131) 148-149; M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het 
nationaal constitutioneel recht” in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, 
Brugge, die Keure, 2012, (289) 296-301. 
1179 G. DE BAERE en K. GUTMAN, “Federalism and International Relations in the European Union and the United 
States: A Comparative Outlook” in E. CLOOTS, G. DE BAERE en S. SOTTIAUX, Federalism in the European Union, 
Oxford, Hart, 2012, (131) 143. 
1180 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 80; M. MERCKAERT, “Het 
concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” in A. ALEN en J. THEUNIS 
(eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 294. 
1181 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 86-88. 
1182 Krachtens artt. 114-115 VWEU is de Unie bevoegd om maatregelen en richtlijnen vast te stellen voor de 
onderlinge harmonisatie van bepalingen die de interne markt betreffen of daar rechtstreekse invloed op hebben. 
1183 Art. 352 VWEU. Het verschil met impliciete bevoegdheden, bestaat erin dat deze laatste verder bouwen op een 
specifieke toegewezen bevoegdheid, waar art. 352 speelt bij afwezigheid van enige uitdrukkelijke 
gemeenschapsbevoegdheid en een nieuwe zelfstandige gemeenschapsbevoegdheid verschaft als dat noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van een verdragsdoelstelling (C. DENYS, Impliciete bevoegdheden in de Europese 
Economische Gemeenschap, Antwerpen, Maklu, 1990, 118, 308). 
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de impliciete bevoegdheden in het Europees grondwettelijk recht geen erg belangrijke 
plaats innemen1184. 
 
272. In de Belgische staatsordening worden impliciete bevoegdheden gedefinieerd als 
“bevoegdheden die weliswaar niet uitdrukkelijk toegekend zijn aan de bepaalde organen 
die ze uitoefenen, maar die in rechtstreeks verband staan met een aan een orgaan 
toegekende welbepaalde bevoegdheid, die niet ten volle zou kunnen uitgeoefend worden 
indien het orgaan niet over die impliciete bevoegdheid zou beschikken.”1185 De afdeling 
wetgeving van de Raad van State heeft zich reeds vroeg in de jaren ‘70 uitgesproken vóór 
impliciete bevoegdheden van de toenmalige Cultuurraden (de voorlopers van de huidige 
gemeenschapsparlementen), hoewel zij in principe enkel over toegewezen bevoegdheden 
beschikten (nrs. 242 en 259). De Raad van State hield de Cultuurraden slechts bevoegd 
om in een niet-toegewezen materie op te treden indien dit optreden zodanig verbonden 
was met een uitdrukkelijk toegekende bevoegdheid dat de uitoefening van die 
bevoegdheid anders niet denkbaar was1186. 
 
In 1980 vond de theorie van de impliciete bevoegdheden neerslag in art. 10 BWHI1187, dat 
volgens het Grondwettelijk Hof niet meer is dan de vertolking van een grondwettelijk 
beginsel1188. Volgens deze wetsbepaling kunnen gemeenschappen en gewesten ook buiten 
hun bevoegdheidssfeer decreten en ordonnanties uitvaardigen “voor zover die bepalingen 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid”. In de oorspronkelijke versie 
was er sprake van het “onontbeerlijk zijn” voor de uitoefening van hun bevoegdheid, 
maar deze bewoording werd in 1988 vervangen door een minder stringent vereiste van 
een “noodzakelijke” band met de toegewezen bevoegdheid1189. Het Grondwettelijk Hof 
stelt nochtans strenge voorwaarden: de impliciete bevoegdheid moet niet alleen een 
noodzakelijk accessorium zijn voor de zinvolle uitoefening van een toegewezen 
bevoegdheid (vergelijkbaar met wat op Europees niveau en in de Verenigde Staten vereist 
wordt; nrs. 270-271), maar bovendien moet de bevoegdheid die wordt betreden, zich 
lenen tot een gedifferentieerde regeling en mag de uitoefening van de impliciete 
bevoegdheden slechts een marginale weerslag hebben op de betreden federale 

                                              
1184 M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” 
in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 305. 
1185 R. SENELLE, “De residuaire bevoegdheden”, TBP 1980, (245) 245. Een aantal auteurs onderscheiden de “inherent 
impliciete”, “aanvullende impliciete” en “instrumentele” bevoegdheden (bv. J. VELAERS, “Artikel 35 van de 
Grondwet: het ‘begin van het einde’ of het ‘einde van het begin’?” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), 
Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (155) 203-204). Dit onderscheid 
wordt hier niet verder gemaakt omdat het moeilijk hanteerbaar is (M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete 
bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense 
Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 307-309). 
1186 RvS, afd. wetg., advies van 2 juni 1972, Parl.St. Ned.Cult.R., 1973-74, nr. 119/1, 47; RvS, afd. wetg., advies van 
13 oktober 1972, Parl.St. Ned.Cult.R. 1973-74, nr. 122/1, 10; A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch 
Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 394; G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1989, 140-147. 
1187 Komt tot deze conclusie na een grondig onderzoek van de verhouding tussen art. 10 BWHI en de theorie van de 
impliciete bevoegdheden: G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, 
Bruylant, 1989, 137-175. 
1188 GwH 30 april 2003, nr. 49/2003, AA 2003, 577, APM 2003 (samenvatting), 71, BS 8 oktober 2003 (eerste 
uitgave) (uittreksel), 49050, JTT 2005, 167, noot, TBP 2004 (verkort), 299. 
1189 B. HAUBERT en P. VANDERNOOT, “La nouvelle loi des réformes institutionnelles du 8 août 1988”, APT 1988, 
262. 
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bevoegdheid1190. Het Hof toetst wel slechts marginaal of deze voorwaarden vervuld 
zijn1191. 
 
273. In Duitsland doet men op impliciete bevoegdheden beroep in geval van 
“Sachzusammenhang”. Daarmee verwijst men naar de samenhang van bevoegdheden, in 
het licht waarvan de expliciete bevoegdheidstoewijzingen gelezen worden1192. Het Duits 
Grondwettelijk Hof springt er veel zuiniger om met impliciete bevoegdheden dan het 
Amerikaanse Hooggerechtshof1193. Het Bundesverfassungsgericht neemt aan dat, ondanks 
de residuaire bevoegdheid van de deelstaten, de federale staat bevoegd is krachtens 
“Sachzusammenhang” wanneer “een aan de Bond uitdrukkelijk toegewezen materie 
begrijpelijkerwijs niet geregeld kan worden zonder dat tegelijk een niet uitdrukkelijk 
toegewezen andere materie mee geregeld wordt, m.a.w. wanneer het doordringen in een 
niet uitdrukkelijk toegewezen materie een noodzakelijke vereiste is voor de regeling van 
een materie die aan de federale wetgeving is toegewezen”1194. 
 
274. VERHOUDING TOT EXPLICIET TOEGEWEZEN BEVOEGDHEDEN VAN HETZELFDE 

ORGAAN – Anders dan residuaire bevoegdheden zijn impliciete bevoegdheden een 
kwestie van interpretatie, van inductie-deductie op basis van de uitdrukkelijk toegekende 
bevoegdheden, in functie van eventueel gewijzigde omstandigheden, om aan de 
bepalingen hun nuttig effect te verlenen1195. Impliciete bevoegdheden vloeien m.a.w. 
voort uit een ruime interpretatie van de toegewezen bevoegdheden1196. Zij moeten dan 
ook worden beschouwd als deel van die toegekende bevoegdheden en zijn even dwingend 
of aanvullend als de bevoegdheid waaruit ze worden afgeleid. Bij het bevoegdheidsresidu 
daarentegen ontbreekt elke band met de toegewezen bevoegdheden1197. Het begrip 
“volheid van bevoegdheid” daarentegen is wel verwant met dat van de impliciete 
bevoegdheden, daar beide concepten inhouden dat de houder van toegewezen 
bevoegdheden ook over alle attributen van die bevoegdheden beschikt1198. De volheid van 
bevoegdheid slaat dus op de toegewezen bevoegdheden en is in die zin tegenovergesteld 
aan residuaire bevoegdheden (vgl. nr. 239). 
                                              
1190 Arbitragehof 20 december 1985, A.A. 1985, 47, BS 21 januari 1986, 695, TBP 1986, 259. Zie ook de bronnen 
aangehaald in A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 395-396. 
1191 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 396; M. 
MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” in A. 
ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 312. 
1192 M. BULLINGER, “Ungeschriebene Kompetenzen im Bundesstaat”, AöR 1971, (237) 241-267; J. STINDT, 
Luftrettung in der Bundesrepublik Deutschland, Berlijn, Duncker & Humblot, 1982, 68-69. 
1193 K. MUYLLE, “Faut-il transférer les compétences résiduelles?”, Jura Falc. 1994-95, (401) 408-409; K. 
RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 230-231. 
1194 BVerfG 16 juni 1954, BVERFGE Band 3, 407, NJW 1954, 1474 (over het Bundesbaugesetz); BVerfG 27 oktober 
1998, BVERFGE Band 98, 265, NJW 1999, 841 (over het Beierse Schwangerenhilfeergänzungsgesetz) (eigen 
vertaling). 
1195 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 121, 125-
128; K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 226-227. 
1196 De erkenning van impliciete bevoegdheden is dan ook niet verenigbaar met een restrictieve interpretatie van de 
toegewezen bevoegdheden van de deelstaten als “uitzondering” op de federale bevoegdheid (Y. LEJEUNE, “Sur les 
méthodes d’interprétation des règles répartitrices de compétence” (noot onder RvS 4 april 1986), JT 1987, (267) 267-
268). 
1197 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 115-116; K. 
RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 244; R. 
SENELLE, “De residuaire bevoegdheden”, TBP 1980, (245) 245. 
1198 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 226, 235-
236. 
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De mate van soepelheid van expliciete toewijzing van bevoegdheden heeft ook een 
invloed op de omvang van de impliciet toegewezen bevoegdheden. Boven (nr. 273) werd 
vermeld dat bv. het Duits Grondwettelijk Hof een restrictievere lezing hanteert van de 
impliciete bevoegdheden dan het Amerikaanse Supreme Court. Een deel van de 
verklaring daarvoor situeert zich wellicht in het feit dat dat de Duitse grondwet streeft 
naar een exhaustieve opsomming en duidelijke afgrenzing van de essentiële 
bevoegdheden van de deelstaten en dat zij in elk geval met ruime Generalklauseln werkt 
om bevoegdheden van de Bond aan te duiden1199. Belangrijk is echter ook dat de Duitse 
grondwet gemakkelijker gewijzigd kan worden dan de Amerikaanse, zodat het 
expliciteren van nieuwe bevoegdheden in die grondwet een doenbaar alternatief vormt 
voor de aanvaarding van impliciete bevoegdheden op basis van de bestaande tekst. 
Naargelang de procedure om de geldende bevoegdheidsverdeling te wijzigen moeilijker 
en langer is, zo neemt men aan, mag men de impliciete bevoegdheden ruimer 
interpreteren1200. 
 
Deze vaststelling wijst op een belangrijk verschilpunt tussen de impliciete bevoegdheden 
in het vennootschapsrecht en in het grondwettelijk recht. Een grondwet valt moeilijker te 
wijzigen dan de vennootschapswetgeving. Bovendien kan de algemene vergadering zich 
de meeste residuaire bevoegdheden van de raad van bestuur toe-eigenen in de statuten. De 
soepelheid van deze beide bronnen van bevoegdheidstoewijzing maakt impliciete 
bevoegdheden in vennootschappen weinig noodzakelijk in vergelijking met het 
staatsrecht. In het vennootschapsrecht moeten zij dan ook met een grotere schroom 
worden toegepast. 
 
275. VERENIGBAARHEID MET RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN – In vennootschapscontext 
wordt soms geargumenteerd dat het feit dat de raad van bestuur residuaire bevoegdheden 
heeft, met zich meebrengt dat de algemene vergadering geen impliciete bevoegdheden 
kan hebben1201. Een kijkje in het staatsrecht leert nochtans dat residuaire en impliciete 
bevoegdheden niet wederzijds exclusief zijn. Drie van de vier vermelde staatsrechtelijke 
systemen met impliciete bevoegdheden (nrs. 270-273) werken immers met een residuair 
systeem (nr. 245 voor België, nr. 249 voor Duitsland en nr. 259 voor de Europese 
Unie)1202. Ook in een residuair systeem kan er dus ruimte zijn voor impliciete 
bevoegdheden. Ook in het vennootschapsrecht kan de wetgever niet anders dan nahinken 
op de voortdurend evoluerende maatschappij, en zijn impliciete bevoegdheden daarom 
noodzakelijk ook in een residuair systeem1203. 
 
Een ongebreidelde erkenning van impliciete bevoegdheden zou een residuair systeem 
echter ondergraven. Het residuair systeem stelt daarom wél minimale grenzen aan de 
vrijheid van interpretatie van expliciete bevoegdheden. Zo wordt in het staatsrecht (maar 

                                              
1199 Ibid., 230. 
1200 Ibid., 243-244. 
1201 X. DIEUX, “Droit, pouvoirs et responsabilités des actionnaires et des autres ‘parties prenantes’” in X. DIEUX, P.A. 
FORIERS, V. MARQUETTE en D. WILLERMAIN (eds.), Droit des sociétés, Brussel, Bruylant, 2012, (7) 34. 
1202 De vierde, nl. de Verenigde Staten, doen dat niet, maar komen daar de facto dicht bij (zie elders in dit hoofdstuk). 
1203 E. GESSLER, “Einberufung und ungeschriebene Hauptsversammlungszuständigkeiten” in M. LUTTER, H.-J. 
MERTENS en P. ULMER (eds.), Festschrift für Walter Stimpel zum 68. Geburtstag am 29. November 1985, Berlijn, De 
Gruyter, 1985, (771) 779-781. 
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ook bv. in het fiscaal recht) aangenomen dat het legaliteitsbeginsel, dat de residuaire 
bevoegdheden van de wetgever schraagt, de interpretatie per analogie uitsluit1204. Deze 
stelling ligt o.i. in lijn van de meer algemene rechtspraak van het Hof van Cassatie dat een 
duidelijke wettekst geen uitleg behoeft en geen andere betekenis kan worden 
toegekend1205. Slechts indien de tekst onduidelijk is, moet men de bedoeling van de 
wetgever gaan zoeken. Aangezien de duidelijkheid net het sterke punt van het residuair 
systeem uitmaakt, zal er dus maar weinig interpretatieruimte overschieten. De uitsluiting 
van analogische uitlegging ten gevolge van het legaliteitsbeginsel kan o.i. getransponeerd 
worden naar de bevoegdheidsverdeling binnen vennootschappen. Met wat goede wil kan 
men in art. 61, § 1 W.Venn., dat stipuleert dat de bevoegdheden van de vennootschaps-
organen worden vastgesteld door het Wetboek van vennootschappen, het doel en de 
vennootschapsstatuten, een eigensoortig vennootschapsrechtelijk legaliteitsbeginsel lezen. 
Bovendien komt het systeem van residuaire bevoegdheden op hetzelfde neer als een 
legaliteitsbeginsel, zij het met een kleine uitbreiding (nr. 241): de algemene vergadering 
beschikt over die bevoegdheden die de wet of de statuten haar toekennen. Zoals in vorig 
randnummer uiteengezet, heeft de mogelijkheid van statutaire beperkingen van de 
residuaire bevoegdheid tot gevolg dat de impliciete bevoegdheden in het 
vennootschapsrecht nog iets enger moeten worden uitgelegd dan in het staatsrecht. 
 
276. In de genoemde staatsstelsels is het telkens in de eerste plaats de niet-residuair 
bevoegde entiteit die aanspraak kan maken op impliciete bevoegdheden. Toch kan ook de 
houder van residuaire bevoegdheden deze in principe combineren met impliciete 
bevoegdheden. Daarover heeft een tijd controverse bestaan in de rechtsleer1206, maar 
inmiddels neemt men aan dat naast de gemeenschappen en gewesten ook de federale 
overheid zich kan beroepen op impliciete bevoegdheden1207. Het belang van deze 
mogelijkheid komt aan bod in nr. 278. 
 
277. Aangezien impliciete bevoegdheden deel uitmaken van de toegewezen 
bevoegdheden, staan zij in dezelfde verhouding tot de residuaire bevoegdheden van een 
ander orgaan als boven is uiteengezet voor de expliciet toegewezen bevoegdheden 
(nr. 243). Ook impliciet toegewezen bevoegdheden krijgen dus automatisch “voorrang” 
op de residuaire bevoegdheden. De impliciete bevoegdheden van het orgaan met 
toegewezen bevoegdheden verminderen dus de residuaire bevoegdheden van het andere 
orgaan1208. 
 
278. VERHOUDING TOT EXPLICIET TOEGEWEZEN BEVOEGDHEDEN VAN EEN ANDER 

ORGAAN – Soms wordt uit de vaststelling van vorig randnummer afgeleid dat de houder 

                                              
1204 TIBERGHIEN, Handboek fiscaal recht, 2008, 27. 
1205 Cass. 11 december 1962, Pas. 1963, I, 455; Cass. 15 januari 1963, Pas. 1963, I, 570; Cass. 10 november 1997, 
Pas. 1997, I, 464. 
1206 Daarover G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 
179-180. 
1207 ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 394-395. Zo ook RvS 4 
april 1986, Pas. 1989, IV, 63, JT 1987, 265, noot Y. LEJEUNE, Ann. dr. Liège 1986, 327, noot F. DEHOUSSE; Y. 
LEJEUNE, “Sur les méthodes d’interprétation des règles répartitrices de compétence” (noot onder RvS 4 april 1986), 
JT 1987, (267) 267; S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou 
début de la fin? Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), 
Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 97-99. 
1208 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 321. 
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van impliciete bevoegdheden via deze bevoegdheden alleen op het domein van de 
residuaire bevoegdheden van het andere orgaan kan treden1209. Een voorbeeld daarvan 
vormen de boven (nr. 272) vermelde adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State die het bestaan van impliciete bevoegdheden van de Cultuurraden erkenden. 
Volgens deze adviezen konden de Cultuurraden enkel impliciet bevoegd zijn voor 
materies die de Grondwet niet aan de federale wetgever voorbehield1210. Vóór de vierde 
staatshervorming van 1993 konden gemeenschappen en gewesten via hun impliciete 
bevoegdheden bijgevolg enkel de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever 
betreden, evenals de bevoegdheden die door een bijzondere wet aan de federale wetgever 
waren voorbehouden1211. Deze beperking is nochtans niet noodzakelijk. Daar impliciete 
bevoegdheden deel uitmaken van de toegewezen bevoegdheden (nr. 274), staan zij in 
principe (behoudens een specifieke voorrangsregel in andere zin) op gelijke hoogte met 
de aan een ander orgaan expliciet toegewezen bevoegdheden, zodat de afbakening naar 
redelijkheid moet gebeuren (nr. 254). Het toenmalige Arbitragehof oordeelde er dan ook 
een paar keer anders over dan de Raad van State1212 en in 1993 werd de beperking van de 
via impliciete bevoegdheden te betreden materies expliciet uitgesloten door art. 19, § 1, 
eerste lid BWHI1213. 
 
Eenmaal men aanvaardt dat een orgaan met zijn impliciete bevoegdheden op het terrein 
van de toegewezen bevoegdheden van een ander orgaan kan treden, wordt het relevant om 
te weten of het niet-residuair bevoegde orgaan ook impliciete bevoegdheden kan hebben. 
Via een impliciete bevoegdheid kan de federale overheid dan immers aangelegenheden 
betreden die aan de gemeenschappen en gewesten zijn toegewezen1214. Dat zou ze niet 
kunnen via haar residuaire bevoegdheden, gezien de automatische voorrang daarop van 
toegewezen bevoegdheden (nr. 243)1215. 

                                              
1209 Impliciete bevoegdheden kunnen in deze zienswijze enkel bestaan als er residuaire bevoegdheden zijn, zodat 
deze opvatting in die zin diametraal tegenovergesteld is aan deze die de onverenigbaarheid tussen beide bepleit (maar 
die boven werd weerlegd). 
1210 RvS, afd. wetg., advies van 2 juni 1972, Parl.St. Ned.Cult.R., 1973-74, nr. 119/1, 47; RvS, afd. wetg., advies van 
13 oktober 1972, Parl.St. Ned.Cult.R., 1973-74, nr. 122/1, 10; A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch 
Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 394; G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1989, 140-147. 
1211 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 396; G. CEREXHE, 
Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 360-380. Bv. Y. LEJEUNE, 
“Sur les méthodes d’interprétation des règles répartitrices de compétence” (noot onder RvS 4 april 1986), JT 1987, 
(267) 268; K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 
237. Dit volgde uit het toenmalige art. 19, § 1 BWHI en de parlementaire voorbereiding van art. 10 BWHI (M. 
MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” in A. 
ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 307). 
1212 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 161-165, 
373-374. 
1213 M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” 
in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 311. 
1214 Zie ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 394-395. Zo ook 
RvS 4 april 1986, Pas. 1989, IV, 63, JT 1987, 265, noot Y. LEJEUNE, Ann. dr. Liège 1986, 327, noot F. DEHOUSSE; 
Y. LEJEUNE, “Sur les méthodes d’interprétation des règles répartitrices de compétence” (noot onder RvS 4 april 
1986), JT 1987, (267) 267; S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du 
début ou début de la fin? Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE 
(eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 97-99. 
1215 O.i. moet de opvatting dat er een paradox bestond in de rechtspraak van de Raad van State die impliciete 
bevoegdheden erkende in hoofde van de houder van residuaire bevoegdheden (Y. LEJEUNE, “Sur les méthodes 
d’interprétation des règles répartitrices de compétence” (noot onder RvS 4 april 1986), JT 1987, (267) 270) in dit 
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De gelijke positie in de bevoegdheidshiërarchie van impliciet en expliciet toegewezen 
bevoegdheden in hoofde van verschillende organen zet in een residuair systeem de deur 
open voor hetzelfde soort bevoegdheidsconflicten als datgene dat het toewijzingssysteem 
plaagt (nr. 254). Daardoor ontstaat voor die gevallen ook in een residuair systeem nood 
aan een voorrangsregel. In lijn met de kwalificatie van een impliciete bevoegdheid als een 
toegewezen bevoegdheid wordt daarvoor teruggegrepen naar de principes van 
proportionaliteit en redelijkheid, die ook bestaan in een toewijzingssysteem (nr. 254). De 
uitoefening van impliciete bevoegdheden moet redelijk en proportioneel zijn en mag dus 
geen overdreven inbreuk maken op de bevoegdheden van een andere overheid1216. Soms 
voegt men daar nog aan toe dat deze uitoefening de betreden toegewezen bevoegdheid 
niet van haar essentie mag ontdoen1217. Het Grondwettelijk Hof past dit 
evenredigheidsprincipe toe aan de hand van de boven vermelde vereisten van de 
mogelijkheid van een gedifferentieerde regeling en de marginale impact1218. Dat het 
Belgisch constitutioneel recht behoefte heeft aan die bijkomende voorwaarden, valt te 
verklaren door het exclusief karakter van de bevoegdheidsverdeling1219: dan zijn er 
immers bijzondere regels nodig om het eigen terrein van de verschillende entiteiten 
opnieuw nauwkeurig af te bakenen. 
 

B. Inherente bevoegdheden 

279. INHERENTE VS. IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN – Hoewel soms als synoniem gebruikt 
voor impliciete bevoegdheden, slaan inherente bevoegdheden in staatkundige context op 
“die bevoegdheden die voor de federale overheid noodzakelijk zijn om als soeverein te 
kunnen optreden”1220. Deze bevoegdheden hoeven dus niet noodzakelijk te zijn om een 
expliciet toegewezen bevoegdheid te kunnen uitoefenen, zoals impliciete bevoegdheden, 
maar ze moeten essentieel zijn voor de uitoefening van de overheidsfuncties1221. Inherente 
bevoegdheden moeten dus algemene aanknopingspunten vinden in het 
vennootschapsrecht en worden niet afgeleid uit concrete bevoegdheidsallocaties, zoals 
impliciete bevoegdheden. Enerzijds zijn inherente bevoegdheden in die zin nog 
uitzonderlijker dan impliciete bevoegdheden. Anderzijds kan voor inherente 
bevoegdheden een analogie met andere bevoegdheden een argument zijn1222, al zal men 
ook daar zeer zuinig mee moeten omspringen. 
 
280. Net zoals de theorie van de “implied powers” werd deze van de “inherent powers” 
ontwikkeld in de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Zij werden als volgt 
verwoord door Justice BRADLEY, zij het in een concurring opinion: 

                                                                                                                                                   
licht begrepen worden. Die paradox is o.i. verdwenen nu de impliciete bevoegdheden ook toelaten op toegewezen 
bevoegdheden van andere entiteit te treden. 
1216 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 311-313, 
353. 
1217 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 321. 
1218 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 355. 
1219 M. MERCKAERT, “Het concept ‘impliciete bevoegdheden’ in het Europees en het nationaal constitutioneel recht” 
in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, III, Brugge, die Keure, 2012, (289) 315. 
1220 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 230. 
1221 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 230. 
1222 Zie J. STINDT, Luftrettung in der Bundesrepublik Deutschland, Berlijn, Duncker & Humblot, 1982, 70. 
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“The United States is not only a government, but it is a National government, and 
the only government in this country that has the character of nationality. It is 
invested with power over all the foreign relations of the country, war, peace, and 
negotiations and intercourse with other nations; all which are forbidden to the 
State governments. […] Such being the character of the General government, it 
seems to be a self-evident proposition that it is invested with all those inherent and 
implied powers which, at the time of adopting the Constitution, were generally 
considered to belong to every government as such, and as being essential to the 
exercise of its functions.”1223 

 
Verwant met de inherente bevoegdheden zijn de zgn. “resulting powers”, waarbij niet 
alleen de aard van de politieke gemeenschap, maar ook de samenlezing van verschillende 
expliciet toegekende bevoegdheden de basis vormen om resulting powers uit af te 
leiden1224. Zij zijn dus eigenlijk een hybride vorm van impliciete en inherente 
bevoegdheden. Het onderscheid valt in de praktijk echter moeilijk te maken, omdat 
inherente bevoegdheden algemene aanknopingspunten vinden in het recht, zodat we het 
navolgende betoog er niet mee bezwaren. 
 
281. Ook in het Duitse staatsrecht treft men inherente bevoegdheden aan, onder de 
noemer van bevoegdheden “aus der Natur der Sache”1225. Daartoe behoren materies die 
“a priori” een federale aangelegenheid zijn en enkel op federaal niveau geregeld kunnen 
worden1226. Net zoals bij impliciete bevoegdheden (nr. 273) stelt het Duits Grondwettelijk 
Hof zich restrictiever op dan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het Duitse 
Bundesverfassungsgericht vereist voor inherente bevoegdheden dat zulke bevoegdheden 
noodzakelijk zijn, zonder dat er een andere adequate oplossing bestaat1227. De 
toepassingsgevallen beperken zich tot materies zoals nationale symbolen en vlag. De 
redenen voor deze beperkte interpretatie zijn dezelfde als bij de impliciete bevoegdheden 
(nr. 274)1228. 
 
282. VERHOUDING TOT ANDERE BEVOEGDHEIDSCATEGORIEËN – Inherente bevoegdheden 
vormen geen categorie naast de expliciet toegewezen, impliciet toegewezen en residuaire 
bevoegdheden, maar lopen erdoor. Een inherente bevoegdheid kan expliciet toegewezen 
worden1229, maar ook als dat niet het geval is, zijn inherente bevoegdheden, net zoals 
impliciete bevoegdheden, te beschouwen als toegewezen bevoegdheden. Zij zijn dus aan 

                                              
1223 Justice BRADLEY opinion bij de Legal Tender Cases, 79 U.S. 457, 555 (U.S. 1871). 
1224 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 40-43; K. 
RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 230. 
1225 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 232-232. 
1226 BVerfG 25 juni 1969, BVERFGE 26, (246) 257, BB 1969, 1151 (“Das Bundesverfassungsgericht hat […] eine 
Kompetenz aus der Natur der Sache nur dann angenommen, wenn gewisse Sachgebiete, weil sie ihrer Natur nach 
eine eigenste, der partikularen Gesetzgebungszuständigkeit a priori entrückte Angelegenheit des Bundes darstellen, 
vom Bund und nur von ihm geregelt werden können.”). 
1227 BVerfG 10 mei 1960, BVERFGE 11, (89) 99, BB 1960, 779 (“Schlussfolgerungen ‘aus der Natur der Sache’ 
müssen begriffsnotwendig sein und eine bestimmte Lösung under Ausschluβ andere Möglichkeiten sachgerechter 
Lösung zwingend fordern”). 
1228 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 230. 
1229 Zo zou men kunnen argumenteren dat de bevoegdheid van de algemene vergadering tot benoeming en ontslag 
van de bestuurders ook inherent is, maar dat is een theoretische discussie, omdat deze bevoegdheid toch expliciet is 
toegewezen. 



229 

dezelfde regels onderworpen, maar met dat verschil dat inherente bevoegdheden steeds 
dwingend zijn1230. Wanneer een bevoegdheid inherent is aan een bepaald orgaan, betekent 
dat niet alleen dat dat orgaan die bevoegdheid heeft, maar ook dat het die bevoegdheid 
moet hebben om zo’n orgaan te kunnen zijn. Het onderscheid tussen impliciete en 
inherente bevoegdheden is dus vooral van belang voor de vaststelling van het bindend 
karakter van de bevoegdheidstoewijzing: impliciete bevoegdheden zijn in de regel immers 
even bindend als de bevoegdheid waaruit ze worden afgeleid (nr. 274), en dat is iets 
waarover de wetgever per concrete bevoegdheid beslist (nr. 241). 
 

§ 2. Analyse van het huidige recht 

283. INLEIDING – Vorige paragraaf gaf aan hoe verschillende staatsrechtelijke systemen 
een verschillende invulling geven aan de begrippen “impliciete” en “inherente” 
bevoegdheden en hoe de principes daaromtrent, soms mits enige aanpassing, relevant 
kunnen zijn voor het vennootschapsrecht. Deze paragraaf onderzoekt of daar concrete 
toepassingen gevonden kunnen worden van beide types bevoegdheden. De impliciete 
bevoegdheden hebben ruime aandacht genoten in de Duitse rechtspraak en rechtsleer, die 
dan ook nader wordt bekeken (subparagraaf A). Zonder dat dat met zoveel woorden is 
gezegd, kan men ook in het Belgisch vennootschapsrecht een aantal impliciete en 
inherente bevoegdheden ontwaren (subparagraaf B). 
 

A. Inspiratie uit de Duitse Holzmüller-doctrine 

284. VOORGESCHIEDENIS – Tot 1982 werd in het Duitse vennootschapsrecht 
vastgehouden aan een gesloten bevoegdheidssysteem zoals men dat in een strenge 
toepassing van het residuair systeem kan verwachten (nr. 269). De algemene vergadering 
was er uitsluitend bevoegd voor materies die de wet haar expliciet toewees of die de 
Vorstand haar vrijwillig voorlegde op grond van § 119 Abs. 2 AktG1231. 
 
285. HOLZMÜLLER-UITSPRAAK – Een mijlpaalarrest voor de erkenning van impliciete 
bevoegdheden in het Duitse vennootschapsrecht was de zaak Holzmüller van het Duitse 
Hooggerechtshof in 19821232. In deze zaak had een vennootschap naast haar 
hoofdactiviteit ook een zeehavenbedrijf ontplooid, dat zodanig gegroeid was dat het wel 
80% van de totale waarde van de vennootschap uitmaakte. De doelomschrijving in de 
statuten liet toe dat de vennootschap een dochtervennootschap zou oprichten en het 
zeehavenbedrijf daarin zou onderbrengen. De Vorstand deed dat ook en bracht het 
zeehavenbedrijf in in een 100% gecontroleerde dochtervennootschap. Ook al vereist de 
Duitse vennootschappenwet dat niet uitdrukkelijk, toch vond een aandeelhouder dat de 
Vorstand die beslissing aan de algemene vergadering had moeten voorleggen. 
 

                                              
1230 Zie C. LORENZ, Die Zuständigkeit der Hauptversammlung im deutschen und US-amerikanischen 
Gesellschaftsrecht, Hamburg, Dr. Kovac, 2009, 70 (i.v.m. verbandssoevereniteit – daarover meer elders in dit 
hoofdstuk). 
1231 J. SEMLER, “Einschränkung der Verwaltungsbefugnisse in einer Aktiengesellschaft”, BB 1983, (1566) 1570. 
1232 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, 122, AG 1982, 158, NJW 1982, 1703, ZIP 1982, 568. 
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Het Duitse Hooggerechtshof was de mening toegedaan dat de inbreng niet onder de 
expliciete wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering viel en dat de algemene 
vergadering evenmin bevoegd kon zijn op basis van een analogische redenering1233. Toch 
was de Vorstand in de ogen van het Hof in casu verplicht een algemene vergadering 
bijeen te roepen. In situaties als deze is volgens het Hof de discretionaire 
beoordelingsbevoegdheid om bestuursbeslissingen aan de algemene vergadering voor te 
leggen (waarin wettelijk voorzien is in § 119 Abs. 2 AktG) gereduceerd tot nul1234 en 
beschikt de algemene vergadering over een ongeschreven bevoegdheid. Doordat het Hof 
deze bevoegdheid afleidt uit de voorleggingsplicht van § 119 Abs. 2 AktG en niet uit een 
andere bevoegdheid, is ze overeenkomstig het boven besproken begrippenkader (nrs. 270-
274 en 279-281) strikt gezien geen impliciete, maar een inherente bevoegdheid. 
 
De ongeschreven bevoegdheid van de algemene vergadering van de moedervennootschap 
ontstaat volgens het Hof bij fundamentele beslissingen die “zo diep in de rechten van de 
aandeelhouders en hun vermogensbelangen vervat in hun aandelenparticipatie ingrijpen 
dat de Vorstand niet redelijkerwijze kan aannemen dat hij ze volledig op eigen houtje kan 
nemen, zonder de algemene vergadering erbij te betrekken”. Door de inbreng van activa 
in een dochtervennootschap (“Konzernbildung” geheten1235) ziet de algemene vergadering 
immers haar beslissingsbevoegdheid verschuiven naar de dochtervennootschap, waar de 
facto het bestuursorgaan van de moedervennootschap beslist1236. In Holzmüller ging het 
om een zuiver feitelijk Konzern1237, dat slechts in beperkte mate aan bijzondere regulering 
is onderworpen (nr. 766). De redenering van het Hof in Holzmüller wordt daardoor niet 
direct beïnvloed door het bestaan van een bijzonder Konzernrecht in Duitsland (in welk 
geval de theorie niet transponeerbaar zou zijn naar de Belgische context). 
 
Ook een geplande kapitaalverhoging in de dochtervennootschap, ten gevolge waarvan de 
minderheidsaandeelhouders mogelijks uitgesloten zouden worden, moest in de ogen van 
het Hof aan de algemene vergadering van de moedervennootschap worden voorgelegd. 
Deze transactie is een vorm van Konzernleitung (d.i. de verschuiving van invloed binnen 
een bestaande groep1238). Het Hof beklemtoonde wel dat niet alle beslissingen in een 
dochtervennootschap waarvoor volgens de wet een drievierdemeerderheid vereist was, 
ook aan de aandeelhouders van de moedervennootschap moeten worden voorgelegd. Dat 
is enkel zo voor “fundamentele beslissingen in de dochtervennootschap die op hun 
rechtspositie een duurzame uitwerking kunnen hebben”, zoals overeenkomsten tot 
oprichting van een wettelijk geregeld Konzern, de toelating van nieuwe aandeelhouders in 

                                              
1233 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, (122) 129-130. 
1234 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, (122) 131. 
1235 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 31. 
1236 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, (122) 136-137. 
1237 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, (122) 137. Men neemt aan dat de Holzmüller-doctrine, vooral wat 
de verder besproken Konzernleitung betreft, ook geldt in een wettelijk geregeld Konzern (T. LIEBSCHER, 
“Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine”, ZGR 
2005, (1) 32). Ook daar zien de aandeelhouders van de moedervennootschap immers hun bevoegdheden 
verminderen, zij het in mindere mate als gevolg van het instructierecht van de moedervennootschap en de bijzondere 
bescherming van de aandeelhouders in de moedervennootschap (M. LUTTER, “Organzuständigkeiten im Konzern” in 
M. LUTTER, H.-J. MERTENS en P. ULMER (eds.), Festschrift für Walter Stimpel zum 68. Geburtstag, Berlijn, De 
Gruyter, 1985, (825) 838-839). 
1238 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 31. 
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het kapitaal, het huidige art 179a AktG (toen § 361 AktG) m.b.t. de overdracht van het 
volledige vennootschapsvermogen en de ontbinding van de dochtervennootschap1239. 
 
Naast het kwalitatieve criterium van de ingreep in de rechten en vermogensbelangen van 
de aandeelhouders, vereiste het Bundesgerichtshof een voldoende kwantitatief belang van 
de transactie om tot een ongeschreven bevoegdheid van de algemene vergadering te 
besluiten. Zuiver formele beslissingen die de vermogensbelangen van de aandeelhouders 
niet raken, leiden dus niet tot een ongeschreven bevoegdheid van de algemene 
vergadering1240. In deze zaak ging het om de “meest waardevolle bedrijfstak”, het 
“kernbereik van de ondernemingsactiviteit” of nog, de “grond van de 
ondernemingsstructuur”1241, maar het Hof behoedde zich ervoor precieze kwalitatieve of 
kwantitatieve criteria voorop te stellen1242. 
 
286. RECEPTIE EN TOEPASBAARHEID IN HET BELGISCHE RECHT – In de rechtsleer kreeg de 
Holzmüller-theorie initieel de wind van voren. De kritiek richtte zich onder meer op de 
rechtsgrond, die van belang is omdat die bepaalt of de transactie een gewone dan wel een 
bijzondere meerderheid moet verzamelen in de algemene vergadering1243. Tegen de steun 
die het Hooggerechtshof had gezocht in § 119 Abs. 2 AktG werd o.m. opgeworpen dat 
deze bepaling de bescherming van de Vorstand beoogt in diens relatie met de 
Aufsichtsrat. In deze opvatting kan § 119 Abs. 2 AktG geen bron van bescherming of 
bevoegdheden van de algemene vergadering vormen1244. De meerderheid van de 
rechtsleer verkoos de bevoegdheid van de algemene vergadering te laten steunen op een 
analogie met welbepaalde wettelijke bevoegdheden (Einzelanalogie) of met het geheel 
van wettelijk bepaalde bevoegdheden van de algemene vergadering (Gesamtanalogie), 
waarbij vooral de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake statutenwijzigingen 
en de structuur van de vennootschap aangehaald werden1245. In deze redenering is de 
bevoegdheid van de algemene vergadering veeleer impliciet dan inherent. Zoals boven 
toegelicht, zou een soortgelijke redenering, mits zij met enige schroom wordt toegepast, 
in principe ook in België mogelijk zijn. Voor de concrete bevoegdheid van 
groepsvorming wordt een impliciete bevoegdheid niet aanvaard1246, en terecht: de 

                                              
1239 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, (122) 137-138 en 140. 
1240 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 44. 
1241 BGH 25 februari 1982, BGHZ 1982, Band 83, (122) 131-132. 
1242 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 32; J. SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT 

(eds.), Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nr. 40. 
1243 T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und 
Gelatine”, ZGR 2005, (1) 7; M. LÖBBE, “Corporate Groups: Competences of the Shareholders’ Meeting and Minority 
Protection – the German Federal Court of Justice’s recent Gelatine and Macrotron Cases Redefine the Holzmüller 
Doctrine”, German Law Journal 2004, (1057) 1067. 
1244 M. LÖBBE, “Corporate Groups: Competences of the Shareholders’ Meeting and Minority Protection – the 
German Federal Court of Justice’s recent Gelatine and Macrotron Cases Redefine the Holzmüller Doctrine”, 
German Law Journal 2004, (1057) 1068. Contra E. GESSLER, “Einberufung und ungeschriebene 
Hauptsversammlungszuständigkeiten” in M. LUTTER, H.-J. MERTENS en P. ULMER (eds.), Festschrift für Walter 
Stimpel zum 68. Geburtstag am 29. November 1985, Berlijn, De Gruyter, 1985, (771) 773-776. 
1245 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nrs. 35-36 en 40 en de verwijzingen aldaar; T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene 
Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine”, ZGR 2005, (1) 7 en de 
verwijzingen aldaar. 
1246 C. BRULS, “L’intérêt social de Fortis? Une histoire à suivre”, JLMB 2009, (408) 421. 
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Gesamtanalogie steunt immers op een vergelijking met de bevoegdheid om een wettelijk 
geregeld Konzern op te richten, bevoegdheid die niet bestaat in het Belgische 
vennootschapsrecht. Bovendien maakt de analogische interpretatiemethode o.i. gebruik 
van een grotere interpretatievrijheid dan met het residuaire systeem te verzoenen valt 
(nr. 275). De concrete toewijzing van de inbreng van (nagenoeg) alle vennootschapsactiva 
in een andere vennootschap wordt onderzocht in hoofdstuk II.3 (afdeling 1). 
 
De ongeschreven bevoegdheid voor Konzernbildung werd nochtans geleidelijk aanvaard 
in de Duitse doctrine. Deze bevoegdheid geldt niet alleen wanneer activa worden 
ingebracht in een dochtervennootschap waarin de moedervennootschap geen 100% bezit, 
zodat de invloed van de Vorstand vermindert, maar ook bij inbreng in een 100%-
dochtervennootschap, omdat de aandeelhouders ook dan minder directe invloed kunnen 
laten gelden1247. De rechtsleer leek minder overtuigd van een ongeschreven bevoegdheid 
van de algemene vergadering inzake Konzernleitung1248. Toch gaf een groot deel van de 
rechtsleer een zeer ruime interpretatie aan de Holzmüller-theorie1249. De grote verschillen 
komen tot uiting in de kwantitatieve criteria die de rechtsleer naar voor schoof. Zij namen 
meestal het balanstotaal, het netto-actief, de omzet of de werkelijke waarde van de 
maatregel als maatstaf en stelden allerlei drempels tussen 10 en 80% daarvan voorop1250. 
 
287. MACROTRON-UITSPRAAK – In 2002 velde het Bundesgerichtshof een nieuwe 
uitspraak over de ongeschreven bevoegdheden van de algemene vergadering1251, echter 
zonder veel helderheid te brengen. De discussie draaide rond de aanvraag tot schrapping 
van een AG van twee Duitse beurzen door de Vorstand, die daartoe gemachtigd was door 
de algemene vergadering. Het Bundesgerichtshof oordeelde dat de delisting tot de 
ongeschreven bevoegdheden van de algemene vergadering behoort. Het Hof 
verantwoordde dit echter niet met een verwijzing naar § 119 Abs. 2 AktG, zoals in 
Holzmüller, omdat de delisting volgens het Hof geen impact heeft op de interne structuur 
van de vennootschap en niet interfereert met de lidmaatschapsrechten van de 
aandeelhouders1252. Het Hof creëerde daarnaast een nieuwe categorie van ongeschreven 
bevoegdheden, die geschraagd zijn op de grondwettelijke bescherming van het 
eigendomsrecht. Deze bescherming dekt volgens het Hof ook de marktwaarde van de 
aandelen en de mogelijkheid voor de aandeelhouders om op elk ogenblik hun 
economische waarde te verzilveren1253. 
                                              
1247 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 61. 
1248 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 36. 
1249 Zie M. LÖBBE, “Corporate Groups: Competences of the Shareholders’ Meeting and Minority Protection – the 
German Federal Court of Justice’s recent Gelatine and Macrotron Cases Redefine the Holzmüller Doctrine”, 
German Law Journal 2004, (1057) 1065-1066 en de bronnen aldaar geciteerd; T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene 
Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine”, ZGR 2005, (1) 8-9, en de 
bronnen aldaar geciteerd. 
1250 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2004, § 119, nr. 46-47 en de verwijzingen aldaar; T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene 
Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine”, ZGR 2005, (1) 9 en de 
verwijzingen aldaar; M. LÖBBE, “Corporate Groups: Competences of the Shareholders’ Meeting and Minority 
Protection – the German Federal Court of Justice’s recent Gelatine and Macrotron Cases Redefine the Holzmüller 
Doctrine”, German Law Journal 2004, (1057) 1066-1067 en de verwijzingen aldaar. 
1251 BGH 25 november 2002, BGHZ, Band 153, 47, NJW 2003, 1032, ZIP 2003, 387, BB 2003, 806. 
1252 BGH 25 november 2002, BGHZ, Band 153, 47. 
1253 BGH 25 november 2002, BGHZ, Band 153, 47. 
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288. RECEPTIE EN TOEPASBAARHEID IN HET BELGISCHE RECHT – Opnieuw ontketende de 
uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof een storm van kritiek. De fundering van 
bevoegdheden van de algemene vergadering in grondwettelijke bepalingen kon op weinig 
begrip rekenen. Men vond dat het vennootschapsrecht beheerst wordt door eigen 
principes, waarvan de inhoud niet zonder meer uit het grondwettelijk recht af te leiden 
is1254. Een deel van de rechtsleer betoogde dat de delisting eenvoudigweg in de 
Holzmüller-theorie kon worden ingepast, met het argument deze wél een wijziging van de 
structuur van de vennootschap meebrengt1255. 
 
Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift (afdeling 3) bedeelde aan staatkundige theorieën 
omtrent de bevoegdheidsverdeling slechts een zuiver inspirerende rol toe. Een andere 
vraag is of de rol van grondrechten, zoals de bescherming van het eigendomsrecht, even 
beperkt is. Een groot deel van de Belgische rechtsleer aanvaardt een indirecte 
doorwerking van grondrechten in privaatrechtelijke verhoudingen (waarbij grondrechten 
worden vastgeknoopt aan normen uit het privaatrecht), maar staat weigerachtig tegenover 
een directe werking ervan1256 (waarbij grondrechten op zichzelf zouden kunnen worden 
ingeroepen in private verhoudingen1257). Om de bevoegdheid van de algemene 
vergadering voor delisting zonder meer op het eigendomsrecht te schragen, zou men een 
directe werking moeten aanvaarden. Dat is wat DIRIX en LAGA doen in de context van het 
gelijkheidsbeginsel1258. In verhoudingen tussen particulieren krijgen grondrechten in hun 
visie wel een andere inhoud, maar deze loopt steeds meer gelijk met die in het staatsrecht 
naarmate die verhoudingen gelijken op de machtsverhouding tussen burgers en 
overheid1259, een analogie die wel vaker wordt ingeroepen ter bepleiting van de 
doorwerking van grondrechten1260. De relatie tussen bestuursorgaan en aandeelhouders 
(en ook tussen meerderheid en minderheid) vertoont volgens LAGA een voldoende sterke 
gelijkenis met de verhouding tussen overheid en burgers1261. Hoofdstuk I.1 heeft echter 
aangetoond dat in een vennootschap lang geen machtsverhouding bestaat zoals deze 

                                              
1254 T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und 
Gelatine”, ZGR 2005, (1) 19. 
1255 M. LÖBBE, “Corporate Groups: Competences of the Shareholders’ Meeting and Minority Protection – the 
German Federal Court of Justice’s recent Gelatine and Macrotron Cases Redefine the Holzmüller Doctrine”, 
German Law Journal 2004, (1057) 1071. 
1256 K. RIMANQUE en P. PEETERS, “De toepasselijkheid van grondrechten in de betrekkingen tussen private personen. 
Algemene probleemstelling” in De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, 
Kluwer, 1982, (1) 11; N. VAN LEUVEN, “Derdenwerking van mensenrechten in de Belgische rechtsorde” in J. 
WOUTERS en D. VAN EECKHOUTTE (eds.), De doorwerking van het internationaal recht in de Belgische rechtsorde – 
Recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 175; J.-S. 
VANWIJNGAERDEN, “De werking van grondrechten tussen particulieren, geïllustreerd met voorbeelden”, Jura Falc. 
2007-08, 217. 
1257 J.-S. VANWIJNGAERDEN, “De werking van grondrechten tussen particulieren, geïllustreerd met voorbeelden”, 
Jura Falc. 2007-08, 217. 
1258 H. LAGA, “Het gelijkheidsbeginsel in het vennootschaps- en effectenrecht”, RW 1991-92, (1161) 1169; E. DIRIX, 
“Grondrechten en overeenkomsten” in De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, (35) 49. 
1259 H. LAGA, “Het gelijkheidsbeginsel in het vennootschaps- en effectenrecht”, RW 1991-92, (1161) 1170. 
1260 K. RIMANQUE en P. PEETERS, “De toepasselijkheid van grondrechten in de betrekkingen tussen private personen. 
Algemene probleemstelling” in De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, 
Kluwer, 1982, (1) 11; J.-S. VANWIJNGAERDEN, “De werking van grondrechten tussen particulieren, geïllustreerd met 
voorbeelden”, Jura Falc. 2007-08, 217. 
1261 H. LAGA, “Het gelijkheidsbeginsel in het vennootschaps- en effectenrecht”, RW 1991-92, (1161) 1170. 
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tussen de overheid en haar burgers. O.i. is er daarom alleen al geen ruimte voor een 
directe doorwerking van grondrechten in het vennootschapsrecht1262. 
 
Specifiek wat het grondrecht van de bescherming van het eigendomsrecht betreft, stelt er 
zich nog een bijkomend onoverkomelijk bezwaar voor de doorwerking ervan in het 
vennootschapsrecht. Waar in de verhouding tussen staat en burger een beperkt overheids-
beslag op de eigendom van de burgers slechts een noodzakelijk kwaad is dat beperkt 
wordt toegestaan, in de vorm van allerlei belastingen, ter verwezenlijking van hogere 
doelen, behoort het net tot de essentie van de vennootschap dat aandeelhouders 
beslissingen over hun investeringen aan anderen overlaten1263. Als gevolg daarvan hebben 
eigenlijk álle beslissingen van de vennootschap gevolgen voor de waarde van de 
investering van de aandeelhouders. Bovendien zijn aandeelhouders geen eigenaars van de 
vennootschapsactiva (nr. 40). Het grondwettelijk beginsel van eigendomsbescherming 
biedt ook geen goede houvast om bevoegdheden in een vennootschap af te bakenen. Het 
vennootschapsrecht heeft nood aan eigen en meer genuanceerde regels en impliciete 
bevoegdheden kunnen dan ook enkel worden aanvaard op basis van interpretatie van de 
vennootschapsrechtelijke wetsbepalingen zelf1264. Net zoals in hoofdstuk I.1 kan men 
concluderen dat staatsrechtelijke beginselen geen zelfstandige grond van bevoegdheden 
kunnen zijn, maar hooguit een interessante bron van inspiratie. 
 
289. GELATINE-UITSPRAKEN – In 2004 heeft het Duitse Hooggerechtshof de al te ruime 
interpretaties van de Holzmüller-doctrine een halt toegeroepen in de twee samengevoegde 
Gelatine-zaken. Gelatine I1265 betrof een vennootschap die haar 100%-deelnemingen in 
twee vennootschappen, waarvan één een belangrijke bijdrage leverde aan het resultaat van 
de groep, onderbracht in een andere 100%-dochtervennootschap. In Gelatine II1266 ging 
het om het plan van de Vorstand van dezelfde vennootschap om, ter optimalisering van de 
belastingen, een belang van 49% van de aandelen van een dochtervennootschap in te 
brengen in een 100% dochtervennootschap. Telkens was de transactie ter algemene 
vergadering goedgekeurd met een gewone meerderheid, maar protesteerden minderheids-
aandeelhouders: zij achtten de Holzmüller-doctrine van toepassing, in welk geval een 
drievierdemeerderheid vereist zou zijn. 
 
Het Hof gaf een duidelijke en beperkende interpretatie aan de Holzmüller-theorie: een 
algemene vergadering moet slechts bijeengeroepen worden voor maatregelen die 
“zodanig diep ingrijpen in de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en de 
vermogensbelangen belichaamd in hun aandelenparticipatie” (een citaat uit de 
oorspronkelijke Holzmüller-uitspraak) “dat deze effecten de noodzaak van een 
statutenwijziging benaderen”1267. Dat doet zich volgens het Hof voor wanneer een 

                                              
1262 Zie ook J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van eigen aandelen en 
kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, (629) 640-641. 
1263 K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, (527) 528 en 530-531. 
1264 Zie ook J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van eigen aandelen en 
kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, (629) 640-641. 
1265 BGH 26 april 2004, nr. II ZR 155/02, BGHZ Band 159, 30, NJW 2004, 1860, ZIP 2004, 993, BB 2004, 1182. 
1266 BGH 26 april 2004, nr. II ZR 154/02, ZIP 2004, 1001. 
1267 BGH 26 april 2004, nr. II ZR 155/02, ZIP 2004, (993) 996. 
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beslissing leidt tot controleverlies voor de aandeelhouders ten gevolge van 
“Mediatisierung” (tussenplaatsing van een dochtervennootschap) of tot een 
waardevermindering van hun participatie1268. Waar de Mediatisierung in Holzmüller het 
gevolg was van een inbreng van activiteiten, stelde het Hof in Gelatine deze 
tussenplaatsing vast als gevolg van de inbreng van deelnemingen. Het Hof gaf wel een 
andere rechtsgrond aan de Holzmüller-doctrine. De uitbreiding van § 119 Abs. 2 AktG 
noch de Gesamtanalogie konden het Hof immers overtuigen. In plaats daarvan, zo het 
Hof, gaat het om rechterlijke rechtsvorming1269.  
 
Het Hof maakte vervolgens duidelijk dat de kwalitatieve en de kwantitatieve voorwaarden 
van de Holzmüller-doctrine cumulatieve voorwaarden zijn. Daar strandde het betoog van 
de eisers: de aangevochten transacties vertoonden geen voldoende kwantitatief belang. 
Het Hof liet noteren dat de transactie van een met het Holzmüller-geval “vergelijkbaar” 
belang moet zijn, waar het ging om een inbreng van 80% van het vermogen van de 
vennootschap. In Gelatine I en II betrof het echter niet meer dan 30 resp. 25% van het 
balanstotaal, maatschappelijk kapitaal, omzet en winst vóór belastingen1270. 
 
290. RECEPTIE EN TOEPASBAARHEID IN HET BELGISCHE RECHT – Hoewel de in Gelatine 
aangegeven rechtsgrond voor de Holzmüller-doctrine kritiek uitlokte 1271, werd de 
verheldering van het toepassingsbereik met open armen verwelkomd. De rechtsleer heeft 
de lage kwantitatieve drempels van weleer (nr. 286) verlaten en citeert nu enkel nog 
drempels van 75 à 80%1272. Ook het kwalitatieve criterium van de Mediatisierung kan op 
ruim begrip rekenen (de waardevermindering van de aandelen is daarentegen, zoals in 
nr. 287 uiteengezet, geen goed criterium voor de bevoegdheden van de algemene 
vergadering). Door activiteiten in een dochtervennootschap onder te brengen, versterkt de 
Vorstand immers zijn positie ten opzichte van de algemene vergadering van de 
moedervennootschap, daar die laatste door de herstructurering niet meer betrokken zal 
worden bij een aantal belangrijke beslissing1273. LIEBSCHER argumenteert zelfs dat zowel 
het mediatiseringseffect (van Holzmüller en Gelatine) als de inperking van de 
verhandelbaarheid van aandelen (van Macrotron) neerkomen op eenzelfde rechtsgrond, 
nl. het ingrijpen in de lidmaatschapsrechten. Volgens de auteur is “één van de algemene 
rechtsprincipes [van het vennootschapsrecht] dat er een kernbereik van het lidmaatschap 
bestaat, waarin enkel op basis van een besluit van de vennoten kan worden ingegrepen; 
een veelvoud van vennootschapsrechtelijke bevoegdheidsnormen zijn een uitvloeisel van 
dit rechtsprincipe”1274. In die zin berust de bevoegdheid van de algemene vergadering 

                                              
1268 Ibid., 996. 
1269 Ibid., 998. 
1270 BGH 26 april 2004, nr. II ZR 155/02, ZIP 2004, (993) 999; BGH 26 april 2004, nr. II ZR 154/02, ZIP 2004, 
(1001) 1003. 
1271 Bv. T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron 
und Gelatine”, ZGR 2005, (1) 21-22 (rechtspraak kan in Duitsland niet bindend zijn voor andere rechters). 
1272 B. MOSSDORF, Spezielles Gesellschaftsrecht für börsennotierte Aktiengesellschaften in den EG-Mitgliedstaaten, 
Berlijn, De Gruyter, 2010, 319; T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von 
Holzmüller, Macrotron und Gelatine”, ZGR 2005, (1) 15. 
1273 T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und 
Gelatine”, ZGR 2005, (1) 3. 
1274 Ibid., 19 (eigen vertaling). 
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zijns inziens toch op een Gesamtanalogie1275. Wat de auteur zegt, is o.i. eigenlijk niet 
meer dan een formulering van inherente bevoegdheden (zie nr. 308). 
 

B. Toepassingen in het Belgische vennootschapsrecht 

291. INLEIDING – Hoewel dat in het Belgische vennootschapsrecht niet even expliciet 
wordt gesteld, kunnen vennootschapsorganen ook hier bogen op een aantal ongeschreven 
bevoegdheden. Zonder expliciete wettelijke bepaling in die zin wordt immers algemeen 
aanvaard dat de algemene vergadering beslist over de bezoldiging van bestuurders en de 
winstbestemming (inclusief tantièmes) en de stemrechten in de algemene vergadering, en 
dat het bestuursorgaan bevoegd is voor het besturen van de vennootschap. Het navolgende 
onderzoekt voor elk van deze bevoegdheden haar precieze kwalificatie en gaat ook na of 
er, zoals in Duitsland, ruimte is voor een inherente bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake lidmaatschapsrechten. 
 

1. Remuneratie 

292. BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING – Inzake de bezoldiging van bestuurders 
beperkte het Wetboek van vennootschappen zich lange tijd tot de vermelding dat 
bestuurders “al dan niet bezoldigd” zijn (art. 517 W.Venn.). Over de vraag welk orgaan 
daar in beginsel over beslist, hult het Wetboek zich in stilzwijgen (zie echter nrs. 348-350 
en 354-356 m.b.t. de wet van 6 april 2010 voor specifieke remuneratiebevoegdheden). Bij 
gebreke aan een expliciete bevoegdheid zou op het eerste gezicht de raad van bestuur 
zelfs (residuair) bevoegd zijn om zijn remuneratie vast te stellen. Toch staat de principiële 
bevoegdheid van de algemene vergadering niet ter discussie1276 (zie nr. 346). De Code 
Buysse stelt bv. zeer expliciet dat “[i]nzake de vergoeding van bestuurders […] de 
algemene vergadering vanzelfsprekend steeds het laatste woord [dient] te hebben”1277. Is 
de remuneratiebevoegdheid dan een impliciete bevoegdheid? De rechtsleer neemt die 
term in elk geval in de mond1278. 
 

                                              
1275 Ibid., 22-23. 
1276 A. AUTENNE en L. CULOT, “La normalisation des pratiques de rémunération managériales: la réglementation 
récente et ses enjeux” in Y. DE CORDT en A.-P. ANDRÉ-DUMONT (eds.), Droit des sociétés – Millésime 2011, 
Brussel, Larcier, 2011, (119) 132; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 285; HAINAUT-
HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 532; HELLEMANS, De algemene vergadering, 551; C. 
JASSOGNE (ed.), Les sociétés, II in T.P.D.C., Waterloo, Kluwer, 2014, 198; T. L’HOMME en L. CULOT, 
“L’encadrement de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées”, RPS 2011, (285) 288-289; P. KILESTE, C. 
BERTSCH en C. STAUDT, “Le statut des administrateurs et des gérants” in Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, 
2012, boek 22.3; MALHERBE et al., Précis, 602; TILLEMAN, Bestuur, 453; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, 
“Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996”, TRV 1996, (451) 483; M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de 
wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor “leiders” van genoteerde vennootschappen na de wet van 
6 april 2000” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 
2010, (25) 32; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et 
réflexions”, RPS 2008, (207) 236. Zie ook art. 5.13, tweede lid Code Buysse 2009. 
1277 Art. 5.13, tweede lid Code Buysse 2009. 
1278 Bv. K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 11. Zie ook 
F. HELLEMANS, “Tijd voor afscheid van een tache de beauté: in de BVBA en de NV komt de residuaire bevoegdheid 
toe aan het bestuursorgaan”, TRV 2013, (815) 816. 
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293. IMPLICIET IN BENOEMINGSBEVOEGDHEID? – De bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake remuneratie van bestuurders wordt vaak afgeleid uit diens 
bevoegdheid tot het benoemen van de bestuurders1279 en de vermelding in art. 517 
W.Venn. (evenals oud art. 53 Venn.W.) dat bestuurders bezoldigd of onbezoldigd kunnen 
zijn1280. Het bepalen van de bezoldiging wordt daarbij gezien als een accessorium van de 
benoemingsbevoegdheid en komt op die manier vervaarlijk dicht bij een redenering per 
analogiam, die in een residuair systeem dan weer uitgesloten is (nr. 275). Om de 
fundering van de remuneratiebevoegdheid te versterken, kan zij dus maar best aan de 
voorwaarden voor impliciete bevoegdheden voldoen of volgen uit de interpretatie van de 
wet. Wat de eerste optie betreft, lijkt SLAGTER een remuneratiebevoegdheid als 
noodzakelijk te beschouwen voor een effectieve benoemingsbevoegdheid van de 
algemene vergadering waar hij schrijft: “Het heeft geen zin, aan een bepaald orgaan de 
bevoegdheid toe te kennen om een commissaris of een bestuurder te benoemen, indien de 
bevoegdheid om de beloning van die commissaris of bestuurder vast te stellen, bij een 
ander orgaan berust.” Dat ander orgaan heeft dan immers de “power of the purse”: voor 
een kandidaat die niet naar zijn zin is kan het orgaan de beloning op een onaanvaardbaar 
laag niveau zetten, zodat de kandidaat de benoeming weigert1281. Indien men deze 
redenering zou aanvaarden, zou voldaan zijn aan het criterium van noodzakelijkheid voor 
een impliciete bevoegdheid in de zin van het staatsrecht. Het gebruiken van de power of 
the purse om de facto de benoemingsbevoegdheid uit te oefenen, zou echter getuigen van 
misbruik van bevoegdheid of zelfs machtsoverschrijding. Omdat bijgevolg niet helemaal 
vaststaat dat de remuneratiebevoegdheid begrepen is in de benoemingsbevoegdheid, 
wordt verder gegraven naar de fundering ervan. 
 
294. BEVOEGDHEID OP BASIS VAN GEMEENRECHTELIJKE INTERPRETATIETECHNIEKEN – 
Een andere grondslag voor de bevoegdheid van de algemene vergadering die vaak wordt 
aangevoerd, steunt op de kwalificatie van de bestuurder als lasthebber1282 (zie nr. 19). De 
lasthebber bepaalt immers ook niet eenzijdig zijn remuneratie. In het eerste hoofdstuk 
(nr. 25) werd reeds uiteengezet dat de regels van lastgeving enkel toepassing kunnen 
vinden op de bestuurdersovereenkomst wanneer dat doelmatig is. Men mag aannemen dat 
de regel dat een bestuurder niet zelf zijn remuneratie vastlegt die doelmatigheidstest 
doorstaat, zodat men op basis van een systematische interpretatie tot de bevoegdheid van 
de algemene vergadering inzake bestuurdersbezoldiging kan concluderen. Soms worden 
voor deze bevoegdheid ook argumenten geput uit het verbod voor de lasthebber om ten 
persoonlijke titel als tegenpartij van de lastgever op te treden1283. Zoals boven (nr. 189) 

                                              
1279 Bv. FREDERICQ, Traité, V, 604; WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, 
questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 236-237. 
1280 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 11; K.G., 
“Enkele bijzondere aspecten van de beschikking” (noot onder KG Kh. Brussel 18 oktober 1988), TRV 1989, (154) 
155; VAN RYN, Principes, I, 388-389. 
1281 W. SLAGTER, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 365. 
1282 HELLEMANS, De algemene vergadering, 551; F. HELLEMANS, “Tijd voor afscheid van een tache de beauté: in de 
BVBA en de NV komt de residuaire bevoegdheid toe aan het bestuursorgaan”, TRV 2013, (815) 816; F. HELLEMANS 
en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
1283 B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van 
naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 
1989, (273) 277; TILLEMAN, Bestuur, 453; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: 
principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 237; PASSELECQ, Traité, 293, nr. 1727. 
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werd uiteengezet, vindt het verbod van wederpartijstelling, zelfs als algemeen 
rechtsbeginsel, echter niet als zodanig toepassing op bestuurders van een NV. De 
onderliggende redenering van belangenstrijdigheid is wel dezelfde als deze die de 
wetgever meestal voor bevoegdheidskwesties hanteerde (zie hoofdstuk I.3) en strookt met 
het in hoofdstuk I.2 uitgewerkte kader voor een optimale bevoegdheidsverdeling. 
 
Een korte historische analyse werpt licht op de kwestie en verschaft o.i. nog een 
bijkomend argument voor de bevoegdheid van de algemene vergadering. De 
bewoordingen van art. 517 W.Venn. inzake het al dan niet bezoldigd karakter van 
bestuurders zijn nagenoeg dezelfde als in de Code de commerce van 1807, die stipuleerde 
dat bestuurders “salariés ou gratuits” zijn1284. Deze formulering werd letterlijk 
overgenomen door de Wet van 1873 en de gecoördineerde wet van 19321285. Dat de 
bevoegdheid tot het bepalen van een eventuele bezoldiging niet geëxpliciteerd werd, 
vormde toen geen probleem. Tot 1973 had de algemene vergadering immers de residuaire 
bevoegdheid (zie nrs. 156 en 168). Bij de verschuiving van de residuaire bevoegdheden 
naar het bestuursorgaan in 1973 werd geen aandacht besteed aan het feit dat ook de 
bezoldiging van bestuurders daarmee aan de greep van de algemene vergadering kon 
ontsnappen (zie nr. 168). Dat zulks niet de bedoeling was, mag daarnaast ook blijken uit 
het feit dat de rechtsleer inzake remuneratiebevoegdheid in die periode geen wijzigingen 
vertoont1286. Een historische en teleologische interpretatie van het Wetboek van 
vennootschappen volstaat dus eigenlijk al om tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake bestuurdersremuneratie te besluiten. 
 
De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake remuneratie van bestuurders werd 
meer recent nog impliciet bevestigd door wet 6 april 2010. Deze wet breidde haar 
bevoegdheid immers uit tot bepaalde vertrekvergoedingen van niet-bestuurders en voerde 
meer precieze goedkeuringsvereisten in voor bepaalde variabele vergoedingen van 
bestuurders (niet-uitvoerende bestuurders of weinig in de tijd gespreide variabele 
vergoeding; zie nrs. 349-350 en 594). Daaruit kan men a fortiori afleiden dat de algemene 
vergadering bevoegd is voor het bepalen van het bedrag van de gewone remuneratie van 
bestuurders. Opnieuw is het de gewone systematische interpretatie die de bevoegdheid 
van de algemene vergadering schraagt. 
 
295. ANDERE BETEKENIS VAN IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT 
– Uit deze analyse blijkt dat de remuneratiebevoegdheid van de algemene vergadering als 
deel van haar toegewezen bevoegdheden kan worden beschouwd op basis van gewone 
interpretatietechnieken, zonder dat men per se een beroep moet doen op de 
staatsrechtelijke leer inzake impliciete bevoegdheden. Het onderscheid komt uiteindelijk 
weinig praktisch belang toe, omdat de bevoegdheid in beide hypotheses tot de toegewezen 
bevoegdheden zou behoren en dus aan dezelfde regels onderworpen is. Het nadeel van 
impliciete bevoegdheden is wel dat zij door hun impliciet karakter niet duidelijk 
afgebakend zijn. Wellicht ligt dat mee aan de oorzaak van de afzwakkingen die doorheen 
de tijd werden aangebracht op de remuneratiebevoegdheid (goedkeuring via de 

                                              
1284 Art. 31 Code de commerce 1807. 
1285 Art. 43 wet 1873; art. 53 gecoördineerde wet van 1932. 
1286 Bv. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 164. 
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jaarrekening, zie nrs. 668 e.v.; enkel het globaal bezoldigingsbedrag, zie nr. 347; 
vermoeden van bezoldiging, zie nrs. 781 e.v.). 
 

2. Winstbestemming 

296. BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING – De bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake winstbestemming is een tweede bevoegdheid die het Wetboek van 
vennootschappen niet expliciet toewijst1287, maar die niettemin buiten kijf staat1288. Deze 
bevoegdheid dekt niet alleen dividenden, maar ook tantièmes1289. Juridisch en boekhoud-
kundig gezien, zijn tantièmes immers net zo goed als dividenden een vorm van 
winstuitkering aan bestuurders1290. Daarom zijn vele regels i.v.m. de toekenning van 
dividenden, onder meer de bevoegdheid van de algemene vergadering, onverkort 
toepasselijk op tantièmes1291. De facto fungeren tantièmes ook als bestuurdersvergoeding, 
maar dat verandert niets aan de bevoegdheid: ook in die kwalificatie zou het een 
impliciete bevoegdheid zijn van de algemene vergadering (nrs. 292-295).  
 
297. INHERENTE BEVOEGDHEID? – Op het eerste gezicht lijken er redenen voorhanden om 
aan te nemen dat de winstbestemming een inherente bevoegdheid van de algemene 
vergadering is. De verdeling van de winst onder de vennoten en hun recht daarop behoort 
immers tot de essentie van het vennootschapscontract1292. Art. 1 W.Venn. schrijft 
daarover in niet mis te verstane bewoordingen dat het oogmerk van het 
vennootschapscontract erin bestaat om aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks 
vermogensvoordeel te bezorgen. Dit houdt echter nog geen keuze in voor de bevoegdheid 
van de algemene vergadering om over de verdeling van dat voordeel te beslissen. O.i. kan 
de winstbestemming dus op die basis niet als een inherente bevoegdheid van de algemene 
vergadering worden gekwalificeerd. 
 
298. GEMEENRECHTELIJKE INTERPRETATIETECHNIEKEN – Men neemt aan dat de 
bevoegdheid van de algemene vergadering tot bestemming van de winst “impliciet” 
vervat zit in haar bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarrekening (art. 554 W.Venn.)1293. 
                                              
1287 De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake winstbestemming wordt wel expliciet voorgeschreven in de 
CVBA, zij het dat deze daar van aanvullend recht is (art. 384 W.Venn.). 
1288 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 380; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 
395; J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge”, 
JDSC 2009, (94) 102; HELLEMANS, De algemene vergadering, 551; MALHERBE et al., Précis, 696; RESTEAU, Traité, 
III, 207; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 164; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 255; 
D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996”, TRV 1996, (451) 483; VAN RYN, 
Principes, I, 471-472. 
1289 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, Parl.St. Kamer 1979-80, nr. 387, 47-48; Gent 9 januari 2012, 
TRV 2012, 226; S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, 
(153) 158; TILLEMAN, Bestuur, 459. 
1290 Zie art. 8 KB 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands 
concurrentievermogen, BS 31 december 1993, 29.276. 
1291 Zie S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 159 en 
172. 
1292 J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge”, 
JDSC 2009, (94) 95; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 47 en 255. 
1293 HELLEMANS, De algemene vergadering, 551; F. HELLEMANS, “Tijd voor afscheid van een tache de beauté: in de 
BVBA en de NV komt de residuaire bevoegdheid toe aan het bestuursorgaan”, TRV 2013, (815) 816; TAS, 
Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 256; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek 
vennootschapsrecht 1995-1996”, TRV 1996, (451) 483. 
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Een systematische wetsinterpretatie volstaat daarbij om de “impliciete” bevoegdheid te 
verklaren. Essentieel is daarbij de bijzondere plaats die de winstbestemming inneemt in de 
structuur van de jaarrekening: waar de actief- en passiefposten op de balans een soort 
“verslag” vormen van transacties waarover reeds beslist werd, is de winstuitkering in de 
ontwerpjaarrekening niet meer dan een voorstel, dat nog moet worden goedgekeurd nadat 
het bestaan van een uitkeerbare winst is vastgesteld1294 (zie over dit onderscheid meer 
uitgebreid nr. 702). De begunstigden, namelijk de aandeelhouders, kunnen nog geen 
schuldvordering laten gelden op het er eventueel in vermelde dividend (zie nr. 687). Dat 
de beslissing tot winstbestemming samenvalt met de goedkeuring van de jaarrekening 
volgt uit de samenlezing van de bevoegdheid van de algemene vergadering om de 
jaarrekening te behandelen en goed te keuren (artt. 552-555 W.Venn.) en de regel dat “de 
balans wordt opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen, rekening houdend met de 
beslissingen tot besteding van het saldo van de resultatenrekening en van het 
overgedragen resultaat” (art. 26, § 1 KB W.Venn.)1295. Deze bepaling impliceert dat de 
ontwerpbalans die de raad van bestuur goedkeurt, mag anticiperen op een nog te nemen 
besluit. Mocht dat besluit tot de bevoegdheid van de raad van bestuur zelf behoren, zou 
een dergelijke verduidelijking overbodig zijn. 
 
In de mate dat daarmee niet alle twijfel zou zijn weggenomen, kan men daarnaast ook 
hetzelfde historische argument inroepen als voor de remuneratiebevoegdheid van de 
algemene vergadering. De remuneratiebevoegdheid van de algemene vergadering werd 
reeds algemeen aanvaard vóór 19731296. In die tijd was er weinig discussie mogelijk 
omdat de residuaire bevoegdheid toen bij de algemene vergadering lag (nrs. 156 en 245). 
Ten tijde van de omkering van de residuaire bevoegdheden in 1973, die de bevoegdheid 
inzake winstbestemming in een letterlijke lezing verschoof naar de raad van bestuur, bleef 
men deze bevoegdheid desondanks nog steeds als een (voorbehouden) bevoegdheid van 
de algemene vergadering beschouwen1297. Niets wijst erop dat de wetgever daar komaf 
mee wilde maken. 
 
Tot slot leest TAS nog een bevestiging van de bevoegdheid van de algemene vergadering 
om aan de uitkeerbare winst een bestemming te geven in de expliciete wettelijke 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor inkoop van eigen aandelen en de 
aflossing van het kapitaal, zij het dat daar uitzonderingen bestaan op de exclusiviteit van 
de bevoegdheid van de algemene vergadering1298. Verder zal worden uiteengezet dat deze 
oneigenlijke vormen van winstuitkering behelzen, waarbij controle-overwegingen 
mogelijks nog zwaarder doorwegen bij de allocatie van bevoegdheden. De bevoegdheid 
van de algemene vergadering neemt er ook een andere vorm aan (nl. een gedeelde 
bevoegdheid; nrs. 590, 592-593 en 605) en vormt dus slechts een secundaire bevestiging 
van de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake winstbestemming. 
 
Uit de bevoegdheid van de raad van bestuur om interimdividenden uit te keren (art. 618 
W.Venn.), valt o.i. weinig af te leiden over de bevoegdheid tot winstuitkering. 

                                              
1294 J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge”, 
JDSC 2009, (94) 103. 
1295 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 77. 
1296 RESTEAU, Traité, III, 207; VAN RYN, Principes, I, 471-472. 
1297 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 164. 
1298 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 255-256. 
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Interimdividenden impliceren immers nog geen beslissing over winstuitkering en kennen 
de aandeelhouders geen recht toe op dividend. Zij zijn slechts een voorschot op dividend 
(nr. 653), zodat art. 618 W.Venn. kadert in de meer algemene bevoegdheid van de raad 
van bestuur om voorschotten uit te keren en de algemene vergadering ook geen 
zelfstandige bevoegdheid heeft terzake. Dat toch een machtiging van de algemene 
vergadering vereist is, valt o.i. te verklaren doordat het interimdividend van het voorschot 
afwijkt in die zin dat het niet terugvorderbaar is (meer hierover in nrs. 652 e.v.). 
 

3. Bestuursbevoegdheid 

299. LESSEN UIT HET VERBOD VAN ALGEMENE DELEGATIE – Hoewel een definitie van de 
bestuursbevoegdheid in verhouding tot de bevoegdheid van het management, het 
directiecomité en het orgaan van dagelijks bestuur buiten het bestek van deze studie valt, 
is het voor het concept van de inherente bestuursbevoegdheid interessant kort uit te 
weiden over het verbod van algemene delegatie door de raad van bestuur. Men onderwijst 
dat de raad van bestuur zich niet van zijn taken kan ontdoen door middel van een 
algemene lastgeving behalve in de gevallen toegelaten door de wet1299. In die 
uitzonderingen gaat het niet meer om een zuiver contractuele lastgeving aan een 
willekeurig persoon, maar om een statutaire delegatie aan een door de wet zelf op 
facultatieve wijze ingesteld orgaan. Het gaat meer bepaald om het orgaan van dagelijks 
bestuur (art. 525 W.Venn.), het bijzonder orgaan van vertegenwoordiging krachtens 
handtekeningsclausules (artt. 522 en 524bis W.Venn.) en het directiecomité (art. 524bis 
W.Venn.)1300. Elke andere algemene delegatie door de raad van bestuur zou 
gesanctioneerd worden met absolute nietigheid1301. 
 
300. Een eerste probleem met het verbod van algemene lastgeving zit in de moeilijkheid 
om een lijn te trekken tussen een algemene en een bijzondere delegatie. Een aantal auteurs 
zoeken hiervoor inspiratie in het burgerlijk recht1302. Art. 1987 BW definieert de 
bijzondere lastgeving als deze die “slechts een zaak of bepaalde zaken” betreft en de 
algemene lastgeving als deze die “alle zaken van de lastgever” betreft. Een bijzondere 
delegatie kan dus zeer ruim zijn: het volstaat dat zij beperkt is tot een bepaalde 
rechtshandeling of een bepaalde categorie van rechtshandelingen (maar niet dat een 

                                              
1299 FREDERICQ, Traité, 615; COIPEL, Dispositions communes, nr 377; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 459; M. 
WYCKAERT en K. GEENS, “Het gebruik van het facultatief duaal systeem in Belgische beursgenoteerde 
vennootschappen: enkele facts and figures”, TRV 2010, (527) 530; RESTEAU, Traité, II, 238-239; RONSE, De 
vennootschapswetgeving 1973, 182; V. SIMONART, “Le contrat de management. Aspects de droit des obligations et 
de droit des sociétés”, TBH 1991, (1031) 1052; B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Deurne, Story-Scientia, 1997, 371-
372; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 741; H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van 
de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, (223) 237; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1992, 651; 
VAN RYN, Principes, I, 385; WAUWERMANS, Manuel pratique, 247; P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 
122. 
1300 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 459; TILLEMAN, Bestuur, 684; H. VAN DRIESSCHE, 
“Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, (223) 238. In de 
tijd dat de wet enkel nog de algemene delegatie aan het orgaan van dagelijks bestuur voorzag: A. DE VOS en M. VAN 

MEENEN, Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les sociétés commerciales, I, Brussel, Larcier, 
1897, 586; RESTEAU, Traité, I, 238-239; VAN RYN, Principes, I, 385; WAUWERMANS, Manuel pratique, 247. 
1301 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 742; V. SIMONART, “Le contrat de management. Aspects de droit des 
obligations et de droit des sociétés”, TBH 1991, (1031) 1051 en 1054. 
1302 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 182; B. TILLEMAN, Bestuur, 686. 
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minieme uitzondering wordt gemaakt op een allesomvattende delegatie)1303. Naast deze 
verticale beperkingen naar de betrokken materie, zouden volgens bepaalde auteurs ook 
horizontale beperkingen, waarbij de delegatie enkel een bepaald bijkantoor of een 
bepaalde exploitatiezetel betreft, de delegatie een bijzonder karakter verlenen1304. 
 
In deze definitie van het bijzonder karakter van een lastgeving zou de opdracht van het 
dagelijks bestuur een bijzondere delegatie vormen1305. Toch blijkt men vaak een engere 
opvatting te hanteren van de bijzondere delegatie. Dan wordt het dagelijks bestuur als een 
algemene delegatie beschouwd omdat zij, hoewel kwalitatief beperkt door de notie 
dagelijks bestuur, het volledige vennootschapsvermogen tot voorwerp heeft1306. Uit de 
rechtspraak en rechtsleer over het verbod van algemene lastgeving valt in ieder geval geen 
eenduidig criterium af te leiden. 
 
301. Niet alleen over de afbakening van een algemene lastgeving, maar ook over de 
grondslag voor het verbod ervan bestaat heel wat discussie. 
 
De grondslag voor het verbod van algemene delegatie door de raad van bestuur wordt 
vaak gesitueerd in het intuïtu personae-karakter van het bestuurdersmandaat. Dit intuitu 
personae-karakter vloeit voort uit het feit dat bestuurders gekozen zijn omwille van hun 
persoonlijke en intrinsieke kwaliteiten en het vertrouwen dat de algemene vergadering in 
hen stelt. Het zou er zich tegen verzetten dat de raad van bestuur zijn bevoegdheden op 
algemene wijze delegeert, omdat de vennootschap dan niet langer geleid wordt door de 
gekozen vertrouwenspersonen1307. Tegen deze grondslag bestaan meerdere bezwaren. Ten 
eerste valt er veel te zeggen voor het standpunt dat het intuitu personae-karakter 
betrekking heeft op de individuele bestuurder en niet op het bestuursorgaan als geheel. 
Als orgaan heeft dat immers geen van de vennootschap afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid, maar vereenzelvigt het zich daar net mee1308. Het intuitu personae-
karakter van het bestuurdersmandaat zou dus enkel beletten dat de bestuurder zich als 
individu laat vervangen in zijn functie1309. Ten tweede blijkt het intuitu personae-karakter, 

                                              
1303 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 308; TILLEMAN, Bestuur, 684; B. TILLEMAN, Lastgeving in APR, Deurne, 
Story-Scientia, 1997, 142-143; P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 89. Contra D. WILLERMAIN, “Les 
pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et 
réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 172. 
1304 H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. 
M. 2002, (223) 242. 
1305 Zo M. DAVID, “La gestion et la représentation des SA, SPRL et SCRL” in M. COIPEL (ed.), Droit des sociétés 
commerciales, Waterloo, Kluwer, 2012, 555. 
1306 H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. 
M. 2002, (223) 241. 
1307 A. DE VOS en M. VAN MEENEN, Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les sociétés 
commerciales, I, Brussel, Larcier, 1897, 586; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 459-460; H. LAGA, “De 
uitoefening van een bestuurdersmandaat door een vennootschap”, DAOR 1993, (19) 23; V. SIMONART, “Le contrat 
de management. Aspects de droit des obligations et de droit des sociétés”, TBH 1991, (1031) 1052; B. TILLEMAN, 
Lastgeving in APR, Deurne, Story-Scientia, 1997, 372; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 182; H. VAN 

DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, 
(223) 240; M. WYCKAERT en K. GEENS, “Het gebruik van het facultatief duaal systeem in Belgische beursgenoteerde 
vennootschappen: enkele facts and figures”, TRV 2010, (527) 530. 
1308 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 738-739 en 742. 
1309 Zie I. CORBISIER, “Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu’a connus le droit de la 
responsabilité des administrateurs d’une personne morale”, RPS 1994, (5) 89; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 
460. 
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in de hypothese dat het wel op het bestuursorgaan als zodanig van toepassing zou zijn, 
niet in de weg te staan aan bijzondere of wettelijk toegestane delegaties1310. De raad van 
bestuur hoeft dus niet al zijn taken zelf uit te oefenen. Integendeel, delegatie van 
bevoegdheden maakt vaak integraal deel uit van een zorgvuldig bestuur1311. Het intuitu 
personae-karakter kan niet het determinerende criterium zijn, aangezien het niet verklaart 
waarom het zich wel voor de ene en niet voor de andere bevoegdheid opdringt, of toch 
niet op meer precieze wijze dan dat minstens een (niet nader gedefinieerd) deel van de 
bevoegdheden door de vertrouwenspersonen uitgeoefend moet worden. Ten derde is 
volgens een belangrijke stroming in de rechtsleer het intuitu personae-karakter van de 
bestuursopdracht niet van dwingend recht, zodat de delegatie er net van zou kunnen 
afwijken1312. Doorslaggevend is o.i. het vierde bezwaar, nl. de vaststelling dat het verbod 
van algemene lastgeving geldt voor alle organen en niet enkel het bestuursorgaan1313. Een 
rechtvaardiging van het verbod die gebaseerd is op de distinctieve kenmerken van de raad 
van bestuur, zoals het gegeven dat diens leden intuitu personae aangesteld zijn, kan 
daarom niet overtuigen. 
 
Een tweede vaak aangevoerde obstakel voor een algemene delegatie is dat de raad van 
bestuur een collegiaal orgaan is (art. 521, eerste lid W. Venn.). Een algemene delegatie 
van de bestuursbevoegdheid zou tot gevolg hebben dat de vennootschap niet door een 
college wordt beheerd en zou daarom strijdig zijn met de collegialiteit1314. Deze 
verklaring is in hetzelfde bedje ziek als de eerste, omdat zij specifiek is voor het 
bestuursorgaan. Meer nog, zij geldt enkel voor het bestuursorgaan in de NV. Indien 
collegialiteit de bestaansreden was voor het verbod van algemene delegatie buiten de wet 
om, zou dat verbod echter enkel gelden voor de raad van bestuur van de NV. In andere 
vennootschapsvormen is het uitgangspunt immers net de individuele bestuursbevoegdheid 
van de zaakvoerder. Het feit dat ook de in beginsel niet-collegiaal functionerende 
zaakvoerder in een BVBA1315 zijn bevoegdheden evenmin op algemene wijze kan 
delegeren buiten de wettelijk bepaalde gevallen1316, toont dus aan dat collegialiteit niet de 
grondslag kan zijn van dat verbod1317. Bovendien verzet de collegialiteitsvereiste in de 
NV zich niet tegen delegatie als zodanig1318, terwijl ook een (toegelaten) bijzondere 
lastgeving in deze argumentatie zou afdoen aan het collegiaal karakter van de 
besluitvorming. Het argument van de collegialiteit legt dus evenmin als dat van het intuitu 

                                              
1310 Zie DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 319. 
1311 H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. 
M. 2002, (223) 230. 
1312 COIPEL, Dispositions communes, 176; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 715; H. VAN DRIESSCHE, 
“Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, (223) 240. 
1313 Zie A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann.Fac.Dr.Liège 1982, (271) 285; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 742. 
1314 FREDERICQ, Traité, 615 en 645; L. SIMONT en P. VAN OMMESLAGHE, “La notion de l’organe statutaire et la 
répartition des pouvoirs par le conseil d’administration des sociétés anonymes” (noot onder Cass. 17 mei 1962), 
RCJB 1964, (74) 91; B. TILLEMAN, “Interne werking van de raad van bestuur” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en 
VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, (111) 115. 
1315 TILLEMAN, Bestuur, 479-480; B. TILLEMAN, “Interne werking van de raad van bestuur” in B. ALLEMEERSCH, V. 
SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, (111) 112-113. 
1316 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 458-459. 
1317 Zie H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. 
Fisc. M. 2002, (223) 240. 
1318 Zie TILLEMAN, Bestuur, 502. 
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personae-karakter van de bestuursfunctie niet op voldoeninggevende wijze uit waarom 
het verbod wel geldt voor algemene lastgeving en niet voor bijzondere lastgeving.  
 
Een derde rechtvaardiging die soms opduikt voor het verbod van algemene delegatie door 
de raad van bestuur is dat bestuurders aan een bijzondere aansprakelijkheid onderworpen 
zijn. Door alles te delegeren aan een lasthebber die daar niet aan onderworpen is, 
verliezen de aandeelhouders en derden een stuk bescherming1319. Daartegen wordt 
ingebracht dat bestuurders die een overdreven delegatie verlenen ook daarvoor 
aansprakelijk kunnen worden gesteld1320. Toch blijft ook bij een niet-overdreven delegatie 
het risico bestaan dat de lasthebber negligent tewerk gaat. In de verhouding tussen de raad 
van bestuur en zijn “delegatarissen” kan aansprakelijkheid een goed argument zijn – en 
dit in tegenstelling tot een overdracht van bevoegdheden aan de algemene vergadering, 
die zelf aan sterkere incentieven blootgesteld is dan aan aansprakelijkheid (nr. 79). Toch 
voldoet ook de verschillende aansprakelijkheidsregeling niet als rechtvaardiging voor het 
verbod van algemene lastgeving, daar zij opnieuw samenhangt met de specifieke 
kenmerken van het bestuursorgaan. 
 
Meest interessant voor het voorliggende onderzoek is de vierde rechtvaardiging van het 
verbod van algemene delegatie. Een dergelijk verbod zou nodig zijn omdat enkel de wet 
een nieuw orgaan kan creëren of toelaten1321. Met een delegatie wordt echter geen nieuw 
orgaan opgericht; het probleem zit veeleer in het feit dat het wettelijke orgaan zijn taken 
niet zelf vervult. RONSE drukte het dan ook treffend, maar tegelijk cryptisch uit door het 
verbod van algemene lastgeving te stoelen op “de wettelijke plicht van de organen van 
bestuur en vertegenwoordiging”1322. Sinds 1973 kan men de rechtvaardiging ook 
ophangen aan de derdenbescherming die in het Prokura-systeem besloten is in de 
organieke vertegenwoordiging en die men zou ondergraven door met algemene 
volmachten te werken1323. Hoewel de delegatie de bevoegdheid van de raad van bestuur 
zelf niet tenietdoet en de derde kan zien dat hij niet met de raad van bestuur zelf handelt, 
zal hij inderdaad niet dezelfde bescherming genieten bij bevoegdheidsoverschrijding door 
een lasthebber als bij bevoegdheidsoverschrijding door de raad van bestuur.  
 
302. INHERENTIE VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID – Het verbod van algemene delegatie 
door het bestuursorgaan en de redenen die daarvoor worden gegeven, zijn interessant 
omdat een enigszins gelijkaardige beperking bestaat voor bevoegdheidsverschuivingen 
van de raad van bestuur naar de algemene vergadering. Waar de toewijzing van de 
residuaire bevoegdheden aan de raad van bestuur in principe van aanvullend recht is, 
bestaat er eensgezindheid dat een statutaire toekenning van residuaire bevoegdheden aan 
de algemene vergadering niet aan de kernbevoegdheden1324, oftewel de wezenlijke 

                                              
1319 FREDERICQ, Traité, 651; RESTEAU, Traité, 239. 
1320 H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. 
M. 2002, (223) 240 en de bronnen aldaar geciteerd. 
1321 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 742; VAN RYN, Principes, 409. Zie ook J. T’KINT, “A propos de la délégation 
de pouvoirs excédant la gestion journalière”, RPS 1968, (257) 258. 
1322 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 205. 
1323 TILLEMAN, Bestuur, 685; H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en 
de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, (223) 240-241. 
1324 HELLEMANS, De algemene vergadering, 683. 
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bevoegdheden1325 van de raad van bestuur kan tornen (zie nr. 755). Een statutaire 
bevoegdheidsoverdracht moet steeds een minimum aan zelfstandige beslissingsmacht 
laten aan de raad van bestuur1326. 
 
De reden voor deze beperking is duidelijk, maar bleef tot dusver onderbelicht. De 
“structuur zelf van de rechtspersoon” vereist dat organen haar op bestendige wijze 
vertegenwoordigen1327 en een aantal van deze organen zijn daarbij wettelijk verplicht. Het 
gaat om de “essentie van de rechtspersoon”, die in hoofdstuk I.2 (nr. 140) als reden werd 
aanvaard om te kiezen voor dwingend recht. Om het met de woorden van GILSON uit de 
drukken: 

“La loi dote la société anonyme d’un certain nombre d’organes auxquels elle attribue une 
activité irréductible; ces conditions essentielles de vie s’imposent aux statuts primitifs et 
l’unanimité même des associés ne pourrait ultérieurement y déroger.”1328 

 
In de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid moet krachtens de 
“orgaanplicht” (o.m.) een bestuursorgaan worden aangesteld1329, dat “als orgaan van 
bestuur moet onderscheiden zijn van de algemene vergadering”1330. Het bestuursorgaan is 
immers essentieel voor de werking van de vennootschap1331, o.m. omdat het – in 
tegenstelling tot de algemene vergadering, die enkel bestaat wanneer ze is bijeengeroepen 
– een voortdurend functionerend orgaan is. Zonder een dergelijk orgaan zou de algemene 
vergadering niet eens zou kunnen worden bijeengeroepen. Wanneer de statuten de 
bevoegdheden van de raad van bestuur zouden uithollen, zouden ze het bestuursorgaan 
denatureren1332. Zonder bevoegdheden verdwijnt het bestuursorgaan zelfs, of verwordt het 
tot een louter pro forma orgaan en zou men dus afbreuk doen aan het functioneren van het 
instituut van de vennootschap1333. De kern van de wettelijke bevoegdheidsverdeling hangt 
dus samen met het niet zuiver contractuele, maar in belangrijke mate ook institutionele 

                                              
1325 C. BERTSCH, “Définition des pouvoirs de gestion: quelles décisions peuvent être prises par les administrateurs, 
les membres du comité de direction et les gérants?” in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique, 
2002, nr. 23.2, (32) 36; D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs 
de sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, 
Larcier, 2009, (123) 131. 
1326 A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 285; ERNST, Belangenconflicten, 852; GEENS en WYCKAERT, 
Algemeen deel, 475; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 166. Voor Nederland, waar de raad van bestuur niet 
over de residuaire bevoegdheid beschikt, maar over een ruim begrepen bestuursbevoegdheid: P. VAN 

SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 163. 
1327 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 153. Zie ook GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 455 en 456. 
1328 GILSON, Les modifications aux statuts, 48. 
1329 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 172; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 109. 
1330 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 166. 
1331 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 85 en 101. 
1332 A. BENOIT-MOURY en P. PELTZER, “Représentation de la société anonyme depuis la première directive 
européenne de coordination du droit des sociétés”, RPS 1977, (57) 67; M. WYCKAERT en K. GEENS, “200 jaar 
ervaring met het Belgische monistische model: wat te nemen, wat te laten?” in Bestuur en toezicht, Deventer, 
Kluwer, 2009, (65) 70. Zie ook A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des 
sociétés de personnes à responsabilité limitée”, Ann.Fac.Dr.Liège 1982, (271) 285. 
1333 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 19; L. SIMONT, “La loi du 
6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales”, RPS 1974, 39. 
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karakter van de vennootschap1334. Een uitholling van de beslissingsstructuur van de door 
de wet voorziene vennootschapsvormen, zou niet alleen een inbreuk betekenen op de 
orgaanplicht, maar meteen ook haaks staan op het gesloten systeem van 
vennootschapsvormen (de inmiddels genuanceerde cadres légaux obligatoires1335) dat niet 
alleen het Belgische vennootschapsrecht kenmerkt1336, maar ook dat van de meeste andere 
jurisdicties1337. Art. 2, § 2 W.Venn. somt op limitatieve wijze de handelsvennootschappen 
met rechtspersoonlijkheid op waartussen ondernemers kunnen kiezen. Deze numerus 
clausus zou van alle zin ontdaan zijn als men zelfs de essentiële kenmerken van die 
vennootschappen kan modelleren en zo de facto nieuwe rechtsvormen kan creëren. 
 
Er bestaan dus een aantal kernbevoegdheden die inherent zijn aan de bestuursfunctie en 
die bestaan uit het besturen van de vennootschap1338. Alleen al het woord “bestuurder” en 
de bepaling dat de vennootschap “bestuurd” wordt door deze personen (art. 517 W.Venn.) 
wijzen op het inherente karakter van sommige bestuursbevoegdheden. 
 
303. De inherente bestuursbevoegdheid kan o.i. het verbod van algemene lastgeving 
verklaren en zelfs verfijnen. Dit verbod vindt immers geen overtuigende rechtvaardiging 
behalve eventueel deze die nauw aanleunt bij de essentiële organieke structuur van de 
vennootschap (nr. 301). Soms wordt dan ook een vijfde verklaring naar voor geschoven, 
die aansluit bij deze laatste, nl. dat men de wettelijke organisatie van vennootschappen 
met volkomen rechtspersoonlijkheid moet respecteren1339. Zoals uiteengezet in vorig 
randnummer, vormt deze wettelijke organisatie, of toch de essentie ervan, de basis voor 
de inherente bevoegdheden. 
 
Dat de inherentie van bevoegdheden een rol speelt in de delegatie door de raad van 
bestuur die het verbod van algemene lastgeving niet kan waarmaken, blijkt uit het feit dat 
dan bovenop het verbod van algemene lastgeving ook fundamentele beleidskeuzes (bv. 
sluiting of verplaatsing van een bijkantoor) die behoren tot het algemeen beleid niet 
gedelegeerd morgen worden1340. Ook auteurs die beweren dat verschillende bijzondere 
delegaties door de beugel kunnen ook als ze samen hetzelfde effect bewerkstelligen als 
een algemene delegatie, vereisen toch nog dat de raad van bestuur het algemeen beleid 
bepaalt en toezicht houdt1341. Hoofdstuk III.3 zal tonen dat ook de algemene vergadering 
enkel niet-essentiële bevoegdheden kan delegeren (nrs. 744 e.v.). Het zou dus wel eens 
kunnen dat het verbod van algemene lastgeving niet meer is dan een onnauwkeurige 
formulering van de gevolgen van inherente bevoegdheden. Zo schrijft WILLERMAIN dat 

                                              
1334 V. SIMONART, “Le contrat de management. Aspects de droit des obligations et de droit des sociétés”, TBH 1991, 
(1031) 1052; VAN RYN, Principes, I, 409. 
1335 Vele auteurs verkiezen deze term niet meer te gebruiken sinds de onregelmatige V.O.F. niet meer fungeert als 
moet-rechtspersoon (bv. TILQUIN en SIMONART, Traité, III, 234). 
1336 Zie COIPEL, Dispositions communes, nr. 200; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 219; VAN RYN en VAN 

OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1973, 370. 
1337 V. SIMONART, La personnalité morale en droit privé comparé, Brussel, Bruylant, 1995, 331. 
1338 Zie GILSON, Les modifications aux statuts, 48. 
1339 H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. 
M. 2002, (223) 238, vn. 111, en 239. 
1340 Bv. J.-M. NELISSEN-GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw 
vennootschapsrecht 2002: wet corporate governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 131; E. WYMEERSCH, “Het 
directiecomité naar huidig en toekomstig Belgisch recht” in Liber amicorum H. Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 
(671) 678. 
1341 TILLEMAN, Bestuur, 686 en de verwijzingen aldaar. 
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het onderscheid tussen algemene en bijzondere lastgeving eigenlijk niet relevant is: waar 
het op neerkomt, is dat de raad van bestuur zijn (dwingend) toegewezen bevoegdheden en 
zijn kernbevoegdheden niet mag delegeren (zoals strategie van de onderneming en 
toezicht op de vennootschapswerking)1342. In de mate dat een algemene lastgeving slaat 
op alle bevoegdheden (zie nr. 300) heeft het verbod van algemene lastgeving inderdaad 
geen bijkomend nut ten opzichte van het concept van inherente bevoegdheden. Als men – 
zoals bij inherente bevoegdheden het geval is – de essentie van zijn bevoegdheden niet 
mag delegeren, dan is meteen ook de delegatie van het geheel van zijn bevoegdheden 
uitgesloten. Indien de bijzonderheidsvereiste voor lastgeving door de raad van bestuur 
strikter geïnterpreteerd wordt dan “niet álle bevoegdheden”, zou dat een bijkomende 
vereiste uitmaken, die daarom de theorie van de inherente bevoegdheden niet overbodig 
maakt. Wanneer het gaat om inherente bevoegdheden zou immers zelfs een bijzondere 
lastgeving niet toegelaten zijn (zie boven in dit randnummer). De precieze definitie van 
een algemene lastgeving valt echter buiten het bestek van deze studie.  
 
304. OMSCHRIJVING VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID – GEENS en WYCKAERT 
omschrijven de kerntaken van het bestuur als “de bepaling van de strategie, de politiek en 
de dagelijkse beslissingen van de vennootschap of, als de vennootschap een duaal stelsel 
kent, van het toezicht daarop.”1343 De schaarse verdere rechtsleer hieromtrent ligt in 
dezelfde lijn1344. Een bevestiging van deze omschrijving vindt men ook in de Code 
Buysse II voor niet-beursgenoteerde vennootschappen1345 en het Zwitserse burgerlijke 
wetboek (deel Obligationenrecht)1346. Strategie en toezicht op management, 
directiecomité (in België) en dagelijks bestuur maken in beide omschrijvingen de 
hoofdmoot uit van de bestuursbevoegdheid. We sluiten ons dan ook aan bij de indeling 
van GEENS en WYCKAERT. Om verwarring met de wettelijk voorziene functie van het 
dagelijks bestuur te vermijden, wordt hierna wel gesproken van operationele beslissingen 
in plaats van dagelijkse beslissingen. 
 
Een raad van bestuur zal in België dus steeds twee soorten inherente bevoegdheden 
hebben. De eerste categorie is deze van strategie en politiek. De tweede hangt af van de 
bestuursstructuur: in een monistische structuur zijn dat de operationele beslissingen en in 
een duale structuur is dat het toezicht op het andere lid van het bestuursorgaan, dat op zijn 
beurt belast is met de operationele beslissingen. Voor deze laatste hypothese kan men o.i. 
nog een bevestiging lezen in art. 524bis, eerste lid W.Venn. Deze bepaling stipuleert dat, 
wanneer een directiecomité wordt opgericht, het algemeen beleid en het toezicht op het 
directiecomité voorbehouden bevoegdheden uitmaken van de raad van bestuur. De 
bevoegdheden die niet delegeerbaar zijn aan het andere lid van een duale 
bestuursstructuur kunnen o.i. a fortiori niet aan een ander orgaan worden overgedragen of 
gedelegeerd en zijn bijgevolg inherent aan de raad van bestuur. 
                                              
1342 D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprises” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant 
d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 172-173. 
1343 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 475. 
1344 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 340 (i.v.m. strategie); HELLEMANS, De algemene vergadering, 683 (i.v.m. 
dagelijkse beslissingen); D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des 
administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant 
d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 172-173. Voor Nederland: P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. 
WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 159. 
1345 Art. 5.2 Code Buysse II voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. 
1346 Zwitsers Burgerlijk Wetboek, deel V, Obligationenrecht § 716a; DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 126. 
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Over de inhoud van de term “algemeen beleid” heeft de wetgever in de wet noch tijdens 
de parlementaire voorbereiding van de wet van 2 augustus 2002 verheldering gebracht. 
Omdat hij voor de bepaling inzake bevoegdheden uitdrukkelijk inspiratie heeft geput uit 
de vroegere Bankwet1347, neemt men aan dat men zich voor de invulling van het begrip 
kan richten naar de omschrijving in de oude Bankprotocollen1348. Uit deze omschrijving 
en de toepassing ervan in de context van art. 524bis W.Venn. kan men afleiden dat de 
inherente bevoegdheid van de raad van bestuur voor strategie en politiek samenvalt met 
het begrip algemeen beleid. In de bankcontext omvat het begrip “algemeen beleid” 
immers het uitstippelen van de strategie van de vennootschap, het onderhouden van 
relaties met de aandeelhouders, het goedkeuren van projecten, begrotingen en – enigszins 
bevreemdend (zie hoofdstuk II.3) – belangrijke structuurhervormingen1349. In de context 
van art. 524bis W.Venn. neemt men eveneens aan dat de strategie van de vennootschap 
onder het begrip “algemeen beleid” valt. Voorbeelden daarvan zijn het aanvatten van een 
sterk verschillende bedrijfsactiviteit1350, de overname of sluiting van belangrijke 
afdelingen, de verkoop van wezenlijke participaties en individuele aankopen met een 
wezenlijke impact op het gevoerde beleid1351, of nog, de keuze van distributiekanalen en 
afzetmarkten en het afsluiten van joint ventures1352. Wat onder het algemeen beleid valt, 
moet in concreto beoordeeld worden, in het licht van de aard van de activiteit en de 
omvang van de onderneming1353. Als een investering kadert in de reguliere activiteiten 
van de vennootschap binnen haar doelomschrijving, is dit wellicht niet voldoende 
belangrijk om van algemeen beleid te spreken, maar als de vennootschap met die 
investering een nieuwe activiteit aanvat of een nieuwe geografische markt aanboort, valt 
zij vermoedelijk wel onder die noemer1354.  
 
Uit het feit dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur kan delegeren aan een 
afzonderlijk orgaan (art. 525 W.Venn.) blijkt dat dit dagelijks bestuur zelf in principe een 
bevoegdheid is van de raad van bestuur1355. Ook in de beschrijvingen van de 
bestuursbevoegdheid in de Nederlandse rechtsleer vindt men dit onderdeel terug (nr. 252). 

                                              
1347 Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1211/01, 34. 
1348 H. DE WULF, “De wet Corporate Governance en het bestuur” in M. TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE 
(eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Antwerpen, Intersentia, 2003, (197) 219; J.-M. 
NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002: Wet 
Corporate governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (107) 130-131; D. VAN GERVEN, “De bevoegdheden van het 
directiecomité in de naamloze vennootschap in verhouding tot de raad van bestuur”, TRV 2004, (22) 24, vn. 18. Zie 
ook reeds Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, Parl.St. Senaat 1992-93, nr. 616/1, 34. 
1349 CBF, Jaarverslag 1991-1992, 254. 
1350 In de mate deze beslissing neerkomt op een (eventueel impliciete) doelwijziging is de algemene vergadering 
uiteraard bevoegd (zie hoofdstuk II.3). 
1351 E. WYMEERSCH, “Het directiecomité naar huidig en toekomstig Belgisch recht” in Liber Amicorum Henri 
Olivier, Brugge, Die Keure, 2000, (671) 678. 
1352 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 
2002: Wet Corporate governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (107) 131. 
1353 M. ANDRE, “Commentaire de l’art. 524bis C.soc.” in Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, 
Brussel, Kluwer; J. MEUNIER, “Le nouveau comité de direction des sociétés anonymes. Quelles ‘directions’ 
choisir?”, RPS 2004, (5) 40; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
Nieuw vennootschapsrecht 2002: Wet Corporate governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (107) 131. 
1354 T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het perspectief van de ‘voorbehouden 
bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 234-236 en de bronnen aldaar geciteerd. 
1355 Zie HELLEMANS, De algemene vergadering, 683. 
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De bevoegdheid voor dagelijks bestuur en, meer algemeen, operationele beslissingen mag 
dan wel inherent zijn aan de verhouding tot de algemene vergadering, zij kan neerwaarts 
worden gedelegeerd in de mate de wet dit toestaat. Het volstaat dat dit onder zijn gezag en 
toezicht gedaan wordt door het management, het directiecomité en/of het orgaan van 
dagelijks bestuur1356. Ook internationaal legt men steeds meer de nadruk op de 
toezichtsfunctie (of monitoring) van de raad van bestuur1357. In Amerika is deze evolutie 
al langer aan de gang en zelfs te ver doorgetrokken (zie nr. 104 over het fenomeen van 
board capture). In dat kader moet men ook de boven (nr. 37) reeds vermelde stewardship-
theorie lezen, die de bestuursfunctie nog verder vernauwt tot het louter begeleiden van het 
management1358. 
 
305. Naast de bevoegdheid inzake algemeen beleid en operationele beslissingen of 
toezicht daarop, worden soms ook het opstellen van de jaarrekening en het bijeenroepen 
van de algemene vergadering als wezenlijke bestuursbevoegdheden beschouwd1359. Dat 
was ook het geval toen de residuaire bevoegdheden nog bij de algemene vergadering 
lagen, wat bevestigt dat de inherentie een eigen bevoegdheidsgrond is: RESTEAU noemt 
het opstellen van de balans en de resultatenrekening een taak die “inherent” is aan de 
bestuursfunctie1360. Zoals boven (nr. 298) en vooral verder (nr. 702) wordt uiteengezet, 
behelst deze taak geen inhoudelijke beslissingsbevoegdheid. 
 
306. Omdat de inherente bestuursbevoegdheid niet uit het belangenconflictencriterium 
voortvloeit (zoals de andere bevoegdheden, die in de volgende hoofdstukken aan bod 
komen), zij er hier reeds op gewezen dat ook de inhoudelijke keuze voor de raad van 
bestuur vanuit rechtseconomisch perspectief kan worden toegejuicht. Deze bevoegdheid 
vergt immers bij uitstek een gedegen kennis van de bedrijfsvoering in het algemeen en 
van de activiteiten van de vennootschap in het bijzonder, ervaring en geheimhouding1361, 
zodat de transactiekosten extreem hoog zouden oplopen als de algemene vergadering 
ervoor zou instaan, terwijl de individuele beslissingen meestal niet van groot belang zijn, 
zodat de agency-kosten bij uitoefening van deze bevoegdheden door de raad van bestuur 
beperkt blijven. Ook de kwalificatie van de bevoegdheid als inherent strookt met het 
rechtseconomische kader (nr. 140). 
 

4. Lidmaatschapsrechten 

307. INHERENTE BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING – Naast de raad van bestuur 
vormt ook de algemene vergadering krachtens de orgaanplicht een verplicht onderdeel 

                                              
1356 Art. 5.3 Code Buysse II; DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 130-131. 
1357 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 126-127. 
1358 Zie DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 24. De stewardship-theorie gaat er, in tegenstelling tot de agency-theorie, 
immers van uit dat de belangen van de managers samenvallen met die van de vennootschap, zodat de raad van 
bestuur zich niet te veel moet inlaten met de beleidskeuzes (DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 67-74 en de bronnen 
aldaar; zie ook hoofdstuk I.1). 
1359 C. BERTSCH, “Définition des pouvoirs de gestion: quelles décisions peuvent être prises par les administrateurs, 
les membres du comité de direction et les gérants?” in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique, 
Boek 23.2, september 2002, (32) 36; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 291. 
1360 RESTEAU, Traité, III, 207. Zie ook GILSON, Les modifications aux statuts, 48-49. 
1361 Zie bv. J. LORSCH, “Board Challenges 2009” in W. SUN, J. STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate 
Governance and the Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, (165) 174. 
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van de NV1362. Net zoals bij de raad van bestuur (nrs. 299 en 302) neemt men aan dat de 
algemene vergadering niet het geheel van haar bevoegdheden kan afstaan1363. Ze kan 
slechts bevoegdheden delegeren “à la condition de ne pas se dépouiller absolument de 
son autorité”1364. De soevereine bevoegdheid van de algemene vergadering wordt immers 
geacht van openbare orde te zijn1365. 
 
Het onderscheid tussen inherente en niet-inherente bevoegdheden van de algemene 
vergadering is slechts van belang in de hypothese dat de expliciet toegewezen 
bevoegdheden van de algemene vergadering niet alle inherente bevoegdheden zouden 
dekken. De inherentie zou in dat geval immers als zelfstandige bevoegdheidsgrond 
kunnen fungeren. Volgend randnummer zal beknopt aantonen dat deze hypothese zich 
niet voordoet in het Belgische vennootschapsrecht, zodat de uiteenzetting summier kan 
blijven. 
 
308. AFBAKENING TEN OPZICHTE VAN ANDERE BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING 
– Een goede indicatie van wat de inherente bevoegdheden van de algemene vergadering 
zijn, vindt men bij HELLEMANS. Deze schrijft dat de bevoegdheden van de algemene 
vergadering met betrekking tot de rechten en plichten van de aandeelhouders en de 
controle op het beleid van de bestuurders essentieel zijn1366 en dat de beslissing over de 
samenstelling van en de stemrechten in de algemene vergadering, hoewel niet expliciet 
toegewezen, een grondbevoegdheid is van deze laatste1367. 
 
De essentiële bevoegdheid van de algemene vergadering inzake de rechten en plichten 
van aandeelhouders kan onmogelijk álle rechten en plichten van aandeelhouders 
omvatten, anders zou zij de hele bevoegdheidsverdeling omsluiten. Een meer concrete 
omschrijving kwam boven reeds uitgebreid aan bod bij de bespreking van de Duitse 
Holzmüller-rechtspraak. Volgens deze rechtspraak is de algemene vergadering zelfs bij 
ontstentenis van een expliciete wettelijke bepaling in die zin bevoegd voor beslissingen 
die een verlies van controle door “mediatisering” of een vermindering van de 
verhandelbaarheid van de aandelen inhouden. LIEBSCHER leest daarin een meer algemene 
bevoegdheid van de algemene vergadering inzake de lidmaatschapsrechten van de 
aandeelhouders, op basis van Gesamtanalogie (nr. 290). Heel wat Duitse wetsbepalingen 
geven immers blijk van een diepere bezorgdheid om de lidmaatschapsrechten te 
beschermen. Zo is de algemene vergadering bevoegd voor statutenwijzigingen omdat ze 
de basisregels voor de vennootschap vastleggen, voor kapitaalverhoging wegens het risico 
van verwatering en voor herstructurering omdat een deel van de activiteiten in een derde 
vennootschap of een andere vennootschapsvorm worden voortgezet en is de bevoegdheid 
van de raad van bestuur om een gedaan overnamebod tegen te werken beperkt omdat 
zulks de verkoopmogelijkheden van de aandeelhouders beperkt1368. Hoofdstuk II.3 zal 
                                              
1362 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 109. 
1363 WAUWERMANS, Manuel pratique, 313; PASSELECQ, Traité, 301, nr. 1792. 
1364 WAUWERMANS, Manuel pratique, 201-202; PASSELECQ, Traité, 301, nr. 1791. 
1365 GILSON, Les modifications aux statuts, 22; PASSELECQ, Traité, 301, nr. 1791; WAUWERMANS, Manuel pratique, 
201-202 en 313. 
1366 HELLEMANS, De algemene vergadering, 599. 
1367 HELLEMANS, De algemene vergadering, 551-552; F. HELLEMANS, “Tijd voor afscheid van een tache de beauté: 
in de BVBA en de NV komt de residuaire bevoegdheid toe aan het bestuursorgaan”, TRV 2013, (815) 816. 
1368 T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und 
Gelatine”, ZGR 2005, (1) 22-23. 
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aantonen dat in een dergelijke bescherming van de lidmaatschapsrechten expliciet 
voorzien is in het Belgische vennootschapsrecht (bv. artt. 558, 560, 736 en 781 W.Venn.). 
Beslissingen ter algemene vergadering inzake de samenstelling en de uitoefening van 
stemrechten kunnen worden geacht daar impliciet uit voort te vloeien. 
 
Ook het tweede luik van de inherente bevoegdheden van de algemene vergadering, de 
controle op het beleid van de bestuurders, mag men niet te absoluut opvatten. Een 
minimale bevoegdheid van de algemene vergadering om bestuurders aan te duiden en te 
controleren, zal inderdaad noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vennootschap. 
Dat betekent echter nog niet dat dat recht daarom onbeperkt moet zijn1369. Volgens 
GILSON heeft de algemene vergadering essentieel de bevoegdheid voor het jaarlijks 
onderzoek van de jaarrekening, het kiezen en ontslaan van bestuurders, het bepalen van 
hun aantal en hun vergoeding, en de kwijting1370. Hoofdstuk II.2 zal tonen dat het 
Wetboek van vennootschappen deze bevoegdheden expliciet toewijst, zodat men voor de 
bevoegdheidstoewijzing aan de zijde van de algemene vergadering niet hoeft terug te 
vallen op de notie van inherente bevoegdheden. 
 

§ 3. Rechtseconomische beoordeling 

A. Impliciete bevoegdheden 

309. STERKTE VAN IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN – Impliciete bevoegdheden hebben het 
grote voordeel dat ze de voornaamste zwakte van het residuair systeem opvangen. Die 
bestaat erin dat niet-toegewezen bevoegdheden zonder enige inhoudelijke beoordeling aan 
het residuair bevoegde orgaan toekomen, ook als de omstandigheden er duidelijk op 
wijzen dat de bevoegdheid van het andere orgaan beter strookt met wil van de wetgever. 
In die laatste hypothese corrigeren impliciete bevoegdheden deze absolute regel. Zoals 
boven (nr. 275) werd geargumenteerd, is dit voordeel minder belangrijk in 
vennootschaps- dan in staatscontext, daar men de statuten van een vennootschap, en zelfs 
de vennootschapswetgeving gemakkelijker kan wijzigen dan een grondwet. 
 
Een expliciete toewijzing kan niet hetzelfde inhoudelijke resultaat bereiken omdat de 
omstandigheden steeds kunnen wijzigen. De Duitse corporate governance-commissie 
BAUMS, die de basis legde voor de Duitse corporate governance-codex van 2002 raadde 
daarom af om de Holzmüller-gevallen in de wet op te sommen. Men zou immers geen 
volledigheid kunnen bereiken en dus de rechtszekerheid niet verbeteren1371. Ook in het 
staatsrecht oordeelt men dat men de erkenning van impliciete bevoegdheden beter niet 
expliciteert. Het gaat immers om een interpretatie van expliciete bevoegdheden, hetgeen 
vanuit juridisch oogpunt een voldoende rechtsgrond verschaft aan de impliciete 
bevoegdheden1372. 
 
                                              
1369 Men denke bv. aan de oorspronkelijke versie van het Nederlandse structuurregime, waarbij het bestuursorgaan 
zichzelf verkoos. Dat dit niet naar behoren werkte, mag blijken uit het feit dat dit systeem verzacht werd in 2004 
(ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 647-649). 
1370 GILSON, Les modifications aux statuts, 48. 
1371 T. BAUMS (ed.), Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, Keulen, Dr. Otto Schmidt, 2001, nr. 
79 ev. 
1372 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 242. 
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310. ZWAKTE VAN IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN – Impliciete bevoegdheden brengen ook 
problemen met zich mee, die niet toevallig de tegenhanger vormen van de reden waarom 
voor een residuair systeem werd gekozen, nl. de rechtszekerheid. Bij een al te vlotte 
erkenning van impliciete bevoegdheden, verliest men dit voordeel van rechtszekerheid 
van het residuair systeem. Men vervalt dan de facto immers in een toewijzingssysteem, 
waarbij men moet beoordelen in welke categorie van bevoegdheden een bepaalde kwestie 
valt. In Duitsland heeft de Holzmüller-rechtspraak net om die reden een vlaag van kritiek 
over zich gekregen (nr. 286): de bevoegdheidsverdeling was niet meer duidelijk en 
veroorzaakte aldus rechtsonzekerheid1373. Het gevolg was dat men in de praktijk voor de 
zekerheid bij de minste twijfel beslissingen ging voorleggen aan de algemene 
vergadering1374. Op die manier kan uiteraard de efficiëntie van elke verdeling van 
bevoegdheden ondergraven worden. Ook in België, waar impliciete bevoegdheden 
nochtans minder snel worden erkend (nrs. 295 en 298294), zet de onduidelijkheid omtrent 
de reikwijdte van de remuneratiebevoegdheid van de algemene vergadering de nadelen 
van impliciete bevoegdheden in de verf. Zoals reeds werd opgemerkt (nr. 295), heeft het 
gebrek aan wettelijke afbakening van de remuneratiebevoegdheid toegelaten dat deze 
geleidelijk is afgekalfd, zodat haar contouren vervaagd zijn. 
 
311. BEPERKENDE INTERPRETATIE – Impliciete bevoegdheden zijn geen deus ex machina. 
Zij kunnen niet de problemen oplossen die voortspruiten uit een slechte 
bevoegdheidsverdeling1375. Zo kan men geen beroep doen op impliciete bevoegdheden 
om regelrechte lacunes in de bevoegdheidsverdeling op te vullen1376, of om conflicten op 
te lossen1377. Integendeel, om conflicten te vermijden, “behoort men het begrip ‘impliciete 
bevoegdheden’ slechts een beperkte draagwijdte toe te kennen: dit veronderstelt evenwel 
een behoorlijke techniek van bevoegdheidsverdeling”1378. Een beperkte interpretatie vindt 
o.i. het juiste evenwicht tussen de sterktes en de zwaktes van de impliciete bevoegdheden, 
zeker in vennootschapscontext. 
 

B. Inherente bevoegdheden  

312. DWINGEND KARAKTER – Het concept van inherente bevoegdheden, die verbonden 
zijn met de essentie van de NV, kwam reeds aan bod bij de uiteenzetting van het 
gehanteerde rechtseconomische kader. Zij moeten restrictief geïnterpreteerd worden en 
zijn minstens van dwingend recht, omdat een afwijking de essentie van de vennootschap 
zou aantasten (nr. 140). 
 

                                              
1373 T. HEINSIUS, “Organzuständigkeit bei Bildung, Erweiterung und Umorganisation des Konzerns”, ZGR 1984, 
(383) 388 en 394. 
1374 M. LÖBBE, “Corporate Groups: Competences of the Shareholders’ Meeting and Minority Protection – the 
German Federal Court of Justice’s recent Gelatine and Macrotron Cases Redefine the Holzmüller Doctrine”, 
German Law Journal 2004, (1057) 1064-1065, 1069; T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene 
Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine”, ZGR 2005, (1) 2; M. 
LUTTER en R. LEINEKUGEL, “Der Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung zu grundlegenden 
Strukturmaβnahmen – zulässige Kompetenzübertragung oder unzulässige Selbstentmachtung?”, ZIP 1998, (805) 
805. 
1375 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 226. 
1376 G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Brussel, Bruylant, 1989, 116. 
1377 K. RIMANQUE, J. GIJSSELS en P. PEETERS, “Stilzwijgend toegekende bevoegdheden”, TBP 1980, (226) 241-242. 
1378 Ibid., 241-242. 
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BESLUIT 

313. Dit hoofdstuk onderzocht welke ruimte het vennootschapsrecht laat voor 
ongeschreven, of althans niet concreet toegewezen bevoegdheden. 
 
De eerste en meest voor de hand liggende categorie van niet bij naam toegewezen 
bevoegdheden is deze van de residuaire bevoegdheden, die krachtens art. 522, § 1, eerste 
lid W.Venn. toekomen aan de raad van bestuur. Het gebruik van een restcategorie in de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling laat toe het risico van een machtsvacuüm uit te 
schakelen en reduceert omgekeerd ook het risico op overlappende bevoegdheden. 
Wanneer het ene orgaan bevoegd is, is het andere, residuair bevoegde orgaan immers 
onbevoegd. In een gematigd residuair systeem, waar het residuair bevoegde orgaan ook 
prat kan gaan op één of meer toegewezen bevoegdheden, zullen soms toch conflicten 
ontstaan. Naar voorbeeld van het staatsrecht zijn deze in eerste instantie op te lossen door 
een redelijke en proportionele afgrenzing van de respectieve bevoegdheden. 
 
Hoewel dat op het eerste gezicht zo kan lijken, valt een rechtseconomisch kader waarin de 
algemene vergadering bevoegd hoort te zijn voor belangenconflictgevoelige materies en 
de raad van bestuur voor de rest, niet om die reden samen met de keuze voor een residuair 
systeem. Residuaire bevoegdheden zijn immers deels ongekend en lenen zich bijgevolg 
niet tot de inhoudelijke beoordeling of inhoudelijke differentiatie die net de kern uitmaakt 
van het rechtseconomische kader. Rechtsvergelijking leert bovendien dat het voordeel van 
de rechtszekerheid eigenlijk niet zozeer aan het etiket “residuair systeem” vastkleeft, maar 
veeleer aan de vraag of alle vage, algemene bevoegdheden aan één en hetzelfde orgaan 
toegewezen zijn. Samen met de conflictvermijding van het residuair systeem is dat een 
voldoende reden om de vage categorie van de bestuursbevoegdheid en de residuaire 
bevoegdheid aan één orgaan toe te kennen, dat wegens diens betere geschiktheid voor 
bestuurstaken wel het bestuursorgaan moet zijn. Deze keuze heeft meteen ook als 
voordeel dat de toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering voorrang krijgen 
op de grotendeels residuaire bevoegdheden van de raad van bestuur. 
 
Hoewel een perfecte differentiatie quasi-onbereikbaar is, pogen we toch een zeker 
onderscheid te maken door een beperkte kwantitatieve uitzondering te maken op de 
residuaire bevoegdheden voor een ruime categorie van materies. Eigenlijk komt deze dus 
neer op een kwantitatieve grens op een ruim omschreven categorie van toegewezen 
bevoegdheden, die door zijn kwantitatief en dus duidelijk karakter toch relatief efficiënt 
blijft. Deze wordt dan ook verder uitgewerkt in hoofdstuk II.3. 
 
De residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur kan vanzelfsprekend lijken voor een 
Belgische vennootschapsjurist, doordat de bestuursbevoegdheid vaak geacht wordt deel 
uit te maken van die residuaire bevoegdheid. Deze assumptie is o.i. onterecht en brengt 
ons bij de twee andere categorieën van ongeschreven bevoegdheden: de impliciete en 
inherente bevoegdheden. Waar de eerste verwijzen naar bevoegdheden die noodzakelijk 
zijn om een expliciet toegewezen bevoegdheid te kunnen uitoefenen, verwijzen de laatste 
naar bevoegdheden die essentieel zijn voor de werking van de NV en haar verplichte 
organen. De Belgische vennootschapsrechtsleer heeft dit leerstuk tot dusver 
stiefmoederlijk behandeld en het bestaan ervan soms zelfs zonder meer afgewezen. De 
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keuze voor het residuair systeem en het “vennootschapsrechtelijk legaliteitsbeginsel” 
inzake de bevoegdheidsverdeling lijken deze afwijzing inderdaad te ondersteunen. 
 
Dit hoofdstuk heeft echter hardgemaakt dat de essentiële bestuursbevoegdheid van de 
raad van bestuur (waarvan reeds sprake in hoofdstuk I.2) geen deel uitmaakt van de 
residuaire bevoegdheden, maar inherent is. Dit onderscheid heeft belangrijke gevolgen. 
Inherente bevoegdheden staan immers op gelijke voet met toegewezen bevoegdheden en 
zijn dus, in tegenstelling tot residuaire bevoegdheden, dwingend en hoeven evenmin 
voorrang te verlenen aan de toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering. 
Sinds kort maakt art. 424bis W.Venn. wel melding van de “bestuursbevoegdheden” van 
de raad van bestuur in de afbakening van de eigen bevoegdheden van de raad van bestuur 
in zijn relatie tot het directiecomité. Eventueel zou men daarin een expliciete toewijzing 
van de bestuursbevoegdheid kunnen lezen, hetgeen de net genoemde praktische gevolgen 
onverlet laat. 
 
Toepassingen van impliciete bevoegdheden zijn eveneens te vinden in het Belgische 
vennootschapsrecht, en wel in de bevoegdheid van de algemene vergadering om de 
bezoldiging van bestuurders te bepalen en over de winstbestemming te beslissen. 
Aangetoond werd dat deze bevoegdheden voldoende overtuigend uit het bestaande recht 
blijken. Het concept van impliciete bevoegdheden laat theoretisch ook toe een zwakte op 
te vangen van het residuair systeem, namelijk dat door de voortdurende evolutie van het 
recht en de economische constellatie soms leemtes ontstaan. Interne rechtsvergelijking 
met het staatsrecht en de onduidelijkheid inzake de reikwijdte van genoemde impliciete 
bevoegdheden leert niettemin dat impliciete bevoegdheden niet al te gemakkelijk erkend 
mogen worden in het vennootschapsrecht. De genoemde voorbeelden tonen aan dat het 
concept niet verder hoeft te gaan dan wat met de gewone technieken voor interpretatie 
van de wet kan worden bereikt. Bij de invulling van het rechtseconomische kader voor 
concrete bevoegdheden in de volgende twee hoofdstukken zal onder meer de reikwijdte 
van de bevoegdheid inzake remuneratie en winstbestemming worden scherpgesteld. 
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HOOFDSTUK 2. TOEWIJZING VAN MATERIES MET DIRECTE 
BELANGENCONFLICTEN 

 

INLEIDING 

314. Na de bespreking in vorig hoofdstuk van het basissysteem van 
bevoegdheidsallocatie, passen dit en volgend hoofdstuk het ontworpen rechtseconomische 
kader toe op concrete bevoegdheden. Zoals hoofdstukken I.2 en I.4 toelichtten, is het 
hoofdcriterium daarbij het bestaan van inherente belangenconflicten, m.a.w. 
belangenconflicten die, gezien de materie van de beslissing, voortvloeien uit de positie 
van bestuurder zelf. Dit hoofdstuk onderzoekt de materies waarbij bestuurders een direct 
inherent belangenconflict hebben. Het gaat daarbij om beslissingen die aan de essentie 
van de beslissing vasthangen. Dat is het geval wanneer de positie van de bestuurders 
(inclusief hun voordelen, machtssfeer of bewegingsvrijheid) in het gedrang komt of net 
verstevigd kan worden. Zoals eerder uiteengezet, zijn deze uit hun aard voldoende 
belangrijk om de bevoegdheid van de algemene vergadering te rechtvaardigen, zodat een 
expliciete materialiteitstest overbodig is (nr. 100). Niet toevallig hangen deze beslissingen 
telkens ook samen met agency-strategieën ter disciplinering van de bestuurders1379 (zie 
nrs. 83 e.v.). Materies waarbij bestuurders slechts indirect met een inherent 
belangenconflict geconfronteerd worden, en waarvoor krachtens het ontworpen kader ook 
een materialiteitstoets geldt, komen aan bod in het hiernavolgende hoofdstuk. Beide 
hoofdstukken beperken zich tot de vraag of de algemene vergadering al dan niet moet 
tussenkomen. De bevoegdheidsverdeling wordt m.a.w. beschouwd als een binaire keuze 
tussen algemene vergadering en raad van bestuur. Een verfijning op basis van de 
verschillende vormen van betrokkenheid volgt in deel III. 
 
Geïnspireerd op een indeling van GEENS

1380 worden de materies met directe 
belangenconflicten opgedeeld in beslissingen omtrent vennootschapsorganen, en dan 
voornamelijk de positie van de raad van bestuur en zijn controle, en beslissingen omtrent 
het financieel beleid. Wat de vennootschapsorganen betreft, besteedt afdeling 1 
achtereenvolgens aandacht aan de benoeming en het ontslag van bestuurders en, wegens 
de nauwe band, de benoeming en het ontslag van managers (§ 1), de vergoedingen van 
bestuurders, en opnieuw ook van managers (§ 2), de aansprakelijkheid van bestuurders, en 
dan voornamelijk de actio mandati en de kwijting, maar ook exoneratie, dading, 
verzekering, vrijwaring (§ 3) en de controle van bestuurders, meer bepaald de benoeming, 
de remuneratie en het ontslag van de commissaris (§ 4). Onder de noemer van het 
financieel beleid van de vennootschap onderzoekt afdeling 2 de winstbestemming (§ 1) en 
de vaststelling van de jaarrekening (§ 2). Telkens wordt daarbij eerst het 
rechtseconomisch kader toegepast op de betrokken materie, om vervolgens op bondige 
wijze na te gaan of het Belgische recht daaraan voldoet. Doordat in dit hoofdstuk het 

                                              
1379 Zie L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate 
Law”, Harvard Law Review 1992, (1435) 1461, die in de context van de keuze tussen dwingend en aanvullend recht 
belangenconflicten ziet in beslissingen die aan de sterkte van de marktdiscipline raken. 
1380 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 11-17. 
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belangenconflict direct is en dus in het oog springt, hoeft het niet te verwonderen dat de 
wetgever hier het rechtseconomische kader redelijk goed toegepast heeft. Om die reden 
wordt dit hoofdstuk beknopt gehouden. Bij wijze van uitzondering wordt iets dieper 
ingegaan op de benoeming en het ontslag van bestuurders, omdat het een spilbevoegdheid 
van de aandeelhoudersvergadering betreft, en op de vaststelling van jaarrekening en de 
positie van managers, omdat het Belgische recht daar niet onverkort, doch met enige 
nuance wordt goedgekeurd. 
 

AFDELING 1. BESLISSINGEN OMTRENT VENNOOTSCHAPSORGANEN 

§ 1. Benoeming en ontslag van bestuurders en topmanagers 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

1. Rechtstreekse gevolgen 

315. RECHTSTREEKSE GEVOLGEN – Dat bestuurders eigen belangen hebben bij hun eigen 
benoeming (of, beter, herbenoeming) en ontslag, die mogelijks verschillen van die van de 
vennootschap, behoeft weinig betoog en werd o.m. vastgesteld door de Europese High 
Level Group of Company Law Experts in het eerste Winterrapport1381. Iemand die zich 
kandidaat stelt voor een bijkomende termijn als bestuurder, wordt wellicht graag 
herverkozen en een bestuurder die niet spontaan zijn ontslag aanbiedt, zal een gedwongen 
ontslag niet op gejubel onthalen. Op basis van een wederzijdse steun (vgl. nr. 339) 
riskeren bestuurders evenmin objectief te oordelen over de herbenoeming of het ontslag 
van hun collega’s. 
 
De lagere transactiekosten in de raad van bestuur kunnen niet opwegen tegen de agency-
kosten die uit het net vermelde inherente belangenconflict voortvloeien. Bovendien is het 
verschil in transactiekosten minder groot dan in andere materies: alles wat de positie van 
de bestuurders betreft, behoort niet tot het bestuur van de vennootschap zelf waarvoor 
kennis, kunde en tijdsinvesteringen noodzakelijk zijn. Het specialiteitsvoordeel van 
bestuurders is er dus minder sterk. Deze vaststelling vindt steun in een empirische studie 
over de verkiezing van bestuurders in Amerikaanse vennootschappen. De studie betrof 
zgn. “uncontested director elections”, waarbij de aandeelhouders geen andere kandidaten 
hadden voorgesteld dan het management (wat in de Verenigde Staten niet eenvoudig is, 
zie nr. 319). Daarbij stelde men vast dat de prestaties van bestuurders en de vennootschap 
een statistisch significant effect hebben op de stemmen die een kandidaat achter zich 
schaart. Het verschil was weliswaar klein: ook zwak presterende bestuurders kregen 
gewoonlijk nog 90% van de stemmen1382. Dat laatste valt te begrijpen tegen de 
achtergrond van het Amerikaanse vennootschapsrecht, waar aandeelhouders niet tegen 
een kandidaat kunnen stemmen, maar enkel voor kunnen stemmen of zich kunnen 
onthouden. Doordat de bestuurder gewoonlijk met een relatieve meerderheid (“plurality”) 

                                              
1381 Eerste Winterrapport, 60. 
1382 J. CAI, J. GARNER en R. WALKLING, “Electing Directors”, Journal of Finance 2009, 2389-2421. 
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wordt verkozen1383, heeft een onthouding weinig effect wanneer er geen tegenkandidaat 
is, behalve als signaal van ontevredenheid. 
 
Voor de benoeming van nieuwe leden van het bestuursorgaan zou men kunnen 
argumenteren dat het belangenconflict in hoofde van de bestuurders verwaarloosbaar is 
wanneer het niet gepaard gaat met een onvrijwillig ontslag van een andere bestuurder. 
Bestuurders hebben er ook een zeker transactiekostenvoordeel in die zin dat ze mogelijks 
beter kunnen inschatten welke kandidaat goed past bij het team, terwijl de toevoeging van 
kandidaten van de aandeelhouders riskeert te leiden tot spanningen en een 
gebalkaniseerde, dysfunctionele raad van bestuur1384. Toch is ook wat de keuze van 
collega’s betreft gebleken dat een belangenconflict bestaat in hoofde van bestuurders en 
dat ze meer bepaald geneigd zijn om kandidaten te kiezen die het zittend bestuur zullen 
steunen. Deze vaststelling werd gemaakt in de Verenigde Staten, waar bestuurders en 
managers een grote en vaak doorslaggevende invloed hebben op de keuze van de 
kandidaten (zie verder nrs. 319 en 321). Het bestuursorgaan en het management dreigen 
dan te functioneren als een old boys’ network met een ons-kent-ons mentaliteit. Het is net 
om dat fenomeen de kop in te drukken dat de hele beweging van onafhankelijke en niet-
uitvoerende bestuurders in de Angelsaksische wereld is ontstaan1385. De vrees voor 
nefaste conflicten in het bestuur van vennootschappen waar een deel van de bestuurders 
door activistische aandeelhouders werden voorgesteld, is bovendien ongegrond gebleken: 
die vennootschappen kenden net een hoger aandelenrendement1386. 
 

2. Onrechtstreekse gevolgen 

316. ONRECHTSTREEKSE GEVOLGEN – Naast de keuze van een concrete bestuurder hebben 
de benoemings- en vooral de ontslagbevoegdheid ook indirecte gevolgen, in die zin dat zij 
fungeren als disciplinerend mechanisme. De herroepbaarheid van bestuurders is ook in 
die zin bedoeld om belangenconflicten tussen bestuursorgaan en algemene vergadering 
aan te pakken1387. Dat gebeurt ten eerste ex post, als remediërend mechanisme, wanneer 
de algemene vergadering een bestuurder ontslaat die niet naar wens presteert. Een groot 
deel van het disciplinerend effect laat zich al ex ante voelen, nog voor de algemene 

                                              
1383 S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: 
Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, (697) 746. Recent zijn veel Amerikaanse 
vennootschappen de pluraliteitsregel in hun statuten beginnen vervangen door een aangepaste pluraliteitsregel, al is 
dat vaak louter window dressing (F. FERRI, “’Low-cost’ shareholder activism: A review of the evidence” in C. HILL 
en B. MCDONNELL, Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, 
192). 
1384 M. LIPTON en S. ROSENBLUM, “Election Contests in the Company’s Proxy: An Idea Whose Time Has Not 
Come”, Business Lawyer 2003, (67) 82-83. 
1385 K. GEENS, “Over corporate governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (733) 752; R. GILSON en 
R. KRAAKMAN, “Reinventing the Outside Director: An Agenda for Institutional Investors”, Stanford Law Review 
1991, 863-905; I. MILLSTEIN en P. MACAVOY, “The Active Board of Directors and Performance of the Large 
Publicly Traded Corporation”, Columbia Law Review 1998, (1283) 1285; J. TOBIN, “The Squeeze on Directors 
Inside Is Out”, Business Lawyer 1994, (1707) 1719-1720. 
1386 C. CERNICH, S. FENN, M. ANDERSON en S. WESTCOTT, “Effectiveness of Hybrid Boards”, Proxy Governance 
Inc. 2009, 38, www.irrcinstitute.org/pdf/IRRC_05_09_EffectiveHybridBoards.pdf. Zie ook J. MACEY, Corporate 
Governance: Promises Kept, Promises Broken, Princeton, Princeton University Press, 2008, 90-93 (anecdotische 
ondersteuning van de voordelen van “dissident directors). 
1387 Zie B. DE GROOF, “Ontslagregeling van bestuurders”, TRV 2013, (673) 678-679. 
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vergadering effectief overgaat tot ontslag. De dreiging van herroeping zou de bestuurders 
moeten motiveren om het belang van de aandeelhouders na te streven en zich te 
onthouden van inefficiënte overnames (empire building), het nemen van private 
voordelen, enz.1388 Deze dreiging kwam tot uiting in een empirische studie van contested 
director elections (verkiezingen waarbij aandeelhouders eigen kandidaten naar voren 
schuiven) in Amerikaanse vennootschappen. Deze studie nam meer bepaald de zgn. proxy 
contests onder de loep, waarbij de activistische aandeelhouders zelf volmachten hadden 
verstuurd voor hun eigen kandidaten naast degene die de vennootschap had rondgestuurd. 
Door het wijdverspreide gebruik van volmachten wordt in de Verenigde Staten de 
werkelijke beslissing immers reeds in het stadium van de volmachten genomen, vóór de 
algemene vergadering effectief bijeenkomt, en de vennootschap kan weigeren om 
kandidaten van aandeelhouders in de volmachten van de vennootschap op te nemen1389. 
Statistisch onderzoek toonde aan dat deze proxy contests een positieve invloed hebben op 
de aandelenkoers ongeacht of zij succes boeken of niet (al is de positieve invloed nog 
groter in het eerste geval)1390.  
 
De mogelijkheid voor de algemene vergadering om de bestuurders te vervangen is tot slot 
een cruciale vereiste voor het behoorlijk functioneren van de overnamemarkt1391. Indien 
men de benoemings- en ontslagbevoegdheid aan banden zou leggen, zouden daardoor ook 
een aantal efficiënte overnames niet plaatsvinden en zou dus ook de disciplinerende 
werking van de overnamemarkt afnemen (daarover nrs. 86 e.v.). De overnamemarkt kan 
de herroepbaarheid van bestuurders dus ook niet vervangen als agency-strategie, zelfs 
indien de overnamemarkt perfect zou werken (hetgeen in continentaal Europa lang niet 
het geval is; zie nr. 87), aangezien zij de ontslagbevoegdheid vooronderstelt1392. 
Bovendien is de overname een te omslachtig en dure techniek wanneer de bedoeling er 
enkel in bestaat een bestuurder te vervangen1393. 
 
317. Een keerzijde van de medaille is dat een onbeperkte benoemings- en 
ontslagbevoegdheid de algemene vergadering toelaat invloed uit te oefenen in materies 
                                              
1388 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1979-80, nr. 387-1; L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder 
Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 878; A. FRANÇOIS, K. BYTTEBIER, J. FASTENAEKELS, T. VAN DE 

GEHUCHTE en L. VANDENBEMPT, “Omgaan met conflicten in vennootschappen: regeling van geschillen is meer dan 
geschillenregeling” in K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS, E. JANSSENS en T. VAN DE GEHUCHTE (eds.), Omgaan met 
conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, (1) 38; B. DE GROOF, “Ontslagregeling van 
bestuurders”, TRV 2013, (673) 678-679; F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate 
Law, Cambridge, Harvard University Press, 1991, 76; K. GEENS, “200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo 
vadis ius societatum”, TPR 2007, (73) 120-121; A. MAURAU, “Onenigheid binnen de vennootschap: de opschorting 
van een besluit tot ontslag van een bestuurder en de voorlopige bewindvoerder versus de deskundige” (noot onder 
KG Kh. Hasselt 11 december 2001), TRV 2003, (432) 434. 
1389 Volmachten in genoteerde vennootschappen worden federaal geregeld: 17 C.F.R. §240.14a-8; S. COOLS, “La 
répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés américaines”, RPS 2007, 
(149) 169. 
1390 P. DODD en J. WARNER, “On Corporate Governance: A Study of Proxy Contests”, Journal of Financial 
Economics 1983, 401. 
1391 K. BYTTEBIER, Het vijandige overnamebod, Antwerpen, Maklu, 1993; R. CLARK, Corporate Law, 95; A. 
FRANÇOIS, K. BYTTEBIER, J. FASTENAEKELS, T. VAN DE GEHUCHTE en L. VANDENBEMPT, “Omgaan met conflicten 
in vennootschappen: regeling van geschillen is meer dan geschillenregeling” in K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS, E. 
JANSSENS en T. VAN DE GEHUCHTE (eds.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, 
1. 
1392 Dat de disciplinerende werking van de markten onvoldoende sterk is om de bevoegdheid van de algemene 
vergadering overbodig te maken, werd reeds aangetoond in hoofdstuk I.2). 
1393 L. BEBCHUK, “The Myth of the Shareholder Franchise”, Virginia Law Review 2007, (675) 728-729. 
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die behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Beperkingen op de benoemings- 
en ontslagbevoegdheid zouden volgens sommige auteurs noodzakelijk zijn opdat 
bestuurders werkelijk zelf een beleid zouden kunnen voeren dat slechts marginaal (want 
dan enkel door de rechter) getoetst wordt en zouden bijdragen tot een grotere stabiliteit 
van het bestuur en een langetermijnfocus1394. Hoewel de precieze afbakening van 
toelaatbare beperkingen buiten het bereik van deze studie valt, dient erop gewezen te 
worden dat men zeer voorzichtig moet omspringen met zulke beperkingen. Zij dreigen 
immers de net genoemde voordelen van discipline ongedaan te maken. Bovendien maakt 
de vlotte, of zelfs ad nutum herroepbaarheid de gehele bevoegdheidsverdeling niet 
onwerkzaam: een rationele algemene vergadering zal een bestuurder niet ontslaan 
omwille van het kleinste meningsverschil, als hij voor het overige een sterk beleid voert. 
 

3. Globale empirische toetsing 

318. METHODOLOGISCHE NOOT – Op basis van bovenstaande analyse kan men voorlopig 
concluderen dat de uiteindelijke controle over de vennootschap, die voortvloeit uit de 
benoemings- en ontslagbevoegdheid, beter bij de aandeelhouders berust dan bij de 
bestuurders. Op die manier worden heel wat agency-kosten vermeden, terwijl de 
bevoegdheid niet effectief uitgeoefend hoeft te worden en de transactiekosten dus relatief 
laag blijven. Om het globale effect beter te kunnen beoordelen en de net gemaakte kosten-
batenanalyse verder te objectiveren, verrijken volgende randnummers het debat met 
empirische bevindingen. 
 
Wanneer men empirisch de gevolgen van de benoemings- en/of ontslagbevoegdheid van 
de algemene vergadering wil onderzoeken, stelt zich een eerste moeilijkheid: de 
onbevoegdheid en bevoegdheid kunnen niet zonder meer vergeleken worden, omdat de 
algemene vergadering altijd wel over een zekere beslissingsbevoegdheid beschikt terzake 
(zie nr. 308 over het mogelijk inherent karakter van de bevoegdheid)1395. Empirisch 
onderzoek zal dus enkel beperkingen van de bevoegdheid tot voorwerp hebben. Nu zal 
verder worden aangetoond dat Belgische vennootschappen op geen enkele wijze kunnen 
afdoen van de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake benoeming en ontslag 
van bestuurders in de NV, wat een excellente toepassing betekent van de hier gehanteerde 
rechtseconomische criteria, maar het ook moeilijk maakt om empirische gegevens te 
verzamelen over het effect ervan op de aandeelhouderswaarde. Bovendien bestaat er op 
het Europese continent geen cultuur van empirisch, econometrisch onderzoek van 
juridische vragen. Die traditie bestaat wel in de Verenigde Staten, waar bovendien ook 
significante beperkingen bestaan en mogelijk zijn op de benoemings- en 
ontslagbevoegdheid van de algemene vergadering en er dus veel meer inkt is gevloeid 
over de bevoegdheidsvraag. Het is niet de bedoeling om de discussies daarover uit te 
klaren, maar wel om bovenstaande analyse kort af te toetsen aan de belangrijkste 
empirische bevindingen. 
 

                                              
1394 J. WILCOX, “Two Cheers for Staggered Boards”, Corporate Governance Advisor 2002, afl. 6, (1) 4. 
1395 De enige bekende uitzondering in de onderzochte rechtsstelsels is te vinden in het oorspronkelijke 
structuurregime in Nederland, dat echter in 2004 werd afgezwakt. 
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319. SHAREHOLDER ACCESS RULE – Interessante vertrekpunten voor empirische studies 
over de benoemingsbevoegdheid zijn de pogingen die de SEC onderneemt om de 
aandeelhouders een waarachtig recht van voordracht van bestuurderskandidaten te 
verschaffen. Meestal is het immers het bestuursorgaan dat in samenspraak met het 
management kandidaten voorstelt, en niet de aandeelhouders zelf. Boven (nr. 315) werd 
reeds aangegeven dat de voorgestelde kandidaten quasi automatisch verkozen raken als de 
aandeelhouders geen alternatieve kandidaten hebben genomineerd ten gevolge van de 
pluraliteitsregel. De boven (nr. 316) vermelde mogelijkheid voor aandeelhouders om zelf 
volmachten te recruteren voor eigen kandidaten is echter bijzonder duur en deze kosten 
worden slechts terugbetaald als ze de proxy contest winnen1396. Sinds ruim een decennium 
poogt de SEC dan ook een regel uit te vaardigen die aandeelhouders onder bepaalde 
voorwaarden moet toelaten om kandidaten te laten opnemen in de volmachten van de 
vennootschap (de zgn. shareholder proxy access). Het eerste initiatief in die zin dateert 
van 20031397, maar stootte op zo’n hevig verzet bij bedrijfsverenigingen en hun adviseurs 
dat de SEC het project in de koelkast moest zetten. In 2007 rakelde de SEC de discussie 
op, door twee contradictorische voorstellen de wereld in te sturen: één dat aandeelhouders 
onder bepaalde voorwaarden toeliet een voorstel te laten opnemen voor een wijziging van 
de bylaws om daarin een voordrachtrecht op te nemen1398 en een ander dat de bestaande 
interpretatie van SEC Rule 14a-8(i)(8) zou codificeren, die luidt dat vennootschappen 
voorstellen van aandeelhouders i.v.m. een voordracht of verkiezing van bestuurders of 
i.v.m. de procedure daarvoor van hun volmacht mogen uitsluiten1399. Het laatste voorstel 
heeft het uiteindelijk gehaald1400. Op 25 augustus 2010 veranderde de SEC het geweer van 
schouder en vaardigde zij met Rule 14a-11 een echte shareholder proxy access rule uit, 
steunend op een machtiging in de Dodd-Frank Act. Op 29 september 2010 vocht de 
Business Roundtable, een vereniging van Amerikaanse CEO’s, de regel aan. Zij voerde 
aan dat de regel arbitrair was, aandeelhouderswaarde vernielde en de bevoegdheid van de 
SEC te buiten ging. In reactie daarop kondigde de SEC op 4 oktober 2010 onverwacht aan 
dat de inwerkingtreding van de regel, die voorzien was op 15 november 2010, uitgesteld 
werd tot de rechterlijke uitspraak. Op 22 juli 2011 werd de regel in rechte nietig 
verklaard. 
 
320. Empirische studies over de effecten van de initiatieven van de SEC vóór 2010 
kampten met het methodologische probleem dat er geen duidelijke datum was waarop zij 
een effect zouden kunnen hebben op de aandeelhouderswaarde1401. De plannen groeiden 

                                              
1396 De kosten omvatten niet alleen het opstellen en rondsturen van volmachtformulieren naar alle aandeelhouders 
maar ook het neerleggen ervan bij de SEC, inspanningen om de andere aandeelhouders te overtuigen en de 
verdediging bij eventuele geschillen met de bestuurders over de juistheid van de vermeldingen in de 
volmachtformulieren (L. BEBCHUK, “The Myth of the Shareholder Franchise”, Virginia Law Review 2007, (675) 
688-691). 
1397 Security Holder Director Nominations, Exchange Act Release No. 48,626, Investment Company Act Release No. 
26,206, 68 Fed. Reg. 60,784 (23 oktober 2003). Nu 17 C.F.R. pts. 240, 249, 274. 
1398 Shareholder Proposals, Exchange Act Release No. 56,160, Investment Company Act Release No. 27,913, 72 
Fed. Reg. 43,466 (27 juli 2007). Nu 17 C.F.R. pt. 240. 
1399 Shareholder Proposals Relating to the Election of Directors, Exchange Act Release No. 56,161, Investment 
Company Act Release No. 27,914, 72 Fed. Reg. 43,488 (proposed July 27, 2007) (to be codified at 17 C.F.R. pt. 
240). 
1400 Shareholder Proposals Relating to Election of Directors, Exchange Act Release No. 56,914, Investment 
Company Act Release No. 28,075, 72 Fed. Reg. 70,450 (Dec. 11, 2007) (to be codified at 17 C.F.R. pt. 240). 
1401 B. BECKER, D. BERGSTRESSER en G. SUBRAMANIAN, “Does Shareholder Proxy Access Improve Firm Value? 
Evidence from the Business Roundtable’s Challenge”, Journal of Law and Economics 2013, (127) 136-138. 
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immers geleidelijk, te beginnen met consultaties en discussies, ontwerpvoorstellen e.d.m., 
waarbij de kans dat zij tot een regel zouden leiden, verre van duidelijk was. Dat is anders 
voor de gebeurtenissen van 4 oktober 2010 en 22 juli 2011, die onverwacht én duidelijk 
waren en op die manier aangewend konden worden als een natuurlijk experiment. Een 
belangwekkende studie ging na wat de gevolgen van beide gebeurtenissen waren voor 
bedrijven die meest gevolgen zouden ondervinden van shareholder proxy access 
(gemeten aan de hand van de aandeelhoudersstructuur) en stelde vast dat bij de 
aankondiging van uitstel en bij de nietigverklaring van de shareholder proxy access rule 
de aandelenkoers er telkens naar beneden ging. Daaruit kan men afleiden dat shareholder 
proxy access, of een volwaardige benoemingsbevoegdheid, en daarmee gepaard gaande 
ontslagbevoegdheid, positief is voor de aandeelhouderswaarde1402. Het feit dat 
bestuurders en managers zich steevast tegen deze regel verzetten en de mogelijkheid tot 
uitsluiting van aandeelhouderskandidaten van de volmacht van vennootschap gretig 
aanwenden, wijst dan weer op een inherent belangenconflict. 
 
321. STAGGERED BOARDS – Een andere mogelijke beperking op de bevoegdheid van de 
algemene vergadering tot benoeming van bestuurders, naar Amerikaans recht, is te vinden 
in de figuur van de staggered boards (of classified boards). In Delaware worden 
bestuurders in beginsel voor een termijn van één jaar verkozen1403. In een staggered board 
daarentegen zijn de bestuurders opgedeeld in een aantal groepen, gewoonlijk drie, 
waarvan elk jaar slechts één opnieuw verkozen hoeft te worden. In een staggered board 
met drie groepen betekent dat dat de mandaatstermijn van een individuele bestuurder drie 
jaar wordt. Omdat de bestuurders in Delaware niet ad nutum herroepbaar zijn1404, heeft de 
constructie tot gevolg dat bestuurders een quasi-gegarandeerde termijn kunnen uitzitten 
zolang de constructie niet wordt opgeheven. Is ze in de bylaws opgenomen, dan kunnen 
de aandeelhouders dat op eigen houtje; is ze in de charter opgenomen, dan kunnen ze dat 
enkel met medewerking van de raad van bestuur. 
 
Boven werd reeds aangestipt hoe cruciaal de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van 
bestuurders is voor de werking van de overnamemarkt. Welnu, in de Verenigde Staten 
zijn staggered boards geheel vergroeid geraakt met overnamebescherming, zodat een deel 
van de literatuur inzake overnamebescherming hier al aan bod zal komen1405. De 
vervlechting is het gevolg van de opkomst van de poison pill, die de reeds voordien 
populaire staggered boards een nieuwe dimensie hebben gegeven. De raad van bestuur 
kan te allen tijde een gifpil opzetten om een ongewenste bieder te verwateren en kan er 
zelfs zorgen dat enkel het bestuursorgaan de pil ongedaan kan maken1406. Om de pil 
buiten werking te stellen, zal de bieder de bestuurders dus moeten vervangen door zijn 
eigen kandidaten. BEBCHUK, COATES en SUBRAMANIAN stelden vast dat een staggered 

                                              
1402 Ibid., 127-160. 
1403 Del. Code Ann. tit. 8, § 211 (b). Voor staggered boards geldt een uitzondering, zie Del. Code Ann. tit. 8, § 141 
(d). 
1404 Del. Code Ann. tit. 8, § 141(k). 
1405 De conclusies van deze studies kunnen daarbij vaak niet opgesplitst worden naar de benoemingsbevoegdheid en 
de bevoegdheid om te beslissen over het succes van een overnamebod. Dit wordt expliciet erkend in A. COHEN en C. 
WANG, “How do staggered boards affect shareholder value? Evidence from a natural experiment”, Journal of 
Financial Economics 2013, (627) 629-630. 
1406 Voor een samenvatting die gericht is op Belgische juristen, zie S. COOLS, “La répartition juridique des pouvoirs 
au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés américaines”, RPS 2007, (149) 173-174. 
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board die in de charter is opgenomen1407 de vennootschap immuun maakt voor vijandige 
biedingen: door de staggered board kan de bieder immers geen meerderheid in de raad 
van bestuur verwerven. Zelfs als hij de verwatering slikt en de meerderheid van de 
aandelen verwerft, zal hij in het beste geval een derde van de bestuurders kunnen 
vervangen. Het zal minstens nog een bijkomend jaar duren eer hij controle kan 
verwerven. Bovenop die kostbare wachttijd, zal hij, om de andere aandeelhouders twee 
maal te overtuigen voor zijn kandidaten te stemmen, een vast bod moeten maken dat 
minstens een jaar openstaat, wat een financiële kater kan opleveren als de aandelenkoers 
zakt, terwijl hij niet voldoende bestuurders heeft om een goed beleid te garanderen1408. 
Een gifpil gecombineerd met een charter-gebaseerde staggered board maakt een 
vennootschap dan ook quasi-onoverneembaar1409. 
 
322. In het licht van het voorgaande hoeft het niet te verwonderen dat een overdonderende 
meerderheid van de empirische studies naar staggered boards vooral nadelen voor 
aandeelhouders vaststellen1410. Staggered boards, en vooral deze die in de charter zijn 
vastgelegd, correleren op statistisch significante wijze met lager gemiddeld 
aandelenrendement, zowel wanneer een overnamebod op de vennootschap werd 
gedaan1411 als daarbuiten1412, en met een lagere ondernemingswaarde zoals gemeten aan 
de hand van Tobin’s Q1413 (dat de relatie tussen de marktwaarde en de boekwaarde 
uitdrukt). Meer nog, er zijn verschillende aanduidingen dat er een causaal verband bestaat 
tussen staggered boards en ondernemingswaarde1414. De vermindering in 
ondernemingswaarde is niet alleen het gevolg van een verminderde kans op een 
ongewenste overname. Ook een vermindering van de gunstige indirecte gevolgen van de 
benoemings- en ontslagbevoegdheid van de algemene vergadering (zie nr. 316) werd 
vastgesteld in vennootschappen met staggered boards: de vergoeding van de CEO is er 
minder op prestaties gebaseerd, er worden minder proxy contests gelanceerd en de raad 

                                              
1407 Daarnaast is ook vereist dat de aandeelhouders het aantal bestuurders niet kunnen verhogen en de bestuurders 
niet zonder reden kunnen ontslaan. 
1408 L. BEBCHUK, J. COATES en G. SUBRAMANIAN, “The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: Theory, 
Evidence & Policy”, Stanford Law Review 2002, (887) 902-925. 
1409 L. BEBCHUK, J. COATES en G. SUBRAMANIAN, “The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: Theory, 
Evidence & Policy”, Stanford Law Review 2002, 887; T. SOKOLYK, “The effect of antitakeover provisions on 
acquisition targets”, Journal of Corporate Finance 2011, (612) 621. 
1410 Critici lijken hooguit en uitzonderlijk nadelen te kunnen weerleggen, zonder voordelen te kunnen bewijzen: T. 
BATES, D. BECHER en M. LEMMON, “Board Classification and Managerial Entrenchment: Evidence from the Market 
for Corporate Control”, Journal of Financial Economics 2008, 656-677: in deze studie wordt geen verband gevonden 
tussen staggered boards en het succes van een overnamebieding, maar wel dat de kans op een bieding iets kleiner is. 
Hun resultaten gelden zowel voor charter-based als voor bylaw-based classified boards (ibid, at 675). Zie ook J. 
WILCOX, “Two Cheers for Staggered Boards”, Corporate Governance Advisor 2002, afl. 6, 1-5 (de auteur uit twijfel 
over de studie van BEBCHUK et al., maar zonder deze empirisch te weerleggen of de methodologie op overtuigende 
wijze in twijfel te trekken). 
1411 L. BEBCHUK, J. COATES en G. SUBRAMANIAN, “The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: Theory, 
Evidence & Policy”, Stanford Law Review 2002, (887) 925-939. 
1412 A. COHEN en C. WANG, “How do staggered boards affect shareholder value? Evidence from a natural 
experiment”, Journal of Financial Economics 2013, 627-641. 
1413 L. BEBCHUK en A. COHEN, “The Costs of Entrenched Boards”, Journal of Financial Economics 2005, 409-433; 
O. FALEYE, “Classified boards, firm value, and managerial entrenchment”, Journal of Financial Economics 2007, 
(501) 522-527. 
1414 A. COHEN en C. WANG, “How do staggered boards affect shareholder value? Evidence from a natural 
experiment”, Journal of Financial Economics 2013, 627-641 (de auteurs gebruiken contradictorische uitspraken van 
het Delaware Court of Chancery en het Delaware Supreme Court in de Airgas-zaak als natuurlijk experiment). Zie 
ook L. BEBCHUK en A. COHEN, “The Costs of Entrenched Boards”, Journal of Financial Economics 2005, 409-433. 
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van bestuur geeft er minder gevolg aan (niet-bindende; zie nr. 777) voorstellen die de 
aandeelhouders hebben goedgekeurd1415. Vennootschappen met classified boards moeten 
ook vaker dan hun sectorgenoten aangepaste winstcijfers bekendmaken, wat soms wijst 
op frauduleuze boekhouding1416. 
 
323. Het verband tussen staggered boards en een lagere aandeelhouderswaarde wordt ook 
bevestigd in meer algemeen onderzoek inzake aandeelhoudersrechten. Zo de bekende 
governance index van GOMPERS, ISHII en METRICK (de “GIM-index” of “G-index”). Deze 
index is samengesteld uit 24 beperkingen op aandeelhoudersrechten en beschermings-
maatregelen, waaronder staggered boards. Hoe hoger de score voor een vennootschap, 
hoe minder aandeelhoudersvriendelijk ze is. De index vertoonde een statistisch 
significante negatieve correlatie met aandelenrendement (stock return) en 
ondernemingswaarde (Tobin’s Q)1417. BEBCHUK, COHEN en FERRELL ontdekten nadien 
dat deze correlatie volledig gestuurd werd door zes van de 24 variabelen in de GIM-index, 
waaronder het bestaan van een staggered board. Zij ontwikkelden een eigen 
entrenchment index (of “E-index”) gebaseerd op de zes relevante bepalingen en stelden 
een statistisch significante correlatie vast met een lagere ondernemingswaarde (Tobin’s 
Q) en een groot negatief abnormaal rendement1418 (voor de definitie van abnormaal 
rendement, zie nr. 10). Deze bevindingen vinden ruime steun in latere studies1419, die 
vaststelden dat vennootschappen met hoge GIM-index (m.a.w. zwakke 
aandeelhoudersrechten) ondermaatse operationele prestaties neerzetten1420 en hogere 
agency-kosten kennen1421, terwijl deze met een lage GIM-index of E-index (m.a.w. een 
goede governance) beter presteren1422. Een verband met abnormale rendementen werd in 
deze studies niet gevonden1423, wat mogelijks te verklaren valt als een fenomeen van 
learning door de markt (nl. dat beleggers, en dus ook de aandelenkoers, zelf de gevolgen 
voorzien van goede en slechte governance)1424. Over de causaliteit van deze bevindingen 
                                              
1415 O. FALEYE, “Classified boards, firm value, and managerial entrenchment”, Journal of Financial Economics 
2007, (501) 522-527. 
1416 S. KEDIA, en T. PHILIPPON, “The Economics of Fraudulent Accounting”, Review of Financial Studies 2009, 
(2169) 2190. 
1417 P. GOMPERS, J. ISHII en A. METRICK, “Corporate Governance and Equity Prices”, Quarterly Journal of 
Economics 2003, 107-155. 
1418 L. BEBCHUK, A. COHEN en A. FERRELL, “What Matters in Corporate Governance”, Review of Financial Studies 
2009, 783-827.  
1419 De kritiek dat de slechtere prestaties te verklaren zouden zijn door “industry effects”, m.a.w. de mogelijkheid dat 
goede governance voorkomt in sectoren waar prestaties om andere redenen hoger liggen, in plaats van een hoge 
score op de GIM-index en/of de entrenchment-index (S. JOHNSON, T. MOORMAN en S. SORESCU, “A Reexamination 
of Corporate Governance and Equity Prices”, Review of Financial Studies 2009, 4753-4786) werd recent weerlegd 
(M. CREMERS en A. FERRELL, “Thirty Years of Shareholder Rights and Firm Value”, Journal of Finance 2014, 
1167). 
1420 J. CORE, W. GUAY en T. RUSTICUS, “Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns: An Examination of 
Firm Operating Performance and Investors’ Expectations”, Journal of Finance 2006, 655-687. De operationele 
prestaties werden in deze studie becijferd aan de hand van return on assets (ROA). 
1421 R. FAHLENBRACH, “Shareholder Rights, Boards, and CEO Compensation”, Review of Finance 2009, 81-113. 
1422 S. BHAGAT en B. BOLTON, “Corporate Governance and Firm Performance”, Journal of Corporate Finance 2008, 
257-273; M. CREMERS en A. FERRELL, “Thirty Years of Shareholder Rights and Firm Value”, Journal of Finance 
2014, 1167. 
1423 S. BHAGAT en B. BOLTON, “Corporate Governance and Firm Performance”, Journal of Corporate Finance 2008, 
257; J. CORE, W. GUAY en T. RUSTICUS, “Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns: An Examination of 
Firm Operating Performance and Investors’ Expectations”, Journal of Finance 2006, 655. 
1424 Zie L. BEBCHUK, A. COHEN en C. WANG, “Learning and the Disappearing Association Between Governance and 
Returns”, Journal of Financial Economics 2013, 323-348; M. CREMERS en A. FERRELL, “Thirty Years of 
Shareholder Rights and Firm Value”, Journal of Finance 2014, 1167. 
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wordt nog volop gedebatteerd. Alvast één studie onderzocht de vraag of de governance-
score de fluctuaties in de aandelenkoers veroorzaakte en vond geen enkel bewijs in die 
zin1425. Een andere studie stelde vast dat er evenmin indicaties te vinden zijn dat de 
negatieve associatie te verklaren valt door reverse causaliteit (waarbij vennootschappen 
met een lagere waarde geneigd zouden zijn meer bepalingen G- and E-Index aan te 
nemen)1426. 
 
324. Bovenstaande vaststellingen hebben ertoe bijgedragen dat aandeelhouders in 
Amerikaanse vennootschappen steeds meer voorstellen hebben gedaan om staggered 
boards te ontmantelen. Wanneer deze voorstellen ter algemene vergadering worden 
goedgekeurd, zijn zij daarom echter nog niet bindend voor het bestuursorgaan (zie nr. 
777). Vaak sloeg het dat advies dan ook in de wind1427. In vennootschappen die de 
staggered board wel afschaften, ging de aankondiging van die afschaffing gepaard met 
een positief abnormaal rendement1428. Deze en de boven gemaakte bevindingen wijzen 
opnieuw op de efficiëntie van een effectief beslissingsrecht van de algemene vergadering 
over de keuze van de bestuurders, terwijl het verzet van bestuurders wijst in de richting 
van een belangenconflict in de materie. 
 
Is het feit dat de aandelenmarkten reageren op beperkingen van de benoemings- en 
ontslagbevoegdheid dan geen teken dat de markten de bestuurders zelf wel zullen 
sanctioneren voor dergelijke inefficiënte beslissingen? Wanneer slechte corporate 
governance de aandelenkoers doet zakken, groeit immers de kans dat het disciplinerende 
mechanisme van de vijandige overname zich veruitwendigt. Door de lage beurskoers is de 
vennootschap immers een aantrekkelijkere overnameprooi geworden. Boven (nr. 87 e.v.) 
is echter gebleken dat van de markten een onvoldoende sterk disciplinerend effect uitgaat 
voor materies waar het bestuursorgaan een belangenconflict heeft (zoals de benoeming en 
het ontslag van de bestuurders) en dat deze discipline vooral op het Europese continent 
minder sterk is dan in de Verenigde Staten. Deze specifieke vraagstelling krijgt daarbij 
nog een bijkomende dimensie: de beslissing die de kans van een disciplinerende 
gebeurtenis in principe verhoogde, nl. de beslissing tot afzwakking van de bevoegdheid 
van de algemene vergadering inzake benoeming en/of ontslag van bestuurders, 
ondergraaft net de disciplinerende werking van de overnamemarkt1429: de 
benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering is er immers een belangrijke 
bestaansvereiste voor (nr. 316). Men mag zich dus niet op de marktdiscipline verlaten in 
materies die zelf de kracht van die marktdiscipline aantasten1430. 
 

                                              
1425 J. CORE, W. GUAY en T. RUSTICUS, “Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns: An Examination of 
Firm Operating Performance and Investors’ Expectations”, Journal of Finance 2006, 655-687. 
1426 M. CREMERS en A. FERRELL, “Thirty Years of Shareholder Rights and Firm Value”, Journal of Finance 2014, 
1167. 
1427 L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, 833. 
1428 R. GUO, T. KRUSE en T. NOHEL. “Undoing the Powerful Anti-Takeover Force of Staggered Boards”, Journal of 
Corporate Finance 2008, 274-288 (de bevindingen gelden enkel voor vennootschappen die de staggered board in één 
keer afschaften en niet voor vennootschappen die het principe goedkeurden, maar de uitvoering op de lange baan 
schoven). 
1429 L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate Law”, 
Harvard Law Review 1992, (1435) 1468. 
1430 Zie L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate 
Law”, Harvard Law Review 1992, (1435) 1461.  
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B. Korte toetsing van het huidige recht 

325. EENSGEZINDHEID OVER BEVOEGDHEID – Over de bevoegdheid van de algemene 
vergadering tot benoeming en ontslag van de bestuurders bestaat in het Belgische recht 
nauwelijks betwisting. De bevoegdheden worden op niet mis te verstane wijze 
gelibelleerd in art. 518, §§ 2 en 3 W.Venn., met slechts een uitzondering voor de 
hypothese van de voorlopige coöptatie (art. 519 W.Venn.), die verder wordt besproken 
(nrs. 655 e.v.). 
 
326. BENOEMINGSBEVOEGDHEID – In verband met de benoeming van bestuurders draaide 
de enige noemenswaardige bevoegdheidsdiscussie rond de figuren van het cumulatief 
stemrecht en de (on)evenredige vertegenwoordiging. Deze stellen bijzondere 
stemprocedures in die vermijden dat de meerderheidsaandeelhouder bij elke benoeming 
de doorslag geeft en laten minderheidsaandeelhouders toe zelf ook een aantal bestuurders 
te kiezen. De relevantie ervan voor de hier ondernomen studie ligt in het feit dat zij de 
benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering dreigen in te perken. In principe is 
dat geen inperking ten voordele van het bestuursorgaan, maar ten voordele van 
minderheidsaandeelhouders. Toch is het niet onmogelijk om een zeker voordrachtrecht te 
verlenen aan niet-aandeelhouders, zoals eventueel zelfs het bestuursorgaan1431. 
 
De principiële geldigheid van het cumulatief stemrecht en de (on)evenredige 
vertegenwoordiging stoelt op de bepaling van art. 63 W.Venn. dat de regels van 
beraadslaging niet dwingend zijn. Bijgevolg is het perfect mogelijk in de statuten in een 
afwijkende stemprocedure te voorzien, in de vorm van een cumulatief stemrecht of 
(on)evenredige vertegenwoordiging1432. Art. 518, § 2 W.Venn. inzake de bevoegdheid tot 
benoeming is echter wel dwingend1433 (zie ook nr. 730). De stemprocedure mag de 
bevoegdheid dus niet aantasten. Zo mag de benoemingsbevoegdheid zelf niet voor-
behouden worden aan bepaalde (groepen van) aandeelhouders1434 en mag een voordracht-
regeling of cumulatieve stemmethode de werkelijke keuzemogelijkheid van de algemene 
vergadering niet ondermijnen1435. Het grondbeginsel van de werkelijke keuzevrijheid ter 
afbakening van een beslissingsbevoegdheid zal doorheen deze studie overigens nog 
meermaals terugkomen (zie nrs. 431-432, 438 en 677 e.v.). Het cumulatief stemrecht 
ontneemt op geen enkele manier de werkelijke keuzemogelijkheid aan de algemene 

                                              
1431 TILLEMAN, Bestuur, 154; D. VAN GERVEN, “Evenredige en onevenredige vertegenwoordiging van de 
aandeelhouders in de raad van bestuur van een N.V.”, TBH 1991, (850) 870-871; D. WILLERMAIN, “Le statut de 
l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 221-222. 
1432 B. CALLEWIER, “Statutaire clausules bij de benoeming van bestuurders”, Jura Falc. 1995-96, 11; M. WYCKAERT, 
“De conventionele bescherming van de minderheidsaandeelhouder”, TRV 1988, (V.7) V.12, met verwijzing naar 
voorbereidende werken van de vennootschappenwet. 
1433 J. HEENEN, “Le choix des administrateurs”, RPS 1956, (65) 65; G. SUETENS-BOURGEOIS, De verhouding 
meerderheid-minderheid in de naamloze vennootschap, Gent, Story-Scientia, 1970, 141; TILLEMAN, Bestuur, 140. 
VAN GERVEN spreekt zelfs van openbare orde (D. VAN GERVEN, “Evenredige en onevenredige vertegenwoordiging 
van de aandeelhouders in de raad van bestuur van een N.V.”, TBH 1991, (850) 856). 
1434 C. CROES, “Benoeming van bestuurders in een naamloze vennootschap”, Jura Falc. 1994, (77) 78; RONSE, 
Algemeen deel, 352; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986; 993; TILLEMAN, Bestuur, 144; D. VAN GERVEN, 
“Evenredige en onevenredige vertegenwoordiging van de aandeelhouders in de raad van bestuur van een N.V.”, TBH 
1991, (850) 855 en 861; WAUWERMANS, Manuel pratique, 209; M. WYCKAERT, “De conventionele bescherming van 
de minderheidsaandeelhouder”, TRV 1988, (V.7) V.10. 
1435 B. CALLEWIER, “Statutaire clausules bij de benoeming van bestuurders”, Jura Falc. 1995-96, 11; RONSE, 
Algemeen deel, 352; TILLEMAN, Bestuur, 145; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: 
principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 218. 
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vergadering: noch het recht tot voordracht van kandidaten noch de keuze worden 
geraakt1436. Bij een regeling van (dis)proportionele vertegenwoordiging riskeert de 
keuzevrijheid van de algemene vergadering wel in het gedrang te komen, omdat de 
algemene vergadering geen andere kandidaten mag benoemen1437. Daarom luidt de 
dominante opvatting dat de begunstigde van een voordrachtrecht minstens twee 
volwaardige kandidaten naar voren moet schuiven per vacature1438. 
 
De bovenstaande discussie leidde bijgevolg alleen tot een bevestiging van de onverkorte 
bevoegdheid van de algemene vergadering. Elke reële inkorting van deze bevoegdheid is 
uitgesloten door het criterium van de werkelijke keuze, dat geldt voor alle kwesties rond 
de benoeming van bestuurders. Ook hoedanigheidsvoorwaarden in de statuten bv. zijn 
slechts mogelijk als ze een werkelijke keuze laten bestaan voor de algemene 
vergadering1439. 
 
327. ONTSLAGBEVOEGDHEID – De bevoegdheid van de algemene vergadering om 
bestuurders te ontslaan, staat evenmin ter discussie in België, al wordt er wel geredetwist 
over de modaliteiten en de reikwijdte van deze bevoegdheid. 
 
Een eerste punt van discussie betreft de vraag of de bestuurder gehoord moet worden 
vooraleer hij kan worden ontslagen. Meestal neemt men aan dat er geen absoluut recht in 
die zin bestaat1440, al wordt dat betwist1441. Vast staat in elk geval dat de bestuurder wel 
moet worden opgeroepen ter algemene vergadering krachtens art. 533, § 1 tweede lid 
W.Venn. Als hij er is, heeft hij de gelegenheid om het woord te nemen, ook al is er geen 
algemeen rechtsbeginsel dat de bestuurder gehoord moet worden1442. Uiteindelijk gaat het 
om een louter procedurele vraag, zonder repercussies voor de bevoegdheid van de 
algemene vergadering om de bestuurder te ontslaan1443 en die zelden tot nietigheid van het 
besluit zal leiden. 
 
Meer inhoudelijk is het debat over het openbare orde karakter en dus de (on)mogelijkheid 
van afwijking van de ad nutum herroepbaarheid van bestuurders. Het Hof van Cassatie 

                                              
1436 E. DE BIE, “Het cumulatief stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de raad van 
bestuur van een NV”, TBH 1995, (69) 71 en 74. 
1437 Contra O. RALET, “Les conventions d’actionnaires”, DAOR 1986-87, (369) 377. Zie ook D. WILLERMAIN, “Le 
statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 219. 
1438 J.-M. NELISSEN GRADE en E. POTTIER, “Pouvoirs et devoirs de la minorité dans la société anonyme” in 
Actionnaires minoritaires, Management global information (ed.), Brussel, 1994, 14; TILLEMAN, Bestuur, 145-146; 
D. VAN GERVEN, “De evenredige en onevenredige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de raad van bestuur 
van een NV”, TBH 1991, (850) 856; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, 
questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 218. 
1439 J. HEENEN, “Le choix des administrateurs”, RPS 1956, (65) 66-68. 
1440 TILLEMAN, Bestuur, 283; D. VAN GERVEN, “Het ontslag van bestuurders van een NV”, TRV 1999, (171) 173-
175; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1996-97”, TRV 1997, (349) 366. 
1441 P. BAERT, “Moeten met ontslag bedreigde bestuurders van een NV gehoord worden?”, V&F 1999, 216-223; J.-B. 
BECKERS en T. BAART, “De ad nutum-afzetbaarheid van de bestuurder in de nv nader onderzocht”, Not.Fisc.M. 
2011, (245) 246; J.-P. BLUMBERG, noot onder KG Kh. Gent 1 september 1989, TBH 1991, (39) 41. 
1442 A. FRANÇOIS, K. BYTTEBIER, J. FASTENAEKELS, T. VAN DE GEHUCHTE en L. VANDENBEMPT, “Omgaan met 
conflicten in vennootschappen: regeling van geschillen is meer dan geschillenregeling” in K. BYTTEBIER, A. 
FRANÇOIS, E. JANSSENS en T. VAN DE GEHUCHTE (eds.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 1; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 247-248; A. GOEMINNE, “De herroeping van een 
bestuurder”, V&F 1997, (129) 133. 
1443 P. BAERT, “Moeten met ontslag bedreigde bestuurders van een NV gehoord worden?”, V&F 1999, (216) 221. 
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houdt onverzettelijk vast aan dat openbare orde karakter1444, wat op felle kritiek stuit in de 
rechtsleer, die meer heil ziet in een kwalificatie als dwingend recht1445. Een aantal auteurs 
braken zelfs een lans, de lege ferenda, voor een louter suppletieve ad nutum 
herroepbaarheid1446 of zelfs voor de afschaffing van de regel en de invoering van een 
vereiste van gewichtige reden voor het voortijdige ontslag van een bestuurder1447. 
 

C. Benoeming en ontslag van het topmanagement 

328. BEGRIP EN VERANTWOORDING – De algemene inleiding wees er reeds op dat de 
rechtseconomische literatuur bij de bespreking van het eerste agency-conflict managers en 
bestuurders vaak over één kam scheert, omdat zij nauw samenwerken (nr. 5). De vraag 
stelt zich daarom of het inherente belangenconflict van bestuurders bij de benoeming en 
het ontslag van collega-bestuurders zich niet uitstrekt tot de benoeming en het ontslag van 
het management, of althans het topmanagement. Daarbij wordt voornamelijk gedacht aan 
uitvoerende bestuurders, dagelijks bestuurders of leden van het directiecomité of een 
ander comité dat zich inlaat met de algemene leiding van de vennootschap (in nr. 351 
samen executives genoemd). 
 
329. MEER TRANSACTIEKOSTEN – Er bestaan goede gronden om aan te nemen dat de 
transactiekosten bij de selectie van managers hoger liggen dan bij de selectie van 
bestuurders. Meer nog dan bij de aanduiding en het ontslag van deze laatsten moet men 
goed kunnen inschatten welke leemtes in het managementteam bestaan, welke kennis van 
de ondernemingsactiviteiten en ervaring in dezelfde of een verwante sector precies 
gewenst is en of de kandidaat qua persoonlijkheid past in het bestaande team. Zeker 
wanneer het om de keuze van een topmanager gaat, is een degelijke voorbereiding 
essentieel. Een vooruitziend bedrijf zal vaak reeds lang voor het vertrek van de huidige 
CEO ter sprake komt al bezig zijn met het klaarstomen van een mogelijke vervanger1448. 
De keuze van een bepaalde topmanager kan zelfs al een beslissing over het te voeren 
beleid impliceren en leunt dus dicht aan bij de inherente bestuursbevoegdheid. 
 

                                              
1444 Cass. 22 januari 1981, Arr.Cass. 1980-81, 559, Bull. 1981, 543, BRH 1981, 338, noot, JT 1981, 342, Pas. 1981, 
I, 543, JDSC 1999 (verkort), 88, RCJB 1981, 495, noot S. NUDELHOLE, RPS 1981, 285, noot P.C.; Cass. 13 april 
1989, Pas. 1989, I, 825, TRV 1989, 321, noten M. WYCKAERT en F. BOUCKAERT, RW 1989-90, 253, Rev.not.b 1989, 
410, TBH 1989, 878, JT 1990, 710, noot D. MICHIELS, RCJB 1991, 205, noot J.-M. NELISSEN GRADE. Zo ook 
RESTEAU, Traité, 93; WAUWERMANS, Manuel pratique, 196. 
1445 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1027-1028; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 261; A. GOEMINNE, 
“De herroeping van een bestuurder”, V&F 1997, (129) 129; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 996; TILLEMAN, 
Bestuur, 291-296; D. VAN GERVEN, “Kan het ad nutum karakter van de opdracht van de bestuurder in een NV 
worden afgezwakt: enkele woorden over het ontslag van bestuurders in een NV”, TRV 1988, (48) 49; VAN RYN en 
VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1967, 334-335; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés 
anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 253. Vgl. V. SIMONART, “L’ordre public et le droit 
des sociétés”, TBH 1994, 126-127. 
1446 H. LAGA, “Benoeming en ontslag van bestuurders: een voorstel tot wijziging van art. 518 W.Venn.” in Liber 
Amicorum Guy Horsmans, Brussel, Bruylant, 2004, (623) 625; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de 
sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 253-254. 
1447 P. VAN OMMESLAGHE, Le régime des sociétés par actions et leur administration en droit comparé, Brussel, 
Bruylant, 1960, 422. 
1448 J. LORSCH, “Board Challenges 2009” in W. SUN, J. STEWART en D. POLLARD (eds.), Corporate Governance and 
the Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, (165) 182-183. 
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330. MINDER AGENCY-KOSTEN – Men kan verwachten dat de agency-kosten die ontstaan 
wanneer de raad van bestuur over de benoeming en het ontslag van topmanagers beslist, 
minder intens zijn dan wanneer die over de benoeming en ontslag van bestuurders te 
trancheren zou hebben. Het gaat immers niet meer om de eigen post of die van de directe 
collega. De raad van bestuur heeft zelf een belang bij een sterk managementteam, omdat 
zij een doorslaggevende invloed hebben op de resultaten van de vennootschap, waarop de 
bestuurders mee afgerekend zullen worden door de aandeelhouders (en eventueel ook via 
hun variabele remuneratie). Ook de onrechtstreekse agency-kosten zijn wellicht minder 
sterk. De bevoegdheid van de raad van bestuur om het topmanagement te ontslaan 
belemmert overnames niet zoals een eventuele bevoegdheid over zijn eigen functie: de 
door de overnemer aangeduide raad van bestuur zal in dat opzicht gewoonlijk de wensen 
van de overnemer volgen. Voorwaarde is dan wel dat de benoeming en het ontslag van de 
bestuurders een bevoegdheid van de algemene vergadering uitmaken. 
 
Een deel van de bestuurders, nl. de uitvoerende bestuurders, zijn zelf manager en zijn dus 
wel bezoedeld door een belangenconflict1449. Het gaat echter niet om alle bestuurders, 
zodat het conflict niet inherent is aan de bestuurdersfunctie zelf. Andere agency-
strategieën, zoals de toepassing van de belangenconflictenprocedure op de betrokken 
uitvoerende bestuurder, gecombineerd met een belangrijke rol voor niet-uitvoerende of 
zelfs onafhankelijke bestuurders, kunnen al veel bereiken in het uit de weg ruimen van 
deze belangenconflicten1450. 
 
De beslissing over de benoeming en het ontslag van topmanagers heeft op zich geen 
implicaties voor de beslissing over de benoeming en het ontslag van bestuurders (een 
verband dat tussen de remuneratie van topmanagers en die van bestuurders wel zal blijken 
te bestaan; nr. 339). Mogelijks bestaat er wel een risico van collusie tussen bestuurders en 
topmanagers, waarbij opportunistische bestuurders hun uitvoerende collega zullen steunen 
met het oog op een mogelijke wederdienst in de toekomst, al is dat een minder sterk 
argument voor de bevoegdheid van de algemene vergadering (nrs. 212). Bovendien doet 
deze collusiepraktijk zich vooral voor in de Verenigde Staten, waar het management een 
sterke macht heeft over de bestuurders (een probleem genaamd board capture; zie 
nr. 339), en veel minder in Europese context. De oplossing bestaat er o.i. in elk geval in 
het probleem van board capture te matigen, o.m. doordat net de raad van bestuur de 
beslissing neemt over de aanstelling en het ontslag van het management. Empirisch 
onderzoek uit de Verenigde Staten lijkt te bevestigen dat de beperking van de macht van 
het management en de toepassing van andere agency-strategieën dan de bevoegdheid van 
de algemene vergadering een verschil maken. In vennootschappen waar bestuurders 
participeren in het kapitaal van de vennootschap of op aandelen gebaseerde remuneratie 
ontvangen, worden slecht presterende CEO’s sneller ontslagen. Dat geldt ook voor 
vennootschappen waar veel onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur zetelen, een 

                                              
1449 Zie H. LAGA en B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een 
bespreking van de Wet van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 100. 
1450 Zie Aanbeveling van de Commissie van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij het dagelijks bestuur 
betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende de comités van de raad 
van bestuur of van de raad van commissarissen, Pb.L. 25 februari 2005, afl. 52, 51. 
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onafhankelijkheid die in de Verenigde Staten vooral onafhankelijkheid van het 
management betekent1451. 
 
331. HUIDIG RECHT – In België behoort de benoeming en het ontslag van het management 
tot de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur (nr. 246). De raad van bestuur staat 
in de regel ook in voor de aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur (art. 525 
W.Venn.), het directiecomité (524bis W.Venn.; zie daarover nr. 591), eventuele 
adviserende comités (art. 522, § 1, derde lid W.Venn.) en, in genoteerde vennoot-
schappen, het auditcomité (art. 526bis W.Venn) en het remuneratiecomité (art. 526quater 
W.Venn.)1452. 
 

§ 2. Remuneratie en andere vergoedingen van bestuurders en topmanagers 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

1. Basisbevoegdheid 

332. INHERENT BELANGENCONFLICT – Dat bestuurders bij hun remuneratie een belang 
hebben dat niet spoort met dat van de vennootschap, spreekt voor zich. Het eigenbelang 
bij een zo hoog mogelijke verloning ligt immers net aan de basis van incentiverende 
verloning. Zowel in Europese1453 als in nationale1454 wetgeving en aanbevelingen werd dit 
belangenconflict herhaaldelijk erkend. De remuneratiebevoegdheid hangt samen met de 
benoemings- en ontslagbevoegdheid, in die zin dat de remuneratie mee kan determineren 
of een bestuurder de positie opneemt, behoudt en/of verlaat (zie nr. 293)1455. Als gevolg 
van het inherente belangenconflict van het bestuursorgaan dat over zijn eigen remuneratie 
zou beslissen en aldus “serait juge en sa propre cause”1456, kan men niet vertrouwen op 
de disciplinerende werking van de markten1457 – niet in de Verenigde Staten en al 
helemaal niet in continentaal Europa, waar deze discipline minder sterk is (zie nr. 87). Op 
het eerste gezicht zou men kunnen denken dat de strijdigheid van belangen enkel de 
individuele bestuurders treft en dus opgelost kan worden door toepassing van de 
belangenconflictenprocedure. De remuneratiebeslissing wordt echter voor alle bestuurders 
genomen, waarbij de beslissing bij de ene bestuurder die bij de andere bestuurder kan 
                                              
1451 S. BHAGAT en B. BOLTON, “Corporate Governance and Firm Performance”, Journal of Corporate Finance 2008, 
257-273; M. ERTUGRUL en K. KRISHNAN, “Can CEO dismissals be proactive?”, Journal of Corporate Finance 2011, 
(134) 140-141; M. WEISBACH, “Outside Directors and CEO Turnover”, Journal of Financial Economics 1988, 431-
460. De invloed van sterke aandeelhoudersrechten op vervanging van slecht presterende CEO’s is minder duidelijk 
(S. KAPLAN en B. MINTON, “How Has CEO Turnover Changed?”, International Review of Finance 2012, (57) 73-74 
(licht positief effect); S. BHAGAT en B. BOLTON, “Corporate Governance and Firm Performance”, Journal of 
Corporate Finance 2008, 257-273 (negatief effect)), zodat daaruit geen conclusies kunnen worden getrokken. 
1452 H. LAGA en B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een 
bespreking van de Wet van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 104. 
1453 Tweede Winterrapport, 60; Overweging 2 Aanbeveling 2004/913. Zie ook Financial Stability Forum, “Principles 
for Sounds Compensation Practices”, 2009, 13, beschikbaar op http://www.financialstabilityboard.org/publications/ 
r_0904b.pdf. 
1454 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 47; bepaling 7.5 Corporate Governance Code 2009. Zie voor het 
uitvoerend management ook bepaling 7.8 Code Lippens. 
1455 W. SLAGTER, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 365. 
1456 WAUWERMANS, Manuel pratique, 198. 
1457 L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate Law”, 
Harvard Law Review 1992, (1435) 1461-1467. 
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beïnvloeden, in die zin dat een lage vergoeding voor de ene wellicht betekent dat de 
andere bestuurder niet op een hoge vergoeding moet rekenen. Bestuurders hebben er dus 
belang bij elkaars hoge bezoldiging te steunen. De sterkte en algemeenheid van het 
belangenconflict van het bestuursorgaan nopen dan ook tot inspraak van de algemene 
vergadering in de bestuurdersbezoldigingen (zie nr. 212). 
 
Hoewel dat niet vaak gebeurt, kan de beslissing over de remuneratie van een bestuurder 
perfect bij diens benoeming worden genomen, waarvoor de algemene vergadering in elk 
geval moet bijeenkomen (de coöptatie niet te na gesproken, waarbij het bestuursorgaan 
beslist over tijdelijke benoeming en remuneratie; nrs. 655 e.v.). Veel transactiekosten 
brengt de inspraak van de algemene vergadering dan ook niet mee. Een oordeel over de 
bestuurdersremuneratie vergt wel een gedegen kennis over hun prestaties, die 
aandeelhouders vaak ontberen1458. Bovendien wordt hen vaak verweten meer vatbaar te 
zijn voor populistische en jaloerse reflexen. Als argument tegen inspraak van de algemene 
vergadering kunnen deze bezwaren niet overtuigen. De algemene vergadering hoeft 
slechts uitspraak te doen over de door het bestuursorgaan voorgestelde remuneratie, 
waarbij het bestuursorgaan haar maar moet bijstaan door een goede 
informatieverstrekking1459. 
 
333. Indien de algemene vergadering een globale portefeuille vaststelt voor de 
bestuurdersremuneratie, dan zijn de belangen van de bestuurders niet tegengesteld aan die 
van de vennootschap bij de onderlinge verdeling van een globale portefeuille1460 (behalve 
wat de criteria voor de variabele vergoeding betreft; nr. 335), of van een globaal bedrag 
aan tantièmes1461 (zie nr. 194). Daar het totale bedrag reeds vastligt, zullen hun belangen 
hooguit onderling conflicteren. Van een systematische wederzijdse steun zal dan geen 
sprake zijn, omdat een bestuurder daardoor in eigen vlees snijdt. Voor de onderlinge 
verdeling is het transactiekostenargument bovendien sterker dan voor remuneratie in het 
algemeen. Het is immers niet altijd eenvoudig voor de algemene vergadering om de 
relatieve bijdrage en inspanningen van elke bestuurder in te schatten, of voor de raad van 
bestuur om dat correct te communiceren.  
 
334. Op zich maken afscheidsvergoedingen deel uit van het vergoedingspakket en is de 
algemene vergadering ook daarvoor bijgevolg het aangewezen beslissingsorgaan. In 
tegenstelling tot pensioenbetalingen1462 is de beslissing tot toekenning van een 

                                              
1458 Zie B. HERMALIN en M. WEISBACH, “Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey 
of the Economic Literature”, Economic Policy Review 2003, (7) 10; H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 
2011, 51. 
1459 H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 919; E. JANSSENS, “Remuneratiecomité 
verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 24. 
1460 Om dezelfde reden is de belangenconflictenprocedure niet van toepassing: HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, 
Constitution et fonctionnement, 533; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes : 
principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 237, vn. 96. 
1461 S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 163; L. 
SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 376; E. 
WYMEERSCH, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 37-38. 
1462 Ook al worden pensioenbetalingen per definitie pas gedaan na het einde van het mandaat, het hangt (behoudens 
andersluidend en met de ad nutum herroepbaarheid strijdig beding) niet af van een eventueel ontslag of ze al dan niet 
verschuldigd zijn. Zie J. RENAULD, “L’octroi bénévole, par une société de pensions ou de compléments de pensions à 
ses anciens administrateurs et préposés”, RPS 1965, (1) 3. 
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afscheidsvergoeding echter ook verwant met de bevoegdheid tot ontslag en om die reden 
bevoegdheid van de algemene vergadering (zie overnamebescherming en ontslag). In 
België druisen afscheidsvergoedingen voor bestuurders in tegen de ad nutum 
herroepbaarheid, zodat de bevoegdheidsvraag zich enkel stelt voor vertrekvergoedingen 
voor managers. 
 

2. Variabele vergoeding 

335. INHERENT BELANGENCONFLICT – Bij een variabele vergoeding hebben bestuurders 
een groter belangenconflict dan bij een vaste vergoeding, wegens de incentiverende en 
disciplinerende werking daarvan. Aangezien de variabele remuneratie net dient als 
agency-strategie om de van het vennootschapsbelang afwijkende incentieven van de 
bestuurders wat meer te doen gelijklopen met het belang van de vennootschap, is het 
gevaarlijk om de vormgeving ervan deels aan de bestuurders zelf over te laten. Bij die 
vormgeving hebben bestuurders dezelfde tegenstrijdige belangen als degene die de 
variabele remuneratie wil aanpakken. Aandeelhouders streven een grotere gevoeligheid 
aan de prestaties na dan bestuurders zouden wensen, zeker bij zwakke prestaties1463.  
 
Met wat goede wil kan men in een hoge remuneratie, zeker variabele remuneratie die de 
winst als maatstaf neemt, een soort van winstuitkering zien, of toch een betaling die er 
economisch beschouwd veel mee gemeen heeft en die mede om die reden tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering moet behoren1464. Daartegen kan men 
inbrengen dat het uitwerken van prestatiegebaseerde vergoedingen, door de keuze van de 
prestatiecriteria, soms nauw samenhangt met de gekozen strategie van het bedrijf, 
waarvoor de raad van bestuur bevoegd hoort te zijn1465. De meeste prestatiecriteria zijn 
echter te algemeen om concrete keuzes in te houden en als dat toch het geval zou zijn (bv. 
door een klemtoon te leggen op groei eerder dan op winst), zijn de criteria zelf vaak 
verwant met andere inherente belangenconflicten (voor groei, zie nrs. 392-397). 
 
336. Alleen de variabele remuneratie aan de algemene vergadering voorleggen, omdat het 
belangenconflict minder sterk is bij de vaste vergoeding, heeft geen zin. De bevoegdheid 
van de algemene vergadering inzake variabele remuneratie riskeert dan omzeild te worden 
door het aandeel van de vaste vergoeding te verhogen1466. Minstens het globale bedrag 
van de vaste vergoeding moet dus door de algemene vergadering worden goedgekeurd, 
zoals daarnet werd aanbevolen. De tussenkomst van de algemene vergadering inzake 
variabele remuneratie beperken tot een globaal bedrag heeft dan weer geen zin. Zoals in 
vorig randnummer uiteengezet, dreigt de variabele remuneratie haar effect te verliezen als 
de raad van bestuur het globale bedrag op basis van zelfgekozen criteria onderling kan 
verdelen.  
 

                                              
1463 R. MONKS en N. MINOW, Corporate Governance, West Sussex, John Wiley and Sons, 2011, 368. 
1464 H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 50. 
1465 H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 54. 
1466 P. WATY en A. GUDIENS, “Executive Compensation. HR & Corporate Governance – Time to re-Calibrate?” in 
INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN (ed.), Corporate governance:keurslijf of sleutel tot succes?, Brussel, Bruylant, 
2010, (139) 168. Zie BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 286. 
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3. Tantièmes 

337. INHERENT BELANGENCONFLICT – Hoewel tantièmes in de Belgische rechtsleer 
doorgaans worden besproken als een vorm van winstuitkering, ligt de rechtseconomische 
grondslag voor de bevoegdheid van de algemene vergadering veeleer in het remunererend 
karakter ervan. De uitkering van tantièmes houdt een rechtstreeks financieel voordeel in 
voor de bestuurders en wordt vooral aangewend als fiscaal gunstiger alternatief voor 
variabele remuneratie1467. Bestuurders kunnen bijgevolg geneigd zijn te kiezen voor een 
groter tantième dan het belang van de vennootschap vraagt. Deze voorkeur van de 
bestuurders weegt wellicht zwaarder door dan de terughoudendheid om winst uit te keren 
wegens de vermindering in financiële vrijheid die deze veroorzaakt (daarover nr. 371) en 
wordt door deze terughoudendheid bijgevolg niet ongedaan gemaakt. Het eigen belang bij 
tantièmes versterkt veeleer het belangenconflict wanneer een eventuele dividenduitkering 
ten berde wordt gebracht, in die zin dat de bestuurder weinig belang heeft bij 
dividenduitkeringen net omdat zij de ruimte voor tantièmes inperken. In belangrijke mate 
zou het laatstgenoemde probleem geremedieerd kunnen worden door de uitkering van 
tantièmes te beloven ten belope van, of te beperken tot, een percentage van uitgekeerde 
dividenden. Bestuurders en aandeelhouders hebben dan een gelijklopend belang bij 
uitkeringen. Toch is deze oplossing niet perfect: zij kan immers leiden tot te hoge 
dividenduitkeringen1468. 
 

4. Vergoedingen aan het topmanagement 

338. TRANSACTIEKOSTEN – Voor de vergoeding van topmanagers (over dit begrip, zie 
nr. 328) geldt op het eerste gezicht dezelfde redenering als deze die boven werd gemaakt 
i.v.m. de benoeming en het ontslag van het management. Net zoals de keuze van 
managers met meer transactiekosten gepaard gaat dan de keuze van bestuurders, spelen 
transactiekosten een belangrijkere rol bij de verloning van managers dan bij deze van 
bestuurders. De remuneratie van managers is meer nog dan bij bestuurders gebonden aan 
bedrijfsspecifieke elementen en reflecteert zelfs vaak een bepaalde beleidskeuze1469 
(waarvan boven reeds werd geargumenteerd dat zij door het bestuursorgaan gemaakt 
moeten worden; nr. 302), zodat micromanagement door de aandeelhouders vermeden 
moet worden1470. Dat is vooral het geval wat de variabele component van de vergoeding 
betreft: aangezien de werkelijke prestaties van individuele managers niet als zodanig 
meetbaar zijn, moet men zoeken naar parameters die de prestaties van de betrokken 
managers zo accuraat mogelijk reflecteren. Voor de vaststelling van een gepaste verloning 
van managers is zo mogelijk nog meer bedrijfsspecifieke kennis vereist dan voor 

                                              
1467 S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 169-171. 
1468 S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 160-161. 
1469 R. THOMAS en K. MARTIN, “The Effect of Shareholder Proposals on Executive Compensation”, University of 
Cincinnati Law Review 1998-99, (1021) 1071. 
1470 FORMER REFLECTION GROUP ON THE FUTURE OF EU COMPANY LAW, “Response to the European Commission’s 
Action Plan on Company Law and Corporate Governance”, ECFR 2013, (304) 311-312. Zo ook A. LAURELL, 
“Failures in Remuneration Policies: The Rise of Shareholder Responsibility?”, European Company Law 2013, (116) 
120. 
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bestuurdersremuneratie1471, al kan ook daar een vlotte communicatie door het 
bestuursorgaan aan de algemene vergadering veel oplossen (nr. 332). 
 
339. AGENCY-KOSTEN – Wat de agency-kosten betreft, ligt het voor de hand dat 
bestuurders die zelf manager zijn (m.a.w. uitvoerende bestuurders) een belangenconflict 
hebben bij de beslissing over hun verloning, net zoals dat het geval is bij de beslissing 
over hun benoeming en ontslag1472. Dit belangenconflict kan eenvoudig worden opgelost 
door toepassing van de belangenconflictenprocedure van art. 523 W.Venn. (zie hoofdstuk 
I.4, afdeling 3)1473. In Frankrijk verwijst de wet expliciet naar de belangenconflicten-
regeling voor vergoedingen aan bestuurders voor bijkomende opdrachten of mandaten1474. 
 
340. Meer nog dan bij de benoeming en het ontslag van managers is er daarnaast een 
risico dat het belangenconflict van de bestuurders bij hun eigen bezoldiging zich uitbreidt 
tot de beslissing over de verloning van het management. Bij hoge vergoedingen voor het 
management wordt het immers waarschijnlijker dat de bestuurders zelf ook een hoge 
bezoldiging kunnen incasseren. Anders dan bij de benoeming van managers heeft de 
beslissing over de verloning van het management wel een weerslag op beslissingen 
omtrent de bestuurderspositie. 
 
341. Daarbij komt nog dat managers bij de uitwerking van hun verloningspakket soms 
feitelijke macht over de raad van bestuur blijken uit te oefenen, zodat bestuurders 
eventueel gaan hopen op een wederzijdse steun als ze zich zelf gul betonen. In een ideale 
wereld onderhandelen managers hun vergoeding uiteraard op arm’s length met de raad 
van bestuur, die dan een remuneratiepakket uitwerkt dat de aandeelhouderswaarde 
maximaliseert. Deze “optimal contracting” theorie (of arm’s-length contracting theorie) 
was lang het dominante paradigma in de (voornamelijk Amerikaanse) rechtseconomie1475. 
Voor managementvergoedingen impliceert zij dat deze vergoedingen gekoppeld zijn aan 
werkelijke prestaties, terwijl meerdere (Amerikaanse) empirische studies inmiddels 
hebben uitgewezen dat die link vaak bedroevend zwak is1476. De optimal contracting 
                                              
1471 B. CHEFFINS en R. THOMAS, “Should Shareholders Have a Greater Say over Executive Pay? Learning from the 
US Experience”, Journal of Corporate Law Studies 2001, (277) 295 en 311. Specifiek i.v.m. vertrekvergoedingen: 
M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor 
“leiders” van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2000” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het 
Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 53. 
1472 H. LAGA en B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een 
bespreking van de Wet van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 100. 
1473 Een oude uitspraak van het hof van beroep te Brussel lijkt verder te gaan waar die stelt dat “la fixation du salaire 
du mandataire d’une société anonyme […] appartient soit au conseil d’administration lorsque le mandataire est un 
tiers, soit à l’assemblée générale lorsque les membres du conseil d’administration sont personnellement intéressés” 
(Brussel 2 januari 1904, Pas. 1904, II, 309). 
1474 Art. L. 225-46 Code de commerce. 
1475 Zie de volgende mijlpaalpublicaties die reeds in hoofdstuk I.2 werden aangehaald: A. ALCHIAN en H. DEMSETZ, 
“Production, Information Costs, and Economic Organization”, American Economic Review 1972, (777) 778-779; E. 
FAMA, “Agency Problems and the Theory of the Firm”, Journal of Political Economy 1980, (288) 289; E. FAMA en 
M. JENSEN, “Agency Problems and Residual Claims”, Journal of Law and Economics 1983, (327) 327-328; E. FAMA 
en M. JENSEN, “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 1983, (301) 302-303; M. 
JENSEN en W. MECKLING, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, 
Journal of Financial Economics 1976, (305) 308-310. 
1476 OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key findings and Main Messages, 2009, 16; I. 
ANABTAWI, “Explaining Pay Without Performance: The Tournament Alternative”, Emory Law Journal 2005, (1557) 
1564-1574. Baanbrekend was de vaststelling van JENSEN en MURPHY dat de variabele vergoedingen van CEO’s niet 
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opvatting verliest daardoor steeds meer aanhangers aan de zgn. “managerial power” 
opvatting (ook wel de skimming view geheten1477), die een variante aan de kaak stelt van 
de reeds (nr. 104) besproken problematiek van board capture1478. Bij het bepalen van de 
managementvergoedingen, zo stellen BEBCHUK en FRIED, pleitbezorgers van de 
“managerial power” theorie, hebben bestuurders de neiging om zich meegaand op te 
stellen ten aanzien van de managers en in het bijzonder de CEO: de CEO heeft immers 
invloed bij de voordracht van bestuurders voor herverkiezing en bij de vergoedingen en 
voordelen van bestuurders; bestuurders gaan vaak aan de slag met een zekere goodwill 
voor de CEO, die hen immers vaak mee heeft geselecteerd; de CEO is een collega en 
leider, die met collegialiteit en eerbied wordt bejegend en met wie bestuurders graag een 
goede relatie houden1479. CEO’s hebben vaak ook een uitgebreid netwerk dat hen helpt 
om royale vergoedingen op te strijken1480. Al te gunstige remuneratiepakketten worden 
soms gecamoufleerd in complexe, vaak variabele vergoedingssystemen, met irrelevante of 
subjectieve criteria, of maken gebruik van het enthousiasme voor aandelengebaseerde 
vergoedingen door rijkelijk opties toe te bedelen, die managers vergoeden voor 
marktevoluties eerder dan de eigen prestaties1481. Een slecht gestructureerde variabele 
vergoeding dreigt ook nog eens indirecte agency-kosten tot gevolg te hebben doordat 
managers inefficiënte doelen nastreven en zo aandeelhouderswaarde vernietigen. 
Incentiverende verloning wordt dan volgens de managerial power theorie zelf deel van 
het agency-conflict dat deze net zou moeten oplossen. 
 
De problematiek van wederzijdse steun en board capture door het management werd 
reeds bij de bespreking van de benoeming en ontslag van managers aangeraakt (nr. 330; 
zie ook nr. 104), maar is, net zoals het probleem van de weerslag op beslissingen over de 
bestuurders zelf, nog hardnekkiger in het domein van managementvergoedingen. Het 
gegeven dat vergoedingsbeslissingen de bestuurders veel minder raken dan de 
                                                                                                                                                   
noemenswaardig aan hun prestaties waren verbonden: M. JENSEN en K. MURPHY, “Pay and Top-Management 
Incentives”, Journal of Political Economy 1990, (225) 227. 
1477 M. BERTRAND en S. MULLAINATHAN, “Agents with and Without Principals”, American Economic Review 2000, 
203. 
1478 Een derde theorie verklaart de vergoeding van het management aan de hand van het zgn. tournament model, 
waarbij het loon van de CEO van tevoren is bepaald en het verschil met het loon van lagere managementposities 
essentieel is omdat managers wedijveren voor promotie (I. ANABTAWI, “Explaining Pay Without Performance: The 
Tournament Alternative”, Emory Law Journal 2005, (1557) 1584-1600). De kritiek van ANABTAWI op de 
managerial power hypothesis lijdt o.i. aan de fundamentele zwakte dat zij volledig steunt op de betwijfelbare 
premisse dat onafhankelijke bestuurders werkelijk onafhankelijk blijven en tegengewicht kunnen bieden (Zie I. 
ANABTAWI, “Explaining Pay Without Performance: The Tournament Alternative”, Emory Law Journal 2005, (1557) 
1581-1584). 
1479 L. BEBCHUK en J. FRIED, “Pay without Performance: Overview of the Issues”, Journal of Corporation Law 2005, 
(647) 654. Er staan uiteraard grenzen op wat bestuurders zullen aanvaarden, al was het maar om publieke 
verontwaardiging en reputatieschade te vermijden (L. BEBCHUK en J. FRIED, “Executive Compensation as an Agency 
Problem”, Journal of Economic Perspectives 2003, (71) 75). Voor uitstekende overzichten van de empirische 
literatuur die de managerial power theorie ondersteunt: P. GEILER en L. RENNEBOOG, “Managerial Compensation: 
Agency Solution or Problem?”, Journal of Corporate Law Studies 2011, 99-138; M. GOERGEN en L. RENNEBOOG, 
“Managerial Compensation”, Journal of Corporate Finance 2011, (1068) 1071-1075; B. HERMALIN en M. 
WEISBACH, “Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature”, 
Economic Policy Review 2003, (7) 16-17. 
1480 L. RENNEBOOG en Y. ZHAO, “Us Knows us in the UK: On Director Networks and Managerial Compensation”, 
Journal of Corporate Finance 2011, 1132-1157. 
1481 OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key findings and Main Messages, 2009, 19; L. 
BEBCHUK en J. FRIED, “Executive Compensation as an Agency Problem”, Journal of Economic Perspectives 2003, 
(71) 76; L. BEBCHUK en J. FRIED, “Pay without Performance: Overview of the Issues”, Journal of Corporation Law 
2005, 647. 
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beslissingen over benoeming en ontslag van managers is daar allicht niet vreemd aan. De 
keuze van goede managers is immers doorslaggevend voor de prestaties van de 
vennootschap, waar bestuurders zelf ook op worden afgerekend (en vaak ook beloond via 
hun variabele remuneratie). De vergoeding van het management daarentegen komt voor 
rekening van de vennootschap. Zolang die vergoeding niet excessief is en om die reden 
publieke verontwaardiging veroorzaakt, worden bestuurders er niet op afgerekend. De 
invloed van prestatiegebaseerde managersvergoeding op de resultaten die het 
management neerzet, is van een andere orde dan de invloed van de keuze van de manager. 
Hoe sterk je een bestuurder of manager ook incentiveert, als hij het talent er niet toe heeft, 
zal hij geen grootse prestaties leveren1482. 
 
Remuneratiecomités, zelfs als ze uitsluitend bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders, en 
zelfs onafhankelijke bestuurders, zijn soms in hetzelfde bedje ziek. Leden van het 
remuneratiecomité worden mogelijks gekozen omdat ze de waarden van het bedrijf hoog 
in het vaandel dragen en passen bij het bestaande bestuurs- en managementteam. Ook zij 
kunnen de neiging hebben om de geest van samenwerking te voeden en niet al te veel 
weerstand te bieden tegen een genereuze managementvergoeding1483. Empirisch 
onderzoek over de wijze waarop remuneratiecomités door de algemene vergadering 
goedgekeurde stock option plans concreet implementeren, toont aan dat stock options 
worden toegekend net vóór verwachte koersstijgingen en mogelijks zelfs geantidateerd 
worden, wat inderdaad suggereert dat managers de beslissingen van het 
remuneratiecomité kunnen beïnvloeden1484. Een gunstige timing van de opties voor de 
CEO gaat vaak ook gepaard met een gunstige timing van de opties voor onafhankelijke 
bestuurders, wat wijst op wederzijdse steun1485. Wat variabele vergoedingen aan managers 
betreft, moet men daarom ook voorzichtig zijn om de invulling van het remuneratiebeleid 
aan de raad van bestuur over te laten. 
 
342. NUANCERINGEN – Critici wierpen terecht op dat de managerial power theorie het 
arm’s-length contracting model niet helemaal betekenisloos maakt, maar dat beide 
modellen complementair zijn1486. Niet elke raad van bestuur volgt slaafs de voorstellen 
van het management. De invloed van het management op de raad van bestuur wordt ook 
in enige mate gemilderd door agency-strategieën zoals aandelengebaseerde remuneratie 
van bestuurders, de inschakeling van onafhankelijke bestuurders en, zij het wat minder in 
Europese context (nr. 87), de disciplinerende werking van de overnamemarkten. Verder 
(nr. 461) zal blijken dat overnamebescherming omgekeerd gepaard gaat met hogere CEO-
vergoedingen. Daaraan kan worden toegevoegd dat CEO-vergoedingen negatief 
correleren met het percentage dat de leden van het remuneratiecomité aanhouden in het 

                                              
1482 Zie R. MONKS en N. MINOW, Corporate Governance, West Sussex, John Wiley and Sons, 2011, 367. 
1483 B. CHEFFINS en R. THOMAS, “Should Shareholders have a Greater Say over Executive Pay? Learning from the 
US Experience”, Journal of Corporate Law Studies 2001, (277) 285-286. 
1484 E. LIE, “On the Timing of CEO Stock Option Awards”, Management Science 2005, 802 en de talrijke 
verwijzingen aldaar naar empirische studies. Zie ook D. YERMACK, “Good Timing: CEO Stock Option Awards and 
Company News Announcements”, Journal of Finance 1997, 449. 
1485 L. BEBCHUK, A. COHEN en A. FERRELL, “What Matters in Corporate Governance?”, Review of Financial Studies 
2009, 783-827. 
1486 S. BAINBRIDGE, “Executive Compensation: Who Decides?”, Texas Law Review 2004-05, (1615) 1628-1632; J. 
CORE, W. GUAY en R. THOMAS, “Is U.S. CEO Compensation Inefficient Pay Without Performance?”, Michigan Law 
Review 2004-05, (1142) 1144. 
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kapitaal van de vennootschap1487. Onafhankelijke bestuurders lijken de problematiek van 
board capture eveneens te lenigen. Zo werd empirisch vastgesteld dat de verloning van 
CEO’s lager is in vennootschappen met meer onafhankelijke bestuurders1488. In dezelfde 
lijn ligt de vaststelling dat na de inwerkingtreding van de NYSE/Nasdaq 
minimumvereisten inzake onafhankelijkheid van de bestuurders, CEO-vergoedingen meer 
daalden in vennootschappen die voordien nog niet voldoende onafhankelijke bestuurders 
hadden dan in vennootschappen die reeds over voldoende onafhankelijke bestuurders 
beschikten en dus niets moesten veranderen bij inwerkingtreding van de regel1489, al 
werden de bevindingen van deze laatste studie in twijfel getrokken in een 
replicatiestudie1490. 
 
De managerial power theorie bouwt ook deels op typisch Amerikaanse 
veronderstellingen, met als gevolg dat zij niet zonder meer getransponeerd kan worden 
naar de Belgische constellatie. Veel van de oorzaken die BEBCHUK en FRIED aanwijzen 
voor de macht van het management, zijn hier te lande niet of niet in dezelfde mate 
aanwezig. Een eerste verschil betreft het wettelijk kader waarin vennootschappen 
functioneren. De invloed van het management op de raad van bestuur, o.m. bij 
remuneratie- en benoemingskwesties lijkt bij ons minder sterk. Zij vloeit voornamelijk 
voort uit het informatievoordeel van het management (zie nrs. 92 e.v. i.v.m. 
informatietheorieën). Ook kan de algemene vergadering hier meer tegengewicht bieden, 
doordat haar bevoegdheid ruimer is dan in de Verenigde Staten1491. Aan één van de 
belangrijkste oplossingen die BEBCHUK en FRIED naar voren schuiven, nl een reële 
benoemings- en ontslagbevoegdheid voor de algemene vergadering1492, is hier dan ook al 
grotendeels voldaan (zie nrs. 325-327). 
 
Een tweede verschil is feitelijk van aard. De managerial power theorie gaat uit van 
publieke vennootschappen zonder controlerende aandeelhouder. Men kan immers 
verwachten dat de invloed van het management op de raad van bestuur sterker is bij een 
gefragmenteerd aandeelhouderspatroon1493, omdat de raad van bestuur dan minder door 

                                              
1487 R. CYERT, S.-H. KANG en P. KUMAR, “Corporate Governance, Take-overs, and Top-Management 
Compensation: Theory and Evidence”, Management Science 2002, 453-469. 
1488 J. CORE, R. HOLTHAUSEN en D. LARCKER. “Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation, and 
Firm Performance”, Journal of Financial Economics 1999, (371) 388. Externe bestuurders hebben globaal genomen, 
zonder te onderscheiden naar hun onafhankelijkheid, nochtans een omgekeerd effect, hetgeen indiceert dat de CEO 
deze externe bestuurders gemakkelijker kan beïnvloeden: ibid. 385. 
1489 V. CHHAOCHHARIA en Y. GRINSTEIN, “CEO Compensation and Board Structure”, Journal of Finance 2009, 231-
261. 
1490 K. GUTHRIE, J. SOKOLOWSKY en K.-M. WAN, “CEO Compensation and Board Structure Revisited”, Journal of 
Finance 2012, 1149: volgens deze studie zijn de bevindingen van CHHAOCHHARIA en GRINSTEIN grotendeels te 
wijten aan twee outliers. De studie komt ook tot de vaststelling dat vereisten inzake onafhankelijkheid van het 
remuneratiecomité de totale CEO-vergoeding net doen stijgen in vennootschappen die voordien niet zoveel 
onafhankelijke bestuurders hadden, vooral bij een zekere concentratie van het aandeelhouderschap. 
1491 S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: 
Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, (697) 738-750; S. COOLS, “La répartition 
juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés américaines”, RPS 2007, (149) 150-
175. 
1492 L. BEBCHUK en J. FRIED, “Executive Compensation as an Agency Problem”, Journal of Economic Perspectives 
2003, 71; L. BEBCHUK en J. FRIED, “Pay without Performance: Overview of the Issues”, Journal of Corporation Law 
2005, 647. 
1493 L. BEBCHUK en J. FRIED, “Executive Compensation as an Agency Problem”, Journal of Economic Perspectives 
2003, (71) 71. 
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de algemene vergadering gestuurd wordt en minder weerstand biedt aan de verzuchtingen 
van het management. Meerdere studies wijzen inderdaad uit dat de vergoeding van het 
management statistisch significant lager is bij een meer geconcentreerd 
aandeelhouderschap1494 en sterker aan de werkelijke prestaties verbonden is1495. De 
veronderstelling van een verspreid aandeelhouderschap mag dan wel kloppen voor de 
meeste Amerikaanse publieke vennootschappen, maar niet voor de meeste continentaal 
Europese vennootschappen (zie nrs. 9). Een goede wettelijke bevoegdheidsverdeling moet 
echter ook werken voor de weinige – en mogelijks steeds talrijkere – vennootschappen 
zonder controlerende aandeelhouder (zie nr. 2), zodat deze feitelijke vaststelling geen 
volwaardig argument is om de managerial power theorie onder de mat te vegen. 
 
Een derde pertinent verschil tussen de VS en België ligt in het feit dat men in de 
Angelsaksische wereld managers veel meer in de raad van bestuur opneemt, met groter 
aandeel executive directors tot gevolg, terwijl in België vaak een soort “zandlopermodel” 
gevolgd wordt, waarbij de CEO, de afgevaardigde bestuurder, de enige manager is die in 
de raad van bestuur zetelt1496. Wellicht draagt dat bij tot een sterker belangenconflict bij 
de vaststelling van de verloning van managers en dus meer reden voor 
aandeelhoudersinspraak. Toch gaat het opnieuw om een feitelijk gegeven en moet het 
recht in beide situaties geschikte oplossingen bieden. Er bestaat immers een zekere 
vrijheid bij de beslissing om voor een bepaalde functie een bestuurderspositie dan wel een 
positie als manager te creëren, een vrijheid die men wel eens durft aan te wenden om 
vergoedingen aan het oog en de controle van de algemene vergadering te onttrekken. Het 
onderscheid tussen managersvergoedingen en bestuurdersremuneratie kan dan wat 
kunstmatig overkomen. 
 
343. Geen van voornoemde nuanceringen tasten echter de geldigheid van het 
hoofdargument voor de bevoegdheid van de algemene vergadering aan, nl. de invloed van 
de beslissing over de managementvergoeding op de beslissing over de remuneratie van de 
bestuurders zelf (nr. 340). 
 
344. VERTREKVERGOEDINGEN – Gouden parachutes maakten in de jaren ’80 hun intrede 
in de Verenigde Staten als contracten die in een vergoeding voorzagen in geval van 
controlewijziging. Bedoeling was om op die manier overnames interessanter te maken 
voor het bestuur en het management, zodat zij hun weerstand tegen efficiënte overnames 

                                              
1494 M. BENZ, M. KUCHER en A. STUTZER, “Stock Options: The Managers’ Blessing: Institutional Restrictions and 
Executive Compensation” Working Paper 2001. No. 61, University of Zurich Institute for Empirical Research in 
Economics (in vennootschappen met geconcentreerd aandeelhouderschap krijgt het topmanagement minder opties); 
R. CYERT, S.-H. KANG en P. KUMAR, “Corporate Governance, Take-overs, and Top-Management Compensation: 
Theory and Evidence”, Management Science 2002, 453-469 (negatieve correlatie tussen de participatie van de 
grootste aandeelhouder en de grootte van de vergoeding van de CEO); J. HARTZELL en L. STARKS, “Institutional 
Investors and Executive Compensation”, Working paper, New York University Stern School of Business. 2002 (bij 
meer geconcetreerd institutioneel aandeelhouderschap liggen managementvergoedingen lager). 
1495 M. BERTRAND en S. MULLAINATHAN, “Agents with and Without Principals”, American Economic Review 2000, 
203; M. BERTRAND en S. MULLAINATHAN, “Are CEOs Rewarded for Luck? The Ones Without Principals Are”, 
Quarterly Journal of Economics 2001, 901-932. 
1496 K. GEENS, “Over corporate governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (735) 757; M. WYCKAERT 
en K. GEENS, “Het gebruik van het facultatief duaal systeem in Belgische beursgenoteerde vennootschappen: enkele 
facts and figures”, TRV 2010, (527) 529. 
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zouden laten varen (zie nr. 461)1497. Ondertussen werd ook empirisch vastgesteld dat 
gouden parachutes de kans op een overname inderdaad verhogen1498. 
 
Tegenstanders van gouden parachutes klagen aan dat gouden parachutes slecht 
presterende managers belonen voor hun falen wanneer zij door de disciplinerende 
werking van de overnamemarkten en het ontslagrecht vervangen worden (de zgn. reward 
for failure). Door aldus de dreiging af te zwakken die uitgaat van de marktwerking, 
riskeren gouden parachutes net luiheid bij managers en bestuurders in de hand te werken. 
Bovendien creëren vertrekvergoedingen een probleem van moral hazard: het management 
dat de vertrekvergoeding kan incasseren, heeft een belangrijke invloed op het al dan niet 
welslagen van een overnamebod op de vennootschap, zodat het zich misschien niet altijd 
laat leiden door de efficiëntie van de overname1499. Ook voor deze opvatting is er 
empirische steun te vinden: parachutes gaan gepaard met een grotere kans dat de 
vennootschap overgenomen wordt, maar de aandeelhouders van de doelvennootschap 
ontvangen lagere overnamepremies, terwijl de aandeelhouders van de biedende 
vennootschap voordeliger af zijn1500. Dat effect wordt sterker naarmate de parachute 
groter is in verhouding tot het verwachte inkomensverlies (door beëindiging van de 
functie) als de controlewijziging plaatsvindt1501. 
 
De met een vertrekvergoeding geassocieerde hogere kans op overname lijkt op het eerste 
gezicht op te wegen tegen de lagere overnamepremie, omdat de “verwachte 
acquisitiepremie”, d.i. het product van de kans van acquisitie en de grootte van de 
acquisitiepremie, hoger is wanneer er parachutes beloofd zijn1502. De globale beoordeling 
lijkt nochtans negatief: waar in de jaren ’80, toen gouden parachutes nog relatief nieuw 
waren, contracten inzake gouden parachutes samengingen met een positieve reactie in de 
aandelenmarkten1503, blijkt dat niet langer zo te zijn1504. In dezelfde lijn kan men 
vaststellen dat gouden parachutes één van de zes componenten uitmaken van de boven 
besproken entrenchment index van BEBCHUK, COHEN en FERRELL, die met een lagere 
ondernemingswaarde gepaard ging1505. 
 

                                              
1497 M. JENSEN, “Takeovers: their causes and consequences”, Journal of Economic Perspectives 1988, 21-48; M. 
KAHAN en E. ROCK, “How I learned to stop worrying and love the pill: adaptive responses to takeover law”, 
University of Chicago Law Review 2002, 871-916. 
1498 T. SOKOLYK, “The effect of antitakeover provisions on acquisition targets”, Journal of Corporate Finance 2011, 
(612) 621. Zie ook R. LAMBERT en D. LARKER, “Golden Parachutes, Executive Decision-Making and Shareholder 
Wealth”, Journal of Accounting and Economics 1985, 179-203. 
1499 Zie E. FICH, A. TRAN en R. WALKLING, “On the importance of golden parachutes”, Journal of Financial and 
Quantitative Analysis 2013, 1717. 
1500 L. BEBCHUK, A. COHEN en C. WANG, “Golden Parachutes and the Wealth of Shareholders”, Journal of 
Corporate Finance 2014, 140-154; E. FICH, A. TRAN en R. WALKLING, “On the importance of golden parachutes”, 
Journal of Financial and Quantitative Analysis 2013, 1717. 
1501 E. FICH, A. TRAN en R. WALKLING, “On the importance of golden parachutes”, Journal of Financial and 
Quantitative Analysis 2013, 1717. 
1502 L. BEBCHUK, A. COHEN en C. WANG, “Golden Parachutes and the Wealth of Shareholders”, Journal of 
Corporate Finance 2014, 140-154. 
1503 R. LAMBERT en D. LARKER, “Golden Parachutes, Executive Decision-Making and Shareholder Wealth”, Journal 
of Accounting and Economics 1985, 179-203. 
1504 L. BEBCHUK, A. COHEN en C. WANG, “Golden Parachutes and the Wealth of Shareholders”, Journal of 
Corporate Finance 2014, 140-154. 
1505 L. BEBCHUK, A. COHEN en A. FERRELL, “What Matters in Corporate Governance”, Review of Financial Studies 
2009, 783-827. 
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345. Wanneer men het in het Belgische vennootschapsrecht heeft over 
vertrekvergoedingen, gaat het niet enkel om vertrekvergoedingen die opeisbaar worden 
bij ontslag naar aanleiding van controlewijziging, maar ook (en zelfs vooral) om een 
ontslagvergoeding. Ook de regeling van art. 554, vierde lid W.Venn. is niet beperkt tot 
vergoedingen in de context van controlewijzigingen. Dat belet niet dat bovenstaande 
diagnose van vertrekvergoedingen als afbreuk doende aan de disciplinerende werking van 
het ontslag haar geldigheid behoudt en men op zijn hoede moet zijn voor de indirecte 
agency-kosten die daar het gevolg van zijn. 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

1. Basisbevoegdheid 

346. EENSGEZINDHEID OVER BEVOEGDHEID – Bij de bespreking van het basissysteem 
voor de allocatie van bevoegdheden (nrs. 292-295) werd reeds uiteengezet dat naar 
Belgisch recht de principiële bevoegdheid voor de remuneratie van bestuurders impliciet 
maar zeker bij de algemene vergadering berust. De bezoldigingsbevoegdheid van de 
algemene vergadering omvat ook voordelen in natura1506 en (vooraf toegezegde; zie nr. 
334) pensioenbetalingen1507. Het bestuursorgaan kan zich dus in geen geval een 
bezoldiging toe-eigenen die niet door de statuten is voorzien of door de algemene 
vergadering is toegekend (zie echter volgend randnummer er nrs. 668 e.v.)1508 of een 
bijkomende bezoldiging opnemen voor taken die onder het normale bestuurdersambt 
vallen1509. Bestuurders kunnen wel voorschotten opnemen op hun bezoldiging (zie nr. 
667) en uitzonderlijk zelfs beroep doen op een vermoeden van bezoldiging (zie nrs. 781 
e.v.). 
 
Op Europees niveau bestond er oorspronkelijk weinig animo voor aandeelhouders-
inspraak wat andere dan de variabele remuneratie van bestuurders betreft1510. Meer recent 
hebben de Commissie en een aantal Europese gremia zich wel voorstander getoond van 
een beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering over het algemene 
bezoldigingsbeleid, met een adviserende stem over de invulling ervan1511. In april 2014 
vaardigde de Europese Commissie voor beursgenoteerde vennootschappen een voorstel 
van richtlijn uit tot wijziging van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten in die zin1512. Een 
adviserende stem bestaat in het Belgische recht voor het remuneratieverslag. Omdat het 
                                              
1506 TILLEMAN, Bestuur, 460. 
1507 J. RENAULD, “L’octroi bénévole, par une société de pensions ou de compléments de pensions à ses anciens 
administrateurs et préposés”, RPS 1965, (1) 3; TILLEMAN, Bestuur, 466. 
1508 Bankcommissie, Jaarverslag 1961, 129; GUILLERY, Sociétés Commerciales Loi 1873, 524, nr. 606; HAINAUT-
HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 532; MALHERBE et al., Précis, 602; Kh. Brussel 10 juli 1889, 
RPS 1889, 252, noot R.B.; P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 185, nr. 1025. 
1509 Bankcommissie, Jaarverslag 1961, 129-130; Kh. Brussel 22 maart 1930, RPS 1932, 137, bevestigd door Brussel 
27 juni 1931, RPS 1932, 137, noot P. DEMEUR.; RONSE, “Overzicht”, TPR 1964, 108. 
1510 Tweede Winterrapport, 12 en 65 (aanbeveling III.11.). 
1511 Tweede Actieplan, 9-10; FORMER REFLECTION GROUP ON THE FUTURE OF EU COMPANY LAW, “Response to the 
European Commission’s Action Plan on Company Law and Corporate Governance”, ECFR 2013, (304) 312; 
Statement of the European Corporate Governance Forum on Director Remuneration, 23 maart 2009, 2, nr. 6. 
1512 Voorstel van nieuwe artt. 9bis en 9ter in Richtlijn Aandeelhoudersrechten krachtens art. 1 voorstel van 9 april 
2014 voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde 
onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
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daarbij niet gaat om een echte beslissingsbevoegdheid, wordt deze vorm van inspraak 
besproken in deel III (nrs. 772 e.v.). 
 
347. ENKEL DE GLOBALE BEZOLDIGING – De exclusiviteit van de remuneratiebevoegdheid 
van de algemene vergadering betreft enkel de globale bezoldiging1513. Sedert het midden 
van de twintigste eeuw bestaat een gebruik waarbij de algemene vergadering een globaal 
bedrag aan vergoedingen toekent aan het bestuursorgaan, dat dit dan zelf onderling 
verdeelt1514. Deze werkwijze was al vroeger ontstaan in de context van tantièmes, die 
oorspronkelijk immers een meer gebruikelijke vorm van bestuurdersvergoeding waren1515. 
Mogelijks werd de regel mede daardoor gezien als eigen aan bestuurdersvergoedingen in 
het algemeen. Zij vindt verantwoording in het feit dat niet elke individuele bestuurder, 
maar de raad van bestuur als geheel orgaan is van de vennootschap1516. Een niet 
onbelangrijke praktische bestaansreden is wellicht ook dat bestuurders hun bezoldiging 
graag discreet houden, eerder dan de details daarover met alle aandeelhouders te willen 
delen (i.v.m. openbaarmakingsverplichtingen inzake remuneratie zie nrs. 670 e.v.). Sinds 
de wet van 6 april 2010 moet in aandelengenoteerde vennootschappen het 
remuneratieverslag (dat deel uitmaakt van de corporate governance-verklaring in het 
jaarverslag) wel geïndividualiseerde informatie bekend maken over de 
bestuurdersbezoldigingen (zie daarover nr. 674). 
 

2. Variabele vergoeding 

348. ALGEMENE EN SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN – De oudste vorm van variabele 
vergoeding was deze van de tantièmes, die als deel van de winstbestemming steeds tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoorden (nr. 352). Nu een variabele 
vergoeding ook buiten de winstbestemming kan worden toegekend, mag dat geen excuus 
zijn om de traditionele bevoegdheid van de algemene vergadering te omzeilen. Haar 
bevoegdheid mag niet afhangen van de boekhoudkundige verwerking als tantièmes of 
deze als kosten. De variabele vergoeding maakt dan ook terecht deel uit van de algemene 
remuneratiebevoegdheid van de algemene vergadering. Naar aanleiding van grote ophef 
over de uitwassen in de remuneratie van bestuurders en managers1517, verschafte de wet 
van 6 april 2010 de algemene vergadering daarnaast ook een aantal bijzondere 
bevoegdheden over specifieke aspecten van de variabele vergoeding. Op Europees niveau 
bestaat er reeds lang een draagvlak voor inspraak van de algemene vergadering over 

                                              
1513 TILLEMAN, Bestuur, 454. 
1514 P. VAN OMMESLAGHE, Le régime des sociétés par actions et leur administration en droit comparé, Brussel, 
Bruylant, 1960, 361. Een minderheid betwijfelt de geldigheid zonder onderscheid: P. HERMANT en A. COSTANTINI, 
“La fonction d’administrateur: nomination, statut, durée du mandat, démission, révocation et rémunération” in 
VANHAM & VANHAM (ed.), Etre administrateur aujourd’hui, 30 mei 1996, 16. 
1515 S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 154-155. 
1516 Zie D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, 
RPS 2008, (207) 237. 
1517 P. DENDOOVEN, “Jan Coene zoog Picanol leeg”, De Standaard 15 oktober 2004; L. VAN DEN BERGHE, 
“Bonussendebat escaleert”, De Tijd 26 maart 2009; X., “Ook in ons land bonussen aanpakken”, De Standaard 2 april 
2009. 
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schema’s van variabele remuneratie, vooral als die verbonden is met de aandelenkoers, 
maar wordt zulks niet dwingend opgelegd1518. 
 
349. NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS – Naar aanleiding van de publieke 
verontwaardiging over de royale aandelenopties die onafhankelijke bestuurders soms 
bleken te incasseren en omdat deze hun onafhankelijkheid dreigen aan te tasten1519, 
beoogde de Wet van 6 april 2010 variabele vergoeding in beginsel uit te sluiten voor 
onafhankelijke bestuurders in vennootschappen waarvan de aandelen genoteerd zijn. 
Daarbij werd uitzondering gemaakt voor contractuele bepalingen over de variabele 
vergoeding voor onafhankelijke bestuurders die de voorafgaande goedkeuring van de 
eerstvolgende gewone algemene vergadering meekregen (art. 554, zevende lid W.Venn.). 
Deze regeling werd zonder veel discussie ingevoerd naar aanleiding van een 
amendement1520. Voor de inhoud heeft de wetgever zijn mosterd gehaald uit de Corporate 
Governance Code 2009, die prestatiegebonden vergoedingen afraadt voor niet-
uitvoerende bestuurders1521. Zoals men weet, zijn afwijkingen daar wel mogelijk, mits de 
raad van bestuur deze verantwoordt in het jaarverslag1522. De wetgever wilde deze 
regeling versterken1523 door de beslissing mede te laten nemen door de algemene 
vergadering (zie nr. 612)1524. Men mag art. 554, zevende lid W.Venn. o.i. dus niet zo 
lezen dat het het pas-toe-of-leg-uit-principe terzijde schuift. Zelfs met een goedkeuring 
van de algemene vergadering zal een genoteerde vennootschap een afwijking van de 
Corporate Governance Code 2009 nog steeds moeten uitleggen1525. 
 
Waar het personele toepassingsgebied in de Corporate Governance Code 2009 alle niet-
uitvoerende bestuurders omsloot, beperkte dat van art. 554, zevende lid W.Venn. zich 
oorspronkelijk tot onafhankelijke bestuurders. De andere niet-uitvoerende bestuurders 
ontsnapten bijgevolg aan de vereiste goedkeuring van de algemene vergadering voor hun 
variabele vergoeding; voor hen gold enkel het pas-toe-of-leg-uit principe van de 
Corporate Governance Code 2009. Naar aanleiding van een wetsvoorstel dat een absoluut 
verbod op variabele vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders wilde introduceren, 
maar het niet als zodanig haalde1526, breidde de wet 7 november 2011 het toepassings-

                                              
1518 Tweede Winterrapport 66; Actieplan 2003, 16; art. 6.1 Aanbeveling 2004/913/EG van de Commissie van 14 
december 2004 ter bevordering van de toepassing van een passende regeling voor de beloning van bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen, Pb.L. 29 december 2004, afl. 385, 55. 
1519 Verslag, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/5, 32-33. 
1520 Amendement DE POTTER, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/003, 1-2. 
1521 Bepaling 7.7 Corporate Governance Code 2009. Zo ook reeds bepaling 7.4 Code Lippens. Zie ook art. 4.4 
Aanbeveling 2009/385/EG van de Commissie van 30 april 2009 ter aanvulling van aanbeveling 2004/913/EG en 
aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen, Pb.L. 120 van 15 mei 2009, 29. 
1522 Corporate Governance Code 2009, 8. 
1523 Amendement DE POTTER, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/003, 1-2. 
1524 Verslag, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/5, 52. 
1525 Zie M. WYCKAERT, “De weifelende wetgever. Over onafhankelijke bestuurders en hun vergoeding”, TRV 2011, 
(125) 126. Op niet-beursgenoteerde vennootschappen is de wetsbepaling niet van toepassing. Voor hen bestaat er 
enkel een niet-bindende aanbeveling in de Code Buysse (Bepaling 5.13, laatste lid Code Buysse). 
1526 Het wetsvoorstel gaf geen blijk van enige reflectie over de verhouding met art. 554, zevende lid W.Venn. (zie 
Wetsvoorstel Tuybens, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 619/001), hetgeen werd rechtgezet bij amendement 
(Amendement DIERICK, VAN DER AUWERA en GEORGE, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 619/002; Addendum, Parl.St. 
Kamer 2010-11, nr. 619/003). 
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gebied van art. 554, zevende lid W.Venn. – en dus de bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake variabele remuneratie – uit tot alle niet-uitvoerende bestuurders1527. 
 
350. SPREIDING IN DE TIJD – In een poging om bestuurders ertoe aan te sporen zich in te 
zetten voor het langetermijnbelang van de vennootschap, introduceerde de Wet van 6 april 
2010 voor aandelengenoteerde vennootschappen tevens twee regels omtrent de structuur 
van variabele remuneratie, waarvan afwijkingen opnieuw enkel door de algemene 
vergadering kunnen worden toegestaan. Vooreerst mogen aandelen pas definitief 
verworven zijn, en rechten om aandelen te verwerven pas uitoefenbaar, ten vroegste drie 
jaar na toekenning ervan aan een bestuurder of executive (artt. 520ter, eerste lid, 524bis, 
zesde lid en 525, vierde lid W.Venn.). Als “executive” worden in deze studie (in 
navolging van andere rechtsleer1528) aangeduid de uitvoerende bestuurders1529, leden van 
het directiecomité, “andere leiders” (leden van andere comités dan het directiecomité die 
zich inlaten met de algemene leiding van de vennootschap; art. 96, § 3, laatste lid 
W.Venn.1530) en personen belast met het dagelijks bestuur.  
 
Afwijking is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene 
vergadering of in de statuten. Ook voor deze regel heeft de wetgever inspiratie geput uit 
de Corporate Governance Code 2009. Enerzijds is de Corporate Governance Code 2009 
beperkter dan art. 520ter W.Venn., in die zin dat enkel de systemen waarbij uitvoerende 
managers via aandelen, aandelenopties of andere rechten om aandelen te verwerven 
vergoed worden, door de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd, en niet de 
individuele toekenningen. Anderzijds is de Code ruimer doordat deze goedkeuring steeds 
vereist is, en niet enkel wanneer de wachttermijn van drie jaar niet wordt 
gerespecteerd1531. De Corporate Governance Code 2009 bevat wel een richtlijn volgens 
dewelke toegekende aandelen in principe tijdens de eerstvolgende drie jaar niet als 
verworven worden beschouwd en opties niet worden uitgeoefend1532. De Code treedt 
daarmee op zijn beurt in de voetsporen van de Europese aanbevelingen inzake 
remuneratie. Aanbeveling 2004/913/EG spoort de lidstaten ertoe aan elke regeling waarbij 
een bestuurder vergoed wordt met aandelen, aandelenopties of andere rechten op aandelen 
of een beloning die afhankelijk is van de aandelenkoers vooraf ter goedkeuring aan de 
algemene vergadering te laten voorleggen1533. De wachttermijn van drie jaar werd later in 
Aanbeveling 2009/385 toegevoegd1534. 
 

                                              
1527 Wet 7 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat betreft de aandelengerelateerde 
verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, BS 23 november 2011, 69.257. 
1528 H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 937. 
1529 Deze worden gedefinieerd in art. 526quater, § 2, eerste lid W.Venn. 
1530 Zie daarover H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-
regelgeving: remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 923-924; E. JANSSENS, 
“Remuneratiecomité verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 15. 
1531 Bepaling 7.13 Corporate Governance Code 2009. Zo ook reeds bepaling 7.13 Code Lippens. 
1532 Richtlijn bij bepaling 7.13 Corporate Governance Code 2009. 
1533 Art. 6.1 Aanbeveling Comm. nr. 2004/913/EG, 14 december 2004 ter bevordering van de toepassing van een 
passende regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, Pb.L. 29 december 2004, 
afl. 385, 55. 
1534 Art. 4.1 Aanbeveling Comm. nr. 2009/385, 30 april 2009 ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en 
Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen, Pb.L. 15 mei 2009, afl. 120, 28. 
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Ten tweede moet de variabele remuneratie van een executive, indien die meer dan een 
vierde van de jaarlijkse remuneratie uitmaakt, voor ten minste een vierde gebaseerd zijn 
op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over minstens twee jaar, en 
voor ten minste een ander vierde op zulke criteria over minstens drie jaar (artt. 520ter, 
tweede lid, 524bis, zesde lid en 525, vierde lid W.Venn.). De onderwerping van variabele 
beloningscomponenten aan vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria en een 
minimale wachtperiode is rechtstreeks ingegeven door Aanbeveling 2009/3851535. Wenst 
de vennootschap criteria over een kortere tijdspanne te hanteren, dan moet de algemene 
vergadering deze opnieuw uitdrukkelijk goedkeuren. 
 
351. BEOORDELING – Op zich valt toe te juichen dat de wetgever de algemene 
vergadering een bijzondere bevoegdheid heeft verschaft inzake variabele remuneratie van 
bestuurders. Een echte bijkomende bevoegdheid kan men deze niet noemen, nu de 
algemene vergadering reeds de basisbevoegdheid heeft inzake remuneratie. Het gaat o.i. 
veeleer om een precisering van wat de algemene vergadering moet goedkeuren, wat in 
een aandelengenoteerde vennootschap een welkome ondersteuning kan bieden van de 
bevoegdheid van de algemene vergadering (zie daarover nr. 127). Het is dan ook 
volkomen terecht dat niet-aandelengenoteerde vennootschappen op dit punt buiten schot 
blijven1536. 
 
Nog beter ware het echter geweest als de wetgever afzonderlijke goedkeuring door de 
algemene vergadering van het bezoldigingsbeleid, inclusief het systeem van variabele 
vergoeding, had opgelegd naast de goedkeuring van de vaste of globale remuneratie, zoals 
op Europees niveau wordt voorgesteld (nr. 346). De toepassingscriteria die de Wet van 6 
april 2010 hanteert voor de bevoegdheid van de algemene vergadering, lijken het resultaat 
van weinig doordachte ad hoc wetgeving in reactie op publiek protest tegen concrete 
wantoestanden. De beperkte spreiding in de tijd en de niet-uitvoerende functie van de 
ontvanger zijn weinig dienstig als criterium voor de bevoegdheid van de algemene 
vergadering. Ze zijn evenmin een goede graadmeter voor de bedenkelijke praktijken in 
variabele vergoedingen die de wetgever wilde aanpakken1537. Er zijn immers talloze 
andere manieren waarop variabele vergoedingen slecht gestructureerd kunnen zijn en 
verkeerde prikkels kunnen geven. Een voorbeeld is variabele remuneratie gebaseerd op 
criteria die niet gecorrigeerd worden voor algemene trends in de markt (zgn. relative 
performance evaluation), zodat de ontvanger een grote bonus kan innen bv. enkel omdat 
de grondstofprijzen gezakt zijn of omdat de economie aanzwengelt1538. Het uitwerken van 
de essentiële criteria is een onderzoek op zich, dat hier terzijde wordt gelaten, maar dat de 
wetgever had mogen verrichten vooraleer zich met de materie in te laten. Tot slot kan er 
op worden gewezen dat de mogelijkheid om de afwijking van de tijdslijnen in art. 520ter, 
eerste lid W.Venn. op algemene wijze in de statuten toe te laten, het nut van de 
                                              
1535 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 24; art. 3, §§ 2 en 3 Aanbeveling Comm. nr. 
2009/385, 30 april 2009 ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de 
regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, Pb.L. 15 mei 2009, afl. 120, 28. 
1536 Zie M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid 
voor ‘leiders’ van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het 
Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 31. 
1537 Zie S. VERMEESCH, “De remuneratiewet van 6 april 2010: een overzicht van de pijnpunten” in Financiële 
regulering in de kering, Antwerpen, Intersentia, 2012, (663) 707. 
1538 Zie S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 161-
162. 
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tussenkomst van de algemene vergadering sterk reduceert. Op een ogenblik dat er geen 
spanningen bestaan over de remuneratie, kan de clausule vlot in de statuten worden 
ingeschreven, wat ook wijdverbreide praktijk lijkt te worden1539, zodat niets de 
vennootschap nog belet om achteraf kortetermijnbonussen toe te kennen. 
 

3. Tantièmes 

352. ALGEMENE EN SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN – De beslissing tot uitkering van 
tantièmes maakt deel uit van de bevoegdheid van de algemene vergadering voor 
winstuitkering1540, die elders aan bod komt (nrs. 296-298 en 371-373). Indien tantièmes 
ertoe leiden dat de krachtens art. 520ter W.Venn. vereiste spreiding in de tijd niet is 
nageleefd, zal een gewone beslissing omtrent de winstbestemming niet volstaan, maar is 
ook een uitdrukkelijke toelating vereist voor een afwijking van de in art. 520ter W.Venn. 
gestelde criteria van spreiding in de tijd van de variabele vergoeding voor uitvoerende 
bestuurders1541.  
 
De vraag of de bepalingen van de Wet van 6 april 2010 over “variabele vergoeding” ook 
gelden voor tantièmes werd weliswaar niet uitdrukkelijk aangekaart tijdens de 
parlementaire voorbereiding van deze wet1542. In de context van de bekendmaking van de 
variabele remuneratie (boven, nr. 22) omschrijft de wet de variabele remuneratie als “alle 
bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria”1543. Deze definitie volgt 
Europese aanbevelingen1544 en geldt volgens de memorie van toelichting ook voor de 
wetsbepalingen over spreiding in de tijd van variabele vergoeding1545. Bij de oplijsting 
van de verschillende types van variabele vergoeding lijkt het parlement de tantièmes uit 
het oog verloren te zijn1546. Bedoeling van de wetgever was evenwel om alle situaties te 
regelen waarbij men bestuurders wil incentiveren via de vergoedingsstructuur1547. Men 

                                              
1539 J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De Corporate Governance Wet: eerste indicaties van de gevolgen in de praktijk 
van de bepalingen inzake variabele verloning en vertrekvergoedingen”, Or. 2011, (222) 229; M. WYCKAERT en T. 
BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van genoteerde 
vennootschappen na de wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: 
waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 59. 
1540 A. AUTENNE en L. CULOT, “La normalisation des pratiques de rémunération managériales: la réglementation 
récente et ses enjeux” in Y. DE CORDT en A.-P. ANDRE-DUMONT (eds.), Droit des sociétés – Millésime 2011, 
Brussel, Larcier, 2011, (119) 132; T. L’HOMME en L. CULOT, “L’encadrement de la rémunération des dirigeants de 
sociétés cotées”, RPS 2011, (285) 288. 
1541 H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 960; H. LAGA en D. VANDENABEELE, 
“Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de wet van 6 april 
2010” in 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (141) 169-170. 
1542 Veiligheidshalve beveelt men daarom soms aan dat de algemene vergadering bij toekenning van tantièmes 
meteen ook een uitdrukkelijke afwijking van art. 520ter W.Venn. goedkeurt (M. WYCKAERT en T. BOEDTS, 
“Remuneratie van ‘leiders’ van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2010”, TEP 2010, (291) 324-325). 
1543 Art. 96, § 3, tweede lid, 6°, b en 7°, b W.Venn. 
1544 Variabele beloningscomponenten worden daarin gedefinieerd als “bestanddelen van de bezoldiging van 
bestuurders die worden toegekend op basis van prestatiecriteria, met inbegrip van bonussen” (art. 2.1. Aanbeveling 
Comm. nr. 2009/385/EG, 30 april 2009 ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG 
wat betreft de regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, Pb.L. 15 mei 2009, 
afl. 120, 28). 
1545 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 24-25. 
1546 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 12. 
1547 Zie ook T. BOEDTS en M. TRUYEN, “Variabele remuneratie, variabele interpretaties ? Over de toepassing van de 
regels in verband met variabele remuneratie op aandelenopties en warrants”, TRV 2012, 241. 



285 

mag daarom aannemen dat een tantième dat van tevoren wordt beloofd, als variabele 
vergoeding telt, maar niet het tantième waarover pas bij de winstuitkering wordt 
beslist1548. De uitsluiting van ex post toegekende tantièmes van het toepassingsgebied van 
de Wet van 6 april 2010 is ook de enige werkbare oplossing. Typerend voor tantièmes is 
immers dat ze vaak niet vooraf beloofd worden, terwijl de nieuwe regels inzake variabele 
vergoeding (in het bijzonder de vereisten van voorafgaande goedkeuring van contractuele 
bepalingen over variabele vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders en van vooraf 
vastgelegde prestatiecriteria) op het lijf geschreven zijn van vooraf toegekende 
vergoedingen. Het kan niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn om impliciet 
komaf te maken met de praktijk van toekenning van tantièmes bij goedkeuring van de 
jaarrekening door een toekenning ex ante op te leggen1549.  
 

4. Vergoedingen aan het topmanagement 

353. BASISBEVOEGDHEID – De vaststelling van de bezoldiging van andere 
vennootschapsmandatarissen dan bestuurders behoort niet tot de voorbehouden 
bevoegdheid van de algemene vergadering. De algemene vergadering is niet bevoegd 
voor hun benoeming, zodat zij evenmin “accessoir” bevoegd kan zijn om hun bezoldiging 
te bepalen. Het bestuursorgaan staat op basis van zijn residuaire bevoegdheid in voor het 
sluiten van dienst- of aannemingscontracten die buiten de bestuurdersopdracht vallen 
(nr. 331) en dus in principe ook voor de bezoldiging daarvoor1550. De bezoldiging voor 
niet-bestuursfuncties zou meer nog een daad van bestuur uitmaken1551. De bevoegdheid 
van de raad van bestuur werd in de Code Lippens nog uitdrukkelijk bevestigd voor het 
uitvoerend management en blijkt ook ondubbelzinnig uit de Corporate Governance Code 
20091552. In beginsel strekt de bevoegdheid zich uit tot de vergoeding voor niet-
bestuursfuncties die door een (uitvoerend) bestuurder worden waargenomen1553. 
Bijkomende vergoedingen aan bestuurders kunnen wel alleen voor taken die buiten het 
normale bestuurdersambt vallen (nr. 346). In de praktijk merkt men nochtans dat 
bestuurders vaak niet of nauwelijks bezoldigd zijn in hun hoedanigheid van bestuurder, 
maar dat zij voornamelijk vergoed worden voor een bijkomende functie. Indien 
exorbitante vergoedingen in die bijkomende hoedanigheid verdoken 

                                              
1548 S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?”, TRV 2012, (153) 168-169. 
1549 Ibid. 
1550 A. AUTENNE en L. CULOT, “La normalisation des pratiques de rémunération managériales: la réglementation 
récente et ses enjeux” in Y. DE CORDT en A.-P. ANDRE-DUMONT (eds.), Droit des sociétés – Millésime 2011, 
Brussel, Larcier, 2011, (119) 133; HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 532; T. 
L’HOMME en L. CULOT, “L’encadrement de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées”, RPS 2011, (285) 289; 
PASSELECQ, Traité, 293, nr. 1727; TILLEMAN, Bestuur, 457. 
1551 TILLEMAN, Bestuur, 457. 
1552 Bepaling 7.9 Code Lippens; bepaling 7.17 Corporate Governance Code 2009. 
1553 Kh. Brussel 17 maart 1923, RPS 1923, 263; TILLEMAN, Bestuur, 456-457; D. WILLERMAIN, “Le statut de 
l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 237; M. WYCKAERT en 
T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor “leiders” van genoteerde 
vennootschappen na de wet van 6 april 2000” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: 
waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 33-34. Zie bepaling 7.7 Code Lippens. Vroeger werd soms nog de 
opvatting verdedigd dat geen vergoedingen voor bijzondere prestaties mochten worden toegekend als de statuten de 
bezoldiging voor bestuursmandaten uitsloten of beperkten (zo WAUWERMANS, Manuel pratique, 198; Brussel 30 juli 
1868, Pas. 1870, II, 340). 
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bestuurdersbezoldigingen blijken te zijn, overschrijdt het bestuursorgaan met de 
toekenning daarvan diens bevoegdheid en kan die beslissing nietig verklaard worden1554. 
 
354. VERTREKVERGOEDINGEN – Gedreven door de publieke verontwaardiging over de 
buitensporige afscheidsvergoedingen van een aantal Belgische bedrijfsleiders1555, ondanks 
abominabele prestaties, zoals in Fortis1556, heeft de wetgever met de Wet van 6 april 2010 
ook deze vergoedingen aan banden willen leggen in aandelengenoteerde 
vennootschappen. Sindsdien verleent art. 554, vierde lid W.Venn. de algemene 
vergadering in vennootschappen waarvan de aandelen genoteerd zijn op een 
gereglementeerde markt inspraak bij sommige vertrekvergoedingen. Indien een 
overeenkomst met een executive (d.i. een uitvoerend bestuurder, een dagelijks bestuurder 
of een lid van het directiecomité of een ander comité dat zich inlaat met de algemene 
leiding van de vennootschap; nr. 350) een vertrekvergoeding bepaalt die hoger is dan 
twaalf maanden loon of, op gemotiveerd advies van het remuneratiecomité, hoger dan 
achttien maanden loon, moet deze vertrekvergoeding “vooraf worden goedgekeurd door 
de eerstvolgende gewone algemene vergadering”1557. Beneden de genoemde drempels 
blijven vertrekvergoedingen tot de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur 
behoren (nrs. 331 en 353). 
 
355. De Wet van 6 april 2010 bouwt verder op de aanbeveling in de Corporate 
Governance Code 2009 om vertrekvergoedingen de drempel van twaalf maand of, mits 
advies van het remuneratiecomité, achttien maand niet te laten overschrijden1558. De 
bedoeling van de wetgever was deze drempels over te nemen1559, maar de overschrijding 
ervan toe te laten mits goedkeuring door de algemene vergadering1560. Waar de Corporate 
Governance Code 2009 nog vertrouwde op de marktdiscipline door overschrijdingen van 
de kwantitatieve drempels door de raad van bestuur toe te staan mits uitleg (volgens het 
comply or explain principe), koos de wetgever dus voor de sterkere agency-strategie van 
de bevoegdheid van de algemene vergadering. 
 

                                              
1554 TILLEMAN, Bestuur, 457; Bankcommissie, Jaarverslag 1961, 129. 
1555 Specifiek i.v.m. vertrekvergoedingen: C. BAYART, Q. HELSEN en P. VAN DEN EYNDE, “Gouden parachutes en 
Corporate Governance”, NJW 2010, (730) 730-731; C. BEVERNAGE, “De beloning en opstapregelingen van 
bedrijfsleiders onder vuur in beursgenoteerde ondernemingen. Een eerste stap naar een goedkoper ontslag van de 
kaderleden in alle bedrijven?” in Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2009, (215) 218-219; J. VAN GYSEGEM en 
W. DEVOS, “De arbeidsrechtelijke implicaties van de beperking van de gouden parachute in de nieuwe Corporate 
Governance Wet”, Or. 2010, (177) 179. 
1556 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 19. 
1557 Deze verplichting is van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan of verlengd vanaf 3 mei 2010 (art. 12, 
derde lid wet 6 april 2010). 
1558 Bepaling 7.18 Corporate Governance Code 2009. Deze bepaling wordt impliciet buiten werking gesteld door art. 
554, vierde lid W.Venn., daar de code niet in strijd wil zijn met de wet (bepaling 7.18, al. 2; H. DE WULF, C. VAN 

DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: remuneratie en transparantie na 
de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 946). 
1559 Amendement De Potter c.s., Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/002, 2. Zie over de verschillen: C. BAYART, Q. 
HELSEN en P. VAN DEN EYNDE, “Gouden parachutes en Corporate Governance”, NJW 2010, (730) 743. 
1560 Twaalf en achttien maand zijn dus geen absolute maxima, zodat claims dat het onmogelijk zou worden 
internationaal toptalent aan te trekken (bv. C. BEVERNAGE, “De beloning en opstapregelingen van bedrijfsleiders 
onder vuur in beursgenoteerde ondernemingen. Een eerste stap naar een goedkoper ontslag van de kaderleden in alle 
bedrijven?” in Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2009, (215) 227; P. WATY en A. GUDIENS, “Executive 
Compensation. HR & Corporate Governance – Time to re-Calibrate?” in INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN (ed.), 
Corporate governance:keurslijf of sleutel tot succes?, Brussel, Bruylant, 2010, (139) 160) overtrokken zijn. 
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Door een onzorgvuldigheid van de wetgever is er toch een verschil in de formulering van 
de drempels met deze in de Corporate Governance Code 2009, dat twijfel zaait over de 
precieze betekenis ervan. De meerderheid in de rechtsleer neemt aan dat de algemene 
vergadering moet tussenkomen voor vertrekvergoedingen vanaf twaalf maand loon1561. 
Een vertrekvergoeding van meer dan achttien maand kan zij dan enkel goedkeuren op 
advies van het remuneratiecomité1562. Enkel de vertrekvergoedingen beneden twaalf 
maand blijven in de meerderheidsopvatting deel uitmaken van de residuaire bevoegdheid 
van de raad van bestuur. Slechts een minderheid interpreteert de wettekst zo dat de 
algemene vergadering pas moet tussenkomen vanaf achttien maand en dat de raad van 
bestuur zelf, mits advies van het remuneratiecomité, vergoedingen van twaalf tot achttien 
maand kan toekennen. In deze interpretatie zou de algemene vergadering wel nog 
vertrekvergoedingen van tussen twaalf en achttien maand kunnen goedkeuren als het 
advies van het remuneratiecomité vernietigend is1563. 
 
356. SPREIDING IN DE TIJD VAN VARIABELE VERGOEDING – De bepalingen in de Wet van 6 
april 2010 i.v.m. de uitgestelde toekenning van variabele vergoeding (zie nrs. 350) vinden 
eveneens toepassing op executives (art. 524bis, zesde lid W.Venn. voor leden van het 
directiecomité; art. 525, vierde lid W.Venn. voor leden van het dagelijks bestuur en 
andere leiders), zoals gedefinieerd in nr. 350. Anders dan bij de bepalingen omtrent 
vertrekvergoedingen zijn bestuurders uitdrukkelijk opgenomen in het toepassingsgebied 
(art. 520ter, eerste lid W.Venn.).  
 
357. BEOORDELING – Het onderzoek van de mogelijke belangenconflicten die de 
verloning van managers omringen toonde aan dat de materie zich in de grijze zone 
bevindt. Hoewel de Belgische wetgever met de Wet van 6 april 2010 meer impulsief dan 
beredeneerd tewerk is gegaan, is hij de uiteindelijke oplossingen wel min of meer gaan 
zoeken in de richting van een redelijk compromis door enkel uitschieters in de 
managersvergoeding aan de algemene vergadering te willen voorleggen. Aandeelhouders 

                                              
1561 I.v.m. de berekeningswijze en de ruime invulling van het begrip “vertrekvergoeding, zie C. BAYART, Q. HELSEN 
en P. VAN DEN EYNDE, “Gouden parachutes en Corporate Governance”, NJW 2010, (730) 743-746; H. DE WULF, C. 
VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: remuneratie en 
transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 948-951; H. LAGA en B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur 
en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet van 6 april 2010” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 131-132; 
M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor 
‘leiders’ van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het 
Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 45. 
1562 C. BAYART, Q. HELSEN en P. VAN DEN EYNDE, “Gouden parachutes en Corporate Governance”, NJW 2010, 
(730) 743; M. HEENE, “Deugdelijk bestuur in beursgenoteerde vennootschappen”, NJW 2010, (646) 652; E. 
JANSSENS, “Remuneratiecomité verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 25; H. LAGA en B. 
TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet 
van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, 
Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 134-137; H. LAGA en D. VANDENABEELE, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in 
beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de wet van 6 april 2010” in 10 jaar Wetboek 
vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (141) 158-159; M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar 
werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van genoteerde vennootschappen na de 
wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, 
Larcier, 2010, (25) 47; H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate 
governance-regelgeving: remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 946. 
1563 Zo K. MAGERMAN, “De gouden parachutes en de Wet van 6 april 2010”, JTT 2010, (257) 259; J. VAN GYSEGEM 
en W. DEVOS, “De arbeidsrechtelijke implicaties van de beperking van de gouden parachute in de nieuwe Corporate 
Governance Wet”, Or. 2010, (177) 181. 
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blijken inderdaad vooral te stemmen tegen hoge vergoedingen die niet aan sterke 
prestaties gekoppeld zijn en tegen extravagante afscheidsvergoedingen1564. 
 
De keuze van de uitschieters is echter overhaast gebeurd en lijkt teveel gebaseerd op een 
paar hevig gemediatiseerde “rotte appels” in plaats van een gedegen onderzoek van de 
gangbare remuneratiepraktijken. Wat de criteria van art. 520ter, eerste lid W.Venn. inzake 
variabele remuneratie betreft, werd reeds hierboven (nr. 351) gewezen op de bedenkelijke 
relevantie en onnodige complexiteit. Ook voor variabele vergoedingen aan executives 
(zoals gedefinieerd in nr. 350), waarvoor de bijzondere bevoegdheid van de algemene 
vergadering een uitzondering uitmaakt op de basisbevoegdheid van het bestuursorgaan in 
plaats van een versterking van een eigen basisbevoegdheid, geldt dat de criteria voor deze 
bijzondere bevoegdheid beter hadden mogen worden gekozen. Wat de 
afscheidsvergoedingen aan executives betreft, verleent de Wet van 6 april 2010 de 
algemene vergadering slechts bevoegdheid voor vertrekvergoedingen die bepaalde 
kwantitatieve drempels overschrijden, nl. twaalf of achttien maand (zie nrs. 354-355) van 
het jaarinkomen. Deze drempels zijn niet zozeer een toepassing van de 
materialiteitsvereiste – voor veel vennootschappen is dat geen bedrag dat de jaarrekening 
gevoelig dooreenschudt; veeleer zijn zij ingesteld omdat boven deze drempels de 
afscheidsvergoeding als extravagant wordt gepercipieerd. Bij een royale 
afscheidsvergoeding bestaat er inderdaad meer kans dat de toekenning ervan andere 
belangen dient dan het aandeelhoudersbelang en uit de net besproken empirische studies 
volgt dat de grootte van de ontslagvergoeding in vergelijking met het loon een relevant 
criterium uitmaakt. Toch kan dit bezwaarlijk het enige criterium zijn. Naast de 
extravagante afscheidsvergoedingen veroorzaken ook de zgn. rewards for failure 
belangrijke agency-kosten. De wetgever zou daarom evengoed de goedkeuring van de 
algemene vergadering kunnen vereisen voor bv. afscheidsvergoedingen die betaalbaar 
worden bij een onvrijwillig ontslag dat niet gevolg van controlewijziging, ongeacht de 
hoogte van de vergoeding. 
 
358. Zoals hoofdstuk I.2 reeds aanstipte (nr. 126), is er in beginsel geen goede reden om 
voor publieke of aandelengenoteerde NV’s een andere bevoegdheidsverdeling voor te 
schrijven dan voor niet-publieke vennootschappen. Anders dan de bepalingen van de Wet 
van 6 april 2010 inzake bepaalde variabele vergoedingen aan bestuurders vormen de 
bepalingen inzake de vergoedingen aan het management een nieuwe bevoegdheidsgrond 
voor de algemene vergadering. Deze hadden o.i. gerust mogen worden veralgemeend 
voor alle NV’s; het gemelde risico van wederzijdse beïnvloeding (nr. 330) kan zich daar 
even goed verwezenlijken. 
 

§ 3. Aansprakelijkheid van bestuurders 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

359. AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING – In beginsel heeft de raad van bestuur bij de 
beslissing tot instelling van een rechtsvordering namens de vennootschap geen met de 
                                              
1564 R. THOMAS en K. MARTIN, “The Effect of Shareholder Proposals on Executive Compensation”, University of 
Cincinnati Law Review 1999, (1021) 1063-1064; M. TONELLO, “When Do Shareholders Care About CEO Pay?”, 
Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 6 september 2013. 
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aandeelhouders tegenstrijdige belangen, zodat het efficiënt is hem die taak te laten 
waarnemen. Dat is anders voor beslissingen tot instelling van een 
aansprakelijkheidsvordering tegen één of meer bestuurders. Het inherente 
belangenconflict van de raad van bestuur bij een actio mandati is evident wanneer het 
gaat om een vordering tegen de voltallige raad van bestuur of om een materie waarin 
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn (nl. de overtreding van de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen of van de statuten; art. 528 W.Venn.). Zelfs bij 
individuele vorderingen die tot een individuele aansprakelijkheid kunnen leiden, bestaat 
het boven (nr. 212) besproken risico van wederzijdse steun. In de psychologie bestaat een 
uitgebreide literatuur die de subtiele en veelvormige invloed van groepscohesie, 
clubmentaliteit en reciprociteit aantoont, een fenomeen dat ook bestaat onder bestuurders 
die over een aansprakelijkheidsvordering moeten beslissen, zelfs in gespecialiseerde 
comités met onafhankelijke bestuurders die oprecht objectief willen zijn1565. In de 
Verenigde Staten krijgen zulke special litigation committees in de schoot van de raad van 
bestuur een bijzondere rol toebedeeld bij de beslissing over het instellen van een afgeleide 
aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders. Niettemin blijven er ook binnen die 
comités problemen bestaan van wat ginder “structural bias” genoemd wordt en te 
vergelijken is met het concept van inherente belangenconflicten dat in deze studie 
gehanteerd wordt. Structural bias wordt er gedefinieerd als “inherent prejudice against 
any derivative action resulting from the composition and character of the board of 
directors” en wordt gecontrasteerd met “actual bias”, die voortvloeit uit het eigenbelang 
van een bepaalde bestuurder over een specifieke derivatieve vordering1566. Structural bias 
kan voortvloeien uit de gezamenlijke sociale achtergrond, de sociale banden tussen 
bestuurders, het feit dat de bestuurders die moeten beslissen zelf ook wel eens verweerder 
kunnen zijn in een aandeelhoudersclaim (eventueel in een andere vennootschap), het feit 
dat de bestuurders na de claim nog zullen moeten samenwerken, een potentieel ethos van 
wederzijdse steun bij aanvallen van buitenaf enz.1567 
 
Aansprakelijkheidsvorderingen brengen overigens niet alleen het directe voordeel voor de 
vennootschap (of bij een directe vordering, voor de aandeelhouders) mee van een 
eventuele schadevergoeding, maar heeft ook een belangrijk ex ante effect van ontrading 
van foutief of onzorgvuldig handelen door bestuurders en managers1568. Als agency-
strategie behoort de aansprakelijkheidsvordering des te meer tot het domein van de 
algemene vergadering. 
 

                                              
1565 Voor een goed overzicht, zie K. DAVIS, “Structural Bias, Special Litigations Committees, and the Vagaries of 
Director Independence”, Iowa Law Review 2004-05, (1305) 1317-1335. 
1566 M. UNDERBERG, “The Business Judgment Rule in Derivative Suits Against Directors”, Cornell Law Review 
1980, (600) 601, vn. 14. 
1567 J. COX en H. MUNSINGER, “Bias in the Boardroom: Psychological Foundations and Legal Implications of 
Corporate Cohesion”, Law and Contemporary Problems 1985, (83) 91-108; K. DAVIS, “Structural Bias, Special 
Litigations Committees, and the Vagaries of Director Independence”, Iowa Law Review 2004-05, (1305) 1307-1308; 
G. DENT, Jr., “The Power of Directors to Terminate Shareholder Litigation: The Death of the Derivative Suit?”, 
Northwestern University Law Review 1980, (96) 111-13; M. UNDERBERG, “The Business Judgment Rule in 
Derivative Suits Against Directors”, Cornell Law Review 1980, (600) 619-622. 
1568 R. KRAAKMAN, H. PARK en S. SHAVELL, “When Are Shareholder Suits in Shareholder Interests?”, Georgetown 
Law Journal 1993-94, (1733) 1736. 
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360. KWIJTING – De kwijting van een bestuurder komt neer op een afstand van het recht 
om een aansprakelijkheidsvordering tegen die bestuurder in te stellen1569. Een geldige 
kwijting ontslaat de bestuurders immers jegens de vennootschap1570 van hun persoonlijke 
aansprakelijkheid voor gewone bestuursfouten, hun solidaire aansprakelijkheid voor 
bepaaldelijk in de oproeping aangegeven overtredingen van de Vennootschappenwet of 
de statuten (art. 554, tweede lid W.Venn.) evenals, volgens de meerderheidsopvatting1571, 
hun aansprakelijkheid voor de in het kader van het bestuur begane onrechtmatige daden. 
Een weigering van kwijting heeft op zich geen gevolgen voor de aansprakelijkheid: zij 
geldt niet als beslissing op basis waarvan de raad van bestuur een actio mandati kan 
instellen1572. Zij laat echter wel de mogelijkheid open voor de algemene vergadering om 
dergelijke vordering in te stellen, wat zij vaak ook beslist te doen meteen na weigering 
van de kwijting1573. Bestuurders hebben dan ook hetzelfde inherente belangenconflict bij 
de beslissing over de kwijting als bij de beslissing over een eventuele actio mandati en de 
aanbevolen bevoegdheid van de algemene vergadering voor het laatste strekt zich dan ook 
logischerwijze uit tot het eerste1574. 
 
361. EXONERATIE, DADING, VERZEKERING EN VRIJWARING – Ook voor andere 
rechtsfiguren waarbij de vennootschap de bestuurder geheel of gedeeltelijk vrijstelt van 
een (hangende of dreigende) aansprakelijkheidsvordering of van de gevolgen daarvan, 
zou de algemene vergadering op basis van bovenstaande redenering bevoegd moeten zijn. 
Hoewel de vrijwaring en de verzekering de bestuurder niet ontheffen van 
aansprakelijkheid, schakelen zij toch de financiële gevolgen uit die hij ervan zou 
ondervinden1575, zodat o.i. daar hetzelfde inherente belangenconflict bestaat. 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

362. AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING – De beslissing tot instelling van een 
rechtsvordering namens de vennootschap1576 behoort in principe tot de residuaire 

                                              
1569 F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, (83) 84-85; GEENS en WYCKAERT, Algemeen 
deel, 532; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 306; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, 
RW 1995-96, (1001) 1010; I. KEMPENEERS, “Kwijting of décharge”, DAOR 2001, 25; RONSE et al., “Overzicht”, 
TPR 1986, 1277. 
1570 Minderheidsaandeelhouders die zich niet voor de kwijting hebben uitgesproken, kunnen de bestuurders wel nog 
namens de vennootschap aansprakelijk stellen via een minderheidsvordering (art. 562 W.Venn.). 
1571 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1062; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, RW 
1995-96, (1001) 1011; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1277. Contra L. SIMONT, “Le devoir d'information. 
Sanctions et responsabilités” in CDVA (ed.), L'entreprise et ses devoirs d'information en matière économique et 
sociale, Brussel, Bruylant, 1979, (355) 357 (voorzichtig); P. VAN OMMESLAGHE, “Développements récents de la 
responsabilité civile professionnelle en matière économique” in L'évolution récente du droit commercial et 
économique, Brussel, Jeune Barreau, 1978, nr. 8. 
1572 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 301. 
1573 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 15; A. 
GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders”, RW 1995-96, (1001) 1004. 
1574 F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, (83) 92-93; A. GOEMINNE, “Kwijting van 
bestuurders en zaakvoerders”, RW 1995-96, (1001) 1002-1003; I. KEMPENEERS, “Kwijting of décharge”, DAOR 
2001, 25; VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1973, 406. 
1575 P. COLLE, “Over vrijwaringsregelingen ten gunste van vennootschapsbestuurders”, TRV 1994, (3) 4 en 6. 
1576 Het gaat hier niet over het instellen van de rechtsvordering zelf in uitvoering van die beslissing, hetgeen een 
kwestie van uitvoering en externe vertegenwoordiging is. 
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bevoegdheid van de raad van bestuur1577. Voor de beslissing tot instelling van een actio 
mandati, een aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders1578 maakt de wetgever terecht 
een uitzondering ten voordele van de bevoegdheid van de algemene vergadering (art. 561 
W.Venn.) en van de minderheidsaandeelhouders (art. 562 W.Venn.). Het gaat daarbij om 
een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering; de raad van bestuur bezit dus 
geen parallelle bevoegdheid1579. De algemene vergadering kan daarbij een bijzondere 
lasthebber aanstellen voor de uitvoering (art. 561 W.Venn.). Doorgaans is het wel de raad 
van bestuur die, na het besluit van de algemene vergadering, effectief de vordering tegen 
een individuele bestuurder instelt, zeker wanneer die reeds ontslagen werd1580.  
 
De actio mandati kent in België weinig succes omdat zelfs publieke vennootschappen 
meestal een meerderheids- of referentieaandeelhouder hebben die niet vlug zal stemmen 
voor een vordering tegen “zijn” bestuurders. Zoals hoofdstuk I.2 (nr. 107) heeft uiteen-
gezet, is de bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur geen 
oplossing voor dit tweede agency-conflict. De wetgever voorzag dan ook terecht in een 
bescherming van de minderheid d.m.v. de minderheidsvordering (art. 562 W.Venn.). 
 
363. KWIJTING – Overeenkomstig de zo-even geformuleerde aanbeveling bepaalt het 
Wetboek van vennootschappen dat de algemene jaarvergadering beslist over de kwijting 
van bestuurders en dit bij een (o.m. van de jaarrekening) afzonderlijk besluit (art. 554, 
tweede lid W.Venn.; zie nr. 376). Bij de discussie over de mogelijkheid van tussentijdse 
kwijting wordt niet in twijfel getrokken dat ook daar de algemene vergadering bevoegd 
is1581. Daarvan onderscheiden is de ad hoc kwijting, die verder (nr. 771) aan bod komt en 
eveneens onder de bevoegdheid van de algemene vergadering ressorteert. 
 
364. EXONERATIE, DADING, VERZEKERING EN VRIJWARING – Over de geldigheid van een 
clausule ter exoneratie van de aansprakelijkheid van bestuurders is de rechtsleer 
gepolariseerd1582. Waar sommige auteurs zonder meer de geldigheid daarvan 
aanvaarden1583, werpen anderen op dat de aansprakelijkheid van bestuurders niet mag 
worden beperkt of uitgesloten vooraleer de algemene vergadering de mogelijkheid heeft 
gehad hun bestuur te onderzoeken. Een dergelijke exoneratie zou inbreuk maken op de 
dwingende regels over bestuurdersaansprakelijkheid1584 en/of de exclusieve bevoegdheid 

                                              
1577 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 505. 
1578 De aansprakelijkheidsvordering tegen een feitelijk bestuurder, een dagelijks bestuurder of een lid van het 
directiecomité komt toe aan het bestuursorgaan (GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 300-301). 
1579 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 360; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 301; 
RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 824; J. VANANROYE, “Enkele evoluties inzake 
bestuursaansprakelijkheid” in K. GEENS (ed.), Themis – Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die Keure, 
2005, (77) 77; E. WYMEERSCH, “L’article 60 et le droit belge des groupes de sociétés” in Hommage à Jacques 
Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, (633) 635. 
1580 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 15. Zie 
RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 824. 
1581 Bv. GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 534-536. 
1582 M. DE ROECK, “De verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN 

OEVELEN en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
losbl., II.1-85. 
1583 RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1234; B. FERON en J.-F. GOFFIN, “La protection des administrateurs de 
sociétés contre la mise en cause de leur responsabilité civile”, JT 1996, (377) 384. 
1584 I. CORBISIER, “Quelques réflexions en filigrane des développement récents qu’a connus le droit de la 
responsabilité des administrateurs d’une personne morale”, RPS 1994, (5) 116-117. Zie L. CORNELIS, “Les clauses 
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van de algemene vergadering voor kwijting en actio mandati1585. Indien men de 
geldigheid van een exoneratiebeding inzake de bestuurdersaansprakelijkheid aanvaardt, is 
het laatste argument o.i. op zijn minst meer dan voldoende grond om tot de impliciete 
bevoegdheid van de algemene vergadering te besluiten1586. 
 
365. Een dading over bestuurdersaansprakelijkheid is in de grond een vorm van kwijting 
die de actio mandati doet tenietgaan nadat de fout is begaan en aan het licht gekomen. 
Omdat deze vordering, evenals de kwijting, een uitdrukkelijke bevoegdheid van de 
algemene vergadering uitmaakt, wordt terecht aangenomen dat de algemene vergadering 
ook bevoegd is voor een dergelijke dading1587. O.i. kan uit de bevoegdheid van de 
algemene vergadering voor kwijting en actio mandati eveneens worden afgeleid dat de 
algemene vergadering bevoegd is voor het afsluiten van een arbitrageovereenkomst 
omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid. Men kan in deze bevoegdheden een toepassing 
zien van het in hoofdstuk II.1 uitgewerkte leerstuk inzake impliciete bevoegdheden. 
 
366. Een vennootschap kan haar bestuurders een verzekering voor hun aansprakelijkheid 
aanbieden. Het is dan niet de aansprakelijkheid op zich die wordt vermeden, maar de 
financiële gevolgen ervan1588. Wellicht omdat de verzekering de aansprakelijkheid 
onverlet laat, gaat een groot deel van de rechtsleer uit van de bevoegdheid van het 
bestuursorgaan1589. Die assumptie blijkt ook uit de discussie over de vraag of de 
belangenconflictenprocedure nageleefd moet worden bij het aangaan van de verzekering, 
waarbij een heel aantal auteurs voorhouden dat de betrokken bestuurders daarbij geen 
patrimoniaal belangenconflict hebben1590, en anderen een dergelijk conflict lezen in het 
feit dat de vennootschap opdraait voor de verzekeringspremie, terwijl de bestuurders 

                                                                                                                                                   
d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation” (noot onder Cass. 22 maart 
1979), RCJB 1981, (196) 205. 
1585 D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996”, TRV 1996, 483; D. VAN 

GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et l’assurance responsabilité civile 
des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 147-149; P. VAN OMMESLAGHE, Le régime des sociétés par actions et 
leur administration en droit comparé, Brussel, Bruylant, 1960, 554. 
1586 Lijken die bevoegdheid eveneens aan te nemen: BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 366-
367. 
1587 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 372; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en 
zaakvoerders”, RW 1995-96, (1001) 1021; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-
1996”, TRV 1996, 483; D. VAN GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et 
l’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 148. 
1588 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 368. 
1589 B. FERON en J.-F. GOFFIN, “La protection des administrateurs de sociétés contre la mise en cause de leur 
responsabilité civile”, JT 1996, (377) 381; N. GLIBERT, “De verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid”, RGAR 
2010, afl. 8, nr. 14670, nr. 21; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 2004, 329; 
P. VAN OMMESLAGHE, “L’assurance de la responsabilité civile des administrateurs de sociétés et d'associations en 
Belgique et la loi du 25 juin 1992 pour le contrat d’assurance terrestre”, TBH 1994, (275) 28. 
1590 C. COUNE en T. LOFFET, “De verzekering van de aansprakelijkheid van bedrijfsleiders in de praktijk”, TBH 2011, 
(95) 107 (die de niet-toepasselijkheid vreemd genoeg ook baseren op de niet-strijdigheid met het maatschappelijk 
doel); M. DE ROECK, “De verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN 

OEVELEN en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
losbl., II.1-73; N. GLIBERT, “De verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid”, RGAR 2010, afl. 8, nr. 14670, nr. 
22; J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 2004, 329-330; P. VAN OMMESLAGHE, 
“L’assurance de la responsabilité civile des administrateurs de sociétés et d’associations en Belgique et la loi du 25 
juin 1992 pour le contrat d’assurance terrestre”, TBH 1994, (275) 282-283 (i.v.m. het recht van vóór 1991, toen – net 
zoals sinds 1995 – de belangenconflictenprocedure slechts toepassing vond op een strijdigheid van belangen en niet 
op elke dualiteit van belangen); B. FERON en J.-F. GOFFIN, “La protection des administrateurs de sociétés contre la 
mise en cause de leur responsabilité civile”, JT 1996, (377) 381-382. 
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vergoed zullen worden voor eventuele aansprakelijkheid1591. Ook in de praktijk is het 
steevast het bestuursorgaan dat beslist over de verzekering van de 
bestuurdersaansprakelijkheid. 
 
Dat de bevoegdheid van de algemene vergadering voor de kwijting en de actio mandati 
zich niet uitstrekt tot het sluiten van verzekeringen voor de bestuurdersaansprakelijkheid 
ten aanzien van de vennootschap, omdat dat laatste enkel de financiële gevolgen ervan 
betreft, lijkt ons correct. Een gezonde dosis realisme gebiedt ons echter daar meteen aan 
toe te voegen dat de verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid de facto als deel van 
remuneratiepakket ervaren wordt en om die reden eigenlijk tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering zou moeten behoren1592. Zij maakt immers een voordeel in natura 
uit aan de bestuurders, waarvoor men algemeen aanneemt dat de algemene vergadering 
bevoegd is (zie nr. 346). Nu deze bevoegdheid haar grond zou vinden in het 
remunererende karakter van de verzekering en niet in haar verwantschap met de actio 
mandati, zou zij o.i. zowel de verzekering van de aansprakelijkheid ten aanzien van de 
vennootschap als deze van de aansprakelijkheid ten aanzien van derden dekken. 
 
367. De vrijwaring van een bestuurder voor zijn aansprakelijkheid die door een derde 
partij (bv. een meerderheidsaandeelhouder) wordt toegezegd, stelt op zich geen 
noemenswaardige problemen1593 en geeft geen aanleiding tot bevoegdheidsvragen binnen 
de vennootschap. De geldigheid van een vrijwaring door de vennootschap zelf voor de 
actio mandati tegen haar bestuurders wordt doorgaans afgewezen1594. Daarbij wordt soms 
verwezen naar de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering inzake kwijting 
en actio mandati1595, hoewel deze o.i. geen reden zou zijn voor ongeldigheid van de 
vrijwaring, maar een reden voor de bevoegdheid van de algemene vergadering. Een 
vrijwaring door de vennootschap tegen aansprakelijkheid ten opzichte van derden wordt 
al gemakkelijker aanvaard1596. Omdat zij niet interfereert met de kwijting of de actio 
mandati zou de raad van bestuur in die omstandigheden bevoegd zijn voor de toekenning 
van de vrijwaring1597. O.i. geldt voor de vrijwaring dezelfde redenering als voor de 
aansprakelijkheidsverzekering, omdat zij beide de aansprakelijkheid intact laten, maar de 

                                              
1591 D. VAN GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et l’assurance 
responsabilité civile des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 155-157; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 
1236. 
1592 RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1236 (al wordt daar ook gewag gemaakt van de 
belangenconflictenprocedure). 
1593 P. COLLE, “Over vrijwaringsregelingen ten gunste van vennootschapsbestuurders”, TRV 1994, (3) 7; RONSE et 
al., “Overzicht”, TPR 1986, 1234; D. VAN GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties 
d’indemnisation et l’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 151. 
1594 Zie M. DE ROECK, “De verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN 

OEVELEN en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
losbl., II.1-85-86; D. VAN GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et 
l’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 150-151 (impliciet). Contra P. COLLE, 
“Over vrijwaringsregelingen ten gunste van vennootschapsbestuurders”, TRV 1994, (3) 7. 
1595 M. DE ROECK, “De verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN 

OEVELEN en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
losbl., II.1-85-86. 
1596 D. VAN GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et l’assurance 
responsabilité civile des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 150-151. 
1597 D. VAN GERVEN, “Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et l’assurance 
responsabilité civile des mandataires sociaux”, RPS 1998, (133) 151. 
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financiële gevolgen ervan regelen1598 en om die reden beschouwd kunnen worden als een 
onderdeel van het remuneratiepakket van de betrokken bestuurder. Ook voor de 
vrijwaring voor een aansprakelijkheidsvordering ingesteld door derden zou op die grond 
de algemene vergadering bevoegd moeten zijn. 
 

§ 4. Bevoegdheden omtrent de commissaris 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

368. INHERENT BELANGENCONFLICT – De commissaris controleert de financiële toestand 
van de vennootschap, de door de raad van bestuur geredigeerde jaarrekening en de 
regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de 
in de jaarrekening weergegeven verrichtingen (art. 142 W.Venn.) en is daarnaast ook 
belast met occasionele controle-opdrachten bij transacties waarvoor in hoofdstuk II.3 
inherente belangenconflicten worden aangetoond, zoals de inbreng in natura, quasi-
inbreng, uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, kapitaalverhoging met uitsluiting 
van het voorkeurrecht, fusie, splitsing, doelwijziging, vereffening enz. Bedoeling van 
deze controle is de aandeelhouders en derden een handje te helpen bij de monitoring van 
het werk van de raad van bestuur. Bij de ondersteuning van monitoring hebben bestuur en 
management een inherent belangenconflict1599. Het Tweede Winterrapport stelde vast dat 
uitvoerende bestuurders een onbetwistbaar belangenconflict kennen bij de audit van de 
boekhouding, om reden dat “[a]udit is about the probity of the financial and non-
financial accounting for the performance of the company by the executive directors who 
are responsible for its performance.”1600 Hoewel de keuzevrijheid bij benoeming, 
bezoldiging en ontslag van commissarissen relatief beperkt is ten gevolge van wettelijke 
hoedanigheids- en onafhankelijkheidsvereisten (artt. 130 en 133 W.Venn.) en de 
beperking van de toelaatbaarheid van het ontslag tot situaties waar wettige redenen 
kunnen worden aangevoerd (art. 135 W.Venn.), heeft de raad van bestuur bijgevolg een 
inherent belangenconflict bij deze beslissingen en is de bevoegdheid van de algemene 
vergadering aanbevolen. 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

369. EENSGEZINDHEID OVER BEVOEGDHEID – In lijn met de aanbevelingen hierboven 
schrijft het Wetboek van vennootschappen in heldere bewoordingen voor dat de algemene 
vergadering de commissaris benoemt (art. 130 W.Venn.), zijn bezoldiging vaststelt (art. 
134 § 2 W.Venn.) en over zijn kwijting beslist (art. 554, tweede lid W.Venn.). Net 
omwille van het bijzonder sterke belangenconflict van de uitvoerende bestuurders moet 
bovendien een auditcomité met onafhankelijke bestuurders instaan voor de selectie van 
een kandidaat-revisor die aan de algemene vergadering voorgesteld wordt ter 
benoeming1601. Daar de commissaris ook een rol vervult ten behoeve van stakeholders en 

                                              
1598 M. DE ROECK, “De verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN 

OEVELEN en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
losbl., II.1-85. 
1599 M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1472. 
1600 Tweede Winterrapport, 60. 
1601 Tweede Winterrapport, 71. 
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in het bijzonder werknemers1602, heeft de wetgever ervoor geopteerd om de 
ondernemingsraad te betrekken in de procedure tot benoeming en ontslag van de 
commissaris (art. 156 resp. 159 W.Venn. jo. art. 162 W.Venn.), een keuze die buiten de 
onderzoeksvraag van voorliggende studie valt. 
 

AFDELING 2. BEVOEGDHEDEN VAN FINANCIEEL BELEID 

§ 1. Winstbestemming en -uitkering 

370. INLEIDING – In deze paragraaf komen de eigenlijke uitkeringen aan bod. Daaronder 
vallen de uitkering van dividenden en tantièmes, alsook de aflossing van kapitaal. Deze 
verrichtingen leiden immers tot een verarming van de vennootschap zonder dat het 
kapitaal wordt verminderd1603. Bij de aflossing van kapitaal spelen niet dezelfde controle-
overwegingen als bij andere kapitaalverrichtingen (nrs. 467-472), want via bewijzen van 
deelgerechtigdheid behouden de betrokken aandeelhouders hun stemrechten (art. 615, 
derde lid W.Venn.). De oneigenlijke winstuitkeringen komen aan bod in volgend 
hoofdstuk (nrs. 475-484). 
 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

371. INHERENT BELANGENCONFLICT – Volgens het welbekende theorema van 
MODIGLIANI en MILLER maakt het relatieve belang van schuld-, kapitaal en interne 
financiering van een vennootschap geen verschil uit voor de ondernemingswaarde. De 
uitkering van dividenden heeft in hun zienswijze geen invloed op de aandeelhouders-
waarde, aangezien bedragen die niet uitgekeerd worden als dividend toch aan de 
aandeelhouders toekomen in de vorm van kapitaalwinst1604. Het theorema van 
MODIGLIANI en MILLER berust echter op een aantal uitdrukkelijke premissen die in de 
werkelijke wereld geen stand houden, zoals een perfecte marktwerking en de afwezigheid 
van belastingen en agency-kosten. Bij een discrepantie tussen de belastingtarieven voor 
dividenden en voor kapitaalwinsten, bijvoorbeeld, maakt de keuze tussen beide wel 
degelijk een verschil uit voor de aandeelhouderswaarde1605. 
 
Voor het voorliggende onderzoek is vooral van belang dat de efficiëntie van de keuze om 
geen dividenden uit te keren ook afhangt van wat bestuurders en managers doen met de 
niet-uitgekeerde bedragen en meer bepaald of ze die beter investeren dan de 
aandeelhouders dat zouden doen. Sommige auteurs verzetten zich in dat verband tegen 
een bevoegdheid van de algemene vergadering voor winstuitkering omdat de beslissing 
daarover mee de strategische ontwikkeling van de vennootschap bepaalt1606. De uitkering 

                                              
1602 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 723 en 733-735. 
1603 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 44-45 en 50-51. 
1604 M. MILLER en F. MODIGLIANI, “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares”, Journal of Business 
1961, 411-433; F. MODIGLIANI en M. MILLER, “The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of 
Investment”, American Economic Review 1958, 261-297. 
1605 R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANES, A. SHLEIFER en A. VISHNY, “Agency Problems and Dividend Policies 
Around the World”, Journal of Finance 2000, (1) 8-9. 
1606 Bv. A. WEHLAU, “The Societas Europaea: A Critique of the Commission’s 1991 Amended Proposal”, Common 
Market Law Review 1992, (473) 490. 
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van dividenden heeft inderdaad een invloed op het investeringsbeleid van een 
vennootschap, maar de economische literatuur wijst uit dat dat vaak een positieve invloed 
is, waarbij de uitkering van dividenden vooral slechte investeringen uitsluit. Volgens de 
invloedrijke “free cash flow hypothesis” van JENSEN hebben bestuurders en managers van 
vennootschappen met overtollige kasstromen1607 de neiging om inefficiënte investeringen 
te verkiezen boven een winstuitkering aan de aandeelhouders. Uitkeringen reduceren 
immers de middelen die ze onder hun controle hebben, en dus hun bewegingsvrijheid en 
machtssfeer1608, en scherpt ook het disciplinerende effect aan van de kapitaalmarkt die ze 
door de uitkering (en de daaruit volgende verminderde mogelijkheid van interne 
financiering) zullen moeten aanspreken als ze nieuwe projecten willen financieren1609. 
Naast kapitaalfinanciering kan de vennootschap dan haar toevlucht zoeken in 
schuldfinanciering, waaraan steeds een resem verplichtingen is verbonden die mee het 
risico van overinvestering temperen1610. 
 
De uitkering van dividenden vermindert m.a.w het eerste agency-conflict1611. Bestuurders 
en management zien er hun bewegingsvrijheid bij inkrimpen en worden dus getroffen 
door een inherent belangenconflict1612, dat in het hier gehanteerde kader de bevoegdheid 
van de algemene vergadering rechtvaardigt. Een heikel punt is de vraag hoe men dit moet 
afwegen tegen de vaststelling dat de dividendbeslissing bij uitstek een materie is waarbij 
aandeelhouders zich wel eens durven te laten leiden door kortetermijnoverwegingen1613. 
Dat risico zou zich kunnen voordoen in publieke en zeker aandelengenoteerde 
vennootschappen, omdat aandelen na de dividenduitkering snel verkocht kunnen worden. 
Toch mag men dit gevaar niet overdrijven: na een dividenduitkering zakt de 
aandelenkoers steevast, vaak vrij precies met het bedrag van de dividenduitkering, zodat 
een dergelijke kortetermijnstrategie weinig zal opleveren. Het risico dat dan nog blijft 
bestaan, kan o.i. niet opwegen tegen een inherent en dus systematisch belangenconflict in 
hoofde van de bestuurders. Het is aan hen om de aandeelhouders ervan te overtuigen dat 
ze een betere bestemming voor de geldmiddelen in gedachten hebben. 
 

                                              
1607 JENSEN spreekt van vrije kasstromen, die hij definieert als “cash flow in excess of that required to fund all 
projects that have positive net present values when discounted at the relevant cost of capital” (M. JENSEN, “Agency 
Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review 1986, (323) 323). 
1608 Zie L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 903-904. 
1609 F. EASTERBROOK, “Two Agency-Cost Explanations of Dividends”, American Economic Review 1984, (650) 654-
655; M. JENSEN, “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic 
Review 1986, (323) 323. 
1610 M. JENSEN, “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review 
1986, (323) 324; R. STULZ, “Managerial Discretion and Optimal Financing Policies”, Journal of Financial 
Economics 1990, afl. 26, 3-27; O. HART en J. MOORE, “Debt and Seniority: An Analysis of the Role of Hard Claims 
in Constraining Management”, American Economic Review 1995, 567-585; C. HARVEY, K. LINS en A. ROPER, “The 
Effect of Capital Structure when Expected Agency Costs are Extreme”, Journal of Financial Economics 2004, afl. 
74, 3-30). Zie ook hoofdstuk II.3 voor de empirische vaststelling dat vennootschappen die hun schuldgraad 
verhogen, nadien minder grote en meer efficiënte acquisities doen dan vennootschappen met overtollige cash. 
1611 R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANES, A. SHLEIFER en A. VISHNY, “Agency Problems and Dividend Policies 
Around the World”, Journal of Finance 2000, 1. 
1612 M. EISENBERG, “The Structure of Corporation Law”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1472; M. JENSEN, 
“Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review 1986, (323) 
323. Zie P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 686. 
1613 Bv. A. WEHLAU, “The Societas Europaea: A Critique of the Commission’s 1991 Amended Proposal”, Common 
Market Law Review 1992, (473) 490. 
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372. ANDERE BRONNEN VAN BELANGENCONFLICTEN – Bestuurders en managers die 
variabele vergoeding ontvangen in de vorm van aandelenopties hebben nog een 
bijkomend belangenconflict bij dividenduitkering. Aangezien aandelenopties enkel de 
waardevermeerdering van de aandelen belonen en niet de totale shareholder return, dus 
niet het rendement in de vorm van dividenden, hebben de begunstigden van 
aandelenopties er belang bij winstuitkeringen te vermijden. Dit belangenconflict is echter 
niet inherent, maar vloeit voort uit concrete omstandigheden, die bovendien vermeden 
kunnen worden door zgn. “dividend protection” in de toekenning van aandelenopties1614. 
 
Bij de uitkering van winst in de vorm van tantièmes hebben bestuurders uiteraard 
voornamelijk een belangenconflict omdat zij de ontvangers zijn van deze uitkering. 
Omdat tantièmes eigenlijk een vorm van bestuurdersvergoeding vormen, kan men voor 
dit belangenconflict dan ook verwijzen naar bovenstaande analyse inzake remuneratie 
(nr. 337). 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

373. VERWIJZING – Er wordt verwezen naar de bespreking van het basissysteem voor de 
allocatie van bevoegdheden, waar reeds werd uiteengezet dat de algemene vergadering 
naar Belgisch recht impliciet bevoegd is voor de winstbestemming (nrs. 296-298). Op de 
figuur van de interimdividenden wordt dieper ingegaan in hoofdstukken III.1 (nr. 590) en 
III.2 (nrs. 652 e.v.) en op tantièmes in Afdeling 1 van dit hoofdstuk (nr. 352). 
 
Wat de aflossing van kapitaal betreft, vereist art. 615 W.Venn. een statutaire machtiging, 
zodat de tussenkomst van de algemene vergadering daarmee al verzekerd is1615. Het 
artikel bewaart het stilzwijgen over wie de concrete beslissing neemt, maar aangenomen 
wordt dat dat, zoals de Tweede Richtlijn voorschrijft1616, de algemene vergadering is1617. 
 

§ 2. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader en verhouding met andere bevoegdheden 

374. BETEKENIS VAN DE BESLISSING OVER DE JAARREKENING – Om de optimale allocatie 
van de bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening na te gaan, is het nuttig eerst te 
verduidelijken wat die bevoegdheid wel en niet inhoudt, om dan in het eerste geval te 
speuren naar inherente belangenconflicten. Onvermijdelijk zullen hierbij al aspecten van 
het bestaande Belgische recht aan bod komen, zodat de verhouding met andere 
bevoegdheden per uitzondering onder dezelfde hoofding wordt besproken als de 
toepassing van het rechtseconomische kader. 
 

                                              
1614 K. MURPHY, “Executive Compensation” in O. ASHENFELTER en D. CARD (eds.), Handbook of Labor Economics, 
III, 1999, 2485. 
1615 GILSON, Les modifications aux statuts, 255. 
1616 Art. 35 Tweede Richtlijn. 
1617 J. MARIEN, “De aflossing van kapitaal: zin en nut van een vergeten techniek”, TRV 2012, (655) 660; TAS, 
Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 263. 
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375. WINSTBESTEMMING – De belangrijkste betekenis van de vaststelling van de 
jaarrekening ligt ongetwijfeld in de beslissing over de winstbestemming die daarmee is 
genomen. Zoals boven toegelicht (nr. 298) maakt de bevoegdheid over de 
winstbestemming deel uit van de bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarrekening. Uit 
voorgaande paragraaf volgt dat de algemene vergadering de meest efficiënte 
beslissingnemer is wat dit winstbestemmingsaspect van de jaarrekening betreft (nr. 371). 
In jurisdicties waar de algemene vergadering bevoegd is tot goedkeuring van de 
jaarrekening wordt deze bevoegdheid dan ook in de eerste plaats verantwoord door haar 
bevoegdheid om over het resultaat te beslissen1618. 
 
376. AANSPRAKELIJKHEID – Een tweede element van de bevoegdheid tot goedkeuring van 
de jaarrekening heeft betrekking op de bestuurdersaansprakelijkheid. De bevoegdheid 
inzake de jaarrekening omsloot reeds in de negentiende eeuw deze tot kwijting van de 
bestuurders, in die zin dat de goedkeuring van de jaarrekening ook de kwijting 
impliceerde1619. De wet van 1873 legde vervolgens wettelijk vast dat de goedkeuring van 
de jaarrekening de kwijting van de bestuurders impliceerde, tenzij de algemene 
vergadering een voorbehoud maakte1620. De redenering was dat de algemene vergadering 
door de goedkeuring van de jaarrekening in principe haar goedkeuring toonde met het 
beleid waarvan het resultaat is neergelegd in de jaarrekening1621. Eerder in dit hoofdstuk 
werd reeds aangetoond dat het efficiënt is om de kwijting aan de algemene vergadering 
over te laten (nr. 360), zodat de met de jaarrekening samenhangende kwijting vroeger een 
goede reden was om de jaarrekening aan de algemene vergadering voor te leggen. 
 
Thans gaat deze redenering niet meer op. Sinds de wet van 25 mei 1913 moet de kwijting 
bij afzonderlijke stemming gebeuren na aanneming van de balans (art. 64, derde lid 
W.Venn)1622. De redenering daarbij was dat de balans immers juist kan zijn ook als 
bestuurders de vennootschap slecht bestuurd hebben1623 en dat een bijkomende stemming 
in de jaarvergadering geen echt ongemak met zich meebrengt1624. De kwijting volgt dus 
niet automatisch uit de goedkeuring van de jaarrekening1625. Wel wordt gesteld dat de 
algemene vergadering geen kwijting kan verlenen zolang zij de jaarrekening niet heeft 
goedgekeurd1626. In die zin zouden bestuurders nog steeds een belangenconflict kennen bij 
de beslissing over de jaarrekening. Het komt inderdaad voor dat de algemene vergadering 
de jaarrekening verwerpt omdat ze geen kwijting wil verlenen. Beide zaken zijn nochtans 
het voorwerp van afzonderlijke besluiten. Een tussenkomst van de algemene vergadering 
in de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening lijkt ons vanuit het opzicht van de 
beslissing over de bestuurdersaansprakelijkheid niet noodzakelijk. Ook als het recht niet 
                                              
1618 Bv. K. SCHWARZ en B. STEINS BISSCHOP, “Piercing the Myth of Management Control. The Ius Commune of the 
Shareholders’ and the Stakeholders’ Models”, European Company Law 2007, (58) 59. 
1619 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxv. 
1620 Art. 64, derde lid Wet 1873; RESTEAU, Traité, III, 211. 
1621 P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 266, nr. 1136. 
1622 Zo sinds 2002 ook in Nederland: art. 2: 101, § 3 BW; P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van 
de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 349. 
1623 PASSELECQ, Traité, 427, nr. 2894, 427-428, nr. 2898; WAUWERMANS, Manuel pratique, 455-456. 
1624 Verslag der vereenigde commissiën bij het wetsontwerp houdende wijziging van de wetten op de 
vennootschappen van koophandel, Parl. St. Senaat 1904-05, nr. 79, 116. 
1625 B. FERON en J.F. GOFFIN, “La protection des administrateurs de sociétés contre la mise en cause de leur 
responsabilité civile”, JT 1996, (377) 377. 
1626 F. BAUDONCQ, “De kwijting van bestuurders”, Jura Falc. 1996-97, (83) 95-96; A. GOEMINNE, “Kwijting van 
bestuurders en zaakvoerders”, RW 1996, (1001) 1005; RESTEAU, Traité, III, nr. 1553. 
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zou vergen dat de algemene vergadering zich over de jaarrekening uitspreekt, zou zij 
gewoon de kwijting kunnen weigeren. 
 
377. SPECIFIEKE BOEKINGEN – Een derde groep van beslissingen die begrepen kunnen 
zijn in de goedkeuring van de jaarrekening betreft specifieke feiten en beslissingen die uit 
de voorgestelde jaarrekening blijken, andere dan de winstbestemming. Het gaat dan met 
name om gegevens in de kosten- en opbrengstenposten in de resultatenrekening en in de 
actief- en passiefposten in de balans. Grosso modo kunnen deze in drie categorieën 
worden ingedeeld, nl. boekingen die louter feitelijke vaststellingen reflecteren, boekingen 
van feitelijke vaststellingen waarbij nog een zekere waarderingsbevoegdheid werd 
uitgeoefend en boekingen die werkelijke beslissingen reflecteren. Voor doeleinden van de 
voorlopig zuiver rechtseconomische analyse van de binaire bevoegdheidskeuze tussen 
algemene vergadering en raad van bestuur volstaat een analyse van het al dan niet bestaan 
van inherente belangenconflicten; hoofdstuk III.2 (nr. 702) kadert het onderscheid tussen 
deze categorieën in het Belgische recht om de wijzigingsbevoegdheid van de algemene 
vergadering de lege lata te onderzoeken.  
 
378. In de eerste categorie, nl. deze van de zuiver feitelijke vaststellingen, bestaat geen 
noemenswaardig risico van inherente belangenconflicten als de toepasselijke 
boekhoudkundige voorschriften werden nageleefd, omdat er geen beslissingsmarge bij 
bestond. Mogelijks kan het bestuursorgaan er wel toe verleid worden om de voorschriften 
in de wind te slaan en de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. De controle 
daarvan vereist een dermate verregaande specialisatie en bestudering van (vaak 
confidentiële) gegevens dat zij vanuit transactiekostenoogpunt beter wordt gecontroleerd 
door een zgn. gatekeeper, nl. de commissaris. Ook is het niet uitgesloten dat bestuurders 
bij bepaalde posten in de jaarrekening persoonlijke belangenconflicten kennen. Zo kunnen 
ze de gerapporteerde winsten tijdelijk verhogen door manipulatie van de afschrijvingen 
(zgn. “earnings management”) om op die manier de waarde hun eigen opties, die ze in het 
kader van variabele remuneratie hebben ontvangen, een duwtje te geven1627. Zoals in 
hoofdstuk I.4 uiteengezet, is de bevoegdheid van de algemene vergadering geen geschikt 
antwoord op persoonlijke belangenconflicten; daarvoor zijn in casu o.m. een zorgvuldige 
vormgeving van variabele vergoeding (bv. door middel van een claw-back regeling) en 
een goede controle door de commissaris beter geschikt. 
 
379. In de praktijk verwerpt de algemene vergadering de jaarrekening soms omdat ze 
vindt dat het bestuursorgaan onvoldoende provisies aanlegt, omdat ze niet akkoord gaat 
met de aanwending van een (volgens haar) betwistbare fiscale constructie of met bepaalde 
waarderingskeuzes. Hoofdstuk III.2 (nrs. 701 e.v.) gaat na wat het bestaande recht 
daarover bepaalt; vanuit rechtseconomisch oogpunt volstaat het erop te wijzen dat deze 
zaken beleidskwesties zijn, waarvoor boven (nrs. 302-305) de raad van bestuur reeds 
werd aangeduid als het geschikte orgaan. Iets anders zijn uiteraard bezwaren die 
aanleiding kunnen geven tot bestuurdersaansprakelijkheid. Vorig randnummer maakte 
echter reeds duidelijk dat niet de bevoegdheid van de algemene vergadering tot 
goedkeuring van de jaarrekening, maar haar bevoegdheid inzake kwijting en instelling 
van een actio mandati dient voor de oplossing daarvan.  

                                              
1627 Voor empirisch bewijs dat deze praktijk bestaat: D. BERGSTRESSER en T. PHILIPPON, “CEO Incentives and 
Earnings Management: Evidence from the 1990s”, Journal of Financial Economics 2005, afl. 80, 511. 
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380. De derde genoemde categorie, nl. de posten die werkelijke beslissingen reflecteren, 
is bij nader inzien zeer beperkt. Normaal gezien is de boeking in de jaarrekening geen 
grond van rechten en verplichtingen in de vennootschap (de winstbestemming niet te na 
gesproken), maar is er al een andere rechtsgrond (een bevoegd genomen beslissing van de 
algemene vergadering of de raad van bestuur) voorhanden, zodat de eigenlijke boeking 
ervan in de net besproken twee categorieën valt. In de praktijk wordt daarop vaak een 
uitzondering gemaakt voor de remuneratie van bestuurders. De redenering daarbij is dat 
de goedkeuring daarvan door de algemene vergadering af te leiden valt uit de goedkeuring 
van de jaarrekening. O.i. misbruikt het bestuursorgaan daarbij de goedkeuring van de 
jaarrekening als een excuus om de remuneratie quasi ongemerkt en gebundeld met andere 
beslissingen (nl. de goedkeuring van de jaarrekening en de winstbestemming) te laten 
passeren in de algemene vergadering. Omdat deze uitzondering de enige is en een zeer 
specifieke vraag betreft, wordt die afzonderlijk onderzocht in hoofdstuk III.2 (nrs. 668 
e.v.). 
 
381. ALGEMENE BELEIDSVOERING – Een laatste betekenis van de bevoegdheid tot 
goedkeuring van de jaarrekening die men soms in de bevoegdheid omtrent de 
jaarrekening leest, situeert zich (net zoals één van de subcategorieën hierboven) op 
beleidsniveau. Algemene vergaderingen weigeren soms hun goedkeuring te verlenen aan 
de jaarrekening omwille van een algemene ontevredenheid met gevoerde beleid, zonder 
dat zij op specifieke posten in de jaarrekening iets aan te merken hebben. 
 
De weigering heeft in deze gevallen weinig uitstaans met de jaarrekening, maar is dan 
veeleer een drukkingsmiddel om invloed uit te oefenen op het vennootschapsbeleid. 
Boven werd nochtans uiteengezet dat beleidskwesties tot de bevoegdheid van de raad van 
bestuur moeten behoren (en daar ook toe behoren naar Belgisch recht; nrs. 302-305). 
Toelaten dat de bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening hiervoor wordt gebruikt, 
komt dus in de buurt van de erkenning van een instructierecht, dat de algemene 
vergadering formeel nochtans ontbeert net omdat beleidskeuzes aan het bestuursorgaan 
toekomen (zie nrs. 760 e.v.)1628. De afkeuring van de jaarrekening omwille van een 
meningsverschil over het algemene beleid lost bovendien weinig op: veel zal er niet 
veranderen door een nieuwe versie op te stellen van een verslag over gedane zaken1629. 
 

B. Geschiedenis en tekortkomingen van het huidige recht 

382. BEPERKTE BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING – Hoewel de 
Napoleontische Code de commerce het stilzwijgen behield over de jaarrekening en de 
goedkeuring van de jaarrekening evenmin verplicht werd door de ministeriële instructie 

                                              
1628 Weliswaar verleent de ad nutum herroepbaarheid van bestuurders eveneens een informele instructiemacht, maar 
deze heeft een eigen, verregaand gevolg (nl. het vertrek van de bestuurder) en nut (nl. de mogelijkheid om slecht 
presterende bestuurders te verwijderen vooraleer ze nog meer schade aanrichten), waardoor de algemene in eigen 
voet zou schieten als ze een goed presterende bestuurder ontslaat wegens een tijdelijk meningsverschil over een 
beleidskwestie. De weigering van de goedkeuring van de jaarrekening leidt daarentegen vooral tot nadelen voor de 
bestuurders, die reputatieschade en eventueel aansprakelijkheid riskeren (zie verder in deze paragraaf). 
1629 Zie K. SCHWARZ en B. STEINS BISSCHOP, “Piercing the Myth of Management Control. The Ius Commune of the 
Shareholders’ and the Stakeholders’ Models”, European Company Law 2007, (58) 59. 
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van 20 februari 18411630, was reeds in het begin van de negentiende eeuw de goedkeuring 
van de rekeningen, en daarmee gepaard de vaststelling van het dividend, gewoonlijk een 
bevoegdheid van de algemene vergadering1631. Sinds 1873 legt de Belgische 
vennootschapswetgeving expliciet, maar in ambigue bewoordingen, de bevoegdheid van 
de algemene vergadering voor de enkelvoudige jaarrekening vast. Het huidige Wetboek 
van vennootschappen stipuleert dat de algemene vergadering bevoegd is om de 
jaarrekening te behandelen (“discuter”; art. 554, eerste lid W.Venn.1632), goed te keuren 
(“approuver”; art. 554, tweede lid W.Venn.) en vast te stellen (“arrêter”; art. 555 
W.Venn.1633). Algemeen wordt aangenomen dat de algemene vergadering soeverein 
beslist of zij de jaarrekening goedkeurt1634. Hoewel de goedkeuring van de jaarrekening 
verschilt van andere beslissingen in die zin dat zij geen “uitvoering” behoeft, gaat het 
daarbij niet om een loutere adviesbevoegdheid: pas na goedkeuring is de jaarrekening 
definitief en kan ze worden neergelegd bij de Nationale Bank1635. Indien de bestuurders de 
jaarrekening niet tijdig neerleggen, zijn zij op basis van art. 528 W.Venn. hoofdelijk 
aansprakelijk voor de schending van art. 98 W.Venn., waarbij de bewijslast omtrent het 
oorzakelijk verband met de geleden schade wordt omgekeerd in het voordeel van derden 
(art. 98, derde lid W.Venn.) en rekent de Nationale Bank een tarieftoeslag aan bij de 
kosten van neerlegging (art. 101, vijfde tot zevende lid W.Venn.).  
 
383. De bevoegdheid van de algemene vergadering over de jaarrekening blijft nochtans, 
behalve wat de winstbestemming betreft, relatief beperkt. De opmaak van de jaarrekening 
is immers een exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur die sinds jaar en dag 
expliciet door de wet wordt toegewezen (art. 92, § 1, eerste lid W.Venn.) en niet aan de 
algemene vergadering kan worden overgedragen of gedelegeerd1636, wat logisch is vanuit 
transactiekostenoogpunt. De bevoegdheid van het bestuursorgaan wordt impliciet 
bevestigd door diens mogelijke aansprakelijkheid1637: de raad van bestuur kan bezwaarlijk 
aansprakelijk zijn voor materies die niet tot zijn bevoegdheid behoren. Het 
jaarrekeningenrecht maakt sinds de codificatie van het vennootschapsrecht integraal deel 
uit van het vennootschapsrecht. Bestuurders kunnen dus hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
worden bij schending ervan1638. Naast deze burgerrechtelijke aansprakelijkheid hangen de 
bestuurders ook nog strafsancties boven het hoofd wanneer zij de regels inzake opmaak 
van de jaarrekening niet naleven (art. 126, § 1, 2° en 3° W.Venn.). 

                                              
1630 Volgens deze instructie moesten de statuten bepalen door wie en hoe de balans wordt goedgekeurd en moest de 
algemene vergadering de balans goedkeuren of er minstens kennis van nemen (Section VII, § 14 resp. VIII, § 20 van 
de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 
1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxi). 
1631 LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle, 384-385. Soms was dit een zaak voor de 
commissarissen, maar bij onenigheid met de raad van bestuur was het vaak toch de algemene vergadering die het 
laatste woord kreeg (A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxv. 
1632 Zo ook reeds art. 64, eerste lid Venn.W. 1873. 
1633 Zo ook reeds art. 64, tweede lid Venn.W. 1873 en zo ook art. 2:101, § 3 BW in Nederland. 
1634 Cass. 13 december 1965, Pas. 1966, I, 502. Zie ook Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 125-126. 
1635 Zoveel volgt uit de samenlezing van artikel 92, § 1 en 98, tweede lid W.Venn (Vr. en Antw. Kamer 2006-07, 22 
maart 2007, 32.279 (Vr. nr. 571 S. VERHERSTRAETEN)). De balanscentrale weigert dan ook niet door de algemene 
vergadering goedgekeurde (enkelvoudige) jaarrekeningen (CBN, Advies nr. 2014/4, 23 april 2014, Correctie van de 
jaarrekening, 2-3). 
1636 Art. 62 Wet van 1873; art. 75 Venn.W. 1932; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 528-529; PASSELECQ, 
Traité, 406, nr. 2706; WAUWERMANS, Manuel pratique, 404. Zo ook in Nederland: art. 2:101, § 1 BW 
1637 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 531; J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, “La rectification du bilan de la 
société anonyme en droit privé et en droit fiscal” (noot onder Cass. 12 mei 1989), RCJB 1992, (317) 325. 
1638 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 523. 
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Verder (nrs. 701 e.v.) wordt verdedigd dat wanneer de jaarrekening dan aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd, zij geen wijzigingen kan aanbrengen behalve in de 
winstbestemming. Bij afkeuring kan het bestuursorgaan de algemene vergadering 
opschorten of de afkeuring noteren, en een nieuwe versie opstellen, die dan wel door een 
verdergezette of nieuwe vergadering wordt goedgekeurd (zie art. 555 W.Venn.).  
 
384. BEOORDELING – In het licht van de in vorige subparagraaf gemaakte 
rechtseconomische analyse zou het zelfs volstaan dat de algemene vergadering beslist 
over de winstbestemming, zonder dat ze de rest van de jaarrekening hoeft goed te keuren. 
De opvatting dat de algemene vergadering bevoegd zou zijn over andere onderdelen van 
de jaarrekening dan de winstbestemming (zie ook nrs. 701 e.v.) is o.i. een weinig efficiënt 
relict uit de figuur van de lastgeving. Deze bevoegdheid werd inderdaad expliciet 
gebaseerd op haar juridische kwalificatie als lastgever1639. Boven (nr. 25) werd reeds 
beschreven hoe de toepassing van regels uit de lastgeving in de vennootschapscontext 
vandaag enkel nog wenselijk geacht wordt waar dat doelmatig is. Waar men in de 
typesituatie van lastgeving nog kan aannemen dat de lastgever alle handelingen van de 
lasthebber goedkeurt, is dat praktisch onmogelijk in de vennootschapscontext, waar net 
om die reden een bevoegdheidsverdeling wordt uitgetekend door de wet. In tegenstelling 
tot bij een gewone lastgeving is de jaarrekening van een vennootschap, gezien de beperkte 
aansprakelijkheid, ook van belang ten opzicht van derden, zodat de controle van de 
juistheid beter aan een commissaris wordt overgelaten. 
 
Mogelijks valt voor deze stelling ook een argument te rapen uit de bepalingen inzake 
geconsolideerde jaarrekeningen, waarin geen winstbestemming aan te pas komt. Het feit 
dat de algemene vergadering de geconsolideerde jaarrekening niet hoeft goed te 
keuren1640, lijkt op het eerste gezicht te bevestigen dat de goedkeuringsvereiste vooral 
geïnspireerd is door de nood om de algemene vergadering een zeg te geven over de 
winstbestemming. Toch moet men voorzichtig zijn met deze conclusie. Een goedkeuring 
van de geconsolideerde jaarrekening op het niveau van de moedervennootschap zou 
immers de facto een instructierecht impliceren ten aanzien van de 
dochtervennootschap(pen) en wellicht was dat wat de wetgever wilde vermijden. 
Aangezien vragen van groepsrecht buiten het bereik van dit proefschrift vallen, wordt hier 
niet verder op ingegaan. 
 

C. Voorstel de lege ferenda 

385. MINSTENS VERDUIDELIJKING GEWENST – Zolang de bevoegdheid over de 
winstbestemming deel uitmaakt van de bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarrekening, 
moet ook deze laatste bevoegdheid bij de algemene vergadering liggen. Deze 

                                              
1639 Verslag der vereenigde commissiën bij het wetsontwerp houdende wijziging van de wetten op de 
vennootschappen van koophandel, Parl. St. Senaat 1904-05, nr. 79, 116 (“De overlegging van de balans werd dus 
gelijkgesteld met aflegging van rekening waartoe elk gevolmachtigde verplicht is; bijgevolg is het logisch en stemt 
het overeen met den aard der zaken en met het gemeen recht aan de goedkeuring van de balans dezelfde 
uitwerkselen toe te kennen als aan de goedkeuring van de rekeningen van den gevolmachtigde.”); GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 449; RONSE, Algemeen deel, 344; WAUWERMANS, Manuel pratique, 454. 
1640 Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 561-562. 
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verwevenheid van bevoegdheden is echter noch optimaal noch noodzakelijk. Ook het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek draagt de vaststelling van de jaarrekening uitdrukkelijk 
op aan de algemene vergadering1641, maar duidt in zijn bepalingen omtrent de 
winstbestemming in de NV geen bevoegd orgaan aan1642. Toch leidt dit er tot een 
enigszins andere conclusie inzake de bevoegdheid voor winstbestemming dan in de 
Belgische rechtsleer. In Nederland wordt de vaststelling van het eventuele winstsaldo, 
waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is, immers scherper onderscheiden van de 
bestemming van de vastgestelde winst1643. Doorgaans vereisen de statuten een besluit tot 
winstbestemming van de algemene vergadering (zoals het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek sinds kort overigens voorschrijft voor de NV), al is het niet uitgesloten dat de 
statuten daarvoor een ander orgaan aanwijzen1644. Ter wille van de rechtszekerheid zou 
het nog beter zijn dat de wetgever de bevoegdheid over de jaarrekening (inclusief 
vaststelling van de te bestemmen winst) en de bevoegdheid voor de effectieve 
bestemming van de winst uitdrukkelijk afzonderlijk toewijst. Zo’n afzonderlijke 
toewijzing vindt men in de Franse Code de commerce, al is de uiteindelijke 
bevoegdheidsverdeling er vergelijkbaar met deze in België: de algemene vergadering 
stemt over de jaarrekening en is bevoegd voor de winstuitkering1645.  
 
386. AFSCHAFFING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING – De 
wetgever zou nog een stap verder mogen gaan. Enerzijds zou hij de bevoegdheid van de 
algemene vergadering kunnen beperken tot een besprekingsbevoegdheid of kennisname 
en anderzijds de beslissing over de winstbestemming uitdrukkelijk toekennen en er een 
afzonderlijk besluit voor vereisen, net zoals een kleine eeuw geleden voor de kwijting is 
gebeurd. Het voordeel daarvan zou zijn dat de algemene vergadering haar bevoegdheid 
over de jaarrekening niet zou kunnen aangrijpen om zich te mengen in het beleid en dat 
de raad van bestuur niet zou kunnen beweren dat bepaalde zaken door de algemene 
vergadering werden goedgekeurd via de jaarrekening. 
 
Een enigszins vergelijkbare aanpak treft men aan in Duitsland. De jaarrekening wordt er 
vastgesteld door de Vorstand en goedgekeurd door de Aufsichtsrat, al kunnen deze raden 
ook beslissen deze aan de algemene vergadering voor te leggen1646. De jaarrekening komt 
ook voor de algemene vergadering wanneer de Aufsichtsrat deze weigert goed te 
keuren1647. De tussenkomst van de algemene vergadering is echter hoogst 
uitzonderlijk1648. Haar bevoegdheid inzake de winstbestemming ligt wel vast. Daarbij is 
de algemene vergadering dan uiteraard gebonden aan het door de Vorstand en de 

                                              
1641 Art. 2:101, derde lid BW. 
1642 Art. 2:105 BW. 
1643 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 373; P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de 
BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 338. 
1644 BOSCHMA en SCHUTTE-VEENSTRA, “Winstuitkering” in Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boek 2 
Artikel 105; VAN DER HEIJDEN, E., VAN DER GRINTEN, W. en DORTMOND, P., Handboek voor de naamloze en de 
besloten vennootschap, Deventer, Kluwer, 2013, 736-737; P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, 
Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 338; A. SCHULTING, “Jaarrekening en winstbestemming” in Groene 
Serie Rechtspersonen. 
1645 Art. L. 225-100, voorlaatste lid resp. artt. L. 232-11 en 232-12 Code de commerce. 
1646 § 172 resp. § 172 Abs. 1 Satz 1 AktG. 
1647 § 173 AktG. 
1648 B. MOSSDORF, Spezielles Gesellschaftsrecht für börsennotierte Aktiengesellschaften in den EG-Mitgliedstaaten, 
Berlijn, De Gruyter, 2010, 318. 
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Aufsichtsrat vastgestelde jaarresultaat1649. Ook beslissen Vorstand en Aufsichtsrat binnen 
bepaalde grenzen wel eerst over de aanleg van reserves1650. 
 
Het recht van de Amerikaanse staat Delaware gaat nog verder. Daar hoeft de algemene 
vergadering de jaarrekening niet goed te keuren1651 en beslist de raad van bestuur om al 
dan niet dividenden uit te keren1652. Zover gaan de hier gemaakte aanbevelingen niet, 
omdat boven net werd aangetoond dat de algemene vergadering beter geplaatst is om over 
de winstbestemming te beslissen. 
 
In de praktijk werkt de goedkeuring van de jaarrekening vooral als goedkeuring van de 
winstbestemming. Wanneer de algemene vergadering de bestuurders kwijting verleent en 
niet ontslaat, passeren de meeste jaarrekeningen gewoonlijk zonder enige discussie over 
andere posten dan de winstbestemming1653 (wat nogmaals de minieme toegevoegde 
waarde van een beslissing over de jaarrekening zelf illustreert). Bovendien moet de 
jaarvergadering in elk geval worden bijeengeroepen en zal verder worden aangetoond dat 
de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake de andere posten dan de 
winstbestemming beperkt is tot een bevoegdheid tot goed- of afkeuring (nrs. 701 e.v.). De 
overbodige transactiekosten van de huidige regel blijven al bij al dus relatief beperkt, 
zodat de aanbeveling niet prioritair is. 
 

BESLUIT 

387. ALGEMENE EFFICIËNTIE, BEHALVE INZAKE DE JAARREKENING – Beslissingen waarbij 
bestuurders directe inherente belangenconflicten hebben, kunnen worden opgedeeld in 
beslissingen omtrent de positie van vennootschapsorganen en beslissingen van financieel 
beleid. 
 
388. In de eerste categorie is het inherente belangenconflict van de bestuurders zo flagrant 
dat de wetgever van oudsher de betrokken bevoegdheden aan de algemene vergadering 
toewijst. Het meest directe belangenconflict is wel dat bij de benoeming en het ontslag 
van bestuurders. Terecht houdt het Belgisch recht sterk vast aan de bevoegdheid van de 
algemene vergadering. Dat is niet alleen zo voor het ontslag, zelfs door middel van een ad 
nutum herroepbaarheid die in de ogen van het Hof van Cassatie van openbare orde is, 
maar ook voor de benoeming. Bij figuren als het cumulatief stemrecht en evenredige 
vertegenwoordiging keert steeds hetzelfde principe terug: zij mogen de werkelijke 
keuzevrijheid van de algemene vergadering niet aantasten. Dit criterium zal in deel III 
overigens blijken een ruimer belang te hebben. 
 
Ook bij de bestuurdersbezoldiging, en vooral bij de variabele remuneratie, spreekt het 
belangenconflict van de bestuurder voor zich. Traditioneel behoort deze dan ook tot de 
                                              
1649 §§ 174 Abs. 2, 58 Abs. 3 Satz 1 AktG; M. HOFFMANN-BECKING, “Gewinnverwendung” in H. GUMMERT en L. 
WEIPERT (eds.), Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, nrs. 1 en 14. 
1650 § 58 Abs. 2 AktG; M. HOFFMANN-BECKING, “Gewinnverwendung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), 
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, nrs. 1a en 4-8. 
1651 Het enige recurrente item voor de jaarvergadering is er de verkiezing van bestuurders: Del. Code Ann., tit. 8, 
§211(b). 
1652 Dit behoudens beperkingen in de charter: Del. Code Ann. tit. 8, § 170. 
1653 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 682. 
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bevoegdheid van de algemene vergadering, maar, wellicht mede ten gevolge van het 
impliciete karakter van deze bevoegdheid, is deze door de tijd aanzienlijk geërodeerd: de 
bevoegdheid zou enkel nog de globale bezoldiging van alle bestuurders samen betreffen 
(nr. 347) en verder (nrs. 668 e.v.) zal blijken dat men ook aanneemt dat een goedkeuring 
achteraf volstaat. Voor dat laatste zal de beoordeling in deel III niet mals zijn. De Wet van 
6 april 2010 keerde het tij in aandelengenoteerde vennootschappen door in bijzondere 
bevoegdheden te voorzien voor variabele remuneratie voor onafhankelijke, en later alle 
niet-uitvoerende bestuurders en voor weinig in de tijd gespreide variabele vergoeding van 
executives (uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en 
personen belast met het dagelijks bestuur; nr. 350). Aangetoond werd dat het 
belangenconflict van de bestuurders zich soms uitstrekt tot de remuneratie van managers. 
 
In de categorie van de beslissingen omtrent vennootschapsorganen stelden we tot slot nog 
een inherent belangenconflict vast bij de aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders, 
maar ook bij de kwijting, de exoneratie van bestuurdersaansprakelijkheid (indien men de 
geldigheid daarvan aanvaardt), de dading en zelfs de verzekering en de vrijwaring voor 
bestuurdersaansprakelijkheid. Op de laatste twee na, voldoet het Belgische recht aan de 
aanbevelingen. Hoewel minder evident, rijst er ook een inherent belangenconflict in 
hoofde van bestuurders bij de benoeming, de remuneratie en het ontslag van de 
commissaris. Deze laatste staat immers in voor de controle van de vennootschap en dus 
vooral het werk van de bestuurders. Ook hier wijst het Wetboek van vennootschappen 
terecht de algemene vergadering aan als bevoegd orgaan. 
 
389. In de categorie van de bevoegdheden van financieel beleid valt een inherent 
belangenconflict te ontwaren in hoofde van bestuurders wanneer het op de 
winstbestemming aankomt. Economen nemen aan dat bestuurders belang hebben bij 
minder uitkeringen van dividenden dan efficiënt zou zijn, omdat dergelijke uitkeringen 
hun speelruimte vermindert. De impliciete bevoegdheid van de algemene vergadering 
terzake, zoals die in vorig hoofdstuk werd vastgesteld, is dan ook gerechtvaardigd. 
Minder efficiënt is de bevoegdheidstoewijzing inzake de jaarrekening, die de algemene 
vergadering in haar geheel moet goedkeuren. Nochtans, zo werd verdedigd, valt er 
behalve voor het onderdeel van de winstbestemming geen inherent belangenconflict te 
bespeuren dat de bevoegdheid van de algemene vergadering zou noodzaken. O.i. zou de 
algemene vergadering via de jaarrekening niet mogen interfereren in specifieke boekingen 
of het algemeen beleid. Deel III zal terugkomen op deze bevoegdheid en aantonen dat zij 
niet zo groot is als zij op het eerste gezicht lijkt. 
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HOOFDSTUK 3. TOEWIJZING VAN MATERIES MET ZIJDELINGSE 
BELANGENCONFLICTEN 

 

INLEIDING 

390. In vorig hoofdstuk kwamen beslissingen aan bod waarbij bestuurders een inherent 
belangenconflict (een belangenconflict dat samenhangt met de positie van bestuurder zelf) 
hebben bij de essentie van de beslissing en die om die reden alleen al onder de 
bevoegdheid van de algemene vergadering moeten ressorteren. Daarnaast bestaan er ook 
beslissingen die in hun kern geen conflict veroorzaken voor bestuurders, maar waarbij 
deelaspecten van de beslissing dat wel doen. Hoewel het inherente belangenconflict dan 
slechts betrekking heeft op de voorwaarden van de concrete transactie, is het gevaar reëel 
dat het oordeel van bestuurders meer door die voorwaarden geleid wordt dan door de 
efficiëntie van de transactie. Zo kan het voorkomen dat bestuurders bij bepaalde efficiënte 
transactie gaan tegenpruttelen omdat hun positie in gevaar komt, of net aan inefficiënte 
transacties hun volle steun verlenen om de enkele reden dat de beslissing op de één of 
andere manier hun positie, voordelen of macht verbetert. Hoewel het belangenconflict zelf 
dan relatief gezien (t.o.v. het belang van de transactie) klein kan zijn, kunnen de agency-
kosten van een inefficiënte beslissing toch hoog oplopen ten gevolge van het belang van 
de transactie. Het gaat daarbij vooral om fundamentele wijzigingen – daarbij staat er 
immers meest op het spel en riskeren de agency-kosten hoog op te lopen: 

“reduction of agency costs is the most probable explanation for shareholders’ 
voting on fundamental corporate changes. Shareholders, as residual claimants, 
have the most to lose (or to gain) as a result of fundamental corporate changes. 
Moreover, the possibility of large gain or loss in these transactions because of 
their size is sufficient to overcome the collective action problems, particularly for 
institutional investors, that would make voting on ordinary business decisions 
meaningless.”1654 

 
Op basis van een toepassing van bovenstaande redenering verantwoordt dit hoofdstuk op 
bondige wijze de bevoegdheid van de algemene vergadering, de lege lata of de lege 
ferenda, voor acquisities en vervreemding van vennootschapsactiva en belangrijke 
overeenkomsten (Afdeling 1), overnamebescherming (Afdeling 2), kapitaalgerelateerde 
beslissingen (Afdeling 3), bepaalde statutenwijzigingen (Afdeling 4), fusie en splitsing 
(Afdeling 5) en ontbinding en vereffening (Afdeling 6). Daarbij wordt de toepassing 
ervan ruw getoetst in de huidige stand van het Belgische recht. Vermits het 
rechtseconomische kader enkel de grote lijnen van de bevoegdheidsverdeling aangeeft, 
wordt niet ingegaan op de specifieke vormgeving van elke bevoegdheid. Uit deze toetsing 
zal blijken dat het huidige recht indruist tegen het ontworpen kader wat de beschikking 
over vennootschapsactiva, het sluiten van belangrijke overeenkomsten en de 
statutenwijzigingen betreft. Op deze materies wordt daarom meer uitgebreid ingegaan. 
Afdeling 7 toont tot slot ook aan dat het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en tot 

                                              
1654 F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 1983, (395) 416. 
Zie ook E. ROCK, P. DAVIES, H. KANDA en R. KRAAKMAN, “Fundamental Changes” in KRAAKMAN et al., Anatomy 
(183) 184. 
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faillissement niet aan de voorwaarden voldoen om de algemene vergadering bevoegdheid 
toe te wijzen. 
 

AFDELING 1. VERVREEMDING VAN VENNOOTSCHAPSACTIVA EN ACQUISITIES 

391. INLEIDING – Deze afdeling onderzoekt de vervreemding en verwerving van 
belangrijke activa in ruime zin, of dat nu door een verbintenisrechtelijke figuur (zoals de 
(ver)koop) is, of door een vennootschapsrechtelijke figuur (zoals de inbreng). Daarbij 
wordt rekening gehouden met het gegeven dat inbreng een bijzondere vorm van 
verkrijging en vervreemding van activa is, voornamelijk omdat de vergoeding bestaat uit 
aandelen. Het doen van een overname wordt eveneens beschouwd onder de noemer van 
de verkrijging van activa en wordt dus ook in deze afdeling behandeld. Overgenomen 
worden, is echter geen overdracht van activa door de vennootschap, en wordt dan ook pas 
besproken in de volgende afdeling. 
 
§ 1 van deze afdeling concretiseert het rechtseconomische kader voor de vervreemding en 
verwerving van vennootschapsactiva. Vermits §  2 vaststelt dat het bestaande Belgische 
recht sterk indruist tegen de aanbevelingen die uit het rechtseconomische kader 
voortvloeien, wordt deze bevoegdheid grondig onderzocht. § 3 toont aan dat de 
inconsistente keuze van de Belgische wetgever problemen veroorzaakt en reikt oplossing 
aan naar positief recht. § 4 sluit af met een voorstel de lege ferenda. 
 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader 

A. Acquisities 

392. RECHTSTREEKSE AGENCY-KOSTEN – De grootste en gemakkelijkst observeerbare 
vorm van belangrijke acquisities door vennootschappen bestaat in de overname van een 
andere onderneming1655. De bestaande rechtseconomische en empirische literatuur spitst 
zich dan ook toe op deze vorm van verwerving van activa.  
 
Eén, of mits een welwillende lezing zelfs twee, van de drie belangrijkste motieven voor 
overnames hebben te maken met de divergerende belangen van bestuur en management 
enerzijds en aandeelhouders anderzijds1656. De drijfveer die daar los van staat, is het 
nastreven van economische efficiëntie en bestaat meer bepaald in de mogelijkheid om 
synergieën te realiseren. Een met agency-kosten verwante beweegreden bij overnames 
zou liggen in zelfoverschatting door bestuur en management (de zgn. hubris hypothesis). 
Wanneer zij ten onrechte denken dat ze de doelvennootschap beter kunnen waarderen dan 
de markt, en hun eigen waardering hoger ligt, leidt dat tot (inefficiënte) overnames1657. 
 

                                              
1655 R. MASULIS, C. WANG en F. XIE, “Corporate Governance and Acquirer Returns”, Journal of Finance 2007, 
(1851) 1852. 
1656 Voor een overzicht van de theorieën omtrent de motieven en effecten bij overnames, zie K. BYTTEBIER, Het 
vijandige overnamebod, Antwerpen, Maklu, 1993, 85-158. 
1657 R. ROLL, “The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers”, Journal of Business 1986, 197-216. 
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Een derde potentiële drijfveer ligt in de mogelijkheid voor bestuurders en managers om 
private voordelen te bekomen ten koste van de aandeelhouders, m.a.w. met agency-kosten 
tot gevolg. Vooral op het einde van overnamegolven blijken vooral irrationele 
overwegingen en eigenbelang van het management aan de basis te liggen van 
overnames1658. Zo kan het zijn dat bestuurders en managers de onderneming uitbreiden 
om hun status te verhogen of omdat de groei van de onderneming (of bv. de totale omzet) 
een factor is in de berekening van hun variabele remuneratie (empire building)1659. Bij de 
analyse van de bevoegdheid inzake winstuitkering (nr. 371) werd reeds gewezen op de 
“free cash flow hypothesis” van JENSEN, dat bestuurders en managers van 
vennootschappen met overtollige cashreserves de neiging kunnen hebben om inefficiënte 
investeringen te verkiezen boven een winstuitkering aan de aandeelhouders, ook als dat 
laatste efficiënter zou zijn. Deze theorie vindt steun in empirische vaststellingen. 
Ondernemingen die hun schuldgraad verhogen, blijken nadien minder omvangrijke 
acquisities te doen en deze acquisities blijken gemiddeld een positief abnormaal 
rendement opleveren terwijl acquisities vóór de verhoging van de leverage nog een 
negatief abnormaal rendement teweegbrachten1660. Meerdere andere studies liggen in 
dezelfde lijn en stellen vast dat overname-aankondigingen door vennootschappen met 
overtollige cash gewoonlijk een koersdaling uitlokken, hetgeen suggereert dat deze 
vennootschappen zich hebben bezondigd aan overbieden1661. Investeringen in nieuwe 
activiteiten kunnen in de agency-verklaring tot slot ook bedoeld zijn om de posities van 
de bestuurders en managers beschermen. Door te diversifiëren kan een vennootschap 
immers de volatiliteit van haar inkomsten reduceren, hetgeen op zijn beurt de 
overlevingskansen van de vennootschap vergroot1662.  
 
393. ONRECHTSTREEKSE AGENCY-KOSTEN – Naast de genoemde agency-kosten bij de 
beslissing zelf, kan een overname ook indirecte agency-kosten met zich meebrengen. 
Overnames versterken het belangenconflict tussen bestuur en management enerzijds en 
aandeelhouders anderzijds in publieke vennootschappen1663. De diversificatie van 
activiteiten laat de onderneming toe om de volatiliteit van haar inkomsten te verminderen, 
en zo ook de overlevingskansen van de vennootschap én de posities van de bestuurders te 
verzekeren1664. Bovendien hebben grotere vennootschappen geleidelijk ook meer kapitaal 

                                              
1658 M. MARTYNOVA en L. RENNEBOOG, “A Century of Corporate Takeovers: What Have we Learned and Where do 
we Stand?”, Journal of Banking and Finance 2008, (2148) 2171-2172. 
1659 M. EISENBERG, “The Structure of the Corporation”, Columbia Law Review 1989, (1461) 1472; M. JENSEN, 
“Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review 1986, (323) 
323; O. WILLIAMSON, The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, 
Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1964. 
1660 M. MALONEY, R. MCCORMICK en M. MITCHELL, “Managerial Decision Making and Capital Structure”, The 
Journal of Business 1993, 189-217. 
1661 J. HARFORD, “Corporate Cash Reserves and Acquisitions”, Journal of Finance 1999, 1969-1997; L. LANG, R. 
STULZ en R. WALKLING, “A Test of the Free Cash Flow Hypothesis: The Case of Bidder Returns”, Journal of 
Financial Economics 1991, 315-335. Contra J. HARRISON en D. OLER, “The Influence of Debt on Acquisition 
Performance”, Academy of Management Proceedings 2008, 1-6. 
1662 Y. AMIHUD en B. LEV, “Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers”, Bell Journal of 
Economics 1981, 605-617. 
1663 R. MASULIS, C. WANG en F. XIE, “Corporate Governance and Acquirer Returns”, Journal of Finance 2007, 
(1851) 1852. 
1664 Y. AMIHUD en B. LEV, “Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers”, Bell Journal of 
Economics 1981, 605. 
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nodig en kennen ze een grotere verspreiding van het aandeelhouderschap1665, wat de 
controle door aandeelhouders minder intens maakt (zie nr. 111) 
 
394. GLOBALE EMPIRISCHE TOETSING – Wanneer men de effecten van een overnamebod 
op de beurskoers van de bieder nader onderzoekt, moet men er zich van bewust zijn dat 
deze doorkruist worden door tal van andere factoren. Het type van overname is daar één 
van: een horizontale overname zal wellicht beter ontvangen worden dan een verticale, die 
wijst op diversifiëring en mogelijks empire building. Ook de financieringswijze speelt een 
rol: financiering met aandelen kan de beurskoers van de bieder negatief beïnvloeden, 
omdat de vennootschap daarmee het signaal geeft dat eigen aandelen mogelijks 
overgewaardeerd zijn. Het is hier echter niet de bedoeling alle factoren te onderzoeken, 
maar een globaal beeld te krijgen van de impact van een overname op de 
aandeelhouderswaarde bij de bieder. 
 
Voor alle vijf fusie- en overnamegolven (de vroege jaren 1900, de jaren ‘20, de jaren ‘60, 
de jaren ’80 en de jaren ‘901666) blijkt een enorme discrepantie tussen het effect van een 
succesvol overnamebod op de beurskoers van de bieder en dat op de beurskoers van de 
doelvennootschap. Waar in Afdeling 2 de gunstige effecten voor de belaagde 
vennootschap duidelijk mogen blijken (nr. 460), haalt de biedende vennootschap 
gemiddeld geen of hooguit een klein positief abnormaal rendement en maakt hij geregeld 
zelfs verliezen1667. Deze verdeling van de winst in het voordeel van de doelvennootschap 
gaat uit van een degelijke overnamewetgeving die misbruiken door de bieder zoveel 
mogelijk uitsluit1668. Eén studie stelde zelfs vast dat de meeste acquisities later weer 
werden afgestoten en dat die afstoting gepaard ging met een positief rendement1669. 
 

                                              
1665 M. BECHT en A. ROEL, “Blockholding in Europe: An International Comparison”, European Economic Review 
1999, 1049; C. VAN DER ELST, Aandeelhouderschap van beursgenoteerde vennootschappen, Gent, Larcier, 2001, 
330. 
1666 Voor een beknopte beschrijving van de verschillende overnamegolven, zie M. MARTYNOVA en L. RENNEBOOG, 
“A Century of Corporate Takeovers: What Have we Learned and Where do we Stand?”, Journal of Banking and 
Finance 2008, (2148) 2149-2152. 
1667 R. BRUNER, “Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker”, Journal of Applied Finance 
2002, (48) 51-56 (literatuuroverzicht m.b.t. de overnamegolf van de jaren ’90); J. FRANKS en R. HARRIS, 
“Shareholder Wealth Effects of Corporate Takeovers. The U.K. Experience 1955-1985”, Journal of Financial 
Economics 1989, afl. 23, 225-249; M. GOERGEN en L. RENNEBOOG, “Shareholder Wealth Effects of European 
Domestic and Cross-Border Takeover Bids”, European Financial Management 2004, 9-45 (onderzoek van de 
effecten van de aankondiging van Europese overnamebiedingen); G. JARRELL, J. BRICKLEY en J. NETTER, “The 
Market for Corporate Control: The Empirical Evidence Since 1980”, Journal of Economic Perspectives 1988, (49) 
53-54 (literatuuroverzicht m.b.t. de overnamegolf van de jaren ‘80); M. JENSEN en R. RUBACK, “The market for 
corporate control, the scientific evidence”, Journal of Financial Economics 1983, (5) 16-22 (literatuuroverzicht met 
talrijke verwijzingen); M. MARTYNOVA en L. RENNEBOOG, “A Century of Corporate Takeovers: What Have we 
Learned and Where do we Stand?”, Journal of Banking and Finance 2008, (2148) 2159 (literatuuroverzicht voor de 
vijf overnamegolven); S. MOELLER, F. SCHLINGEMANN en R. STULZ, “Wealth Destruction on a Massive Scale? A 
Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave”, Journal of Finance 2005, 757-782. 
1668 Zie M. BRADLEY, A. DESAI en H. KIM, “Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and Their Division 
between the Stockholders of Target and Acquiring Firms”, Journal of Financial Economics 1988, (3) 14: 
wetswijzigingen die aan de bieder informatieverplichtingen opleggen en verschillende bieders gelijke kansen geven 
hebben het totale waarde-effect niet beïnvloed, maar wel de verdeling ervan tussen de aandeelhouders van de bieder 
en deze van de doelvennootschap. 
1669 S. KAPLAN en M. WEISBACH, “The Success of Acquisitions, Evidence from Divestitures”, Journal of Finance 
1992, 107-139. 
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De resultaten op langere termijn, waarbij de onderzochte “event window” zich uitstrekt 
over een aantal jaar na de aankondiging van het overnamebod, zijn evenmin 
bemoedigend. Hoewel de totale waarde (voor aandeelhouders van bieder en doelwit 
samen) bij aankondiging positief is, blijken op overnames doorgaans koersdalingen te 
volgen in de jaren nadien1670. De vastgestelde langetermijneffecten zijn echter minder 
betrouwbaar, vermits het moeilijk is om het effect van de overname te isoleren van de 
impact van andere gebeurtenissen in de jaren na de overname en omdat de gerapporteerde 
resultaten meer afhangen van de waarderingsmethode die gebruikt wordt om de 
referentiekoers te bepalen (de koers in de hypothese dat er geen overname was 
geweest)1671. Studies over de operationele rendabiliteit van M&A-transacties voor 
overnemers zijn daarom een interessante aanvulling. Ook daar zijn de resultaten 
ontnuchterend: zij stellen geen statistisch significant verband vast met een verbetering of 
vermindering van de prestaties na de transactie en dit niet alleen in VS maar ook in 
Europa1672. 
 
395. Wanneer men deze weinig positieve resultaten voor aandeelhouders van biedende 
vennootschappen samenlegt met de boven (nr. 392) genoemde voordelen van bestuur en 
management bij acquisities, lijken inherente belangenconflicten reëel in het domein van 
acquisities. Een aantal agency-strategieën kunnen deze conflicten mitigeren. Boven 
(nr. 392) werd er reeds op gewezen dat overnames tot betere resultaten leiden wanneer de 
bieder over weinig cashreserves beschikt en de aandeelhouders op die manier de teugels 
nauwer kunnen aanhouden. Daarnaast gaat, zoals steeds wat minder in Europa (nr. 87), 
een disciplinerend effect uit van de marktwerking: vennootschappen die slechte 
overnames doen, lopen een groter risico om nadien zelf overgenomen te worden1673. Toch 
mag men zich niet al te veel op deze vormen van discipline verlaten: door 
overnamebescherming kan een vennootschap het risico om zelf overgenomen te worden 
na een inefficiënte overname sterk verminderen. Vennootschappen met overname-
bescherming doen dan ook vaker slechte acquisities, gemeten aan de sterkere negatieve 
reactie van de aandelenkoers1674 (zie ook nr. 460).  
 
396. Uit onderzoek blijkt dat het eerste agency-conflict inderdaad een niet 
verwaarloosbare factor is bij overnames. Economen hebben gepoogd na te gaan welke 
van boven (nr. 392) vermelde drijfveren doorslaggevend is bij overnames door de 
correlatie te onderzoeken tussen de waardestijging van de doelvennootschap en de totale 
waardestijging (van biedende vennootschap en doelvennootschap samen) bij de 
overname. Wanneer de overname plaatsvindt wegens synergievoordelen verwachten zij 
een positieve correlatie, aangezien zowel de biedende als de doelvennootschap voordeel 

                                              
1670 M. MARTYNOVA en L. RENNEBOOG, “A Century of Corporate Takeovers: What Have we Learned and Where do 
we Stand?”, Journal of Banking and Finance 2008, (2148) 2164. 
1671 Ibid., 2152-2153 en 2164 en de talrijke verwijzingen aldaar. 
1672 Zie de studies beschreven in R. BRUNER, “Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker”, 
Journal of Applied Finance 2002, (48) 56-58. Deze onderzochten België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, 
het VK en de VS. 
1673 J. HARFORD, “Corporate Cash Reserves and Acquisitions”, Journal of Finance 1999, 1969-1997; L. LANG, R. 
STULZ en R. WALKLING, “A Test of the Free Cash Flow Hypothesis: The Case of Bidder Returns”, Journal of 
Financial Economics 1991, 315-335; M. MITCHELL en K. LEHN, “Do Bad Bidders Become Good Targets?”, Journal 
of Political Economy 1990, 372-398. 
1674 R. MASULIS, C. WANG en F. XIE, “Corporate Governance and Acquirer Returns”, Journal of Finance 2007, 
1851-1889. 
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zou halen uit de transactie. Indien de agency-hypothese de overname kan verklaren zou de 
correlatie negatief moeten zijn, omdat de aandeelhouders van de biedende vennootschap 
waarde vernietigd zien. Tot slot zouden de waardestijging van de doelvennootschap en de 
totale waardestijging geen correlatie vertonen wanneer overschatting aan de grond ligt 
van de overname: een koerswinst van de aandelen van de doelvennootschap zou dan niet 
wijzen op waardecreatie, maar op een eenvoudige transfer van waarde van de biedende 
vennootschap naar de aandeelhouders van de doelvennootschap. De resultaten van 
dergelijke onderzoeken tonen aan dat synergieën doorgaans het hoofdmotief vormen, 
maar dat hubris ook een belangrijke rol speelt. In overnames met een negatieve totale 
waarde is agency de bepalende beweegreden1675. 
 
397. De gedane vaststellingen beperken zich overigens niet tot overnames van 
vennootschappen, maar lijken ook op de verwerving van losse (maar aanzienlijke) activa 
geldigheid te vinden. Bij de verkoop van activa is het vooral de verkopende vennootschap 
die er wel bij vaart1676 (zie nr. 400). Aan de kant van de koper blijken agency-conflicten 
een rol te spelen: vennootschappen met een lagere GIM-index, m.a.w. met sterkere 
aandeelhoudersrechten (daarover nr. 323), doen immers minder kapitaaluitgaven 
(CAPEX) en overnames1677 (zie ook nr. 460). Het gaat daarbij telkens om belangrijke 
activa; aangezien het belangenconflict hier zijdelings is, vereist ook het 
rechtseconomische kader een materialiteitsdrempel. 
 

B. Vervreemding van activa 

398. RECHTSTREEKSE AGENCY-KOSTEN – De economische theorie onderscheidt drie 
mogelijke redenen waarom vennootschappen belangrijke activa vervreemden, die in 
beginsel alle drie waarde creëren. De aanleiding tot de verkoop kan ten eerste een 
economische schok in de sector zijn of het feit dat een andere onderneming de activa meer 
efficiënt kan aanwenden en er dus een hogere waarde aan geeft. De waardevermeerdering 
is dan exogeen en heeft niets te maken met enige problemen in de verkopende 
vennootschap. Een afstoting van activa in reactie op een economische schok zal niet altijd 
leiden tot verbeterde prestaties voor de afstotende vennootschap, maar kan zich beperken 
tot het vermijden van een achteruitgang. 
 
De twee overige beweegredenen vertonen opnieuw min of meer een verband met agency-
conflicten. Bij deze redenen is de waardevermeerdering endogeen, d.i. vindt zij haar 
oorsprong in het bedrijf zelf. Waarde ontstaat dan door inefficiënte investeringen uit het 
verleden te corrigeren die vaak het gevolg zijn van het nastreven van eigen belangen door 
bestuur en management. De eerste van deze twee redenen voor de vervreemding van 
activa ligt in het elimineren van negatieve synergieën. Op die manier kan de 
vennootschap beter focussen op de kernactiviteiten, de zgn. “conglomerate discount” 
                                              
1675 E. BERKOVITCH en M. NARAYANAN, “Motives for Takeovers: An Empirical Investigation”, Journal of Financial 
and Quantitative Analysis 1993, 347-362; M. GOERGEN en L. RENNEBOOG, “Shareholder Wealth Effects of 
European Domestic and Cross-Border Takeover Bids”, European Financial Management 2004, (9) 33-34. 
1676 D. DEPAMPHILIS, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, San Diego, Academic Press, 2011, 
hfst. 15; M. SLOVIN, M. SUSHKA en J. POLONCHEK, “Methods of Payment in Asset Sales: Contracting with Equity 
versus Cash”, Journal of Finance 2005, 2385-2407. 
1677 P. GOMPERS, J. ISHII en A. METRICK, “Corporate Governance and Equity Prices”, Quarterly Journal of 
Economics 2003, (107) 135-137. 
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verminderen en de operationele rendabiliteit verhogen1678. Het afstoten van activa met de 
bedoeling om de focus van de activiteiten te verhogen of om verlieslatende activa weg te 
doen blijkt doorgaans meer winst op te leveren dan andere afstotingen en dit zowel in 
termen van rendement voor de aandeelhouders als in operationele rendabiliteit en zowel 
op korte als op lange termijn1679.  
 
De tweede en meest agency-gerelateerde reden is te vinden in de opbrengst van de 
verkoop. Voor vennootschappen die zware kosten lijden ten gevolge van asymmetrische 
informatie, “debt overhang” (een hoge schuldgraad die het onmogelijk maakt om 
bijkomende leningen aan te gaan) of agency-conflicten, kan de verkoop van activa ook 
een gemakkelijke, of zelfs de enige manier vormen om geldmiddelen op te halen1680. Er is 
onderzoek dat uitwijst dat de vervreemding van activa in deze hypothese geen waarde 
creëert voor de vervreemdende vennootschap1681. 
 
In de mate dat de vervreemding van activa agency-conflicten kan verhelpen, is het niet 
uitgesloten dat raad van bestuur en management efficiënte verkoopmogelijkheden afslaan 
uit eigenbelang. Dat geldt des te meer wanneer de vervreemding alle vennootschapsactiva 
betreft, wegens een bijkomend agency-conflict. In dat geval is het immers waarschijnlijk 
dat bestuur en management hun positie verliezen1682. 
 
399. ONRECHTSTREEKSE AGENCY-KOSTEN – Waar de afstoting van vennootschapsactiva 
de directe agency-kosten kan terugdringen, kan zij tegelijk echter indirecte agency-kosten 
met zich meebrengen. Wanneer de activa tegen cash verkocht worden, verhoogt dat de 
beschikbare liquiditeiten, hetgeen de speelruimte van bestuurders en managers vergroot 
(zie nrs. 371). Op die manier kan een verkoop een nieuw agency-conflict doen ontstaan of 
een bestaand agency-conflict verergeren. Zeker wanneer de verkoop bedoeld was om geld 
op te halen, dreigen de prestaties van de vennootschap te verzwakken1683. 
 
Empirisch onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat het aandelenrendement bij de 
afstotende vennootschap veel meer stijgt bij een share deal (waarbij de afstotende 
vennootschap aandelen verwerft in ruil voor de activa) dan bij een cash deal (verkoop van 

                                              
1678 D. DEPAMPHILIS, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, San Diego, Academic Press, 2011, 
hfst. 15; R. HANSON en M. SONG, “Long-Term Performance of Divesting Firms and the Effect of Managerial 
Ownership”, Journal of Economics and Finance 2003, (321) 322. 
1679 K. JOHN en E. OFEK, “Asset Sales and Increase in Focus”, Journal of Financial Economics 1995, 105-126; K. 
KAISER en A. STOURAITIS, “Agency Costs and Strategic Considerations Behind Selloffs: The UK Evidence”, 
European Financial Management 2001, 319-349; S. KAPLAN en M. WEISBACH, “The Success of Acquisitions, 
Evidence from Divestitures”, Journal of Finance 1992, 107-139. Contra G. ALEXANDROU en S. SUDARSANAM, 
“Shareholder Wealth Effects of Corporate Selloffs: Impact of Growth Opportunities, Economic Cycle, and 
Bargaining Power”, European Financial Management 2001, 237-258. 
1680 D. DEPAMPHILIS, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, San Diego, Academic Press, 2011, 
hfst. 15; R. HANSON en M. SONG, “Long-Term Performance of Divesting Firms and the Effect of Managerial 
Ownership”, Journal of Economics and Finance 2003, (321) 322. 
1681 K. KAISER en A. STOURAITIS, “Agency Costs and Strategic Considerations Behind Selloffs: The UK Evidence”, 
European Financial Management 2001, 319-349. 
1682 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 452; L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 
2005, 833. 
1683 R. HANSON en M. SONG, “Long-Term Performance of Divesting Firms and the Effect of Managerial 
Ownership”, Journal of Economics and Finance 2003, (321) 323. 
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activa tegen geld)1684. Bij verkooptransacties in cash kan men verder onderscheiden 
naargelang de aanwending van de opbrengst: het abnormaal rendement bij de 
aankondiging van de transactie ligt hoger wanneer met de opbrengst schulden worden 
afbetaald of wanneer de opbrengst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd1685. 
 
400. GLOBALE EMPIRISCHE TOETSING – Er bestaat een overvloed aan literatuur die de 
reactie van de effectenmarkt op de aankondiging van een verkoop van activa onderzoekt. 
In het algemeen stellen zij een positief abnormaal rendement vast, vooral voor de 
vervreemdende vennootschap1686. Zelfs in de Amerikaanse proxy contests voor 
bestuurdersposities (daarover nrs. 316 en 319) zou een groot deel van het positieve effect 
te verklaren zijn door winsten wanneer de dissidente activiteit leidt tot verkoop van de 
onderneming1687. Men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat ondernemingsspecifieke 
en externe factoren een belangrijke rol spelen in het effect van verkoop op de 
ondernemingswaarde1688. Afstotingen waarbij geen bedoeling publiek gemaakt wordt, 
blijken dan ook geen waarde te creëren1689. De effecten op langere termijn zijn nog meer 
ambigu, met zowel studies die wijzen op een negatief langetermijneffect op de 
aandeelhouderswaarde1690 als studies die wijzen op betere prestaties dan in de 
controlegroep van vennootschappen die geen activa van de hand gedaan hebben1691. Net 
zoals bij acquisities (nr. 394) moet men de waargenomen effecten op lange termijn 
voorzichtig interpreteren omwille van de talloze methodologische moeilijkheden bij de 
meting. 
 
401. Bij de vervreemding van activa kan men het bestaan van belangenconflicten niet op 
algemene en ondubbelzinnige wijze vaststellen. De tegenstrijdigheid van belangen komt 
iets sterker uit de verf bij de aanwending van de opbrengst van de transactie. Strategieën 
ter reductie van agency-kosten beïnvloeden dan ook de prestaties van de vennootschap na 
de afstoting van activa. Zo werd vastgesteld dat de prestaties na de transactie in sterk 
verband staan met het de participatie van managers (en in het bijzonder de CEO) in het 
kapitaal van de vennootschap1692. Bestuurders en managers met een groot aandelenpakket 

                                              
1684 M. SLOVIN, M. SUSHKA en J. POLONCHEK, “Methods of Payment in Asset Sales: Contracting with Equity versus 
Cash”, Journal of Finance 2005, 2385-2407. 
1685 K. KAISER en A. STOURAITIS, “Agency Costs and Strategic Considerations Behind Selloffs: The UK Evidence”, 
European Financial Management 2001, 319-349. 
1686 G. ALEXANDROU en S. SUDARSANAM, “Shareholder Wealth Effects of Corporate Selloffs: Impact of Growth 
Opportunities, Economic Cycle, and Bargaining Power”, European Financial Management 2001, 237-258; D. 
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European Financial Management 2001, 319-349. 
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1692 Ibid.. 
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zijn immers onderhevig aan sterke prikkels om de activiteiten te verbeteren die voorheen 
negatieve synergieën vertoonden, om de free cash flow en de daarmee gepaard gaande 
agency-problemen te reduceren en/of om de opbrengsten van de verkoop te investeren op 
een manier die de aandeelhouderswaarde ten goede komt1693. De bevoegdheid om te 
beslissen over de aanwending van de verkoopprijs heeft echter meer te maken met de 
bevoegdheid inzake dividenduitkering, acquisities, ontbinding of doelwijziging dan met 
de bevoegdheid inzake vervreemding zelf, al wordt verder aangetoond dat zij daar door 
omstandigheden zeer nauw mee verbonden kan zijn (zie § 3). 
 
402. Door de ruime diversiteit in afstotingstransacties is het ook moeilijk om algemene 
uitspraken te doen over de meest voorkomende beweegreden. Een bekende studie van 
LANG, POULSEN en STULZ vond indicaties dat bestuur en management een verkoop van 
activa veeleer onderneemt om op gemakkelijke wijze fondsen te werven om daarmee 
eigen belangen na te streven dan om de operationele efficiëntie te verbeteren. Zij steunen 
die stelling op de vaststelling dat de typische onderneming in hun steekproef slecht 
presteert voor de verkoop en dat de gemiddelde koersreactie op de verkoop alleen positief 
is wanneer de opbrengst wordt uitbetaald aan schuldeisers of aandeelhouders. Uit de 
slechte voorafgaande prestaties leiden de auteurs af dat de typische verkopende 
vennootschap dat doet omwille van zijn precaire financiële situatie, waarbij 
asymmetrische informatie, debt overhang of agency-kosten van een te grote vrijheid voor 
bestuur en management het ophalen van bijkomend kapitaal te duur maken. Het feit dat de 
markt de opbrengsten van de verkoop verdisconteert als ze niet worden uitgekeerd 
suggereert dan weer dat er hoge agency-kosten zijn, waardoor een deel van de waarde van 
de opbrengst verloren gaat als het bedrag in de vennootschap gehouden wordt1694. 
 
Deze bevindingen worden genuanceerd in een ander onderzoek, dat steunt op eenzelfde 
vaststelling dat verkopende vennootschappen slecht presteren vóór de verkoop en goed 
erna, maar zonder te differentiëren naargelang de aanwending van de opbrengsten. 
Daaruit wordt gededuceerd dat de afstoting de werkzaamheden van de onderneming 
verbetert, mogelijks door zich te ontdoen van negatieve synergieën. Indien de activa 
vervreemd zouden zijn om geldmiddelen op te halen of om in te spelen op een 
economische schok, zouden de prestaties immers niet noodzakelijk verbeteren. De 
zwakke prestaties van de vennootschap vóór de afstoting van de activa zouden in deze 
visie dus niet enkel het gevolg zijn van agency-conflicten en blijken ook niet gerelateerd 
met het aandelenbezit van het management1695.  
 
Door geen rekening te houden met de aanwending van de opbrengst van de transactie, 
riskeert laatstgenoemde studie o.i. belangrijke aspecten over het hoofd te zien. Een latere 
studie die specifiek handelt over de allocatie van de opbrengsten van de verkoop van 
dochtervennootschappen ligt immers in lijn van de meer genuanceerde bevindingen van 
LANG, POULSEN en STULZ. De studie stelt vast dat de kans op uitkering van de opbrengst 
afneemt en het abnormale rendement toeneemt als de vennootschap meer groeikansen in 

                                              
1693 Ibid., 324. 
1694 L. LANG, A. POULSEN en R. STULZ, “Asset Sales, Firm Performance, and the Agency Costs of Managerial 
Discretion”, Journal of Financial Economics 1995, afl. 37, 3-37. 
1695 R. HANSON en M. SONG, “Long-Term Performance of Divesting Firms and the Effect of Managerial 
Ownership”, Journal of Economics and Finance 2003, 321-336. 
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het vooruitzicht heeft, hetgeen de efficiëntiehypothese lijkt te bevestigen. 
Vennootschappen die de opbrengsten behouden, blijken echter steeds te overinvesteren in 
vergelijking met hun peers in de sector. Deze overinvesteringen zijn geen inhaalmaneuver 
ten gevolge van liquiditeitsbeperkingen vóór de verkoop, want zij doen zich vooral voor 
in vennootschappen die er warmpjes bij zitten. Het bijhouden van de opbrengsten lijkt dus 
in eerste plaats ingegeven door agency-gebaseerde motieven, zoals het financieren van 
projecten die het eigenbelang van het management dienen1696. 
 

C. Inbrengtransacties 

403. VERWERVING DOOR INBRENG – Bij de verwerving van belangrijke activa die 
voortvloeit uit een kapitaalverhoging met inbreng in natura, is het inherente 
belangenconflict in hoofde van de bestuurders nog intenser. Bovenop de boven 
beschreven eigen belangen bij het vergroten van de onderneming, doen zich dan immers 
de (verder beschreven; nrs. 467-469) belangenconflicten voor die geassocieerd zijn met 
kapitaalverhogingen. 
 
404. VERVREEMDING DOOR INBRENG – Bij de vervreemding van belangrijke activa door 
inbreng ervan in een andere vennootschap is het belangenconflict van andere aard dan in 
de boven beschreven hypothese van een verkoop (of vergelijkbare rechtsfiguur). In 
tegenstelling tot de verkoop kan een dergelijke inbreng het eigen belang van de 
bestuurders bevorderen, het eerste agency-conflict versterken en de 
aandeelhouderswaarde schaden. De inbreng van activa in een andere onderneming (een 
derde vennootschap, dochtervennootschap of eventueel een joint venture) maakt van de 
vennootschap een piramidestructuur, althans wanneer het gaat om een belangrijke inbreng 
waarvoor zij een significante participatie ontvangt. Door de inbreng worden de activa 
aldus aan de controle van de aandeelhouders onttrokken, terwijl de bestuurders vaak (via 
de aandelenparticipatie die de inbrengende vennootschap in ruil ontvangt) inspraak 
kunnen uitoefenen in de algemene vergadering en zelfs de raad van bestuur van de 
vennootschap waarin de activa werden ingebracht. Dit belangenconflict werd reeds 
uitgebreid beschreven bij de bespreking in hoofdstuk II.1 van de Duitse Holzmüller-
doctrine inzake de impliciete bevoegdheid van de algemene vergadering voor inbreng van 
belangrijke activa, zodat naar daar verwezen wordt (nrs. 285-290). 
 

§ 2. Bewogen geschiedenis en tekortkomingen van het huidige recht 

A. Vervreemding van activa 

1. Principiële bevoegdheid voor daden van beschikking 

405. ONBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN TOT 1973 – Tot 1973 was de bevoegdheid van 
de raad van bestuur met betrekking tot activa van de vennootschap beperkt tot daden van 
beheer (zie nr. 156). Behoudens uitdrukkelijk mandaat aan de raad van bestuur was enkel 

                                              
1696 T. BATES, “Asset Sales, Investment Opportunities, and the Use of Proceeds”, Journal of Finance 2005, 105-135. 
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de algemene vergadering bevoegd voor daden van beschikking1697. In principe kon de 
raad van bestuur dus niet op eigen houtje het geheel of een gedeelte van de onderneming 
verkopen1698. In werkelijkheid was de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake de 
vervreemding van activa niet geheel onbestaande en zelfs niet eens onbelangrijk. De 
afbakening tussen daden van bestuur en daden van beschikking moest immers gebeuren in 
het licht van de aard en het voorwerp van de vennootschap. Gebruikelijke daden van 
exploitatie moesten bijgevolg als daden van bestuur worden beschouwd, ook al waren ze 
op zich strikt genomen een daad van beschikking1699. Bovendien werden in de praktijk 
ruime bevoegdheden gedelegeerd aan de raad van bestuur, waaronder typisch deze tot het 
stellen van daden van beschikking (zie nr. 162). 
 
406. BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN SINDS 1973 – De wet van 6 maart 1973 vormde 
een radicale breuk met de principiële onbevoegdheid van het bestuursorgaan inzake 
beschikkingshandelingen. Zoals boven beschreven (zie nr. 168), verlegde deze wet de 
residuaire bevoegdheid van de algemene vergadering naar de raad van bestuur. Aangezien 
de bevoegdheid voor daden van beschikking niet uitdrukkelijk aan één of ander orgaan 
toegewezen werd door de Vennootschappenwet, ook niet na de wet van 6 maart 1973, 
was deze begrepen in de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan. Daaruit volgt dat 
de raad van bestuur bevoegd werd om activa van de vennootschap te vervreemden, hoe 
groot ook in getale of in omvang en ongeacht de juridische vorm van vervreemding. 
Initieel gold dat ook onverkort voor de inbreng van activa in een andere vennootschap1700. 
Zelfs wanneer een hele bedrijfstak of een algemeenheid werd ingebracht, deed de raad 
van bestuur dit door middel van een gemeenrechtelijke inbreng in natura1701. Vandaag 
dekt de inbrengbevoegdheid van het bestuursorgaan enkel nog de inbreng van 
afzonderlijke actiefbestanddelen1702 en van een bedrijfstak mits opt-out uit het bijzondere 
regime (nr. 410). Ook moet men rekening houden met de bevoegdheid van de algemene 
vergadering tot vervreemding van eigen effecten indien het vervreemde goed eigen 
aandelen in de vervreemdende vennootschap omvat (art. 622, § 2 W.Venn.; nr. 481). Toch 
zal blijken dat deze uitzonderingen minder verregaand zijn dan het rechtseconomische 
kader voorschrijft. 
 

                                              
1697 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 9; P. NAMUR, Le Code de 
Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 186, nr. 1027. Reeds de Conseil d’Etat vergde het akkoord van 
de algemene vergadering voor de vervreemding van onroerende goederen, het hypothekeren en een dading of een 
arbitrage-overeenkomst (DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, 192). 
1698 Krachtens de theorie van de essentiële elementen (zie hoofdstuk II.3) was ook de bevoegdheid van de algemene 
vergadering beperkt bij vervreemdingen die bv. de aard van de vennootschap veranderden, in welk geval unanimiteit 
vereist was (GILSON, Les modifications aux statuts, 299-303). 
1699 P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 186-187, nr. 1027; RYCX, Traité, I, 
219; VAN RYN, Principes, I, 393. 
1700 F. BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De 
nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (303) 320. 
1701 BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak”, 310, 325; J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe 
regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, Not. Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 1. 
1702 Voor de overdracht van de handelszaak die geen algemeenheid of bedrijfstak uitmaakt, bestaat geen specifiek 
vennootschapsrechtelijk regime, zodat dit moet gebeuren volgens de regels voor de onderdelen ervan (P. DELLA 

FAILLE, Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 154). 
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2. Vervreemding of verwerving in overnamecontext 

407. OVERNAMEBESCHERMING IN DE JAREN ’80 EN ’90 – De overnamewetgeving van het 
einde van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90 bracht twee uitzonderingen aan op de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan om te beschikken over de vennootschapsactiva. 
Vooreerst legde het overnamebesluit van 8 november 1989 de verweermiddelen van het 
bestuur bij een vijandig overnamebod aan banden. Eén van de beperkingen die het besluit 
invoerde, was dat na de kennisgeving van een openbaar overnamebod enkel de algemene 
vergadering gerechtigd is om beslissingen te nemen of verrichtingen uit te voeren die een 
belangrijke invloed hebben op de samenstelling van de activa en passiva van de 
vennootschap1703. Om discussies over de legaliteit van het besluit uit te roeien (zie 
nr. 172), werd dezelfde bepaling opgenomen in de wet van 18 juli 1991 (oud art. 33bis, 
§ 3, 2° Venn.W.; huidig art. 557 W.Venn.)1704. Tijdens de parlementaire voorbereiding 
daarvan werd expliciet erkend dat deze bepaling een uitzondering maakt op de regel dat 
de raad van bestuur kan beschikken over belangrijke delen van het vennootschaps-
vermogen krachtens zijn residuaire bevoegdheid1705. De Wet van 18 juli 1991 deed nog op 
een tweede manier afbreuk aan de principiële bevoegdheid van het bestuursorgaan tot 
vervreemding van activa. Sinds deze behoeven contractuele clausules die invloed hebben 
op het vermogen, zoals een beschikking over de activa, en afhankelijk zijn van een 
wijziging van de controle over de vennootschap immers steeds het fiat van de algemene 
vergadering (nu art. 556 W.Venn.)1706. Beide uitzonderingen worden rechtseconomisch 
onderzocht in het kader van de beslissingsbevoegdheid over het welslagen van een 
overnamebod, omdat zij daar hun bestaansreden vinden (zie nr. 464). 
 

3. Inbreng en overdracht van algemeenheid en bedrijfstak 

408. VERSTERKING VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN DE JAREN ‘90 – Tijdens de jaren 
’90 is de inbrengbevoegdheid van het bestuursorgaan, in lijn met de toen hernieuwde 
aandacht voor de algemene vergadering (zie nrs. 172 e.v.), wat geërodeerd. De Wet van 
13 april 1995 voerde een bijzondere procedure in voor de inbreng en overdracht van een 
algemeenheid of een bedrijfstak in het kapitaal van een andere vennootschap1707. 
 
409. INBRENG VAN EEN ALGEMEENHEID – Sinds 1995 stelt de wet duidelijk dat de 
beslissing over de inbreng door de vennootschap van een algemeenheid, in het kapitaal 
van een andere vennootschap, aan de algemene vergadering toekomt (art. 761, § 1 

                                              
1703 Art. 8 KB 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, BS 11 november 1989, 18.603. 
1704 Art. 2 wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 
november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de 
openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 1991, 16.516. De tekst van art. 8 KB 8 november 1989 werd later 
vervangen door een verwijzing naar de gelijkluidende bepaling in de Vennootschappenwet (art. 8 KB 21 april 1999 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de 
wijzigingen in de controle op vennootschappen, BS 19 juni 1999, 23.170). 
1705 Verslag namens de comissie “ad hoc” handelsvennootschappen, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1107/3, 314. 
1706 Art. 56 wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 
november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de 
openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 1991, 16.516. 
1707 Art. 72 wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 
november 1935, BS 17 juni 1995, 17.492. 
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W.Venn.). Deze bevoegdheid berustte op een betwiste interpretatie van de Derde en 
Zesde Richtlijn1708. Daardoor werd voor de procedure van inbreng van een algemeenheid 
en bedrijfstak inspiratie geput uit de door Europa geharmoniseerde regelingen voor fusie 
en splitsing en werd er ook daarbuiten verwezen naar de bepalingen inzake fusie en 
splitsing (oud art. 174/65 Venn.W.; huidig art. 677 W.Venn.). Volgens een aantal auteurs 
was deze analoge toepassing onterecht, omdat de bewuste richtlijnen enkel zouden van 
toepassing zouden zijn op transacties waarbij de aandelen niet aan de overdragende 
vennootschap zelf, maar aan haar aandeelhouders toekomen, hetgeen bij inbreng van 
algemeenheid niet het geval is1709. 
 
De bevoegdheid van de algemene vergadering voor de inbreng van algemeenheid brengt 
het Belgische vennootschapsrecht weer meer in lijn met het rechtseconomische kader van 
deze studie. De beperking tot algemeenheden is echter een al te beperkte toepassing van 
het materialiteitscriterium, waardoor het rechtssysteem ook zijn samenhang verliest (zie 
daarover § 3). 
 
410. INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK – Voor de inbreng van een bedrijfstak is de naleving 
van de bijzondere procedure niet verplicht (art. 759, tweede lid W.Venn.). De 
gemeenrechtelijke inbreng in natura, zonder tussenkomst van de algemene vergadering 
(nr. 406), blijft m.a.w. een optie middels een expliciete opt-out1710. Daarmee verliest de 
vennootschap wel het voordeel dat de inbreng in globo tegenstelbaar is aan derden en dat 
de begunstigde vennootschap rechtsopvolger is onder algemene titel (art. 763 
W.Venn.)1711. Als gevolg daarvan zal zij voor elke onderdeel van de bedrijfstak de 
bijzondere voorschriften voor de tegenwerpelijkheid moeten toepassen. Wanneer er 
weinig activa of passiva zijn, of wanneer zij bij een intragroepstransactie voornamelijk 
bestaan uit schulden en schuldvorderingen binnen een vennootschapsgroep, zal dit echter 
geen zware last vormen. De voorkeur zal dan vaak uitgaan naar de gemeenrechtelijke 
procedure, die in tegenstelling tot de bijzondere procedure, geen tussenkomst van de 
algemene vergadering en geen wachttermijn tussen neerlegging van het voorstel en de 
effectieve inbreng vereist1712. 
 
411. In de bijzondere procedure voor de inbreng van een bedrijfstak bewaart de wet het 
stilzwijgen over de bevoegdheid. Art. 761 W.Venn. schrijft de goedkeuring door de 
                                              
1708 Art. 31 Derde Richtlijn en art. 25 Zesde Richtlijn. 
1709 BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak”, 308-309 en 317; SELLESLAGHS, Inbreng en 
overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, 16; T. TILQUIN, “Le transfert d’une universalité ou d’une branche 
d’activité”, JT 1996, (493) 508 (impliciet, door te stellen art. 19, § 1, b Derde Richtlijn vereist dat aandeelhouders 
van de opgeslorpte vennootschap aandeelhouders van de opslorpende vennootschap moeten worden). Contra K. 
GEENS, “Fusie en splitsing als constitutieve rechtshandelingen – Discontinuïteit van de ontbonden rechtspersoon en 
continuïteit van zijn aandeelhouders” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, Kalmthout, 
Biblo, 1994, (11) 16 (voorzichtig); L. LAMBRECHT, “Structuurwijzigingen in de vennootschappelijke onderneming. 
Overdracht of inbreng van een bedrijfstak in een vennootschap”, Jura Falc. 1985-86, (508) 532; P. VAN 

OMMESLAGHE, “Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et selon la nouvelle 
loi” in JEUNE BARREAU (ed.), Les fusions et les scissions internes en droit commercial et en droit fiscal, Brussel, 
Bruylant, 1993, 61 en 67-68. 
1710 Verslag namens de bijzondere commissie (handelsvennootschappen), Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1086/2, 394. 
1711 Een uitzondering zijn de onroerende goederen en intellectuele rechten die in de bedrijfstak of algemeenheid 
zitten (J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, 
Not. Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 5; BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak”, 321). 
1712 J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, Not. 
Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 11; SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, 46. 
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algemene vergadering enkel voor in geval van inbreng van een algemeenheid. Om deze 
reden wordt meestal aangenomen dat de raad van bestuur bevoegd is overeenkomstig het 
boven beschreven algemeen principe (nr. 406)1713. Bovendien behoudt de vennootschap 
bij een inbreng van een bedrijfstak zelf nog een zekere activiteit, of minstens zekere 
activa, zodat de operatie minder verregaand is dan de inbreng van een algemeenheid1714. 
Voorstanders van een tussenkomst van de algemene vergadering werpen op dat art. 759 
W.Venn. toelaat om bij de inbreng van een bedrijfstak af te wijken van artt. 760 t.e.m. 
762 W.Venn., hetgeen zou veronderstellen dat art. 761 W.Venn. in beginsel wél van 
toepassing is op de inbreng van een bedrijfstak1715. De verwijzing is echter te vaag en te 
algemeen om op zich een afwijking van de wettelijke residuaire bevoegdheid van het 
bestuursorgaan in te houden1716. 
 
Uitzonderlijk zal toch de tussenkomst van de algemene vergadering vereist zijn, maar dan 
op andere gronden. Dit is vooreerst het geval wanneer de bedrijfstak eigen aandelen van 
de overdragende vennootschap of aandelen in de moedervennootschap bevat (art. 622, § 2 
en 627, eerste lid W.Venn.; nr. 481) en de bijzondere procedure voor inbreng van een 
bedrijfstak niet werd gevolgd zodat er geen overgang ten algemene titel is en de 
uitzondering van art. 621, 2° W.Venn. dus geen toepassing vindt. De bevoegdheid van de 
algemene vergadering betreft dan specifiek de eigen aandelen en niet de gehele transactie. 
De algemene vergadering wordt soms wel bevoegd voor de hele transactie in de tweede 
uitzonderingssituatie, namelijk als er openbaar bod werd gelanceerd op de vennootschap 
(art. 557 W.Venn.; nr. 464). 
 
412. OVERDRACHT VAN ALGEMEENHEID OF BEDRIJFSTAK – De overdracht van een 
algemeenheid of bedrijfstak gebeurt in principe overeenkomstig de regels die gelden voor 
elk van de bestanddelen ervan. Krachtens het boven uiteengezette beginsel ressorteert een 
dergelijke overdracht onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan (zie nr. 406). Art. 770 
W.Venn. laat de partijen echter toe een overdracht ten algemene titel te bewerkstelligen, 
door de overdracht te onderwerpen aan het regime voor inbreng van algemeenheid of 
bedrijfstak. Als de partijen gebruik maken van deze mogelijkheid en het gaat om een 
overdracht van een algemeenheid, zal de verkoop toch de goedkeuring van de algemene 
vergadering vergen1717, net zoals de inbreng van een algemeenheid (nr. 409). Deze 
goedkeuring is niet vereist wanneer voor het bijzondere regime geopteerd wordt voor de 

                                              
1713 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 1117; J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe regime inzake inbreng en 
overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, Not. Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 11; A. GOEMINNE en N. VERBIST, 
“De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, (355) 368; K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht 
van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 85-88; T. TILQUIN, “Le transfert d’une universalité ou d’une 
branche d’activité”, JT 1996, (493) 506; Instituut voor bedrijfsrevisoren, Jaarverslag 1996, 149-150. Zie ook J. 
COUTURIER, “Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, AFT 1998, (139) 144. 
1714 D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-96”, TRV 1996, (451) 475. 
1715 BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak”, 328. Zie ook P. DELLA FAILLE, Fusions, 
acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 424; J. VAN BAEL, “De herstructurering van 
onderneming in de reparatiewet” in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 
1995, Antwerpen, Maklu, 1996, (391) 409. 
1716 Zie T. TILQUIN, “Le transfert d’une universalité ou d’une branche d’activité”, JT 1996, (493) 506, vn. 214. 
1717 T. TILQUIN, “Le transfert d’une universalité ou d’une branche d’activité”, JT 1996, (493) 508; A. GOEMINNE, 
“Commentaar bij art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., 
Mechelen, Kluwer, 10. 
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overdracht van een bedrijfstak1718, althans indien men de meerderheidsstelling volgt 
(nr. 411). 
 
De keuze of een overdracht volgens het gemeenrechtelijke regime dan wel volgens het 
inbrengregime gebeurt, ligt de facto bij het bestuursorgaan. In het eerste geval is immers 
geen vroegere bekendmaking naar de aandeelhouders voorgeschreven dan door de 
publicatie van de akte (krachtens art. 770, derde lid W.Venn.). 
 

4. Polemiek en bevestiging van de principiële bevoegdheid 

413. BEVESTIGING – De principiële mogelijkheid van het bestuur om op basis van zijn 
residuaire bevoegdheid belangrijke of zelfs alle activa van de vennootschap te verkopen, 
werd sinds 1973 meermaals bevestigd1719. Ook in de reeds vermelde wettelijke 
uitzonderingen die in de jaren ’80 en ’90 werden ingevoerd, kan men een bijkomende 
bevestiging van de regel lezen (nrs. 407 en 408). Het economische belang van een 
dergelijke beslissing doet daar op zich niet van af1720.  
 
414. POLEMIEK BIJ DE TELOORGANG VAN FORTIS – De bevoegdheidsvraag werd niettemin 
op sterk gemediatiseerde wijze opgerakeld bij de teloorgang van Fortis Bank. Nog voor 
de overname van ABN Amro door Fortis (in consortium met Royal Bank of Scotland en 
Banco Santander) was verwerkt, brak de kredietcrisis in alle hevigheid uit. Als gevolg 
daarvan en in het bijzonder tijdens het weekend van 27 en 28 september 2008 kwam de 
Fortis-groep in acute liquiditeitsproblemen. Eén van de pogingen om een tekort te 
vermijden, bestond erin dat de Nederlandse overheid de Nederlandse delen van de groep 
overkocht. Deze overeenkomst werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Fortis 
Bank NV/SA (kleindochtervennootschap van de Belgische resp. Nederlandse genoteerde 
vennootschappen Fortis NV/SA en Fortis N.V.) zonder enige tussenkomst van de 
algemene vergadering op welk niveau dan ook. Daarnaast kocht de Belgische overheid1721 
de aandelen van Fortis Bank NV/SA die ze nog niet bezat na een inschrijving op een 
eerdere kapitaalverhoging, om vervolgens haar controleparticipatie in Fortis Bank NV/SA 
verder te verkopen aan het Franse BNP Paribas SA, dat ook de controle zou verwerven 
over Fortis Insurance Belgium NV en Fortis Banque Luxembourg SA. Deze 
overeenkomsten werden in een vergadering van 5 op 6 oktober 2008 goedgekeurd door de 

                                              
1718 A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, TRV 1998, (355) 
370; A. GOEMINNE, “Commentaar bij art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 12. 
1719 Kh. Antwerpen 26 maart 2004, TRV 2007, 199, JDSC 2008, 231, noot M. CALUWAERTS en JDSC 2009, 71; 
Antwerpen 2 maart 2006, TRV 2007, 192, noot C. CLOTTENS, JDSC 2008, 134 en JDSC 2008 (samenvatting), 189; 
P. BAERT, “Commentaar bij art. 522 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en 
V., Mechelen, Kluwer, losbl.; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 290; P. DELLA FAILLE, 
Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 152; GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 
1993, 1035; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 275; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 270; D. WILLERMAIN, 
“Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et 
réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 125-126; D. VAN 

GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-96”, TRV 1996, (451) 474. Zie ook Verslag namens 
de commissie “ad hoc” handelsvennootschappen, Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1107/3, 314. 
1720 Kh. Luik 17 oktober 2003, JDSC 2006, 106 en TBH 2005, 429. 
1721 De Belgische overheid verwierf de aandelen in Fortis Bank NV/SA via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij. 
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raad van bestuur van Fortis Bank NV/SA en op 6 oktober 2008 door die van de 
modervennootschappen van deze laatste (nl. Fortis Brussels NV en Fortis Utrecht N.V.) 
Onder de Belgische holdingvennootschap (inmiddels herdoopt tot “Ageas NV/SA”) bleef 
niet veel meer over dan de zgn. toxische producten (die later ook werden verkocht) en de 
internationale verzekeringsactiviteiten1722. 
 
De ophef die ontstond rond de uitverkoop van de Fortis-groep was immens. De Fortis-
aandelen werden immers aangehouden door een breed publiek, dat de waarde van zijn 
beleggingen zag wegsmelten en zich buitenspel gezet voelde doordat alle beslissingen op 
bestuursniveau waren genomen. Volgens hen kon de verkoop van nagenoeg alle activa 
van de vennootschap niet plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring van de 
algemene vergadering. In de concrete omstandigheden van de zaak werd voornamelijk 
gesteund op bepalingen in de statuten en het corporate governance-charter, op basis 
waarvan het geschil uiteindelijk ook werd beslecht1723, maar de hele saga zette de 
theoretische bevoegdheidskwestie wel sterk in het daglicht.  
 
415. HERBEVESTIGING – De wetgever liet zich niet onbetuigd en reageerde met de Wet 
van 2 juni 20101724 en later ook het koninklijk besluit van 3 maart 20111725. In 
systeemrelevante financiële instellingen faciliteren zij de beschikking over alle of een 
groot deel van de vennootschapsactiva en andere ingrijpende maatregelen in crisissituaties 
die de stabiliteit van het Belgische of internationale financiële stelsel dreigen aan te 
tasten. Niet alleen werd daartoe aan de Belgische Staat een verregaande inmenging 
toegestaan, maar ook werd aan de raad van bestuur van deze instellingen toegelaten 
desgevallend af te wijken van statutaire bevoegdheidsbeperkingen1726. Met deze afwijking 
heeft de wetgever impliciet maar zeker de bevoegdheid van de raad van bestuur 

                                              
1722 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 271-273. Over de Fortis-saga, zie ook: W. VAN GERVEN, “Van de Generale 
naar Fortis” in M. FAURE en W. RAUWS (eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en 
familierecht. Huldeboek Mr. Jos Van Goethem, Antwerpen, Intersentia, 2009, 63-75. 
1723 KG Kh. Brussel 18 november 2008 (Deminor / Fortis, SFPI en BNP Paribas) JT 2008, 703, noot en TRV 2008, 
699; KG Kh. Brussel nr. R.K. 212/2008, 18 november 2008 (A. e.a. / Fortis, SFPI en BNP Paribas) Bank Fin.R. 
2008, 387, noot, RPS 2009, 486, TBH 2008, 902, noot en TRV 2008, 688; Brussel 12 december 2008, Bank Fin.R. 
2008, 399, noot, JT 2009, 62, noot, JLMB 2009, 388, noot C. BRULS, RPS 2009, 432 en TRV 2009, 67, noot. Het 
arrest werd verbroken in cassatie maar omwille van een gebrek in de motivering (Cass. 19 februari 2010, JT 2010, 
140, noot, JLMB 2010, 392, noot G. DE L., RABG 2010, 691, noot M. BAETENS-SPETSCHINSKY, RABG 2010, 1355, 
noot E. DE KEZEL, RPS 2009, 421, concl. J. LECLERCQ, noot WDR, TBH 2010 (weergave), 433 en TRV 2010, 277, 
noot). Op het ogenblik dat de zaak voor de verwijzingsrechter kwam, waren de omstandigheden echter gewijzigd 
door de goedkeuring door de algemene vergadering van de heronderhandelde verkoop. Een andere vraag is of een 
eventuele vereiste goedkeuring door de algemene vergadering wel op het niveau van de beursgenoteerde 
holdingvennootschappen Fortis NV/SA en Fortis N.V. moest gebeuren. Deze holdingvennootschappen hielden 
slechts onrechtstreeks de aandelen in Fortis Bank NV/SA aan, via een 50% participatie van elke holding in het 
kapitaal van Fortis Brussels NV, de moedervennootschap van Fortis Bank NV/SA. 
1724 Artt. 3, 5 en 6 wet 2 juni 2010 tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en 
financiële sector, BS 14 juni 2010, 37.063. 
1725 Art. 196 KB 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, BS 9 
maart 2011, 15.623. Dit besluit geeft uitvoering aan art. 26 wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 
1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, BS 
28 september 2010, 59.140. 
1726 Art. 26bis, § 8 Controlewet Verzekeringen; art. 57bis, § 8 wet Statuut Kredietinstellingen; art. 23bis, § 8 wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; art. 36/27, § 8 wet 22 
februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. Zie hierover K. GEENS en 
C. CLOTTENS, “Financieel recht: een stand van zaken 2011” in K. GEENS (ed.), Themis – Vennootschap- en 
financieel recht, Brugge, Die Keure, 2011, (105) 111-113. 
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herbevestigd om het vennootschapsvermogen geheel of gedeeltelijk te verkopen wanneer 
de statuten niet anders bepalen. Inmiddels werd deze regeling voor kredietinstellingen wel 
weer vervangen door de Bankenwet van 25 april 2014, die het leeuwendeel van de 
Bankherstel- en resolutierichtlijn anticipatief omzet. Wanneer een kredietinstelling in 
gebreke blijft of dit nakend is, kan een afwikkelingscollege opgericht binnen de Nationale 
Bank onder bepaalde voorwaarden een bijzondere afwikkelingsprocedure opstarten 
waarin dit college een verregaande bevoegdheid toekomt1727. Overdrachten kunnen 
daarbij plaatsvinden zonder goedkeuring van het bestuursorgaan of de algemene 
vergadering van de kredietinstelling, niettegenstaande elke strijdige wettelijke, statutaire 
of contractuele bepaling1728. 
 

B. Acquisities 

416. ONDUIDELIJKHEID OVER DE BEVOEGDHEID TOT 1973 – Hoewel de verwerving van 
activa in principe geen daad van beschikking vormt1729, bestond er tot 1973 een zekere 
verwarring omtrent de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Soms werd zelfs de aankoop 
van machines en terreinen als een daad van beschikking beschouwd die buiten de 
bevoegdheidssfeer van het bestuur viel1730. 
 
417. BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN, INCLUSIEF OVERNAMES – De 
verschuiving van de residuaire bevoegdheid naar het bestuursorgaan in 1973 nam alle 
mogelijke twijfel weg omtrent diens bevoegdheid voor de aankoop van activa. De 
aankoop van individuele activa, maar ook die van een bedrijfstak of algemeenheid, is 
vandaag onomstotelijk een zaak voor het bestuursorgaan1731. Dat geldt ook voor de koop 
van of inschrijving op aandelen, niet alleen wanneer die een financiële investering 
uitmaken, maar ook wanneer zij een echte deelneming vormen in de onderliggende 
vennootschap1732. De beslissing om een overname te doen, hoe belangrijk die ook is voor 
de verwervende vennootschap, en ongeacht of het gaat om een share deal of een asset 
deal, behoort de lege lata dus tot de residuaire bestuursbevoegdheid. 
 
De principiële acquisitiebevoegdheid van de raad van bestuur wordt vaak doorkruist door 
een bevoegdheid van de algemene vergadering inzake kapitaalverrichtingen. In die 
situaties zal de tussenkomst van de algemene vergadering vaak alsnog nodig zijn. Dat is 
ten eerste het geval wanneer de verwerving eigen effecten (in de verwervende 
vennootschap zelf) betreft (nr. 481). Indien die eigen effecten echter worden verworven 
als deel van een overgedragen bedrijfstak of algemeenheid is de goedkeuring door de 

                                              
1727 Zie in het bijzonder art. 244 wet 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 7 mei 
2014, 36.794. 
1728 Zie in het bijzonder art. 268, § 1 wet 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 7 
mei 2014, 36.794. 
1729 DE PAGE, Traité élémentaire,V, 800; F. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 12; 
V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 56. 
1730 WAUWERMANS, Manuel pratique, 201. 
1731 A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, (355) 368; A. 
GOEMINNE, “Commentaar bij art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 11. 
1732 F. BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De 
nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (303) 320; K. GEENS, “Fusie of 
openbaar bod?”, Bank Fin. 1990, (445) 450. 
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algemene vergadering niet vereist. Art. 620 W.Venn. moet immers wijken indien de 
overdracht (of inbreng) ten algemene titel gebeurt (art. 621, 2° W.Venn.), zoals in de 
bijzondere procedure van art. 760 W.Venn.1733 Ten tweede zal de aankoop alsnog de 
goedkeuring van de algemene vergadering vergen wanneer zij als een quasi-inbreng 
gekwalificeerd wordt (zie nr. 418 en 607). Toch zijn deze uitzondering niet voldoende in 
het licht van het hier gehanteerde rechtseconomische kader, dat voor alle aanzienlijke 
verwervingen de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbeveelt. 
 
418. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING VOOR VERWERVING DOOR 

INBRENG – Een bijzondere vorm van “verwerving” van activa maakt deel uit van een 
aloude wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering, die niet naar het 
bestuursorgaan overgeheveld werd in 1973. Deze betreft de inbreng in natura van activa 
in het kapitaal van de vennootschap, waarbij het kapitaal dus verhoogd wordt. De 
bevoegdheid van de algemene vergadering is dan een corollarium van diens bevoegdheid 
inzake kapitaalveranderingen (daarover Afdeling 3). 
 
Deze aloude bevoegdheid blijft ook gelden wanneer de inbreng een algemeenheid of 
bedrijfstak betreft1734. Krachtens de bijzondere regeling van inbreng van algemeenheid 
stelt het bestuursorgaan van de “verkrijgende” vennootschap samen met dat van de 
inbrengende vennootschap een voorstel op (art. 760 W.Venn.; over de betekenis van dit 
voorstel, zie nrs. 600 e.v.). De algemene vergadering beslist over het bedrag van de 
kapitaalverhoging, de uit te geven aandelen, de in te brengen goederen en, meer 
algemeen, de voorwaarden van de inbreng1735. Daarbij kan de specifieke procedure voor 
de wijziging van rechten verbonden aan categorieën van aandelen (artt. 280 en 560 
W.Venn.) van toepassing zijn en moet vaak ook de bijzondere verslagplicht voor uitgifte 
beneden fractiewaarde gevolgd worden1736. De bevoegdheid van de algemene vergadering 
is niet exclusief. Indien de raad van bestuur beschikt over een machtiging voor toegestaan 
kapitaal kan hij dit ook, zij het binnen de grenzen en beperkingen van het toegestaan 
kapitaal, zoals die van art. 606, eerste lid, 1° W.Venn.1737 Ten onrechte beweren sommige 
auteurs dat het voorstel van de raad van bestuur in dit geval al bindend zou zijn (zie 
daarover nr. 601). 
 

                                              
1733 F. BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De 
nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (303) 336. 
1734 J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, Not. 
Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 3; K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 207; K. 
SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 88-89 en 92. 
1735 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 95-96, 100. 
1736 Het bedrag van de kapitaalverhoging is beperkt tot het boekhoudkundige netto-actief, terwijl de werkelijke 
waarde meestal hoger ligt. Om de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap toch correct te vergoeden, wordt 
aan hen een hoog aantal aandelen uitgereikt, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De wet maakt 
daarbij geen uitzondering voor de procedure van uitgifte beneden fractiewaarde zoals bij fusie en splitsing in art. 582 
W.Venn. (K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 79). 
1737 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 88-89, 92, 94, 
100. 
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§ 3. Problematische verhouding met de bevoegdheid tot doelwijziging en 
ontbinding 

419. INLEIDING – Doordat de toewijzing van de bevoegdheid tot vervreemding en 
verwerving van belangrijke activa niet consistent is met het rechtseconomische kader, dat 
de wetgever in het algemeen wel heeft gevolgd, ontstaan mogelijks 
bevoegdheidsconflicten. Wanneer een vervreemding of verwerving van belangrijke activa 
van de vennootschap gevolgd wordt door een doelwijziging of ontbinding, kan men zich 
de vraag stellen of de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur voor de 
vervreemding van activa niet had moeten wijken voor de bevoegdheid van de algemene 
vergadering voor doelwijziging en/of ontbinding. Deze vraag wordt hier onderzocht voor 
de meest waarschijnlijke hypothese, nl. de vervreemding van activa. 
 
De eerste subparagraaf stelt vast dat de vervreemding van activa niet systematisch leidt tot 
doelwijziging of ontbinding, maar de tweede wijst uit dat dit in bepaalde concrete 
omstandigheden wel het geval kan zijn. De derde subparagraaf toont aan dat de 
toegewezen bevoegdheid van de algemene vergadering inzake ontbinding en 
doelwijziging primeert krachtens de automatische voorrang daarvan op de “adaptieve” 
residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur en biedt een antwoord op de vraag in 
welke mate en op welk ogenblik de algemene vergadering dan moet tussenkomen. De 
argumentatie in deze paragraaf brengt het recht meer in lijn met het rechtseconomische 
kader, maar berust uitsluitend op positief recht en blijkt daardoor de normatieve 
voorschriften van § 1 niet voldoende te kunnen waarmaken (laatste subparagraaf). 
 

A. Geen systematische ontbinding 

420. POLEMIEK OMTRENT ONTBINDING VAN RECHTSWEGE – Het mogelijke conflict tussen 
de bevoegdheid van het bestuursorgaan om te beschikken over de vennootschapsactiva en 
de ontbindingsbevoegdheid van de algemene vergadering kwam voor het eerst uitgebreid 
aan de orde in het kader van het gerechtelijk akkoord door boedelafstand (concordat 
judiciaire par abandon d'actif). Deze oude vorm van gerechtelijk akkoord liet de 
schuldeisers toe om de activa van de schuldenaar te realiseren en daarmee de schulden te 
voldoen. Zij werd afgeschaft door de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 
akkoord1738, maar de bevoegdheidsdiscussie die zich errond heeft ontsponnen, biedt 
interessante inzichten voor de vervreemdingsbevoegdheid en meer bepaald de 
wisselwerking daarvan met de ontbindingsbevoegdheid. 
 
421. VAN RECHTSWEGE ONTBINDING BIJ VERVREEMDING ALLE ACTIVA – Net zoals bij 
traditionele vormen van vervreemding van activa (nr. 405) werd tot 1973 meestal 
aangenomen dat het bestuursorgaan geen gerechtelijk akkoord met boedelafstand kon 
aanvragen als het in de statuten geen beschikkingsbevoegdheid had gekregen1739. Sinds de 
wet van 6 maart 1973 de residuaire bevoegdheid bij het bestuursorgaan legde (nrs. 168 en 
406), is de beslissing om een gerechtelijk akkoord aan te vragen, bij gebreke aan een 

                                              
1738 Art. 60 wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, BS 28 oktober 1997, 18.550. 
1739 M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le 
dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 41; 
RESTEAU, Traité, II, 109, nr. 904. 
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expliciete wettelijke toewijzing van de bevoegdheid daarover, in principe een 
bevoegdheid van het bestuursorgaan. Toch luidde de meerderheidsopvatting tot het einde 
van de jaren ’80 dat de aanvraag tot gerechtelijk akkoord met boedelafstand nog steeds 
enkel mogelijk was met het voorafgaandelijke akkoord van de algemene vergadering. In 
tegenstelling tot een gewoon gerechtelijk akkoord was een aanvraag tot gerechtelijk 
akkoord met boedelafstand immers niet gericht op de voortzetting van activiteiten 
(nr. 556). Met een dergelijke aanvraag deed de vennootschap integendeel afstand van al 
haar activa1740, hetgeen de ontbinding van rechtswege zou impliceren wegens tenietgaan 
van de zaak krachtens het toenmalige art. 1865, 2° BW (nu art. 39, 2° W.Venn.)1741. 
Aangezien ontbinding een exclusieve bevoegdheid is van de algemene vergadering, zo 
ging de redenering impliciet, strekte de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan 
zich niet uit tot beslissingen die de ontbinding met zich meebrengen1742. 
 
In de rechtsleer werd inderdaad geregeld aangenomen dat een vennootschap die haar 
installaties of haar hele patrimonium overdraagt, in principe ontbonden was wegens 
tenietgaan van de zaak1743. Het Hof van Cassatie bevestigde in 1955 dat een vennootschap 
na een inbreng van al haar activa in een andere vennootschap van rechtswege ontbonden 
was1744. In casu werd het vennootschapsvermogen echter ingebracht in een nieuwe 
vennootschap met een andere rechtsvorm om de toenmalige onmogelijkheid van 
omzetting van de rechtsvorm te omzeilen. Het is in dat licht dat men de uitspraak van het 
Hof moet lezen dat het gaat om nieuwe rechtspersoon en dat de oude rechtspersoon door 
deze transactie is ontbonden en vereffend. Over de interne bevoegdheidsverdeling rees 
daarbij geen discussie. Bovendien is sinds 1967 de omzetting van vennootschappen 
mogelijk (zie nr. 517), zodat het cassatie-arrest van 1955 geen goede basis vormt om te 
beweren dat de inbreng of verkoop van alle activa en passiva steeds leidt tot ontbinding 
van rechtswege1745. 
 
422. GEEN VAN RECHTSWEGE ONTBINDING TENZIJ BIJ SPECIFIEKE ACTIVA – In een 
scherpzinnige noot betoogde FORIERS dat het verdwijnen van alle activa van de 
vennootschap niet volstond om tot ontbinding te leiden op basis van art. 1865, 2° BW1746. 
Er bestaat immers een alternatief voor de ontbinding: de vennootschap kan bijkomend 
krediet verwerven en daarmee nieuwe activa aankopen. Het is volgens de auteur dan ook 
slechts wanneer de verdwenen activa en het doel samenvallen, en het doel dus niet meer 

                                              
1740 Een minderheid bracht daartegen in dat een gerechtelijk akkoord met boedelafstand, in tegenstelling tot het 
faillissement geen ontneming van beheer of onbekwaamheid impliceerde, zodat de vennootschap om die reden niet 
van rechtswege ontbonden was: Brussel 13 december 1900, Pas. 1901, II, 156, RPS 1901, 45, noot (in casu werd de 
raad van bestuur bevoegd geacht op basis van een statutaire toewijzing van de residuaire bevoegdheden); X., noot 
onder Brussel 13 december 1900, RPS 1901, 48. 
1741 Kh. Brussel 2 december 1971, TBH 1973, 230, RPS 1974, 168, noot R. PONCELET; Kh. Brussel 17 januari 1957, 
JCB 1957, 65 (i.v.m. een vereffening); P. VAN OMMESLAGHE, “Les liquidations volontaires et les concordats” in 
L’entreprise en difficultés, Brussel, Jeune Barreau, 1981, (409) 449; RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 
811-812; VAN RYN, Principes, I, 240; Y. DUMON, “De la requête en concordat judiciaire, des propositions 
concordataires jusqu’à l’homologation du vote des créanciers”, JCB 1975, (25) 33. 
1742 Dezelfde redenering vindt men soms terug in Frankrijk (P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, 
Parijs, Dalloz, 2013, 485), waar evenmin een expliciete wettelijke regeling bestaat voor de vervreemding van activa. 
1743 VAN RYN, Principes, 505; VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1962, 415. 
1744 Cass. 8 februari 1955, Pas. 1955, I, 617. 
1745 Zie K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 13. 
1746 P.A. FORIERS, “Observations sur la caducité des contrats par suite de disparition de leur objet ou de leur cause” 
(noot onder Cass. 28 november 1980), RCJB 1987, (74) 83-87. 
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kan worden nagestreefd zonder die specifieke, maar verdwenen activa, dat de verdwijning 
ervan de ontbinding van rechtswege meebrengt. Op enigszins cryptische wijze voegde 
FORIERS daar nog aan toe dat, wanneer de verdwenen activa en het doel niet samenvallen, 
de verdwijning van actief slechts tot ontbinding leidt als die verdwijning de uitoefening 
van het doel effectief onmogelijk maakt1747. Hoewel de auteur zelf aan zijn redenering 
geen gevolgen verbindt voor de bevoegdheid inzake vervreemding van activa, beperkt 
zijn zienswijze de gevallen waarin de tussenkomst van de algemene vergadering vereist 
zou zijn krachtens bovenvermelde rechtsleer (nr. 421). 
 
Bij bovenstaande argumentatie maakte FORIERS een uitzondering voor personen-
vennootschappen. Daar leidt het verdwijnen van alle activa in zijn ogen wél steeds tot de 
ontbinding van rechtswege, vermits een nieuwe aankoop er niet mogelijk zou zijn zonder 
bijkomende investering van de aandeelhouders. Aangezien zij daar niet toe verplicht 
kunnen worden, kan de lege vennootschap door de verdwijning dan ook haar doel niet 
meer nastreven1748. Deze beperking werd bekritiseerd, met het argument dat 
personenvennootschappen soms net vlotter bijkomende financiering verkrijgen, als gevolg 
van de onbeperkte aansprakelijkheid van hun vennoten1749. 
 
423. In zijn Tubemeuse-arrest van 21 september 19891750 richtte het Hof van Cassatie de 
aandacht weer specifiek op de bevoegdheidskwestie. In lijn met de oudere 
meerderheidsopvatting (nr. 421) argumenteerden de eisers in deze zaak dat een 
gerechtelijk akkoord met boedelafstand de beslissing tot voortijdige ontbinding van de 
vennootschap impliceerde, gelet op het toenmalige art. 1865, 2° BW. Aangezien de 
beslissing tot voortijdige ontbinding aan de algemene vergadering toekwam, bepleitten zij 
de onontvankelijkheid van het verzoek tot gerechtelijk akkoord met boedelafstand, dat 
was ingediend door de raad van bestuur. Het Hof antwoordde daarop dat de raad van 
bestuur bevoegd is om een gerechtelijk akkoord met boedelafstand aan te vragen op basis 
van zijn bevoegdheid voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de 
verwezenlijking van het doel (toen art. 54, eerste lid Venn.W.; huidig art. 522, § 1, eerste 
lid W.Venn.; zie nr. 556). 
 
Het Hof stelde tevens, in navolging van de eerder door FORIERS verdedigde opvatting, dat 
art. 1865, 2° BW niet van toepassing was, omdat het maatschappelijk vermogen en het 
maatschappelijk doel in casu niet samenvielen. Er kan volgens het Hof enkel sprake zijn 
van ontbinding van rechtswege wanneer het doel enkel de exploitatie van een welbepaald 
goed behelst en dat goed verdwijnt. Deze uitspraak kreeg ruime bijval in de rechtsleer1751. 
De logica van deze redenering ligt o.i. in de keuzemogelijkheid van de vennootschap: 

                                              
1747 Ibid., 88. 
1748 Ibid., 86-88. 
1749 M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le 
dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 20-
22; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1994, 776. 
1750 Cass. 21 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 88, Bull. 1990, 81, Pas. 1990, I, 81, RCJB 1993, 5, noot M. 
COIPEL, RW 1989-90 (verkort), 1059, RPS 1991, 130. 
1751 B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 126; B. TILLEMAN, “Het beperkte 
toepassingsgebied van artikel 1865, 2° B.W.” (noot onder Brussel 16 december 1992, TRV 1993, (18) 20; TILQUIN en 
SIMONART, Traité, II, 282-283; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 754; VAN OMMESLAGHE en 
DIEUX, “Examen”, RCJB 1994, 775. Zie ook D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 
1995-96”, TRV 1996, (451) 474.  
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indien de vervreemde activa en het doel niet onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn, 
heeft de vennootschap immers de keuze tussen de ontbinding en het verder nastreven van 
het doel met nieuwe soortgelijke activa. Een absolute regel dat de vervreemding van alle 
vennootschapsactiva van rechtswege tot de ontbinding leidt, heeft dan geen zin en zou de 
vennootschap zelfs haar keuzemogelijkheid ontzeggen. De vervreemding van het gehele 
vermogen heeft dus niet automatisch de ontbinding tot gevolg1752. Ook bij een verlies van 
het gehele vennootschapsvermogen buiten de context van gerechtelijk akkoord met 
boedelafstand kan de vennootschap nog geld lenen of kapitaal ophalen om haar 
activiteiten te hernemen1753, al zullen schuldeisers of aandeelhouders daar niet altijd toe 
bereid gevonden worden1754.  
 
De ontbinding van rechtswege kan dus slechts voorkomen in vennootschappen met een 
welomschreven beperkt doel1755. Aangezien ruime doelomschrijvingen de regel zijn 
(nr. 491), zal dat maar zelden het geval zijn. Vennootschappen hebben vaak een 
meervoudig doel, in welk geval de onmogelijkheid van verwezenlijking van een deel 
ervan geen reden is voor ontbinding van rechtswege1756. 
 
424. In het Tubemeuse-arrest behandelde het hoogste gerechtshof wel de principiële 
bevoegdheid van het bestuursorgaan en de niet-toepasselijkheid van art. 1865, 2° BW, 
maar legde het geen expliciet verband tussen beide. Het deed met andere woorden geen 
uitspraak over de vraag of de algemene vergadering bevoegd is indien het vervreemde 
actief en het doel wél samenvallen en de vervreemding dus wél van rechtswege tot 
ontbinding leidt1757. De rechtsleer lijkt daar alvast van uit te gaan1758. 
 
In een uitgebreide noot bij het arrest betoogt COIPEL dat de raad van bestuur in dat geval 
onbevoegd is voor de vervreemding wegens wat hij noemt “le principe de l’effet 
équipollent”1759, dat een ruimere draagwijdte lijkt te hebben dan de hier onderzochte 
hypothese. Volgens dit principe moeten “les décisions sociales qui ne se présentent pas, 
dans leur libellé, comme des modifications statutaires […] néanmoins être traitées 
comme telles dès l’instant où, en raison de leurs conséquences, elles équivalent à de telles 
modifications.”1760 Dit principe lag reeds impliciet aan de basis van het standpunt van de 
eisers en de rechtsleer die vroeger al voorhield dat een gerechtelijk akkoord door 
boedelafstand tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoorde omdat ze tot 
ontbinding van rechtswege leidt (nr. 421). 

                                              
1752 Zie D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996”, TRV 1996, (451) 474; 
BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 290. 
1753 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 791. 
1754 Zie VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 753-754. 
1755 Rb. Brussel 12 juni 1973, Pas. 1973, III, 72; B. TILLEMAN, “Het beperkte toepassingsgebied van artikel 1865, 2° 
B.W.” (noot onder Brussel 16 december 1992, TRV 1993, (18) 21. 
1756 Kh. Brussel 7 september 1921, bevestigd in Brussel 22 februari 1922, RPS 1926, 92, noot P.D.; B. TILLEMAN, 
Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 123. Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 168-169. 
1757 Zie M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de 
decider le dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, 
(11) 41. 
1758 Zo GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1033. 
1759 Deze term komt ook voor in het arbeidsrecht (het impliciet ontslag) en het handelsrecht (de beëindiging van 
concessieovereenkomsten). 
1760 M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le 
dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 46. 
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COIPEL besteedde zelf nauwelijks aandacht aan het principe de l’effet équipollent, maar 
presenteerde het slechts in subsidiaire orde. In hoofdorde beweerde hij dat de aanvraag 
van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand buiten het doel van een vennootschap 
ligt, terwijl de bevoegdheid van de raad van bestuur op basis van (huidig) art. 522 
W.Venn. wettelijk beperkt is tot handelingen die het doel verwezenlijken. Een dergelijke 
aanvraag zou daarom steeds een beslissing van de algemene vergadering vergen. Deze 
opvatting werd in de rechtsleer bekritiseerd om twee redenen. Vooreerst is het aanvragen 
van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand niet noodzakelijk strijdig met het doel. 
Het leidt immers niet altijd tot de stopzetting van de activiteiten, en dan nog belet niets de 
vennootschap om het doel te wijzigen en een nieuwe activiteit aan te vangen1761. 
Belangrijker nog is de kritiek dat, als het verzoek om gerechtelijk akkoord met 
boedelafstand een doeloverschrijding was, de algemene vergadering dat net zomin zou 
kunnen doen als het bestuursorgaan1762. Het gevolg zou zijn dat dit verzoek onmogelijk 
zou zijn voor vennootschappen, hetgeen onmogelijk kan stroken met de bedoeling van de 
wetgever. 
 
425. VAN RECHTSWEGE ONTBINDING IRRELEVANT VOOR RECHTSPERSONEN – In het 
Tubemeuse-arrest ging het Hof van Cassatie er impliciet van uit dat art. 1865, 2° BW op 
alle rechtspersonen van toepassing kan zijn1763. Diezelfde veronderstelling ligt aan de 
basis van de boven beschreven rechtsleer, meestal impliciet (nr. 421), soms zelfs 
expliciet1764. 
 
Sinds vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid hun doel kunnen wijzigen 
(zie nrs. 517 en 161), zo argumenteert GEENS overtuigend, is art. 39, 2° W.Venn. voor 
hen echter van geen belang meer1765. Zij zijn duurzame vennootschappen die een 
vervreemding of tenietgaan van activa kunnen overleven ook als de exploitatie ervan het 
maatschappelijk doel van de vennootschap uitmaakt1766. Het tenietgaan van de zaak is dan 
ook enkel een ontbindingsgrond in vennootschappen zonder of met onvolkomen 
rechtspersoonlijkheid1767. In de boven reeds besproken noot neemt COIPEL een 
gelijkaardig standpunt in. De ontbinding van rechtswege van een vennootschap waarvan 
het doel veranderd kan worden, zou de algemene vergadering immers de keuze ontnemen 
tussen ontbinding en doelwijziging. COIPEL ziet voor art. 39, 2° W.Venn. zelfs enkel nog 
toepassingsmogelijkheden in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid1768. Deze 
beperking van de reikwijdte van art. 39, 2° W.Venn. valt o.i. opnieuw (voor de eerste 

                                              
1761 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1035; X., noot onder Rb. Mechelen 5 oktober 1992, TRV 1994, (464) 
465. 
1762 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1035; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene 
vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 60. 
1763 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 789, vn. 2942. Meer expliciet: Rb. Brussel 12 juni 1973, Pas. 1973, III, 
72. 
1764 RESTEAU, Traité, IV, 79. 
1765 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 798-799; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 789-
790. 
1766 K. GEENS, “Bondige leidraad voor N.V., B.V.B.A. en C.B. na de wetten van 18 en 20 juli 1991” in Coöperatieve 
en andere vennootschappen na de wetten van 18 en 20 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1991, I-102. 
1767 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 790-791. 
1768 M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le 
dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 28-
32. Zie ook de goedkeurende bespreking in GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1034. 
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beperking, zie nr. 423) te verantwoorden vanuit de keuzemogelijkheid van de 
vennootschap. Met de mogelijkheid van doelwijziging heeft zij immers een tweede 
alternatief voor de ontbinding. Het nieuwe doel kan dan nagestreefd worden met de in ruil 
gekregen aandelen (als het nieuwe doel op holdingactiviteiten slaat) of met nieuwe, 
andere activa. In vennootschappen die hun doel kunnen wijzigen is er nu dus altijd keuze 
en bijgevolg hoegenaamd geen plaats meer voor systematische ontbinding. 
 
De opvatting van GEENS en COIPEL stuit volgens een aantal auteurs op een probleem van 
chronologie. De ontbinding treedt immers onmiddellijk in bij het tenietgaan van de zaak. 
Op dat ogenblik is het te laat voor de algemene vergadering om het doel nog te wijzigen, 
zodat deze mogelijkheid de ontbinding van rechtswege niet meer kan vermijden1769. O.i. 
blijft de redenering van GEENS en COIPEL nochtans standhouden. De toepasselijkheid van 
art. 39, 2° W.Venn. wordt immers uitgesloten op basis van de ratio legis – de zaak is niet 
verdwenen wanneer er een keuzemogelijkheid blijft bestaan – en hangt dus niet af van de 
vraag of de algemene vergadering effectief beslist tot doelwijziging. Als zij dat niet doet, 
zal ze bijgevolg nog steeds moeten tussenkomen om de vennootschap desgevallend te 
ontbinden. Het is net om de keuzemogelijkheid van de algemene vergadering te 
vrijwaren, dat de werking van art. 39, 2° W.Venn. geheel uitgesloten wordt voor de 
vennootschappen waar doelwijziging mogelijk is. 
 

B. Impliciete ontbinding en doelwijziging in concrete gevallen 

1. Eenduidige geïmpliceerde beslissing 

426. VRAAGSTELLING – Het voorgaande is interessant voor de meer actuele vraag of de 
bevoegdheid van de algemene vergadering inzake ontbinding soms interfereert met de 
principiële bevoegdheid van het bestuursorgaan om activa te vervreemden. In elk geval is 
gebleken dat het onmogelijk is daar in absolute termen uitspraak over te doen. De 
afstoting van belangrijke of alle activa leidt niet systematisch tot ontbinding van de 
vennootschap. Zelfs na vervreemding van alle activa kan een rechtspersoon immers 
kiezen voor andere uitwegen dan de ontbinding. Deze vaststelling beslecht de discussie 
over de ontbinding van rechtswege voor rechtspersonen, maar daarom nog niet de meer 
algemene vraag of de bevoegdheid van de raad van bestuur tot beschikking over 
vennootschapsactiva kan conflicteren met bevoegdheden van de algemene vergadering. In 
deze subparagraaf wordt meer bepaald onderzocht of de beslissingen van ontbinding en 
doelwijziging reeds in een besluit tot verkoop van vennootschapsactiva begrepen kunnen 
zijn. 
 
427. IMPLICIETE BESLISSING TOT ONTBINDING EN VEREFFENING – Dat de verkoop van 
belangrijke activa in bepaalde omstandigheden een ontbindingsbeslissing kan impliceren, 
werd door het Hof van Cassatie bevestigd in de context van het faillissement. De 
faillissementsrechter kan het tijdstip van staking van betaling meer dan zes maanden vóór 
het faillissementsvonnis situeren, indien de vennootschap meer dan zes maanden vóór dat 
vonnis werd ontbonden en er aanwijzingen zijn dat de vereffening wordt bewerkstelligd 

                                              
1769 VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1994, 777. Zie ook B. TILLEMAN, Ontbinding van 
vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 119-120. 
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met de bedoeling om nadeel te berokkenen aan de schuldeisers (art. 12, laatste lid 
Faill.W.). Op 19 januari 2006 oordeelde het Hof van Cassatie dat de term “ontbinding” in 
art. 12, laatste lid Faill.W. ook naar een feitelijke toestand van vereffening verwijst1770. 
Ook zonder formele beslissing tot ontbinding kan de rechter de aanvang van de verdachte 
periode dus meer dan zes maand vóór het faillissement situeren. Het is dan het tijdstip van 
de beslissing waaruit de vereffening kan worden afgeleid, dat als uiterste begindatum van 
de verdachte periode dient”1771. 
 
De enkele overdracht van een handelsfonds volstaat echter niet om van een feitelijke 
vereffening te gewagen. Niets belet immers dat de vennootschap andere activa verwerft of 
een nieuwe activiteit opstart1772. Een manier om ondanks deze keuzemogelijkheid na te 
gaan wat de beslissing was waarin de overdacht kaderde, bestaat erin ook latere 
gebeurtenissen in overweging te nemen. Dat is wat het hof van beroep deed in de 
uitspraak op verwijzing na cassatie: uit de onmiddellijk op de overdracht volgende 
onttrekking van alle liquide middelen uit de vennootschap leidde het hof de bedoeling af 
om de vennootschap onvermogend achter te laten. Niet de overdracht van activa als 
dusdanig, maar de overdracht die gevolgd wordt door een uitkering van middelen komt de 
facto neer op een vereffening1773. Het hof situeerde de staking van betaling uiteindelijk op 
datum van de overdracht van het handelsfonds (die meer dan zes maanden voor het 
faillissementsvonnis plaatsvond) en dus op een ogenblik dat de bedoeling van vereffening 
nog niet eenduidig vastgesteld kon worden1774. Daaruit kan men afleiden dat de rechter de 
latere gebeurtenissen kan gebruiken om de precieze draagwijdte van de vervreemding van 
activa te interpreteren, maar ook dat de ontbindingsbeslissing reeds bij de vervreemding 
van de activa geacht wordt te zijn genomen. 
 
428. IMPLICIETE BESLISSING TOT DOELWIJZIGING – Waar in de net besproken zaken van 
feitelijke vereffening niet wordt bij stilgestaan, is de bevoegdheid voor die impliciete 
beslissing tot ontbinding en vereffening1775. De bevoegdheidsvraag kwam wel aan bod in 
een enigszins verwante discussie die zich ontspon over de verhouding tussen de beslissing 
tot inbreng of overdracht van een algemeenheid en deze tot doelwijziging. Bij de inbreng 
van een algemeenheid ontvangt de inbrengende vennootschap immers aandelen als 
tegenprestatie, zodat zij een holdingvennootschap wordt (tenzij deze aandelen weer 
vervreemd worden). Bij de overdracht van een algemeenheid hangt de nieuwe activiteit af 

                                              
1770 Cass. 19 januari 2006, Pas. 2006, 183, TRV 2006, 424, noot R. HOUBEN, AFT 2007 (weergave J. VANDEN 

BRANDEN), 58, noot J. VANDEN BRANDEN, Fisc.Koer. 2006 (weergave L. VANHEESWIJCK), 767, noot L. 
VANHEESWIJCK, NjW 2006, 649, noot P. COUSSEMENT, RW 2008-09 (samenvatting), 569, noot en TBH 2006 
(weergave A. DE WILDE), 480. 
1771 R. HOUBEN, “Het tijdstip van staking van betaling in geval van frauduleuze vereffening van 
(kasgeld)vennootschappen” (noot onder Cass. 19 januari 2006), TRV 2006, 427, 432-433. 
1772 Kh. Brugge 8 mei 2006, Fisc. Koer. 2006, 767 (weergave L. VANHEESWIJCK), FJF 2007, 415, JDSC 2008 
(samenvatting), 183, JDSC 2008, 119, noot. In casu lagen er geen feitelijke elementen voor die daarop wezen, maar 
lijken concrete omstandigheden de rechtbank ertoe te hebben aangezet de kwalificatie van feitelijke vereffening niet 
te aanvaarden (GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 541). 
1773 Zie ook Rb. Brugge 8 september 2003, FJF 2004, 124; B. WINDEY, “Gerechtelijk akkoord: de 
toetsingsbevoegheid van de rechter bij de goedkeuring van de definitieve opschorting, de mogelijkheid van de 
rechter om het herstelplan te wijzigen en het gebruik van de sterfhuisconstructie” (noot onder Kh. Ieper 24 oktober 
2001), TRV 2002, (71) 73. 
1774 Brussel 18 september 2007, RABG 2008, 87, RW 2008-09, 583, noot en TBH 2008, 879, noot. 
1775 In Nederland wordt de bevoegdheid van de algemene vergadering voor een feitelijke vereffening wel 
aangenomen: B. ROELVINK, “Goedkeuring door aandeelhouders”, TOP 2007, (71) 72. 



331 

van wat er met koopsom gedaan wordt. Zowel na een inbreng als na een overdracht van 
algemeenheid, stelt zich de vraag of de vennootschap nadien haar doel moet wijzigen. 
 
429. Slechts weinigen staan een absolute regel voor dat een vennootschap na overdracht 
of inbreng van haar algemeenheid per definitie haar doel moet wijzigen. Indien zij dat niet 
doet, zo wordt geargumenteerd, zou de vennootschap immers van rechtswege ontbonden 
zijn1776. Uit de voorgaande bespreking van de ontbinding van rechtswege volgt nochtans 
dat deze op rechtspersonen geen toepassing vindt (nr. 425), zodat deze opvatting niet kan 
worden onderschreven. Juister is de stelling dat de noodzaak van een doelwijziging 
afhangt van de concrete omstandigheden1777. Dit zal bijvoorbeeld niet vereist zijn wanneer 
(in geval van inbreng) de doelomschrijving holdingactiviteiten omvat1778 of (ingeval van 
verkoop) de doelomschrijving ook de nieuwe activiteit(en) van de vennootschap 
vermeldt1779. Enkel bij een grondige wijziging van activiteiten die niet binnen de 
doelomschrijving valt, is een doelwijziging onvermijdelijk en zal de algemene 
vergadering in het beslissingsproces moeten tussenkomen1780. Een bijkomende indicatie 
dat de inbreng of overdracht een doelwijziging noodzaakt, kan o.i. aanwezig zijn wanneer 
de ingebrachte of overgedragen algemeenheid een handelszaak omvat. In dat geval is de 
overdragende vennootschap immers van rechtswege onderworpen aan een 
concurrentieverbod, als gevolg van de plicht tot vrijwaring voor eigen daad (art. 1628 BW 
jo. 22, tweede lid W.Venn.)1781. In de mate dat dat verbod de verwezenlijking van het doel 
uitsluit, zal de vennootschap dat doel eventueel moeten veranderen1782. Bij een overdracht 
van aandelen in een dochtervennootschap die een handelszaak omvat, slaat de 
vrijwaringsplicht daarentegen enkel op de aandelen. Behoudens contractuele regeling in 

                                              
1776 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 1105; F. BOUCKAERT, “Fusies, splitsingen en overdrachten onder 
algemene titel” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 
1999, (697) 705-706; BOUCKAERT, “Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak”, 310. 
1777 Zie A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, TRV 1998, 
(355) 368; A. GOEMINNE, “Commentaar bij art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
(eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 10. 
1778 J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, Not. 
Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 10; K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, 
Larcier, 2004, 106; T. TILQUIN, “Le transfert d’une universalité ou d’une branche d’activité”, JT 1996, (493) 506. 
1779 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 106-107. 
1780 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 275; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 
1995-96”, TRV 1996, (451) 474. Een aantal auteurs opperden dat bij inbreng (en wellicht ook bij overdracht met opt-
in) van een algemeenheid door de algemene vergadering art. 559 W.Venn. niet toegepast hoeft te worden in geval 
van doelwijziging, daar dit dubbel gebruik zou vormen met de procedure van inbreng van bedrijfstak of 
algemeenheid, die de procedure van doelwijziging impliciet terzijde schuift (J. COUTURIER, “Inbreng van een 
algemeenheid of van een bedrijfstak”, AFT 1998, (139) 143; T. TILQUIN, “Le transfert d’une universalité ou d’une 
branche d’activité”, JT 1996, (493) 506). Deze soepelheid werd terecht afgewezen (A. GOEMINNE, “Commentaar bij 
art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 10, 
vn. 7), gezien de strengere meerderheids- en informatievereisten en de vereiste notariële tussenkomst in de procedure 
van doelwijziging (K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 
107-108). 
1781 P. VAN OVERBEKE, “Vennootschapsrechtelijke aspecten van de inbreng van de handelszaak in vennootschap: 
gemeenrechtelijk regime” in H. COUSY, B. TILLEMAN en A. BENOIT-MOURY (eds.), De handelszaak, Brugge, die 
Keure, 2001, (389) 402. 
1782 Men zou kunnen argumenteren dat het concurrentieverbod van een andere orde is. Het geeft bij overtreding 
namelijk aanleiding tot schadevergoedingsplicht en eventueel een vordering tot staking, maar beperkt de 
bekwaamheid van de vennootschap niet (zie K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en 
algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 106-107). Dat belet niet dat het als indicatie kan tellen van een impliciete 
beslissing van doelwijziging. 
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die zin, is het de verkopende vennootschap dus niet verboden te concurreren met de 
activiteiten van de verkochte vennootschap1783. 
 

2. Nuancering wegens het bestaan van alternatieven 

430. VRAAGSTELLING – In de net besproken hypotheses werd een impliciete beslissing tot 
ontbinding resp. doelwijziging vastgesteld. De mogelijkheid van doelwijziging, 
ontbinding en eventueel zelfs verwerving van nieuwe activa doen zich echter voor als 
alternatieven. Behoudt de algemene vergadering dan toch in alle gevallen haar 
keuzevrijheid, zodat de vervreemding van belangrijke activa nooit een impliciete 
bevoegdheidsoverschrijding inhoudt? In volgende randnummers wordt het bovenstaande 
genuanceerd, doch niet van zijn geldigheid ontdaan. 
 
431. ACTIVA DIE SAMENVALLEN MET HET DOEL – Dat de vervreemding van alle of 
belangrijke activa een impliciete beslissing van ontbinding of doelwijziging inhoudt, is 
het duidelijkst wanneer activa en doel samenvallen1784. Zoals boven uiteengezet (nr. 425), 
maakt de vervreemding van deze activa de ontbinding niet langer noodzakelijk, aangezien 
doelwijziging een alternatief is, en volgt die dus niet meer van rechtswege. Doelwijziging 
en ontbinding zijn in dat geval dus alternatieven geworden voor elkaar, zodat geen van 
beide individueel noodzakelijk is na de vervreemding van met het doel samenvallende 
activa. Ontbinding en doelwijziging zijn dan echter ook de enige twee mogelijkheden. 
Door de vervreemding van doelbepalende activa wordt het dus noodzakelijk ofwel een 
beslissing tot doelwijziging ofwel één tot ontbinding te nemen. Beide beslissingen 
behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering (nrs. 519 en 549). Reeds bij de 
vervreemding wordt dus duidelijk dat de algemene vergadering op een bepaald ogenblik 
zal moeten worden bijeengeroepen om hierover te beraadslagen. Even duidelijk is dat de 
algemene vergadering voor voldongen feiten geplaatst wordt en daardoor als het ware 
gedwongen wordt één van beide beslissingen te nemen, zonder dat zij gewoon voor de 
verderzetting van de bestaande activiteiten kan kiezen. De echte beslissing wordt dus niet 
enkel door de algemene vergadering genomen, maar werd deels al (impliciet) door het 
bestuursorgaan genomen. 
 
Men zou kunnen opwerpen dat de algemene vergadering na de vervreemding van alle of 
belangrijke activa nog steeds kan weigeren het doel te wijzigen of de vennootschap te 
ontbinden, en dat de bestuurders in dat geval aansprakelijk blijven voor hun 
doeloverschrijdende activiteiten resp. hun stilzitten. Toch zal dit maar zelden in het 
belang zijn van de aandeelhouders, daar dit het vlotte functioneren van de vennootschap 
niet ten goede komt. De bestuurders kunnen ontslag nemen en zonder statutenwijziging 
wordt het moeilijk nieuwe bestuurders te vinden. De algemene vergadering heeft 
bijgevolg geen redelijke keuze meer. 
 

                                              
1783 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 348. 
1784 Activa kunnen – minstens theoretisch – ook feitelijk met het doel samenvallen. Zelfs als het doel de uitgebate 
handelszaak niet bij naam noemt, maar enkel omschrijft, en er nog één of meerdere andere handelszaken bestaan die 
aan die omschrijving voldoen, kan het uitzonderlijk voorkomen dat het praktisch onmogelijk is voor de vennootschap 
om deze te verwerven of een nieuwe op te bouwen. 
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De vraag of de verwezenlijking van het doel onmogelijk wordt, is niet alleen te 
onderscheiden van de vraag of er ontbinding van rechtswege volgt (nrs. 420-425), maar 
ook van deze of de vervreemding zelf een doeloverschrijding uitmaakt1785. Die vraag valt 
buiten het bestek van deze studie. Doeloverschrijding is immers geen kwestie van 
bevoegdheidsverdeling tussen het bestuursorgaan en de algemene vergadering: geen van 
beide organen mag het doel overschrijden. Niet elke doeloverschrijding maakt een 
verdere verwezenlijking van het doel onmogelijk. Een doelwijziging of ontbinding wordt 
enkel noodzakelijk indien het bestuursorgaan de facto de keuze van de algemene 
vergadering wegneemt om de vennootschap met het bestaande doel verder te laten 
functioneren. Dat is het geval wanneer een een beslissing van het bestuursorgaan als 
gevolg heeft dat er noodzakelijkerwijze nog meer doeloverschrijdende handelingen zullen 
worden gesteld. 
 
432. ACTIVA DIE NIET SAMENVALLEN MET HET DOEL – In de meer gebruikelijke gevallen 
waar het doel en de vervreemde activa niet samenvallen, rest er na de vervreemding nog 
een derde optie naast de doelwijziging en de ontbinding. De vennootschap kan meer 
bepaald actief blijven binnen de bestaande doelomschrijving. In de mate het statutaire 
doel dat toelaat, kan dat ofwel als holdingvennootschap, door de ontvangen vergoeding 
voor de vervreemde activa te beleggen (als die vergoeding uit cash bestond) of aan te 
houden (als ze uit aandelen bestond), ofwel als operationele vennootschap, door met de 
ontvangen prijs nieuwe activa aan te kopen. De beslissing om deze derde optie (van 
verderzetting van de activiteiten zonder doelwijziging) na te streven, is naar bestaand 
recht een bevoegdheid van het bestuursorgaan. Anders dan in de hypothese van vorig 
randnummer, is er in de hypothese van een vervreemding van niet met doel 
samenvallende activa dus geen systematische interferentie met een bevoegdheid van de 
algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering zal dus niet steeds moeten worden betrokken in het proces. Dit 
zal bv. niet nodig zijn wanneer het bestuursorgaan de (niet specifiek in de 
doelomschrijving aangewezen) handelszaak verkoopt, om meteen daarna een betere te 
kopen in de plaats daarvan. Tussenkomst is wel vereist als het bestuursorgaan alle of 
belangrijke activa verkoopt met de bedoeling om de vennootschap te ontbinden of haar 
doel te wijzigen. De vervreemding van de activa kan in dat geval de keuzemogelijkheid 
van de nadien bijeengeroepen algemene vergadering behoorlijk aantasten. Door de 
vervreemding kan het immers zijn dat de ontbinding of de doelwijziging relatief 
interessanter wordt dan het verderzetten van de activiteiten, ook als dat laatste vóór de 
vervreemding wél nog de meest interessante optie was. In min of meerdere mate heeft het 
bestuursorgaan ook in die hypothese de beslissing reeds impliciet voor de algemene 
vergadering genomen. Of dat het geval is, moet feitelijk beoordeeld worden. 
 

                                              
1785 Zie daarover o.m.: Kh. Brussel 18 mei 1990, RPS 1990, 140, TBH 1991, 66, noot E. POTTIER (volledige 
vervreemding van de handelszaak is niet noodzakelijk strijdig met het doel); RONSE, De vennootschapswetgeving 
1973, 192, 359 (volledige vervreemding van de handelszaak is, buiten de hypothese van fusie of vereffening, 
klaarblijkelijk een overschrijding van het doel). 
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C. Beperkingen aan de vervreemdingsbevoegdheid van het bestuursorgaan 

433. VRAAGSTELLING – Uit het voorgaande blijkt dat in bepaalde concrete 
omstandigheden de vervreemding van activa op een impliciete beslissing tot ontbinding of 
tot doelwijziging kan wijzen. In dat geval ontstaat een automatische voorrang van de 
toegewezen bevoegdheid tot ontbinding of tot doelwijziging (nr. 549 resp. 520). De 
volgende randnummers trachten de gevolgen van deze voorrang concreet gestalte te 
geven. 
 
434. ONBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN VOOR GENOEMDE IMPLICIETE 

BESLISSINGEN – Indien het bestuursorgaan expliciet beslist tot ontbinding of 
doelwijziging, is die beslissing zonder enige twijfel aangetast door 
bevoegdheidsoverschrijding. Indien geen notulen werden opgesteld, voldoet de beslissing 
bovendien niet aan de authenticiteitsvereiste en vermoedelijk ook de overige vereisten van 
artt. 181 en 559 W.Venn. Realistischer is de veronderstelling dat slechts een impliciete 
beslissing voorligt tot ontbinding of doelwijziging, genomen in het kader van de 
uitoefening van diens – normaal gesproken – residuaire bevoegdheid tot vervreemding 
van activa. Toen het Hof van Cassatie oordeelde dat een vennootschap de werking van 
art. 12, laatste lid Faill.W. niet kan uitschakelen door een beslissing (tot ontbinding) op 
informele wijze te nemen (nr. 427), gaf het die regel weliswaar geen ruimere draagwijdte, 
maar beperkte het die ook niet expliciet tot de faillissementscontext. Een soortgelijke 
redenering dringt zich ook – en zelfs des te meer – op in de context van ontbinding en 
doelwijziging. Artt. 181 en 559 W.Venn. vereisen voor de ontbinding resp. doelwijziging 
niet alleen een besluit van de algemene vergadering, maar ook dat dat besluit formeel, en 
meer bepaald in een authentieke akte, wordt genomen. Het is niet door de ene voorwaarde 
(nl. het formele en zelfs authentieke karakter van het besluit) niet na te leven, dat de 
vennootschap ook de andere voorwaarde (nl. de tussenkomst van de algemene 
vergadering), aan haar laars kan lappen. Het bestuursorgaan kan dus niet zomaar activa 
vervreemden als die vervreemding een doelwijziging of ontbinding impliceert.  
 
435. INHOUD VAN DE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING – De volgende vraag 
is wat de conclusie dat het bestuur de vervreemding van belangrijke activa niet volledig 
op eigen houtje kan doen precies betekent. Moet de algemene vergadering dan beslissen 
over de vervreemding (nr. 436) of enkel over de ontbinding of doelwijziging en, in het 
laatste geval, op welk ogenblik (nr. 437)? 
 
436. De zeldzame keren dat deze vraag werd onderzocht, neigde het antwoord in de 
richting van de eerste oplossing. In de rechtsleer was het enkel COIPEL die de kwestie 
aankaartte, waar hij het “principe de l’effet équipollent” lanceerde, volgens hetwelk 
beslissingen die dezelfde gevolgen teweegbrengen als statutenwijzigingen ook als zodanig 
moeten worden behandeld (nr. 424). Weliswaar gaat COIPEL niet expliciet in op de vraag 
of de algemene vergadering dan zelf de beslissing tot vervreemding moet nemen dan wel 
of het volstaat dat zij de ontbindingsbeslissing neemt vóór tot de vervreemding beslist kan 
worden. Het lijkt er nochtans op dat hij de hele vervreemding aan de algemene 
vergadering wil voorleggen, waar hij schrijft: “nous pensons que toutes les décisions qui 
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sont de nature à provoquer une dissolution de plein droit sont du ressort d’une assemblée 
générale statuant comme en matière de modification des statuts.”1786 
 
Een vergelijkbaar standpunt was lang voordien al ingenomen in de lagere rechtspraak, in 
een zaak waar de raad van bestuur een belangrijk actiefbestanddeel van de vennootschap, 
nl. een casino, had vervreemd. De rechter oordeelde dat de uitbating van dit specifieke 
casino het doel van de vennootschap uitmaakte. Om die reden hield de rechter de raad van 
bestuur voor onbevoegd. Het feit dat de algemene vergadering de raad van bestuur 
daartoe had gemachtigd met gewone meerderheid kon niet baten. De rechter oordeelde 
immers dat de vervreemding neerkwam op een voortijdige vereffening en dus enkel door 
de algemene vergadering beslist kon worden met de meerderheid vereist voor statuten-
wijziging1787. Terecht – althans volgens meer recente inzichten (nr. 425) – deed de rechter 
daarbij geen beroep op de ontbinding van rechtswege. 
 
In een andere zaak oordeelde ook de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen dat de 
verkoop van het gehele vennootschapsactief tot de bevoegdheid van de buitengewone 
algemene vergadering behoorde, omdat zij neerkwam op de virtuele ontbinding van de 
vennootschap. De mogelijkheid om een andere gelijkaardige handelszaak te verwerven, 
werd immers “door geen enkel gegeven waarop deze rechtbank acht kan slaan 
waarschijnlijk gemaakt wordt en [had] derhalve als loutere hypothese geen enkele 
bewijswaarde”1788. Deze uitspraak werd o.i. te snel afgeschoten in de rechtsleer, die twee 
bezwaren opwierp1789. Een eerste bezwaar gaat ervan uit dat de rechtbank zich heeft laten 
inspireren door de boven besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake 
ontbinding van rechtswege (nr. 423). Zij stellen dat de ontbinding van rechtswege in casu 
niet van toepassing kan zijn en dat de rechtbank de vervreemding dus ten onrechte 
gelijkstelde met een virtuele ontbinding1790. De rechtbank deed echter geen expliciet 
beroep op de leer inzake ontbinding van rechtswege en, zoals boven aangeduid (nrs. 432-
434), hoeft dat ook niet. Het tweede bezwaar waarop het vonnis stuitte, was dat de 
verkoop van het hele vennootschapspatrimonium niet noodzakelijk tot de ontbinding 
leidt1791. De vennootschap kan immers steeds nog activa huren of kopen1792. Zoals boven 
uiteengezet is het correct dat de verkoop van alle vennootschapsactiva om die reden niet 
automatisch tot de ontbinding leidt, maar kan dit in bepaalde omstandigheden wel een 
ontbinding impliceren. De auteurs van het tweede bezwaar zien o.i. over het hoofd dat de 
rechtbank slechts tot zijn resultaat komt op basis van een in concreto beoordeling van de 
feiten. 
 

                                              
1786 M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le 
dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 46. 
Zo werd ook gehandeld in Kh. Antwerpen 16 september 2011, TRV 2013, 175, noot J. MARIEN. 
1787 Kh. Brussel 1 december 1925, RPS 1926, 103; PASSELECQ, Traité, 381, nr. 2528. 
1788 Rb. Mechelen 5 oktober 1992, RW 1995-96, 884, noot B. VAN DER MEERSCH, TRV 1994, 462, noot, JDSC 1999 
(verkort), 105. De rechtbank vond ook dat de verkoop “klaarblijkelijk buiten het doel” van de vennootschap lag. 
1789 Genuanceerder is: GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 275. 
1790 X., noot onder Rb. Mechelen 5 oktober 1992, TRV 1994, (464) 465; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, 
“Kroniek vennootschapsrecht 1994-1995”, TRV 1995, (466) 505-506. 
1791 DIEUX en DE CORDT, “Examen”, RCJB 2008, 486; A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een 
algemeenheid of van een bedrijfstak”, TRV 1998, (355) 368, vn. 116. 
1792 D. MEULEMANS, “De beslissingsbevoegdheid binnen de vennootschap” in D. MEULEMANS (ed.), Het sluiten van 
vastgoedcontracten door een vennootschap of een vereniging, Gent, Larcier, 2009, (39) 57. 
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437. Waar de redenering in de drie bovenstaande gevallen o.i. hapert, is door de 
vervreemding van de activa gelijk te stellen met de ontbinding (of doelwijziging) en 
daardoor de algemene vergadering bevoegd te achten voor de verkoop. De vervreemding 
van belangrijke activa kan onder omstandigheden weliswaar blijk geven van een 
impliciete beslissing tot ontbinding of doelwijziging, maar is zelf een afzonderlijke 
beslissing. Tot de ontbinding of doelwijziging kan immers ook in andere omstandigheden 
worden besloten dan bij een vervreemding van activa en omgekeerd kan de verkoop van 
activa gevolgd worden door een aankoop van nieuwe activa met het oog op de uitoefening 
van een activiteit binnen de doelomschrijving (nrs. 422 en 432). Beide zijn dus niet 
noodzakelijk steeds met elkaar verbonden. 
 
Wanneer de vervreemding van activa een – eventueel impliciete – beslissing tot 
ontbinding of doelwijziging vooronderstelt, betekent dat o.i. dat de vervreemding een 
uitvoering is van die beslissing. Een vennootschap die belangrijke activa verkoopt om een 
compleet andere activiteit op te bouwen, die niet in het doel besloten ligt, is de facto al 
een doelwijziging aan het uitvoeren. Een analoge redenering geldt wanneer de 
vennootschap belangrijke activa verkoopt om schulden af te betalen zonder dat een 
noemenswaardige activiteit overblijft: dit komt neer op een vereffening, zeker indien de 
na delging van de schuld overblijvende middelen worden uitgekeerd. Als het daarentegen 
gaat om minder belangrijke activa, kan dat kaderen in een sanering die er net op gericht is 
het voortbestaan van de vennootschap te vrijwaren. De impliciete ontbindings- of 
doelwijzigingsbeslissing wordt m.a.w. afgeleid uit de uitvoering ervan. Dat is in de eerste 
plaats de vervreemding, maar soms ook de verdere uitvoering, zoals boven het geval was 
in de rechtspraak m.b.t. de feitelijke verdeling (nr. 427).  
 
In tegenstelling tot de beslissing tot ontbinding of doelwijziging zelf, is de uitvoering 
ervan in principe een bevoegdheid van het bestuursorgaan (nr. 627). In beginsel hoeft de 
algemene vergadering dus niet over de vervreemding van activa beslissen. Op deze regel 
gelden een aantal wettelijke uitzonderingen. De algemene vergadering blijft uiteraard 
bevoegd voor de vervreemding van eigen aandelen (nr. 481), de vervreemding in 
overnamecontext (nr. 407) en de inbreng en soms de verkoop van een algemeenheid 
(nrs. 408-412). Ook bestaat het bestuursorgaan niet meer als zodanig op het ogenblik van 
de uitvoering van een ontbindingsbeslissing, m.a.w. de vereffening. Deze bijzondere vorm 
van uitvoering wordt waargenomen door de vereffenaar(s) (artt. 184-194 W.Venn.)1793. 
 
438. CHRONOLOGIE VAN DE BESLISSINGEN – Tot dusver werd uitgelegd dat voor de 
vervreemding van activa die een ontbinding of doelwijziging impliceert, zowel het 
bestuursorgaan als de algemene vergadering de nodige besluiten moeten nemen. Een 
laatste punt is dan in welke volgorde deze besluiten genomen moeten worden. Wanneer 
een doelwijziging noodzakelijk blijkt, wordt soms aangenomen dat de de algemene 
vergadering daar vooraf over moet beslissen1794. “Vooraf” lijkt daarbij minstens te 
betekenen vooraleer het bestuursorgaan beslist om de als tegenprestatie ontvangen gelden 

                                              
1793 De stelling dat de algehele vervreemding van de handelszaak om deze reden nooit tot de 
vertegenwoordigingsmacht van bestuurders kan behoren (RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 812) is o.i. 
te absoluut, daar zij niet geldt in de gevallen waar de vervreemding geen impliciete ontbindingsbeslissing inhoudt 
(zie boven). 
1794 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 290. 
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aan te wenden om nieuwe activiteit te starten1795. In de rechtspraak over de feitelijke 
vereffening werd de ontbindingsbeslissing echter reeds gesitueerd bij de vervreemding 
van de activa. Op basis daarvan zou men dan concluderen dat het reeds bij de 
vervreemding van activa is dat de beslissing tot ontbinding wordt genomen. 
 
Het betoog in voorgaande randnummers bevat reeds het antwoord op de chronologie-
vraag. Wanneer de vervreemding van activa de uitvoering vormt van de beslissing tot 
ontbinding of doelwijziging, kan die vervreemding pas gebeuren nà die beslissing. Anders 
heeft het bestuursorgaan impliciet zelf – en dus op onbevoegde wijze – die beslissing 
genomen. De regeling voor fusie en splitsing biedt enige steun voor deze visie: daar blijft 
de transactie immers zonder gevolg zolang de overnemende of verkrijgende vennootschap 
haar doel niet heeft gewijzigd (artt. 701, 724 en 738 W.Venn.). De beslissing tot 
doelwijziging moet daar dus de effectieve verwerving van activa voorafgaan1796.  
 
Dan rest nog de vraag wat het bestuursorgaan dan wel al vóór de ontbindings- of 
vereffeningsbeslissing kan doen. Het criterium ter vaststelling van een impliciete 
beslissing ligt o.i. in de keuzevrijheid van de algemene vergadering en valt samen met de 
verder (nrs. 648 e.v. en 677 e.v.) uitgewerkte criteria ter onderscheiding van uitvoerings-
handelingen en voorbereidende handelingen. Een handeling die de vrije keuze van de 
algemene vergadering aantast, houdt een impliciete beslissing in. Dat is het geval wanneer 
de handeling de ontbinding juridisch of feitelijk onherroepelijk maakt. Voorbereidende 
handelingen zijn deze die geen substantiële verbintenissen koppelen aan het niet-doorgaan 
van de transactie, zoals het zoeken van een kandidaat-verkrijger, het onderhandelen van 
de voorwaarden van een eventuele vervreemding en het sluiten van een 
geheimhoudingsovereenkomst gedurende de onderhandelingen (daarover uitgebreid nrs. 
648 e.v.). Een zorgvuldige raad van bestuur zal zulke voorlopige handelingen in sommige 
omstandigheden zelfs moeten stellen om te vermijden dat de activa slechts tegen een 
lagere prijs verkocht kunnen worden zodra bekend raakt dat de vennootschap niet langer 
in continuïteit verkeert. 
 
439. Boven werd opgemerkt dat de vervreemding van belangrijke activa niet steeds een 
ontbinding of doelwijziging impliceert en men daardoor uit de enkele vervreemding niet 
steeds voldoende gegevens kan afleiden om de noodzaak van bijeenroeping van een 
algemene vergadering vast te stellen. In de boven vermelde rechtspraak inzake feitelijke 
vereffening nam de rechter dan ook ook latere feiten in overweging om vast te stellen of 
er sprake was van een ontbindingsbeslissing (nr. 427). Voor het bepalen of een algemene 
vergadering bijeengeroepen moet worden, kan men niet wachten tot die latere 
handelingen plaatsgevonden hebben. Aangezien het de vennootschap zelf is die dat moet 
bepalen, heeft ze die latere handelingen echter niet nodig om haar eigen intentie te 
kennen. Wanneer het bestuursorgaan de vervreemding van belangrijke activa overweegt, 
is het redelijk om te verwachten dat het ten laatste bij de vervreemding een plan heeft 
voor de toekomst. Zeker een vervreemding van alle activa zonder te weten wat de 
vennootschap daarna zal doen, zal maar zelden van een goed bestuur getuigen. 
 

                                              
1795 D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-96”, TRV 1996, (451) 474. 
1796 De wetgever stelt dezelfde vereiste niet uitdrukkelijk voor de inbreng van een algemeenheid. 
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Bij de vervreemding van een belangrijk maar niet het overgrote deel van de activa kan dit 
moeilijker liggen. Het kan soms aanvaardbaar zijn dat een bedrijf een bedrijfstak afstoot 
en de opbrengsten een tijd aanhoudt terwijl het naar een betere bestemming van de gelden 
zoekt. Zelfs bij een vervreemding van alle activa kan de bedoeling om nieuwe activiteiten 
op te starten, mislukken, met als gevolg dat het bestuursorgaan later alsnog een voorstel 
tot ontbinding aan de algemene vergadering voorlegt. In gevallen zoals deze, waar de 
vervreemding oorspronkelijk niet kaderde in een plan tot ontbinding of doelwijziging, kan 
niet vereist worden dat de algemene vergadering reeds voor de vervreemding 
tussenkwam. Dat wordt pas noodzakelijk zodra dat plan ontstaat. Toch mag een 
vertraging van de ontbinding of doelwijziging niet aangewend worden om een verdoken 
ontbindings- of doelwijzigingsplan te maskeren. Het zal aan de rechter zijn om deze soms 
moeilijke feitenkwestie uit te klaren. 
 
440. BEOORDELING – De reeds bestaande bevoegdheid van de algemene vergadering 
inzake kroonjuwelen op basis van art. 557 W.Venn. wordt door bovenstaand betoog niet 
overbodig. Hoewel art. 557 W.Venn. zich beperkt tot overnamesituaties, is het in zeker 
opzicht ook ruimer, omdat het ook geldt wanneer de vervreemding van activa niet 
gepaard gaat met een doelwijziging of een ontbinding (zie nrs. 407 en 464). 
 
De net gemaakte redenering volstaat echter niet om te voldoen aan het rechtseconomische 
kader van deze studie: door de praktijk van de ruime doelomschrijvingen beschikt de raad 
van bestuur ook in dit denkschema nog over een zeer grote vrijheid om over activa te 
beschikken. Een doelomschrijving bevat vaak een catch-all clausule voor alle mogelijke 
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zodat overdracht van belangrijke activa 
er vaak onder valt1797. Bovendien dreigt het criterium van de impliciete beslissing 
aanleiding te geven tot betwistingen en rechtsonzekerheid. Er is daarom nood aan een 
wijziging van het vennootschapsrecht met betrekking tot de bevoegdheid voor de 
beschikking over activa1798. De volgende paragraaf werkt daarom een voorstel de lege 
ferenda uit voor een duidelijker en meer omvattend criterium voor bevoegdheid van de 
algemene vergadering inzake de beschikking over belangrijke vennootschapsactiva. 
 

§ 4. Voorstel de lege ferenda 

441. INLEIDING – Deze paragraaf reikt een mogelijke oplossing aan voor de Belgische 
wetgever om de bevoegdheid voor de beschikking over belangrijke vennootschapsactiva 
efficiënter toe te wijzen. Voor de vormgeving van dit voorstel de lege ferenda kan de 
rechtsvergelijking bruikbare inspiratie leveren. Daarbij wordt ook de interne 
rechtsvergelijking, met andere Belgische rechtsfiguren, niet geschuwd. Het voorstel 
betreft enkel de bevoegdheidsverdeling in een stand-alone vennootschap. Of 
beschikkingen over activa door een eventuele dochtervennootschap eveneens de 
goedkeuring van de algemene vergadering behoeven, hangt samen met de vraag of een 
groepsrecht wenselijk is en wordt daarom niet onderzocht (zie nr. 5). 
 

                                              
1797 Zie J. VANANROYE, “Welke middelen heiligt het statutair doel nog”, TRV 2013, 429. 
1798 Voorzichtig ook in die zin: Y. DE CORDT, “Les enjeux de l’affaire Fortis”, RPS 2009, (351) 358. 
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A. Irrelevantie van juridische kwalificaties 

442. KWALIFICATIE VAN DE TRANSACTIE – De bevoegdheid van de algemene vergadering, 
zo is gebleken, hangt teveel af van de juridische techniek die de vennootschap benut voor 
de verwerving of vervreemding van activa1799. Beschikkingen door middel van niet-
vennootschapsrechtelijke technieken, zoals de (ver)koop, ontsnappen vaak aan de 
inspraak van de algemene vergadering (zie §§ 2 en 3), ook al kunnen zij dezelfde activa 
betreffen en net zo goed een inherent belangenconflict veroorzaken in hoofde van de 
bestuurders (zie § 1). De onbevoegdheid van de algemene vergadering voor de inbreng 
van losse activa of van een bedrijfstak is ook weinig consistent met haar bevoegdheid 
voor splitsing. In zekere zin creëert de inbreng net een sterker inherent belangenconflict in 
hoofde van de bestuurders dan de splitsing. Bij splitsing behouden de aandeelhouders 
immers directe controle over de activa, omdat zij zelf de tegenprestatie ontvangen in de 
vorm van aandelen. Bij inbreng is het daarentegen de inbrengende vennootschap die de 
aandelen krijgt, zodat er een “mediatisering” van de controle ontstaat (nr. 404). Door de 
techniek van vervreemding en verwerving als criterium te hanteren, creëert de wetgever 
inconsistenties en zet hij de deur op een kier voor omzeiling van de bevoegdheid van de 
algemene vergadering. Internationaal stelt men vast dat wetgevers een evenwicht zoeken 
tussen enerzijds het mogelijk maken van een flexibele bedrijfsleiding en anderzijds het 
vermijden van omzeiling van de bevoegdheden van de algemene vergadering voor 
structuurwijzigingen door te kiezen voor formeel andere maar even belangrijke 
transacties1800. Een aanbeveling voor een betere rechtsregel inzake de verwerving en 
vervreemding van activa moet daarom betrekking hebben op alle beschikkingen over 
vennootschapsactiva, ongeacht hun juridische kwalificatie. 
 
443. KWALIFICATIE VAN DE ACTIVA – Voor materies met zijdelingse belangenconflicten, 
zoals de beschikking over activa, is het onderwerp van de beslissing geen zelfstandige 
bevoegdheidsgrond voor de algemene vergadering. Daarnaast moet de beslissing ook van 
materieel belang zijn voor de vennootschap (nr. 100). Deze materialiteit kan bezwaarlijk 
afhangen van de juridische kwalificatie van het vervreemde goed. Of een inbreng in 
natura een algemeenheid of een grote verzameling losse activa betreft, is weinig relevant 
voor aandeelhouders en voor het belangenconflict van de bestuurders. Ook het 
onderscheid tussen een bedrijfstak en een algemeenheid dat het huidige recht maakt om te 
bepalen of goedkeuring door de algemene vergadering vereist is, is slechts een zeer ruwe 
benadering van het materialiteitscriterium. Een bedrijfstak kan immers het overgrote deel 
van het vermogen uitmaken1801. Hoe men de materialiteitsvereiste dan wel concreet vorm 
kan geven, wordt in de volgende subparagrafen onderzocht. 
 

B. Rechtsonzekerheid bij kwalitatieve criteria 

444. “AANZIENLIJK” IN DE ZIN VAN ART. 557 W.VENN. – De boven (nr. 407) vermelde 
kroonjuwelenbepaling van art. 557 W.Venn. ziet o.m. op beslissingen of verrichtingen die 
een “aanzienlijke” wijziging in de samenstelling van de activa of passiva tot gevolg 

                                              
1799 Zie K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 45. 
1800 B. MOSSDORF, Spezielles Gesellschaftsrecht für börsennotierte Aktiengesellschaften in den EG-Mitgliedstaaten, 
Berlijn, De Gruyter, 2010, 328. 
1801 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 29. 
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zouden hebben en hanteert dus ook een materialiteitscriterium. Men neemt aan dat een 
wijziging als aanzienlijk beschouwd kan worden “wanneer zij de bieder er redelijkerwijs 
zou toe aanzetten zijn bod in te trekken of de voorwaarden ervan te herzien”1802. Dat kan, 
maar hoeft niet, het gevolg te zijn van de waarde van de verrichting, waarbij men best 
afgaat op de werkelijke waarde van de activa- en passivabestanddelen en niet op hun 
boekwaarde1803. Een materialiteitscriterium dat naar de reactie van een kandidaat-bieder 
verwijst, is echter weinig relevant voor een bevoegdheidsregel die ook buiten de 
overnamecontext dienst moet bewijzen (en is ook te vaag om bruikbaar te zijn op 
recurrente basis). 
 
445. QUASI-TOTALITEIT VAN DE ACTIVA – Hoewel de Franse Code de commerce niet 
voldoet aan de rechtseconomische aanbevelingen inzake de beschikking over 
vennootschapsactiva, moet gewezen worden op het reglement van de Franse Autorité des 
marchés financiers (AMF). Dat vereist dat controlerende aandeelhouders aan de AMF 
melden wanneer een vennootschap “la totalité ou du principal des actifs” overdraagt of 
inbrengt in een andere vennootschap of de activiteiten heroriënteert. De AMF kan dan een 
sell-out-recht voor de minderheidsaandeelhouders (offre publique de retrait) opleggen1804. 
Een bevoegdheidsregel is dit echter niet. In Delaware is het dat wel, met hetzelfde 
criterium. Hoewel Delaware de jurisdictie bij uitstek is met weinig bevoegdheden voor de 
algemene vergadering, is daar voor de verkoop, lease of ruil door de vennootschap van 
“all or substantially all of its property and assets” wél de goedkeuring van de algemene 
vergadering vereist1805. Het criterium van “all or substantially all” is geen zuiver 
mathematische test, maar valt te beoordelen in het licht van het globale effect op de 
vennootschap1806. De rechtspraak combineert daarbij een kwantitatieve en een 
kwalitatieve beoordeling en vereist dat de omvang vitaal is voor de vennootschap én dat 
de transactie het bestaan en het doel van de vennootschap aanzienlijk raken1807. Dit 
criterium is vaag, maar vooral ook beperkter dan het rechtseconomische kader van deze 
studie voorschrijft1808. De boven beschreven inherente belangenconflicten betreffen net zo 
goed belangrijke transacties die nog niet bijna alle vennootschapsactiva omvatten. 
 

                                              
1802 P. VAN DER BEKEN, “Commentaar bij art. 557 W.Venn” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
(eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
1803 P. VAN DER BEKEN, “Commentaar bij art. 557 W.Venn” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
(eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
1804 Art. 236-6 règlement général, Autorité des marchés financiers, 2014; P.-H. CONAC, “Victoire à la Pyrrhus pour 
l’Etat Belge dans l’affaire Fortis”, RPS 2009, (366) 375-376. 
1805 Del. Code Ann., tit. 8, § 271 (a). De verkoop van belangrijke active vergt overigens in alle Amerikaanse staten de 
goedkeuring van de algemene vergadering (W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and 
Cases on the Law of Business Organization, New York, Aspen, 2009, 453). 
1806 E. WELCH, A. TUREZYN en R. SAUNDERS, Folk on the Delaware General Corporation Law, I, New York, 
Wolters Kluwer, 2013, § 271.2.1. 
1807 Gimbel v. Signal Companies, Inc., 316 A.2d 599, 606 (Del.Ch.1974), aff’d 316 A.2d 619 (1974); Katz v. 
Bregman, 431 A.2d 1274 (Del.Ch.1981); W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases 
on the Law of Business Organization, New York, Aspen, 2009, 455-457; S. BAINBRIDGE, Corporation Law and 
Economics, New York, Foundation Press, 2002, 626-627; M. DOOLEY, “The Model Business Corporation Act at 
Sixty: Rules, Standards, and The Model Business Corporation Act”, Law and Contemporary Problems 2011, (45) 51. 
1808 Het was dan ook bedoeld om de omzeiling van de fusie- of ontbindingsbevoegdheid van de algemene 
vergadering onmogelijk maken en de wetgeving zo consistent te houden (R. CLAGG, “An ‘Easily Side-Stepped’ and 
‘Largely Hortatory’ Gesture?: Examining the 2005 Amendment To Section 271 of the DGCL”, Emory Law Journal  
2009, (1305) 1306-1307). 
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446. BELANGRIJKE VERANDERING VAN DE IDENTITEIT OF HET KARAKTER VAN DE 

ONDERNEMING – Art. 2:107a van het Nederlandse BW bevat een iets ruimere regeling, die 
is ingevoerd in 20041809 om aan te sluiten bij reeds voordien bestaande rechtspraak en 
doctrine1810. Het bepaalt dat “[a]an de goedkeuring van de algemene vergadering zijn 
onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de 
identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder 
geval: (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een 
derde; [en] (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een 
vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens 
de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, 
volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde 
jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.”1811 
 
Oorspronkelijk wilde de Nederlandse wetgever een limitatieve opsomming van situaties 
waarin de algemene vergadering moet tussenkomen, omdat een algemeen criterium te 
weinig voorspelbaar zou zijn1812. Punten a en c betreffen de beschikking over activa in 
ruime zin. Het criterium van “een derde van de activa” kan nuttig zijn als kwalitatief 
criterium, hetgeen verder wordt besproken. Het criterium van (vrijwel1813) de gehele 
onderneming in punt a is vergelijkbaar met de regeling in Delaware en lijdt dan ook – op 
zich – aan dezelfde tekortkoming (nr. 445). Om te vermijden dat vergelijkbare transacties 
door de mazen van het net zouden glippen1814, heeft de wetgever uiteindelijk echter ook 
een algemeen criterium in de aanhef opgenomen, waaronder transacties nog kunnen 
vallen als zij niet in de enuntiatieve opsomming van punt a tot c vallen. Het criterium dat 
daarin gehanteerd wordt, nl. dat van de “belangrijke verandering van de identiteit of het 
karakter van de vennootschap of de onderneming”1815, is echter zodanig vaag en algemeen 
dat het geregeld aanleiding geeft tot betwistingen. Zo in de bekende zaak ABN Amro-
Lasalle: daar verkocht het bestuursorgaan van ABN AMRO, zonder raadpleging van de 
algemene vergadering, een holding met daarin LaSalle Bank Corporation aan Bank of 
America, terwijl een bankenconsortium van Fortis, RBS en Santander voordien interesse 
getoond hadden in een overname van ABN Amro, waarbij het onderdeel LaSalle een 
belangrijke motivatie was. De Ondernemingskamer oordeelde dat de algemene 
vergadering bevoegd was o.m. omdat de beschikking over LaSalle in lijn lag van art. 

                                              
1809 Wet van 9 juli 2004, Stb. 2004, 370. 
1810 W. BOSSE, “Gevolgen ontbreken goedkeuring algemene vergadering voor ingrijpende bestuursbesluiten (art. 
2:107a lid 2 BW): wetgever contra systeem van de wet en Hoge Raad”, WPNR 2004, (834) 834; A. KLAASSEN, 
Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 179; M. NIEUWE WEME, 
“Het recht van instemming en consultatie van de ava; lessen uit HBG”, JORplus 2002, 9; P. VAN SCHILFGAARDE, J. 
WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 161 (ook reeds in de editie van 2000). 
1811 Dit nemen of afstoten van deelnemingen is in een structuurvennootschap een bevoegdheid van de raad van 
commissarissen, maar dan met een kwantitatieve drempel van een vierde i.p.v. een derde (art. 2: 164, § 1, d en e 
BW). 
1812 A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 177-
178. 
1813 Het woord “vrijwel” werd toegevoegd om te voorkomen dat men de regel kan omzeilen door een te verwaarlozen 
deel in de vennootschap te houden (A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, 
Deventer, Kluwer, 2007, 188). 
1814 Bovendien hing de toepasselijkheid van het artikel daarbij teveel af van de wijze waarop een transactie wordt 
gestructureerd (M. JOSEPHUS JITTA, “Schuitje varen, theetje drinken, varen wij door het polderland. De uitbreiding 
van de bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering”, Ondernemingsrecht 2002, 74). 
1815 Letterlijk hetzelfde criterium voor aandeelhoudersbevoegdheid staat ook al langer in principe IV.1, derde lid 
Nederlandse Corporate Governance Code (zoals geactualiseerd in 2009). 
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2:107 BW, ook al viel het er strikt genomen niet onder1816. De Ondernemingskamer werd 
daarin teruggefloten door de Hoge Raad 13 juli 2007. In zijn ogen was er geen 
goedkeuring van de algemene vergadering vereist, omdat de situatie niet viel onder één 
van de drie expliciete hypotheses van 2:107a BW en evenmin binnen de open norm in de 
aanhef van 2:107a BW. Deze open norm slaat volgens de Hoge Raad enkel op besluiten 
“die zo ingrijpend zijn dat zij de aard van het aandeelhouderschap veranderen in dier 
voege dat de aandeelhouder daardoor als het ware kapitaal gaat verschaffen aan – en een 
belang gaat houden in – een wezenlijk andere onderneming”1817. De Hoge Raad hanteert 
dus een bijzonder restrictieve interpretatie ter wille van de rechtszekerheid1818. Deze 
beperkende interpretatie vond goedkeuring in de rechtsleer1819 en werd nadien meermaals 
bevestigd1820. Dit was onder meer het geval in de Nederlandse Fortis-zaak, waar de 
Ondernemingskamer tot twee maal toe de verzoeken van minderheidsaandeelhouders op 
basis van art. 2:107a BW afwees, omdat er onvoldoende informatie voorhanden was om 
tot toepassing van het artikel te besluiten1821. Deze uitspraken tonen aan hoeveel vrijheid 
de algemene formulering van de aanhef van art. 2:107a BW aan de rechter verschaft. 
Deze formulering creëert dan ook veel rechtsonzekerheid en is in de restrictieve lezing 
van de Hoge Raad o.i. ook te beperkt om volledig uitvoering te geven aan het hier 
gehanteerde rechtseconomische kader.  
 
447. “DIEPE INGREEP IN DE RECHTEN EN VERMOGENSBELANGEN VAN DE 

AANDEELHOUDERS”– Dat een aantal van voorgaande bevoegdheidsgronden voor de 
algemene vergadering onvoldoende zijn, mag ook blijken uit de Duitse regeling, die 
verschillende van die gronden opeenstapelt en daar nog een ander criterium aan toevoegt. 
 
In Duitsland komt de algemene vergadering soms bevoegdheid toe inzake de beschikking 
over activa op basis van een redenering die vergelijkbaar is met deze die boven werd 
gemaakt in § 3. Enerzijds is dat het geval voor transacties die niet binnen de 
doelomschrijving vallen, al is dat door de ruime doelomschrijvingen geen strenge 
beperking1822. Zo kan de vennootschap geen activa inbrengen in een dochtervennootschap 
of participaties verwerven zonder wijziging van de doelclausule, wanneer die geen 
“Konzernklausel” bevat (d.i. een clausule die het uitoefenen van de activiteiten via een 
dochtervennootschap expliciet toelaat), en dit om te vermijden dat men de beperkingen 
van het doel zou omzeilen door de activiteiten via een dochtervennootschap uit te 

                                              
1816 OK 3 mei 2007, JOR 2007, 143, noot NIEUWE WEME. 
1817 HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, nr. 4.7, Ondernemingsrecht 2007, 127, JOR 2007, 178. 
1818 P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 161 en 
220-221. 
1819 Bv. B. ROELVINK, “Goedkeuring door aandeelhouders”, TOP 2007, (71) 75.; M. VAN GINNEKEN, noot onder 
Hoge Raad 13 juli 2007, Ondernemingsrecht 2007, 127. Zie ook M. VAN GINNEKEN, noot onder 
Ondernemingskamer 3 mei 2007, Ondernemingsrecht 2007, 103. 
1820 F. OVERKLEEFT, “HR ABN Amro at 5: Over de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen” in M. 
HOLTZER, A. LEIJTEN en D. ORANJE (eds.), Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation 2011-2012, 
Deventer, Kluwer, 2012, 203-204. 
1821 OK 24 november 2008, JOR 2009, 9; OK 9 februari 2009, Ondernemingsrecht 2009, 216, noot S.M. BARTMAN. 
Zie I. WASSENAAR, “Twee uitspraken van de Ondernemingskamer inzake Fortis: een oneindig onderzoek en een 
omtrekkende beweging om art. 2:107a BW”, Bb 2009, 17. 
1822 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 31. 
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oefenen1823. Meestal bevatten de statuten echter zo’n clausule, zodat deze redenering geen 
noemenswaardige beperking vormt van de bevoegdheid van het bestuursorgaan1824. 
Anderzijds kan een vervreemding van activa of van een participatie tot gevolg hebben dat 
een statutair voorgeschreven activiteit niet meer wordt uitgevoerd, hetgeen leidt tot 
“Unterschreitung” van het doel en dus inbreuk op de statuten1825. Bij een duurzame 
Unterschreitung van kernbereik van de doelomschrijving dringt een statutenwijziging 
zich op. Om de bevoegdheid van de algemene vergadering niet uit te hollen, moet die 
statutenwijziging ook vóór de vervreemding plaatsvinden1826. 
 
Omdat de bevoegheid inzake doelwijziging onvoldoende beperkingen stelt aan de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan, bevat de Duitse wetgeving daarnaast een expliciete 
regeling die vergelijkbaar is met het Nederlandse art. 2:107a, § 1, a BW en de reeds 
besproken regel in Delaware. De overdracht van “het gehele vennootschapsvermogen” ten 
bijzondere titel1827 is er een wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering1828. 
Deze bevoegdheid geldt ook wanneer een onbelangrijk deel van het vermogen in de 
overdragende vennootschap achterblijft1829. Om te beoordelen of het achtergebleven deel 
onbelangrijk is, kijkt men zowel naar de mogelijkheid voor de vennootschap om haar doel 
nog na te streven (een kwalitatief criterium) als naar het kwantitatieve belang van het 
achtergebleven deel1830. De Duitse Umwandlungsgesetz voorziet overigens ook in de 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor de inbreng van een bedrijfstak of 
algemeenheid in andere vennootschap ten algemene titel (Ausgliederung)1831. 
 
Dat zelfs deze aanvulling van de bevoegdheid van de algemene vergadering voor 
beschikkingen over de quasi-totaliteit van activa niet voldoende is, bewijst tenslotte het 
feit dat het Bundesgerichtshof het in de zaken Holzmüller en Gelatine nodig geacht heeft 

                                              
1823 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nrs. 61 en 66; W. GROSS, “Zuständigkeit der Hauptversammlung bei Erwerb und Veräusserung 
von Unternehmensbeteiligungen”, AG 1994, (266) 269 
1824 T. LIEBSCHER, “Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten im Lichte von Holzmüller Macrotron und 
Gelatine”, ZGR 2005, (1) 4-5; W. GROSS, “Zuständigkeit der Hauptversammlung bei Erwerb und Veräusserung von 
Unternehmensbeteiligungen”, AG 1994, (266) 269. 
1825 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 62; W. GROSS, “Zuständigkeit der Hauptversammlung bei Erwerb und Veräusserung von 
Unternehmensbeteiligungen”, AG 1994, (266) 269. In de oudere rechtsleer werd soms nog verdedigd dat de 
doelomschrijving aanduidt wat de vennootschap mag doen, maar dat ze dat daarom niet hoeft te doen. De Vorstand 
zou dan bevoegd zijn een bedrijfstak te vervreemden zonder toestemming van de algemene vergadering, zolang het 
nog mogelijk is om die activiteit weer op te nemen (zie M. LUTTER en R. LEINEKUGEL, “Kompetenzen von 
Hauptversammlung und Gesellschafterversammlung beim Verkauf von Unternehmensteilen”, ZIP 1998, (225) 227). 
1826 Zelfs als de algemene vergadering met toepassing van de Holzmüller-doctrine met de vervreemding ingestemd 
heeft, omdat de samenstelling van de algemene vergadering ondertussen gewijzigd kan zijn (M. LUTTER en R. 
LEINEKUGEL, “Kompetenzen von Hauptversammlung und Gesellschafterversammlung beim Verkauf von 
Unternehmensteilen”, ZIP 1998, (225) 228). 
1827 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 179a, nr. 17. Deze vorm van overdracht is niet te verwarren met de Vermögensübertragung, de 
overdracht onder algemene titel met ontbinding zonder vereffening en met een vergoeding, anders dan in aandelen, 
aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap (§ 174 UmwG). 
1828 AktG § 179a. 
1829 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 179a, nr. 17; M. LUTTER en R. LEINEKUGEL, “Kompetenzen von Hauptversammlung und 
Gesellschafterversammlung beim Verkauf von Unternehmensteilen”, ZIP 1998, (225) 226. 
1830 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 179a, nrs. 18-19. 
1831 § 123 Abs. 3, § 125 S. 1 en § 135 Abs. 1 UmwG jo. § 13 Abs. 1 S. 1 en § 65 Abs. 1 UmwG. 
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de algemene vergadering “impliciet” bevoegd te verklaren voor fundamentele 
beslissingen die “zo diep in de rechten van de aandeelhouders en hun vermogensbelangen 
vervat in hun aandelenparticipatie ingrijpen dat de Vorstand niet redelijkerwijze kan 
aannemen dat hij ze volledig op eigen houtje kan nemen, zonder de algemene vergadering 
erbij te betrekken”. Hoofdstuk II.1. (nrs. 286, 288 en 290) heeft reeds aangetoond dat dit 
onduidelijke kwalitatieve criterium geleid heeft tot eindeloze discussies in de rechtsleer en 
nog steeds rechtsonzekerheid veroorzaakt, zodat ook dit criterium niet wordt weerhouden 
voor de aanbeveling de lege ferenda. 
 

C. Keuze voor kwantitatieve criteria 

448. RECHTVAARDIGING VAN KWANTITATIEVE CRITERIA – Het probleem met kwalitatieve 
criteria is dat zij in hun algemeenheid veel laten afhangen van concrete omstandigheden 
en veel onduidelijkheid laten bestaan, wat aanleiding geeft tot heel wat rechtsgedingen en 
betwisting in de rechtsleer. Net omdat kwalitatieve criteria onwerkbaar bevonden werden, 
is Italië voor de regulering van transacties met verbonden partijen overgeschakeld naar 
kwantitatieve criteria1832. Een duidelijk kwantitatief criterium kan beter zijn omdat het 
heel wat juridisch advies bespaart en onzekerheid bij transacties vermijdt1833.  
 
Het onmiskenbare nadeel van kwantitatieve criteria is dat de keuze van de mathematische 
drempel arbitrair is. In het licht daarvan kan een combinatie van kwantitatieve en 
kwalitatieve criteria verleidelijk klinken. Wanneer men beide criteria op gelijke voet stelt 
(door ze alternatief of cumulatief te formuleren), haalt men zowel het nadeel van 
arbitrariteit als van rechtsonzekerheid weer langs een achterpoortje binnen. Dat is zelfs 
het geval wanneer men een kwalitatief criterium aanvult met een kwantitatieve safe 
harbor, zoals de Amerikaanse Model Business Corporation Act doet1834. De betere 
oplossing ligt o.i. in een zorgvuldig geformuleerde kwantitatieve regel. In zekere zin is 
een kwalitatief criterium niet minder arbitrair dan een kwantitatief criterium. Het 
verschuift de arbitraire keuze eenvoudigweg naar de rechter, die weliswaar feitelijke 
gegevens in zijn overweging kan betrekken, maar nog altijd zelf moet kiezen waar hij de 
lijn trekt. Bovendien kan men de arbitrariteit van kwantitatieve criteria mitigeren. Dat 
doen volgende randnummers door te opteren voor relatieve criteria, die de grootte van de 
activa waarover beschikt wordt vergelijken met de grootte van de vennootschap.  
 
449. BELANGENCONFLICTENPROCEDURE – Een mogelijke bron van inspiratie voor 
kwantitatieve criteria die voortkomt uit de interne rechtsvergelijking zijn de criteria voor 
de minimis-regeling van art. 524, § 1, derde lid, 2° W.Venn. inzake intra-groepsconflicten. 
De kwantitatieve grens van één percent die daar gehanteerd wordt, is uiteraard niet 
bruikbaar. De maatstaf kan wel interessant zijn: art. 524, § 1, derde lid, 2° W.Venn. meet 

                                              
1832 OECD, Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights, Parijs, OECD Publishing, 2012, 12 en 
115-116. 
1833 S. BAINBRIDGE, Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002, 627-628; M. DOOLEY, 
“The Model Business Corporation Act at Sixty: Rules, Standards, and The Model Business Corporation Act”, Law 
and Contemporary Problems 2011, (45) 52. 
1834 Deze modelwet beveelt aan beschikkingen over activa aan de algemene vergadering voor te leggen wanneer ze 
geen “significant continuing business” zouden achterlaten in de vennootschap. Wanneer ten minste 25 percent van de 
totale activa en 25 percent van de inkomsten in de vennootschap overblijven, wordt de vennootschap geacht een 
“significant continuing business” te hebben behouden (§ 12.02 RMBCA). 
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de waarde van de vennootschap aan de hand van het netto-actief zoals dat uit de 
geconsolideerde jaarrekening blijkt. Aangenomen wordt dat het begrip “netto-actief” 
daarbij de betekenis toekomt van art. 617 W.Venn.1835. Opmerkelijk is wel dat het netto-
actief van de individuele genoteerde vennootschap moet worden afgeleid uit de 
geconsolideerde jaarrekening, wat praktisch niet evident is1836. Bovendien is het soms 
moeilijk om de waarde van de voorgenomen beslissing of verrichting te beoordelen en 
biedt de wetgever daarbij geen leidraad1837. Wanneer men de meest voor de hand liggende 
oplossing neemt, nl. de koopprijs, stelt zich een probleem van vergelijkbaarheid. De 
koopprijs is doorgaans gebaseerd op toekomstige kasstromen (vaak een veelvoud van 
EBITDA). 
 
450. GROTE VENNOOTSCHAPPEN – Een traditioneel criterium in het Belgische vennoot-
schapsrecht om de grootte van vennootschappen te bepalen berust op een combinatie van 
drie criteria, waarbij het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de jaaromzet 
(exclusief BTW) en het balanstotaal voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar 
als maatstaven worden genomen. Aan de hand van mathematische drempels voor elk van 
deze maatstaven kan men dan bepalen wat kleine vennootschappen zijn (art. 15, § 1 
W.Venn.), die hun jaarrekening mogen opmaken volgens een verkort schema (art. 93 
W.Venn.), vrijgesteld zijn van het opstellen en publiceren van een jaarverslag (art. 94 
W.Venn.) en geen commissaris hoeven te benoemen (art. 141, 2° W.Venn.)1838. De 
gehanteerde criteria zijn weliswaar absolute criteria, die niet (hoeven te) vergelijken met 
de grootte van een welbepaalde transactie, en zijn als dusdanig niet bruikbaar. De 
maatstaven van jaaromzet en balanstotaal en de precieze berekening daarvan1839, kunnen 
wel nuttige inspiratie bieden bij de uitwerking van de criteria voor een voorstel de lege 
ferenda inzake de beschikking over belangrijke vennootschapsactiva. 
 
451. EUROPESE INITIATIEVEN – Een combinatie van verschillende relatieve criteria vindt 
men in de verklaring over aanzienlijke transacties van het European Corporate 
Governance Forum, een forum opgezet door de Europese Commissie om de coördinatie 
en convergentie van nationale codes aan te moedigen. Het Forum beveelt aan dat “all 
acquisitions or disposals of businesses representing 25% or more of assets or profits 
should be submitted to shareholders for their prior approval before becoming 
effective”1840. Een vergelijkbare dubbele maatstaf vinden we terug in de het recente 
                                              
1835 M. CALUWAERTS, “Conflits d’intérêts et droit des groupes” in JEUNE BARREAU DE BRUXELLES (ed.), Dernières 
évolutions en droit des sociétés, Brussel, Larcier, 2003 (161) 194; H. DE WULF, “De nieuwe regeling voor intra-
groepsbeslissingen: het herschreven art. 524 W.Venn”, TRV 2002, 589; P. ERNST en N. YOUNES, “Groepsinterne 
belangenconflicten in de Wet Corporate Governance – een eerste commentaar op het nieuwe artikel 524 W.Venn.” in 
K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS en J. DELVOIE (eds), De Wet Corporate Governance ont(k)leed, Antwerpen, Kluwer, 
2004, (184) 201. 
1836 H. DE WULF, “De nieuwe regeling voor intra-groepsbeslissingen: het herschreven art. 524 W.Venn”, TRV 2002, 
589 
1837 Ibid.; P. ERNST en N. YOUNES, “Groepsinterne belangenconflicten in de Wet Corporate Governance – een eerste 
commentaar op het nieuwe artikel 524 W.Venn.” in K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS en J. DELVOIE (eds), De Wet 
Corporate Governance ont(k)leed, Antwerpen, Kluwer, 2004, (184) 201. 
1838 Zie ook de criteria die het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht voorstelt om de NV te reserveren voor 
“grote” vennootschappen: O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, “Beperking van het aantal vennootschapsvormen: 
waarheen met de kapitaalvennootschappen (NV, BVBA, CV)?” in De modernisering van het vennootschapsrecht, 
Brussel, Larcier, 2014, (65) 70-72. 
1839 Daarover CBN, Advies nr. 2010/5, 19 mei 2010, Berekening criteria artikel 15 W.Venn. 
1840 Het Forum laat de mogelijkheid open voor de algemene vergadering om een machtiging te verlenen aan de raad 
van bestuur die twaalf maand geldig blijft . Statement of the European Corporate Governance Forum on Significant 
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voorstel van de Europese Commissie tot regulering van transacties met verbonden 
partijen, dat de algemene vergadering inspraak wenst te verlenen in transacties met 
verbonden partijen die meer dan 5 % van de activa van de vennootschap vertegen-
woordigen of die aanzienlijke gevolgen voor de winst of de omzet kunnen hebben1841. Dat 
een lager percentage wordt gehanteerd, valt te verklaren doordat de bedoelde transacties 
daarnaast ook kwalitatief beperkt worden tot transacties met verbonden partijen. Net 
zomin als de verklaring van het Europese Corporate Governance Forum bevat het voorstel 
van de Europese Commissie enige verduidelijking van de maatstaven van de activa en 
winst. Volgend randnummer zoekt daarom verder naar inspiratie om deze maatstaven te 
kunnen concretiseren. 
 
452. LONDENSE LISTING RULES – Een complexe kwantitatieve benadering vindt men terug 
in de Listing Rules voor notering op de London Stock Exchange. Deze vereisen dat 
beursgenoteerde vennootschappen de voorafgaande goedkeuring bekomen van de 
algemene vergadering voor zgn. class 1 transactions1842. Er is sprake van een class 1 
transaction wanneer de grootte van de transactie in één (of meer) van de zgn. “class tests” 
25% of meer blijkt uit te maken van de grootte van de vennootschap1843. De Nederlandse 
wetgever heeft deze regeling overwogen bij de invoering van art. 2:107a BW, maar heeft 
ze uiteindelijk afgewezen wegens te complex1844. Er bestaan inderdaad vier alternatieve 
en ingewikkelde class tests: de gross assets test, de profits test, de consideration test en de 
gross capital test1845. 
 
De eerste twee testen liggen in de lijn van de aanbevelingen van het European Corporate 
Governance Forum en kunnen daarom helpen bij de precisering van de maatstaven van 
winst en activa. De profits test deelt de winsten verbonden aan het voorwerp van de 
transactie door de winsten van de vennootschap, waarbij telkens de winst vóór belasting 
geviseerd wordt1846. Interessanter zijn de details van de gross assets test. Deze deelt waar 
mogelijk het bruto-actief dat het voorwerp uitmaakt van de transactie door het bruto-actief 
van de vennootschap (m.a.w. het totaal van de vaste en de vlottende activa), dat neerkomt 
op de in vorig randnummer vermelde maatstaf van het balanstotaal. Wanneer de transactie 
geen deelneming betreft, wordt de boekwaarde van de activa of, als die hoger is, de 
aankoopprijs als maatstaf genomen1847.  
 

                                                                                                                                                   
Transactions for Listed Entities, 18 april 2011, beschikbaar op http://ec.europa.eu/internal_market/company/ 
docs/ecgforum/statement_significant_transactions_en.pdf. 
1841 Voorstel van nieuw art. 9quater in Richtlijn Aandeelhoudersrechten krachtens art. 1 voorstel van 9 april 2014 
voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde 
onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
1842 UK Listing Rules 10.5.1. In de mate de navolgende regels toepassing vinden op beschikkingen over activa door 
dochtervennootschappen, worden zij hier niet onderzocht omdat het groepsrecht buiten het bereik van deze studie 
valt. 
1843 UK Listing Rules 10.2.1-10.2.2. 
1844 A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 197; 
B. ROELVINK, “Goedkeuring door aandeelhouders”, TOP 2007, (71) 75. 
1845 UK Listing Rules 10 Annex 1G. 
1846 Listing Rules 10 Annex 4R. 
1847 Listing Rules 10 Annex 2R. 
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Wanneer men de koopprijs afzet tegen boekhoudkundige bedragen, vergelijkt men echter 
verschillende grootheden1848. Voor aandelengenoteerde vennootschappen kan men dit 
vermijden door voor zowel de activa als voor de vennootschap de marktwaarde als 
maatstaf te hanteren1849. Dat is wat de consideration test doet, de laatste van de tests uit de 
Listing Rules die weerhouden worden voor de aanbeveling die hierna zal worden 
geformuleerd, althans voor beursgenoteerde vennootschappen. In deze test wordt de prijs 
betaald voor de activa gedeeld door de opgetelde marktwaarde van alle aandelen 
(eventuele ingekochte aandelen niet inbegrepen) bij sluitingstijd op de laatste werkdag 
voor de aankondiging van de transactie1850. 
 
453. SAMENVOEGING VAN TRANSACTIES – Als men de voorgaande criteria toepast per 
transactie, kan het gebeuren dat een reeks van opeenvolgende kleinere transacties 
onterecht aan de bevoegdheid van de algemene vergadering ontsnapt of dat transacties 
zelfs doelbewust worden opgesplitst om haar bevoegdheid te omzeilen. In welke mate 
moeten afzonderlijke transacties dan toch worden samengeteld voor de bevoegdheidsregel 
de lege ferenda? De vraag is niet alleen relevant bij kwantitatieve criteria maar ook in 
systemen met kwalitatieve criteria. 
 
De samenvoeging zelf kan ook op basis van kwalitatieve of kwantitatieve criteria 
gebeuren. In Duitsland hangt de impliciete bevoegdheid van de algemene vergadering niet 
af van het subjectieve oordeel van de Vorstand wat tot eenzelfde beslissing behoort, maar 
moet men afzonderlijke maatregelen samen bekijken wanneer zij inhoudelijke en 
tijdsmatige samenhang vertonen1851. In Amerika moeten transacties volgens de “step-
transaction doctrine” geaggregeerd worden (weliswaar vooral in fiscale context) wanneer 
opeenvolgende beschikkingen over activa deel uitmaken van een vooraf vastgestelde 
verplichting, samenhangen of kaderen in eenzelfde bedoeling om een bepaald 
eindresultaat te verwezenlijken1852. Een soortgelijke redenering bestaat in het Belgisch 
fiscaal recht, waar de welbekende antimisbruikbepaling ook toepassing vindt op “het 
geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt” (art. 344, § 1 
WIB). 
 
De UK Listing Rules (die toepassing vinden op een ruimere groep van transacties dan 
enkel beschikkingen) tellen transacties samen wanneer zij binnen een tijdsspanne van 
twaalf maanden zijn uitgevoerd en tussen dezelfde partijen (of verbonden partijen) 
worden afgesloten, betrekking hebben op de verwerving of beschikking over effecten in 
eenzelfde vennootschap of samen leiden tot een aanzienlijke betrokkenheid in een 
activiteit die voordien geen belangrijk deel uitmaakte van de hoofdactiviteiten van de 
vennootschap1853. Dezelfde tijdspanne geldt als criterium voor het samenvoegen van 
transacties met verbonden partijen (al moet het daar dan ook nog eens gaan om transacties 

                                              
1848 B. ROELVINK, “Goedkeuring door aandeelhouders”, TOP 2007, (71) 75. 
1849 Zie B. ROELVINK, “Goedkeuring door aandeelhouders”, TOP 2007, (71) 75. 
1850 Listing Rules 10 Annex 5R. 
1851 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 48. 
1852 D. KATZ, “What Constitutes a Sale of Substantially All Assets?”, Harvard Law School Forum on Corporate 
Governance and Financial Regulation, 19 oktober 2011. 
1853 UK Listing Rules 10.2.10. 
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met steeds dezelfde verbonden partij) in het voorstel van de Europese Commissie tot 
wijziging van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten1854.  
 
Een combinatie van een mathematisch tijdscriterium (bv. twaalf maand) met alternatieve 
kwalitatieve criteria (bv. de “step-transaction doctrine”) geeft een mooi evenwicht. Het 
laat toe de samenhang zoveel mogelijk op te sporen, zonder al te ver in de tijd te hoeven 
terugkeren om bij elke beslissing de bevoegdheidsverdeling na te gaan. 
 

D. Concreet voorstel 

454. MAATSTAF – In voorgaande voorbeelden kwamen verschillende mogelijke 
maatstaven aan bod om de waarde van de activa te vergelijken met de grootte van de 
vennootschap. Maatstaven die de invloed van de activa op de omzet (zoals bij een analoge 
toepassing van de criteria voor grote vennootschappen) of op de winst (zoals in de 
Londense listing rules en de aanbeveling van het European Corporate Governance 
Forum) trachten te meten, berusten op een redelijk arbitraire inschatting van toekomstige 
evoluties en worden daarom niet weerhouden. Objectiever zijn maatstaven die de waarde 
van het verworven of vervreemde actief zelf vergelijken met de waarde van de 
vennootschap. Zowel de Europese Commissie als het European Corporate Governance 
Forum hanteerden deze maatstaf, maar zonder ze te preciseren. 
 
455. Voor niet-aandelengenoteerde vennootschappen zit er, zoals in vorige randnummers 
uiteengezet, niet veel anders op dan de waarde van de betrokken activa te vergelijken met 
een boekhoudkundige waardering van de vennootschap. De aankoopprijs wordt 
uiteindelijk toch de boekwaarde (eventueel met een deel geboekt als goodwill). 
 
Wat de waardering van de vennootschap zelf betreft, is het netto-actief (dat art. 524 
W.Venn. in overweging neemt) weinig representatief voor de grootte van een 
vennootschap, gezien het grote belang van schuldfinanciering. De onderliggende 
bezorgdheid bij een criterium van netto-actief (of eigen vermogen) is veeleer de 
mogelijke aantasting van het eigen vermogen, m.a.w. het onderpand voor schuldeisers, 
wanneer een investering waardeloos zou blijken, en dus het risico van discontinuïteit. 
Zoals in hoofdstuk I.2 (nr. 82) en verder in dit hoofdstuk (nrs. 548, 553 en 555) wordt 
aangetoond, vormen deze overwegingen in het hier gehanteerde rechtseconomische kader 
geen goede grond voor een bevoegdheid van de algemene vergadering. Het bruto-actief 
(of balanstotaal) is evenmin een goede maatstaf voor de grootte van een vennootschap, 
omdat dat sterk beïnvloed wordt door uitstaande leverancierskredieten, belastingsschulden 
enz. 
 
Een goed compromis, dat economen hanteren bij bedrijfswaardering, is het criterium van 
de zgn. “net assets”. Dit criterium is niet hetzelfde als het net besproken netto-actief, maar 
wel het netto-actief plus financiële schulden. Financiële schulden zijn schulden die 
doelbewust werden aangegaan als werkkapitaal en omvatten dus niet de schulden die van 
                                              
1854 Voorstel van nieuw art. 9quater in Richtlijn Aandeelhoudersrechten krachtens art. 1 voorstel van 9 april 2014 
voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde 
onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 



349 

nature ontstaan uit de activiteiten van de vennootschap, zoals de vermelde 
leverancierskredieten en belastingschulden1855. De “net assets” test vat dus beter de 
werkelijke waarde van de vennootschap. 
 
456. Voor aandelengenoteerde vennootschappen bestaat de mogelijkheid om met beter 
vergelijkbare grootheden te werken, doordat ook voor de vennootschap zelf een 
marktwaarde voorhanden is. Een vergelijking van de aankoopprijs met enkel de 
marktwaarde van de aandelen is echter weinig zinvol, omdat op die manier opnieuw enkel 
met de kapitaalfinanciering van de vennootschap wordt vergeleken. Het onderscheid 
tussen kapitaalfinanciering en schuldfinanciering, zo toonde vorig randnummer aan, is 
daar te arbitrair voor. Opnieuw suggereren we daarom een criterium dat in de 
economische praktijk van bedrijfswaardering gangbaar is, nl. dat van de “enterprise 
value”. Dit criterium meet de marktwaarde van de in vorig randnummer besproken “net 
assets”, door de totale marktwaarde van de aandelen samen te tellen met de financiële 
schulden. Voor die laatste vallen boekwaarde en marktwaarde doorgaans samen, zodat de 
optelsom een marktwaarde van de vennootschap oplevert, die vergeleken kan worden met 
de aankoopprijs van de betrokken activa1856. 
 
457. MATHEMATISCHE DREMPEL – De kwantitatieve drempel die bij elk van deze 
maatstaven geldt, is onvermijdelijk arbitrair. 25% lijkt een redelijke benadering van de 
hoger besproken situaties en is ook vrij gebruikelijk. Hetzelfde percentage duikt op in de 
Londense listing rules en de aanbeveling van het Europese Corporate Governance Forum 
(zie vorige randnummers) en het ligt in de lijn van de in hoofdstuk II.1 besproken Duitse 
Holzmüller-doctrine i.v.m. de impliciete bevoegdheid van de algemene vergadering voor 
inbreng van activa in een dochtervennootschap (nrs. 284-290). 
 
Om omzeiling zo goed mogelijk te vermijden en toch niet al te ver in de tijd te moeten 
terugkijken bij elke beschikking over activa, zouden alle beschikkingen binnen een 
periode van twaalf maand moeten worden samengevoegd tenzij er manifest geen 
samenhang tussen bestaat. 
 
458. GEVOLGEN – De lege ferenda zou de wetgever er goed aan doen om de algemene 
vergadering bevoegdheid toe te wijzen voor alle soorten beschikkingen over 
vennootschapsactiva, ongeacht de juridische kwalificatie van de transactie, indien deze 
beschikkingen aan de genoemde kwantitatieve criteria voldoen en nog niet op basis van 
andere wetsbepalingen aan de algemene vergadering hoeven te worden voorgelegd. Door 
de algemeenheid van de formulering vormt deze aanbeveling een beperkte kwantitatieve 
correctie op de residuaire bevoegdheden van het bestuursorgaan, zoals die werd verdedigd 
in hoofdstuk II.1 (nrs. 266-268). 
 
Een nieuwe bevoegdheid van de algemene vergadering voor beschikkingen over activa 
die bepaalde kwantitatieve drempels overschrijden zou niets hoeven te veranderen aan 
andere bestaande regels. In overnamecontext zou art. 557 W.Venn. nog relevant blijven, 
omdat het niet louter kwantitatief ingevuld wordt (zie nr. 444) en ook kleinere transacties 
zonder tegenprestatie dekt. In de mate dat de wetgever voor het besluit een gewone 

                                              
1855 C. VAN HULLE, Bedrijfsfinanciering, Leuven, Acco, 2014. 
1856 C. VAN HULLE, Bedrijfsfinanciering, Leuven, Acco, 2014. 
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meerderheid zou vergen (zoals bv. in Delaware1857 en Nederland1858), blijft de redenering 
van § 3 relevant voor het bepalen van de meerderheidsvereiste. Men kan daar immers 
aannemen dat de vennootschap voor een impliciete beslissing tot ontbinding of 
doelwijziging de vereisten inzake quorum en meerderheid voor ontbinding of 
doelwijziging moet naleven1859. 
 
Zolang de wetgever de aanbevelingen van dit proefschrift niet opvolgt, kunnen 
vennootschappen zelf in hun statuten de bevoegdheid van de algemene vergadering 
voorschrijven onder de boven uiteengezette voorwaarden. De residuaire bevoegdheid van 
de raad van bestuur is immers niet dwingend van aard (zie hoofdstuk III.3)1860. 
 

AFDELING 2. BESCHERMING EN VERWEER TEGEN OVERNAMES 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader 

459. AFBAKENING VAN DE ONDERZOCHTE MATERIE – In tegenstelling tot de meeste 
andere transacties vergt de procedure van overname op zich niet het akkoord van de 
doelvennootschap. De bieder richt zich tot diens individuele aandeelhouders, zodat de 
aanvaarding geen kwestie van bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap, tussen 
algemene vergadering en raad van bestuur stelt. Toch kan de doelvennootschap de kans 
op welslagen van het bod beïnvloeden door overnamebescherming en/of 
verweertechnieken. Overnamebescherming versterkt de onderhandelingspositie van 
bestuur en management, die deze kunnen aanwenden om een grotere overnamepremie1861 
en/of persoonlijke voordelen1862 in de wacht te slepen. Het is dan ook niet de bevoegdheid 
inzake overnamebescherming en verweertechnieken die onderzoek behoeft. Een aantal 
technieken om de vennootschap (relatief) immuun te maken voor overnamebiedingen 
worden eveneens buiten de vennootschap om geregeld. Zo de verankering van controle 
door middel van een meerderheidspositie (eventueel via holdings en piramidestructuren) 
en aandeelhoudersovereenkomsten – ook daar komt geen beslissing van de vennootschap 
aan te pas zodat de bevoegdheidsvraag zich er niet stelt. Door de mogelijkheid om de 
controle te verzekeren middels een controleparticipatie wordt bij de behandeling van de 
vraag naar de bevoegdheid voor overnamebescherming en -verweer in de eerste plaats 
uitgegaan van vennootschappen zonder dominante aandeelhouder omdat zij zich 
voornamelijk daar stelt. 
 
460. INHERENT BELANGENCONFLICT, MAAR OOK KORTETERMIJNDENKEN – De reactie van 
een vennootschap wanneer ze het doelwit wordt van een overnamebod vormt het 

                                              
1857 Del. Code Ann., tit. 8, § 271 (a). 
1858 Art. 2:120, § 1 BW. Zie ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 377; A. KLAASSEN, Bevoegdheden van de 
algemene vergadering van aandeelhouders, Deventer, Kluwer, 2007, 232; B. ROELVINK, “Goedkeuring door 
aandeelhouders”, TOP 2007, (71) 71-73. 
1859 Zie ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 377. 
1860 P. DELLA FAILLE, Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 152. 
1861 M. JENSEN en R. RUBACK, “The market for corporate control, the scientific evidence”, Journal of Financial 
Economics 1983, (5) 31; R. STULZ, “Managerial Control of Voting Rights: Financing Policies and the Market for 
Corporate Control”, Journal of Financial Economics 1988, 25-54; R. STULZ, “Managerial Discretion and Optimal 
Financing Policies”, Journal of Financial Economics 1990, 3-27. 
1862 L. BEBCHUK, “The Case Against Board Veto in Corporate Takeovers”, University of Chicago Law Review 2002, 
(973) 1007-1010. 
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spiegelbeeld van de net besproken hypothese van de acquisitie, en dit zowel wat de 
implicaties voor de aandeelhouderswaarde betreft als wat de prikkels van het bestuur en 
het management betreft. In tegenstelling tot de aandeelhouders van de biedende 
vennootschap varen de aandeelhouders van een doelvennootschap meestal wel bij een 
overnamebod. Bij een succesvolle, maar ook bij een mislukte overname haalden zij 
tijdens alle vijf overnamegolven die er tot dusver zijn geweest (in de vroege jaren 1900, 
de jaren 1920, de jaren 1960, de jaren 1980 en de jaren 1990) een significant positief 
abnormaal rendement1863. Dat effect is sterker bij vijandige biedingen (biedingen dus 
waarbij zittend bestuur en management tegenpruttelen) dan bij vriendelijke biedingen1864. 
Alleen al die laatste vaststelling wijst in de richting van een inherent belangenconflict bij 
bestuur en management in hun reactie op een overnamebod. Toch ligt de 
bevoegdheidstoewijzing niet voor de hand. Men kan immers niet rond de vaststelling heen 
dat het kortetermijndenken bij de aandeelhouders hier, meer dan in welke andere 
beslissing ook, hoogtij viert. 
 
461. Dat er een sterk eerste agency-conflict bestaat bij overnamebiedingen en 
beschermingsmaatregelen wordt inderdaad ruim aangenomen1865. Vooreerst ontstaat er 
een zgn. “ex post” agency-probleem (d.i. eenmaal een bod is gedaan)1866. Indien 
bestuurders en managers bevoegdheden hebben die hen toelaten het succes van een 
overnamebod te beïnvloeden, riskeren zij zich tegen een efficiënte overname te verzetten 
uit vrees voor hun positie als bestuurder en hun eventuele managementfuncties, voor hun 
remuneratie en andere voordelen en eventueel ook voor een verlies van bedrijfsspecifiek 
menselijk kapitaal (investeringen in kennis en bekwaamheden die zij nergens anders 
kunnen aanwenden)1867. Wanneer ze meewerken aan het overnamebod, kunnen ze een 

                                              
1863 R. BRUNER, “Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker”, Journal of Applied Finance 
2002, (48) 51-52; J. FRANKS en R. HARRIS, “Shareholder Wealth Effects of Corporate Takeovers. The U.K. 
Experience 1955-1985”, Journal of Financial Economics 1989, afl. 23, 225-249; M. GOERGEN en L. RENNEBOOG, 
“Shareholder Wealth Effects of European Domestic and Cross-Border Takeover Bids”, European Financial 
Management 2004, 9-45; G. JARRELL, J. BRICKLEY en J. NETTER, “The Market for Corporate Control: The Empirical 
Evidence Since 1980”, Journal of Economic Perspectives 1988, (49) 51-53; M. JENSEN en R. RUBACK, “The Market 
for Corporate Control. The Scientific Evidence”, Journal of Financial Economics 1983, (5) 9-16; M. MARTYNOVA 
en L. RENNEBOOG, “A century of corporate takeovers: What have we learned and where do we stand?”, Journal of 
Banking and Finance 2008, (2148) 2153-2159; C. VAN HULLE, T. VERMAELEN en P. DE WOUTERS, “Mergers and 
Take-over Bids in Belgium”, Journal of Banking and Finance 1991, 1143-1170. 
1864 H. SERVAES, “Tobin’s Q and the gains from takeovers”, Journal of Finance 1991, (409) 412-414. 
1865 Bv. Eerste Winterrapport, 21; S. BAINBRIDGE, “Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups in Negotiated 
Corporate Acquisitions”, Minnesota Law Review 1990-91, (239) 271-273; N. BLUMBERG, “Openbare 
overnamebiedingen. Beschermingsconstructies”, NJW 2010, (214) 216; F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil 
d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in XIVe journées d’études juridiques Jean 
Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 40; EASTERBROOK en FISCHEL, “The Proper Role of a Target's 
Management in Responding to a Tender Offer”, Harvard Law Review 1981, (1161) 1178-1179; K. GEENS en D. VAN 

GERVEN, “Beschermingsmaatregelen voor de doelwitvennootschap in het kader van de nieuwe OOB reglementering. 
Het KB van 8 november 1989”, TRV 1990, (395) 397; G. JARRELL, J. BRICKLEY en J. NETTER, “The Market for 
Corporate Control: The Empirical Evidence Since 1980”, Journal of Economic Perspectives 1988, (49) 58; M. 
JENSEN en R. RUBACK, “The market for corporate control, the scientific evidence”, Journal of Financial Economics 
1983, (5) 31; R. WALKING en M. LONG, “Agency Theory, Managerial Welfare, and Takeover Bid Resistance”, Rand 
Journal of Economics 1984, (54) 54. 
1866 L. BEBCHUK, “The Case Against Board Veto in Corporate Takeovers”, University of Chicago Law Review 2002, 
(973) 991. 
1867 L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, 833; L. BEBCHUK, “The 
Case Against Board Veto in Corporate Takeovers”, University of Chicago Law Review 2002, (973) 991; C. HILL en 
B. MCDONNELL, “Fiduciary duties: The emerging jurisprudence” in C. HILL en B. MCDONNELL (eds.), Research 
Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (133) 138; G. JARRELL, J. 
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eventuele bevoegdheid misbruiken om persoonlijke voordelen te onderhandelen in plaats 
van een hogere overnamepremie voor de aandeelhouders in de wacht te slepen1868. 
Bestuurders kunnen verleid worden om mee te werken aan een inefficiënte overname 
door een royale afscheidsvergoeding1869 of een interessante en goedbetaalde functie. Zelfs 
de belofte van de overnemer dat hij niets zal veranderen aan de identiteit van het bedrijf 
waar ze hun hele carrière aan gewerkt hebben, kan soms een doorslaggevend argument 
zijn dat hen over de streep trekt1870. Deze problematiek wordt verergerd door een 
fenomeen dat in de speltheorie aangeduid wordt als het final period problem. In 
“herhaalde spellen” wordt het risico dat een partij zijn eigen belang nastreeft ten koste van 
de andere in toom gehouden doordat deze partij kan verwachten dat de tegenpartij hem 
daarvoor in het volgende spel afstraft. De overname is echter het laatste “spel” tussen de 
partijen in de doelvennootschap, zodat de bestuurders en het management ervan niet meer 
onderhevig zijn aan de discipline van de markten en die mogelijkheid van bestraffing 
alvast wegvalt1871 (zie ook nr. 547). 
 
Indien het bestuursorgaan en het management bevoegdheden hebben om 
overnamebiedingen te torpederen, ontstaan daarnaast ook zgn. “ex ante” agency-kosten, 
door de negatieve gevolgen van die bevoegdheid op hun incentieven en gedrag zelfs nog 
voor er van enig overnamebod sprake is1872. Boven werd reeds beschreven hoe de 
overnamedreiging bestuurders en managers er normaal gezien toe aanspoort om de 
maximalisatie van de aandeelhouderswaarde na te streven, althans in vennootschappen 
zonder controlerende aandeelhouder (zie nr. 87). Overnamebescherming vermindert die 
dreiging en ondermijnt op die manier de disciplinerende werking van de overnamemarkt. 
In vennootschappen met overnamebescherming kan men daarom een sterker eerste 
agency-conflict verwachten. Empirisch onderzoek bevestigt dat: vennootschappen met 
overnamebescherming zetten zwakkere operationele resultaten neer (met lagere 
winstmarges, lagere return on equity en lagere verkoopsgroei)1873, doen vaker slechte 
acquisities (die een sterkere negatieve reactie van de aandelenkoers uitlokken)1874, kennen 
hun CEO’s grotere vergoedingen toe1875, maken minder gebruik van schuldfinanciering 
(hetgeen agency conflict net in toom houdt zie hfst II.2)1876 en doen minder hun best om 
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de arbeidskosten beperkt te houden1877. Zelfs voorstanders van een grote 
bestuursbevoegdheid kunnen niet ontkennen dat er een belangenconflict bestaat, want de 
bezorgdheid van bestuur en managers over hun positie is net een premisse voor de 
disciplinerende werking van de overnamemarkt, die zij zelf inroepen als ondersteuning 
voor bevoegdheden voor het bestuursorgaan en het management (zie nr. 86). Ook al is dit 
effect minder sterk in continentaal-Europese context, omdat de overnamemarkt er minder 
actief is, dan betekent dit o.i. nog niet dat de werking ervan om die reden nog verder 
beperkt beperkt mag worden door het bestuursorgaan zelf. 
 
De sterkste overnamebescherming in de Verenigde Staten is een combinatie van 
staggered boards met een gifpil. Dat staggered boards geassocieerd zijn met een lagere 
aandeelhouderswaarde, werd reeds boven besproken bij de benoemingsbevoegdheid 
(nrs. 321-323). Een andere van de zes bepalingen van de daar besproken E-index, die met 
een lagere ondernemingswaarde gepaard ging, was de gifpil die de participatie van de 
bieder verwatert1878. Deze associatie werd meer recent bevestigd in de (eveneens reeds 
vermelde) overtuigende studie van CREMERS en FERRELL, die bovendien ook indicaties 
vinden van een causaal verband tussen overnamebescherming en lagere 
ondernemingswaarde. Het negatieve effect van staggered boards, gifpillen en de (in 
nr. 323 besproken) G-Index is immers pas ontstaan nadat het Hooggerechtshof van 
Delaware onverwachts de geldigheid van de gifpil had erkend in 19851879. 
 
462. Omwille van het inherente belangenconflict van bestuurders en managers moet de 
bevoegdheid inzake overnamebescherming en –verweer bij de algemene vergadering 
liggen1880. Een belangrijk deel van de argumenten tegen deze bevoegdheid (zoals de 
betere informatie van bestuurders en managers, het risico van kortetermijndenken bij de 
aandeelhouders1881 en de transactiekosten van een algemene vergadering1882) of voor een 
dergelijke bevoegdheid (zoals de stelling dat aandeelhouders eigenaars zijn en dat ook de 
belangen van stakeholders in overweging genomen moeten worden1883) werd reeds op 
algemene wijze weerlegd in hoofdstuk I.2, voornamelijk op grond van de stelling dat zij 
niet opwegen tegen een inherent belangenconflict in hoofde van het bestuursorgaan of, 
wat het eigendomsargument betreft, dat dit in vennootschapscontext vooral een 
semantische kwestie is. Specifiek in de overnamecontext is het probleem van 
kortetermijndenken onder de aandeelhouders echter bijzonder acuut. Ook bij de 
verkopende aandeelhouders ontstaat er immers een final period probleem: eenmaal zij een 
riante overnamepremie hebben geïncasseerd, hebben zij geen investering meer in de 
vennootschap waarop de markt eventuele negatieve effecten op lange termijn zou kunnen 
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afstraffen. Daarmee onderscheidt de beslissing over overnames zich van de andere 
beslissing waarbij kortetermijndenken opduikt, nl. de dividenduitkering: bij een 
overdreven grote dividenduitkering die efficiënte langetermijninvesteringen onmogelijk 
maakt, zouden kortetermijnaandeelhouders die meteen daarna hun aandelen willen 
verkopen dat enkel kunnen doen aan een na dividenduitkering vaak lagere koers (nrs. 120 
en 371). 
 
Een zekere onderhandelingsmarge voor het bestuursorgaan bij overnames kan in deze 
omstandigheden efficiënt zijn, al moet zijn wegens het inherente belangenconflict 
uitermate beperkt blijven. De vermelde empirische studies lijken zich daar alvast niet 
tegen te verzetten: zij betroffen net zeer sterke verweermaatregelen, die ongekend zijn in 
het Belgische vennootschapsrecht en waarvoor zelfs het argument van kortetermijndenken 
bij aandeelhouders geen goede rechtvaardiging biedt. 
 
463. TWEEDE AGENCY-CONFLICT – De technieken waarmee een referentie-aandeelhouder 
zich kan indekken tegen vijandige overnames zijn van een andere aard en worden kort 
besproken in volgende afdeling, die over het kapitaal handelt (nr. 468). Bij een 
overnamepoging door de referentie-aandeelhouder zelf doet zich eveneens een 
belangenconflict voor, nl. het tweede agency-conflict, wanneer de bestuurders van de 
doelvennootschap de (relatieve) meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigen (zie 
nr. 230). Zoals in hoofdstuk I.2 aangegeven (nr. 107), vraagt dit tweede agency-conflict 
(en des te meer zo bij een squeeze out) om andere oplossingen dan een aanpassing van de 
bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur, zoals het 
betrekken van een onafhankelijk expert, de vermelding van het belangenconflict in het 
advies dat de bestuurders over het bod geven (zie nr. 230), enz. 
 

§ 2. Korte toetsing van het huidige recht 

464. BELGISCH RECHT – Een eerste manier om een vijandig overnamebod af te weren, 
bestaat erin het kapitaal te verhogen om zo de participatie van bieder te verwateren en 
hem tot een grotere financiële inspanning te verplichten, wil hij zijn bod alsnog doen 
slagen. Zoals men weet, behoort de kapitaalverhoging in principe tot de bevoegdheid van 
de algemene vergadering, met mogelijkheid tot delegatie aan de raad van bestuur middels 
de figuur van het toegestaan kapitaal (zie afdeling 3 en hoofdstuk III.1). In de 
overnamecontext heeft het Belgische recht de aanwendbaarheid van het toegestaan 
kapitaal als verwateringsmechanisme (de zgn. gifpil of poison pill) zoveel mogelijk 
uitgeschakeld met de bedoeling om bij overnames een aandeelhoudersdemocratie te 
bewerkstelligen, zonder de Belgische vennootschappen al te kwetsbaar te maken in een 
internationale overnamecontext1884. Zodra de FSMA de vennootschap meedeelt dat er 
openbaar overnamebod op haar effecten wordt gedaan, kan de raad van bestuur het 
toegestaan kapitaal niet meer gebruiken met beperking of opheffing van het 
voorkeurrecht, tenzij (i) de algemene vergadering hem daar specifiek en voorafgaandelijk 
(maar niet meer dan drie jaar vooraf) toe heeft gemachtigd, de aanbodprijs niet lager is 
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dan de biedprijs in het overnamebod en het kapitaal met niet meer dan tien percent van 
het bestaande kapitaal verhoogd wordt of (ii) de verhoging uitvoering geeft aan een 
verbintenis die aangegaan werd in tempore non suspecto (art. 607 W.Venn.). Hetzelfde 
geldt voor de uitgifte van warrants en converteerbare obligaties (artt. 581, tweede lid en 
603, tweede lid W.Venn.; zie daarover ook hoofdstuk III.3). Aangezien de uitsluiting van 
het voorkeurrecht essentieel is voor een effectieve stemkrachtverwatering, kan de raad 
van bestuur bijgevolg geen sterke gifpil gebruiken behalve mits fiat van de algemene 
vergadering, hetgeen in lijn ligt met de boven gemaakte aanbeveling om het 
bestuursorgaan slechts een zeer beperkte bevoegdheid te verlenen inzake 
overnamebescherming. 
 
Andere kapitaalgerelateerde transacties, in het bijzonder de inkoop van eigen aandelen, 
kunnen eveneens een (wegens de wettelijke beperkingen licht) ontradend effect hebben 
ten aanzien van potentiële overnamekandidaten. Zij worden behandeld in de volgende 
afdeling (zie over de vorm van tussenkomst van de algemene vergadering bij de inkoop 
van eigen effecten ook hoofdstuk III.1), maar behoren in principe eveneens tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering, zoals het rechtseconomische kader 
voorschrijft. 
 
Bestuurders kunnen zichzelf ook indekken tegen overnamebiedingen (maar ook meer 
algemeen tegen een te sterke controle van aandeelhouders in de algemene vergadering) 
door de stemrechten van effectenhouders te beperken. Het enkelvoudig stemrecht is 
immers een voorwaarde voor het goed functioneren van de overnamemarkt: het loont 
maar de moeite de meerderheid van de aandelen te verwerven als dat ook controle 
oplevert1885. In de beperking van het stemrecht vallen de eigen inherente belangen van de 
bestuurders samen met die van een eventuele controlerende aandeelhouder, zodat het 
eerste en tweede agency-conflict verweven raken. Een eerste techniek is de in Nederland 
populaire figuur van de certificering (gecombineerd met beperkte of niet-royeerbaarheid 
van de certificaten1886). Aandeelhouders kunnen hun aandelen omzetten in certificaten, 
met of zonder medewerking van de vennootschap. Die medewerking wordt weliswaar 
verleend door de raad van bestuur1887, maar de omzetting is de beslissing van de 
aandeelhouder. Een tweede vorm van overnamebescherming is de statutaire vereiste van 
een versterkte meerderheid voor belangrijke beslissingen, zodat de bieder een grotere 
participatie moet verwerven om beslissingen in de algemene vergadering te kunnen 
doorduwen. Een sterke bescherming haalt het bestuursorgaan daar niet uit, vooral omdat 
de ad nutum herroepbaarheid zulke versterkte meerderheden uitsluit voor de benoeming 
en het ontslag van bestuurders. Wat er ook van zij, het is de algemene vergadering die 
over bijzondere meerderheidsvereisten beslist en ze inschrijft in de statuten1888. Ook de 
techniek van de stemkrachtbeperking (art. 544 W.Venn.) verloopt via de statuten en 
behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering1889. Tot slot kunnen aandelen 
zonder stemrecht en winstbewijzen de controle verzekeren, al zijn zij wegens hun nadelen 

                                              
1885 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 291-292. 
1886 N. BLUMBERG, “Openbare overnamebiedingen. Beschermingsconstructies”, NJW 2010, (214) 225-226. 
1887 C. VAN DER ELST, “Openbare overnamebiedingen en beschermingsconstructies” in INSTITUUT FINANCIEEL 
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1889 C. VAN DER ELST, “Openbare overnamebiedingen en beschermingsconstructies” in INSTITUUT FINANCIEEL 
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niet zo populair als beschermingstechniek1890. Opnieuw is het de algemene vergadering 
die zich over de uitgifte van deze effecten uitspreekt. Aandelen zonder stemrecht kunnen 
ook door de raad van bestuur worden uitgegeven, maar dan wel binnen de boven 
besproken grenzen van het toegestaan kapitaal1891. 
 
Ook voor andere dan kapitaalgerelateerde gifpillen (waarbij andere negatieve gevolgen 
worden verbonden aan het verwerven van een belangrijke participatie door een 
ongewenste bieder), zoals de verkoop van kroonjuwelen of het aangaan van zware 
verbintenissen om de vennootschap een minder aantrekkelijke prooi te maken, is de 
bevoegdheid van de raad van bestuur uitgesloten1892. Vanaf de kennisgeving door de 
FSMA van een openbaar overnamebod is enkel de algemene vergadering nog bevoegd 
om beslissingen te nemen of verrichtingen uit te voeren die een aanzienlijke wijziging in 
de samenstelling van de activa of passiva van de vennootschap tot gevolg zouden hebben 
of om verplichtingen aan te gaan zonder werkelijke tegenprestatie (art. 557, eerste lid 
W.Venn.). Opnieuw mag de raad van bestuur wel nog verrichtingen afwerken die in 
tempore non suspecto al vergevorderd waren (art. 557, tweede lid W.Venn.). De 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor deze tweede categorie van 
verweermaatregelen is opnieuw in lijn met het rechtseconomische kader. Noteer wel dat 
over de bevoegdheid om belangrijke activa af te stoten of belangrijke schulden aan te 
gaan boven zelfs werd geargumenteerd dat zij ook buiten de overnamecontext beperkt zou 
moeten zijn (nrs. 441-458).  
 
Specifiek omwille van het beschermend effect t.a.v. overnames heeft de wetgever ook de 
goedkeuring van de algemene vergadering voorgeschreven voor zgn. 
controlewijzigingsclausules, clausules die een schuld of verplichting doen ontstaan in 
hoofde van de vennootschap wanneer op haar een overnamebod wordt uitgebracht of de 
controle over haar wijzigt (art. 556 W.Venn.; zie ook hoofdstuk III.1). 
 
Beperkingen op de overdraagbaarheid van effecten, ten slotte, verminderen de kans op 
een vijandige overname omdat de mogelijkheid voor aandeelhouders om zelf te kiezen 
wanneer ze hun aandelen verkopen aan een bieder daar net essentieel voor is1893. 
Gewoonlijk stellen gereglementeerde markten de vrije overdraagbaarheid daarom als 
noteringsvereiste1894, al laten ze wel toe dat het bestuursorgaan toezicht uitoefent op de 
samenstelling van het aandeelhouderschap, zolang daarmee de verhandelbaarheid van de 
aandelen niet wordt uitgesloten1895. Naar Belgisch vennootschapsrecht zijn 
goedkeuringsclausules en voorkooprechten mogelijk als de daaruit voortvloeiende 
                                              
1890 K. GEENS, “De agency-problemen van een vennootschap tegen het licht gehouden van de familiale eigenaar” in 
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1891 J. TYTECA, “Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen – converteerbare obligaties en warrants” in JAN RONSE 
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FRANCOIS, “Vijandige overnames en beschermingsmechanismen” in AEDBF (ed.), De nieuwe OBA-wet, Brussel, 
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1894 Bv. Regel 6605 Euronext Rule book, I, geharmoniseerde regels, 26 september 2013. 
1895 N. BLUMBERG, “Openbare overnamebiedingen. Beschermingsconstructies”, NJW 2010, (214) 229. 
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onoverdraagbaarheid beperkt is in de tijd (art. 510 W.Venn.) en wordt daartoe beslist door 
de aandeelhouders, hetzij in een aandeelhoudersovereenkomst, hetzij in de statuten. Toch 
kunnen vooral goedkeuringsclausules de raad van bestuur een ruime bevoegdheid 
verlenen inzake bescherming, doordat ze de appreciatie of een kandidaat-aandeelhouder 
voldoet meestal bij het bestuursorgaan leggen1896. Bij weigering naar aanleiding van een 
overnamebod moet de raad van bestuur weliswaar binnen vijf dagen een andere koper 
naar voren schuiven (art. 511 W.Venn.), hetgeen toelaat naar een zgn. witte ridder te 
zoeken. Deze beperking wordt echter sterk uitgehold door art 512 W.Venn., dat de raad 
van bestuur een verregaande bevoegdheid verschaft om de samenstelling van het 
aandeelhouderschap te sturen1897: het laat toe de goedkeuringsclausule aan de bieder tegen 
te werpen en hem te weigeren op basis van een blijvende en niet-discriminerende 
toepassing van goedkeuringsregels die van tevoren meegedeeld waren aan de FSMA. 
 
465. PASSIVITEIT IN DE OVERNAMERICHTLIJN – Ook op het Europese niveau wordt 
gestreefd naar de aandeelhoudersinspraak die het rechtseconomische kader van deze 
studie voorschrijft. Het Winterrapport inzake overnames stelt expliciet dat aandeelhouders 
zelf moeten beslissen over een overnamebod omdat bestuurders en managers aangetast 
zijn door belangenconflicten1898. In navolging van het Winterrapport verheft de 
Overnamerichtlijn1899 de bevoegdheid van de aandeelhouders om over het succes van een 
openbaar overnamebod te beslissen tot een algemeen beginsel en laat zij niet toe dat het 
bestuursorgaan de aandeelhouders die mogelijkheid zou ontnemen. Daarom beperkt de 
Overnamerichtlijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan voor verweermaatregelen 
tegen een gedaan bod (zgn. post-bid mechanismen)1900. Meer bepaald mag het 
bestuursorgaan vanaf de openbaarmaking van een bod geen maatregelen treffen die het 
bod dwarsbomen (de zgn. neutraliteits- of, beter1901, “passiviteitsregel”), zonder 
voorafgaande specifieke machtiging van de algemene vergadering1902. Daarnaast beknot 
de Overnamerichtlijn ook beschermingsmechanismen die reeds voor enig bod werden 
opgezet (de zgn. pre-bid mechanismen) met de zgn. “doorbraakregel”. Deze verschaft de 
algemene vergadering echter geen bijkomende bevoegdheden, maar schakelt 
overdrachtsbeperkingen, stemrechtbeperkingen, bijzondere benoemings- en 
ontslagrechten en meervoudige stemrechten uit op cruciale tijdstippen in het 
overnameproces1903.  
 

                                              
1896 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 636; J.-M. NELISSEN GRADE, 
“Goedkeurings- en voorkoopclausules in de naamloze vennootschap” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. en 
B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992 (53) 58. Zie K. GEENS en D. VAN GERVEN, 
“Beschermingsmaatregelen voor de doelwitvennootschap in het kader van de nieuwe OOB reglementering. Het KB 
van 8 november 1989”, TRV 1990, (395) 405-407. 
1897 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 638; K. GEENS en D. VAN 

GERVEN, “Beschermingsmaatregelen voor de doelwitvennootschap in het kader van de nieuwe OOB reglementering. 
Het KB van 8 november 1989”, TRV 1990, (395) 408-409. 
1898 Eerste Winterrapport, 20-21. Het rapport onderschrijft tevens de stelling dat het belang van stakeholders beter 
wordt gediend door bijzondere regelgeving dan door de bevoegdheid van het bestuursorgaan. 
1899 Art. 3, § 1 Richtl. nr. 2004/25, 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod, Pb.L. 30 april 2004, afl. 
142, 12 (hierna de “Overnamerichtlijn”). 
1900 Overweging 16 Overnamerichtlijn. 
1901 De raad van bestuur mag (en moet) wel een standpunt innemen, maar mag er niet naar handelen: J.-M. NELISSEN 
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Waar de Europese regelgeving niet strookt met het hier gehanteerde rechtseconomische 
kader, is in het niet-dwingende karakter van de passiviteitsregel. De reden daarvoor lag 
echter niet zozeer in een bepaalde opvatting over de bevoegdheidsverdeling (al kan men 
het beoogde absolute verbod van verweermiddelen wel als bijzonder streng aanmerken), 
maar in de politieke gevoeligheid van de materie, die protectionistische reflexen oproept. 
Deze overwegingen ontsnappen uiteraard aan het voorgestelde rechtseconomische kader. 
Lidstaten kunnen beslissen de regel niet op te leggen (de zgn. opt-out), in welk geval 
individuele vennootschappen de regels toch kunnen toepassen (de zgn. opt-in)1904. Voor 
deze opt-in op vennootschapsniveau is de algemene vergadering dan weer bevoegd1905. 
België heeft voor een opt-out gekozen zowel voor de doorbraak als voor het 
neutraliteitsprincipe1906. De wetgever was de mening toegedaan dat het Belgische 
vennootschapsrecht de algemene vergadering reeds voldoende toelaat om te beslissen 
over verdedigingsmechanismen1907. Nochtans is de Europese passiviteitsregel (net zoals 
de doorbraakregel) nog strenger: volgens deze regel heeft een machtiging door de 
algemene vergadering die dateert van vóór de lancering van een overnamebod geen 
effect: opdat de raad van bestuur alsnog verweer zou mogen leveren, moet de algemene 
vergadering tijdens de biedperiode zelf een machtiging verlenen. Het Belgisch recht laat 
daarentegen toe dat de raad van bestuur op basis van een “oude” machtiging binnen 
bepaalde grenzen gebruik maakt van het toegestaan kapitaal (inclusief uitgifte van 
warrants en converteerbare obligaties), eigen effecten inkoopt en vergevorderde 
verrichtingen afwerkt die de samenstelling van de activa of passiva van de vennootschap 
aanzienlijk wijzigen1908. 
 

AFDELING 3. KAPITAAL EN ANDERE ASPECTEN VAN EIGEN VERMOGEN 

466. INLEIDING – Vooraleer in te gaan op de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene 
vergadering en de raad van bestuur inzake kapitaalkwesties moet erop gewezen worden 
dat een belangrijke functie van het kapitaal zich afspeelt in een andere verhouding. 
Kapitaal heeft immers een dubbele juridische functie, niet alleen als maatstaf van rechten 
en plichten van de aandeelhouders, maar ook als klem op het vermogen ten behoeve van 
schuldeisers1909. De meeste kapitaalregels, vooral deze inzake kapitaalopbouw en –
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behoud, beogen voornamelijk de belangen van schuldeisers te beschermen1910. Deze 
beschermingsregels worden hier niet als dusdanig onderzocht. De nadruk ligt op de 
bevoegdheidsverdeling, waarvoor boven (nr. 65) al werd geargumenteerd dat de 
bescherming van stakeholders daar in beginsel geen invloed op heeft. Volgende 
paragrafen maken dan ook de gewone afweging van het ontworpen rechtseconomische 
kader. Daarbij dient er ook op te worden gewezen dat het concept van het kapitaal niet 
even fundamenteel is in het vennootschapsrecht van Angelsaksische landen, met als 
gevolg dat er voor deze materie ook minder rechtseconomisch onderzoek voorhanden is. 
 

§ 1. Kapitaalbewegingen 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

467. KAPITAALVERHOGING – Voor een onderzoek naar mogelijke inherente 
belangenconflicten bij kapitaalverhogingen, moet men onderscheiden naargelang deze al 
dan niet het eigen vermogen doen toenemen.  
 
468. In het eerste geval, genoemd de reële kapitaalverhoging, doen investeerders een 
inbreng (in geld of in natura) en worden nieuwe effecten gecreëerd. Het zijn de 
veranderingen in uitstaand kapitaal en effecten die hier getoetst worden op het bestaan 
van inherente belangenconflicten. Bij inbreng in natura is er een tweede mogelijke bron 
van inherente belangenconflicten, verbonden met de beslissing om het in te brengen 
actiefbestanddeel te verwerven, maar deze werd reeds besproken in Afdeling 1. 
 
Indien de uitgegeven aandelen stemrecht verlenen, ligt het inherente belangenconflict van 
bestuurders voor de hand. Het stemrecht van aandeelhouders is een agency-strategie 
(nr. 83) en een elementair gegeven voor de machtsverhoudingen in de vennootschap, 
zodat bestuurders zijdelings een belangenconflict hebben bij een reële kapitaalverhoging 
wanneer de uitgegeven effecten stemrecht met zich dragen. Een kapitaalverhoging met 
uitgifte van effecten met stemrecht doet nieuwe aandeelhouders intreden en kan aldus de 
machtsverhoudingen door elkaar schudden1911. Bestuurders zouden een bevoegdheid tot 
verhoging van het kapitaal dan ook kunnen misbruiken om een te grote en/of strenge 
monitorende aandeelhouder te verwateren en op die manier hun alleenheerschappij te 
behouden1912. Het voorkeurrecht kan de aandeelhouder weliswaar toelaten gelijk in te 
schrijven (zodat bestuurders ook bij beslissingen om het voorkeurrecht uit te sluiten of te 
beperken inherente belangenconflicten kennen), maar dan nog wordt van de geviseerde 
aandeelhouders een financiële inspanning gevraagd die het behoud van het bestaande 
zeggenschapspercentage bemoeilijkt. 
 
Omwille van het risico dat bestuurders deze zouden aanwenden om hun eigen positie te 
verstevigen, moet aan bestuurders elke bevoegdheid omtrent stemrechten van de 
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effectenhouders ontzegd worden. Dit geldt ook buiten de de context van 
kapitaalbewegingen, bv. bij de beslissing om een stemkrachtbeperking in de statuten in te 
schrijven. Een subsidiaire reden voor de onwenselijkheid van enige bevoegdheid van de 
raad van bestuur inzake stemrechten is dat bestuurders vaak zélf effectenhouder zijn (al 
was het maar ten gevolge van incentiverende verloning in aandelen of aandelenopties) of 
een nauwe band hebben met één of meerdere aandeelhouders. Wanneer het 
bestuursorgaan dan de mogelijkheid zou hebben om hun stemrechten of die van hun 
vertrouwenspersoon te versterken, is het gevaar nog groter dat het die bevoegdheid zou 
aanwenden om zijn eigen positie veilig te stellen. Men denke bv. aan het ontnemen van 
stemrecht aan andere aandeelhouders of het opdelen van aandelen in verschillende soorten 
met extra rechten (zoals een bijzondere benoemings- of voordrachtregeling of, in 
jurisdicties waar dat toegelaten is, meervoudig stemrecht) ten voordele van hun eigen 
effecten. In tegenstelling tot de typische tweede agency-conflicten (nl. bevoordelen van de 
meerderheidsaandeelhouder via intra-groepstransacties), waar bestuurders geen voordeel 
voor zichzelf bekomen (nr. 106), is de versteviging van de eigen positie wel een 
persoonlijk voordeel en overlapt dit type van tweede agency-conflict dus met het eerste 
agency-conflict, waarbij de belangen van het bestuursorgaan tegengesteld zijn aan die van 
de aandeelhoudersgroep. Wanneer het gaat om de stemrechten verbonden aan de effecten, 
verschrompelt het transactiekostenverschil van de raad van bestuur als het ware tot niets. 
Voor deze materie is geen bijzondere bedrijfskennis nodig, maar kennis waarover de 
meeste beleggers wel degelijk beschikken, en bovendien zullen ze daar meer geneigd zijn 
om zich te informeren en een onderbouwde beslissing te nemen, zodat ook het probleem 
van collectieve actie minder ernstig is. 
 
Indien de uitgegeven aandelen geen stemrecht verlenen, is het inherente belangenconflict 
van de bestuurders van geheel andere aard. De uitgifte van deze effecten zou bestuurders 
toelaten om de vennootschap te financieren op een wijze die de discipline van 
schuldfinanciering (zie nr. 371) mijdt, én tegelijk het monitoren door de residuele eisers 
onmogelijk maakt. Bij de keuze voor deze financieringswijze hebben bestuurders dus 
inherente belangenconflicten die de bevoegdheid van de algemene vergadering efficiënter 
maken. Bovendien is voor beslissingen omtrent de financiering van de vennootschap geen 
ondernemingsspecifieke kennis nodig, maar kennis waarover investeerders zelf ook 
beschikken. 
 
469. Bij een formele kapitaalverhoging of, beter1913, een kapitaalverhoging uit eigen 
middelen of interne kapitaalverhoging, wordt het kapitaal vermeerderd door incorporatie 
van reserves of andere bestanddelen van het eigen vermogen. Ofwel reikt de 
vennootschap bonusaandelen uit aan alle aandeelhouders in evenredigheid met hun 
bestaande participatie, ofwel blijft het aantal aandelen behouden zodat de fractiewaarde 
vanzelf toeneemt of, bij aandelen met nominale waarde, deze moeten worden 
overstempeld of vervangen1914. In beide hypotheses blijft de vermogenstoestand van de 
vennootschap en dus ook de intrinsieke waarde van de aandelen ongewijzigd1915. Door de 
evenredige uitkering van nieuwe aandelen of van toename van fractiewaarde of nominale 

                                              
1913 WYCKAERT, Kapitaal, 169. 
1914

 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 563-564; WYCKAERT, Kapitaal, 182. 
1915 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 563; WYCKAERT, Kapitaal, 182. 
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waarde (waarop het stemrecht wordt berekend1916) verandert de verrichting ook niets aan 
de machtsverhoudingen in de vennootschap. De transactie is meestal eenvoudigweg 
bedoeld om de balans op te smukken. Toch kennen bestuurders ook bij de 
kapitaalverhoging uit eigen middelen een inherent belangenconflict1917. De transactie 
raakt immers de bevoegdheid inzake winstbestemming. Door beschikbare reserves, 
overgedragen winstsaldo’s of uitgiftepremies in het kapitaal te incorporeren, onttrekt de 
vennootschap ze aan de bevoegdheid van de gewone algemene vergadering om ze uit te 
keren1918. Om de geïncorporeerde bedragen alsnog te kunnen verdelen zou een 
buitengewone algemene vergadering voor de notaris moeten verzamelen en met een 
drievierdemeerderheid tot kapitaalvermindering moeten besluiten. Na een formele 
kapitaalverhoging hebben bestuurders dus iets meer zekerheid dat de middelen onder hun 
greep blijven. Maar zelfs wanneer een vennootschap meer dan voldoende winst maakt om 
dividenden te kunnen uitkeren zonder kapitaalvermindering, kunnen aandeelhouders er 
toe aangespoord om opnieuw een groter deel van de toekomstige winsten te reserveren 
wanneer de vroegere reserves zijn weggewerkt1919. Voor herwaarderingsmeerwaarden 
gaat bovenstaande redenering niet op, vermits zij niet uitkeerbaar zijn1920. Toch geldt ook 
bij de incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden, net zoals bij elke andere 
kapitaalverhoging, dat zij de drempel voor uitkeerbaarheid van winsten krachtens art. 617 
W.Venn. verhoogt en op die wijze alsnog het werkkapitaal van de bestuurders 
bestendigt1921. 
 
470. KAPITAALVERMINDERING – Ook bij kapitaalverminderingen hebben bestuurders 
inherente belangenconflicten, die verschillen naargelang het reële of formele karakter van 
de verrichting. 
 
471. Bij een reële kapitaalvermindering vermindert het eigen vermogen doordat een deel 
van het kapitaal wordt teruggestort aan de aandeelhouders1922. De bevoegdheid voor een 
reële kapitaalvermindering is nauw verwant met deze tot winstuitkering, daar in beide het 
beschikbare werkkapitaal en dus de beleidsruimte van de bestuurders verminderen en de 
uitbetaling aan de aandeelhouders vooral wordt gebruikt als een alternatief voor de 
winstuitkering om middelen uit de vennootschap te halen1923.  
 

                                              
1916 CLOTTENS, Proportionaliteit, 51-52; WYCKAERT, Kapitaal, 397-399. 
1917 De vroegere Bankcommissie sprak letterlijk van strijdige belangen in hoofde van de raad van bestuur 
(Bankcommissie, Jaarverslag 1984-85, 60). 
1918 WYCKAERT, Kapitaal, 179-180. 
1919 Zie WYCKAERT, Kapitaal, 169. 
1920 CBN-advies nr. 2011/14, Herwaarderingsmeerwaarden, 6 juli 2011. Uitgiftepremies kunnen wel uitgekeerd 
worden (G. BATS, “Reflectie met betrekking tot ‘Kapitaalverhoging en – vermindering’” in KFBN (ed.), 
Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, die Keure, 1999, (163) 169; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 171-172; WYCKAERT, Kapitaal, 159-161). 
1921 Zie P. HAINAUT-HAMENDE, Les sociétés anonymes, II, Opérations sur le capital, émissions publiques, 
transformation, fusion et scission in Rép.Not, Brussel, Larcier, 2009, 118. 
1922 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 639; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 383; M. WYCKAERT, “De notaris kan tellen: een wandeling doorheen de kapitaalbewegingen in de naamloze 
vennootschap”, Not. Fisc. M. 2006, (284) 295. Zie P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV 
en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 109. 
1923 Zie D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 323; M. WYCKAERT, 
“De notaris kan tellen: een wandeling doorheen de kapitaalbewegingen in de naamloze vennootschap”, Not. Fisc. M. 
2006, (284) 294. 
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Een tweede, zij het nogal theoretische bron van belangenconflicten bij een reële 
kapitaalvermindering bestaat erin dat zij aanleiding kan geven tot machtsverschuivingen, 
al is dat enkel in de uitzonderlijke hypothese van een asymmetrische 
kapitaalvermindering1924. De vennootschap moet alle aandeelhouders in gelijke 
omstandigheden gelijk behandelen bij de kapitaalvermindering (art. 612, eerste lid 
W.Venn.). Bij een kapitaalvermindering door vermindering van de pariwaarde 
(fractiewaarde of nominale waarde) van alle aandelen betekent dit dat de vermindering 
van de pariwaarde en de terugbetaling gebeuren in verhouding tot het bestaande 
aandelenbezit en dat er dus geen machtsverschuivingen plaatsvinden1925. Bij 
kapitaalvermindering door intrekking van aandelen daarentegen impliceert het 
gelijkheidsbeginsel slechts dat de vennootschap haar aanbod aan aandeelhouders in 
gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet doen. Voor reeds ingekochte aandelen zijn 
de omstandigheden niet gelijk, zodat de vennootschap deze met (gelijke) uitsluiting van 
de andere aandelen kan intrekken1926. Voor nog niet ingekochte aandelen zal de 
vennootschap het aanbod tot verkrijging met het oog op hun onmiddellijke intrekking op 
gelijke wijze aan de aandeelhouders moeten formuleren, maar is het onwaarschijnlijk dat 
alle aandeelhouders het op gelijke wijze zullen aanvaarden1927. In de mate dat de 
bestuurders zelf aandeelhouder zijn (of door een aandeelhouder gesteund worden) en zelf 
niet ingaan op het aanbod of de intrekking enkel ingekochte aandelen betreft, kan 
theoretisch gezien een versterking van de eigen positie meespelen in de motieven voor de 
kapitaalvermindering. 
 
472. Een formele kapitaalvermindering daarentegen gaat niet gepaard met enige uitkering, 
maar met een overboeking van kapitaal naar een andere passiefpost1928. Deze operatie is 
vooral interessant wanneer gecumuleerde verliezen tot gevolg hebben dat het kapitaal niet 
voldoende wordt gedekt door het netto-actief. Door het verlies op de balans aan te 
zuiveren met een kapitaalvermindering kan het netto-actief weer boven de helft van het 
kapitaal gebracht worden. Deze techniek wordt soms aangewend om de 
alarmbelprocedure te vermijden of om eruit te geraken1929. Tot een formele 
kapitaalvermindering kan ook worden besloten om een reserve aan te leggen tot dekking 
van een voorzienbaar verlies of om een onbeschikbare reserve aan te leggen voor 
ingekochte aandelen (art. 614 W.Venn.). 
 

                                              
1924 Naast de besproken hypotheses zou een asymmetrische kapitaalvermindering ook kunnen doorgevoerd worden 
met instemming van alle aandeelhouders (M. WYCKAERT, “De notaris kan tellen: een wandeling doorheen de 
kapitaalbewegingen in de naamloze vennootschap”, Not. Fisc. M. 2006, (284) 295). In dat geval doet de 
bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap er weinig toe, omdat de aandeelhouders in elk geval moeten akkoord 
gaan. 
1925 Zie TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 400-403. 
1926 Ibid., 403-404. Zie ook J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van eigen 
aandelen en kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1999, 656 en 677-678. 
1927 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginsel in het bijzonder bij inkoop van eigen aandelen en 
kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, 676-677; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 404. 
1928 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 637-638;TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering 
en –verlies, 383; M. WYCKAERT, “De notaris kan tellen: een wandeling doorheen de kapitaalbewegingen in de 
naamloze vennootschap”, Not. Fisc. M. 2006, (284) 296. Zie P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, 
Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 108-109. 
1929 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 455. 
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De formele kapitaalvermindering laat de bestaande machtsverhoudingen intact, omdat de 
stemkracht voor alle aandelen in dezelfde mate afneemt1930. Belangrijk voor de analyse 
hier is dat de formele kapitaalvermindering de voor uitkering vatbare winst vergroot, 
omdat de grens voor uitkering, die wordt berekend op basis van het – na de vermindering 
– kleinere kapitaal, verlaagt1931. Bestuurders die graag wat beleidsruimte behouden, 
hebben er echter belang bij om verliezen te laten staan, zodat de winst en de reserves niet 
kunnen worden uitgekeerd, zodat zij weinig positief riskeren te staan tegenover een 
kapitaalvermindering, ook als die efficiënt is. Het oordeel van bestuurders dreigt dan ook 
gekleurd te worden door een inherent belangenconflict, zodat de algemene vergadering 
het meer geëigende beslissingsorgaan is. Een uitzondering op deze regel is wanneer de 
vennootschap niet meer in going concern is, hetgeen zeker bij een negatief netto-actief 
een realistische mogelijkheid is1932. De bestuurdersaansprakelijkheid wegens het 
voortzetten van een reddeloos verloren onderneming zou er dan voor moeten zorgen dat 
aan die situatie een einde komt; aandeelhouders zijn dan niet langer goed geplaatst om te 
beslissen, laat staan om zichzelf nog gelden uit te keren (zie nrs. 82, 548 en 555). 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

473. KAPITAALVERHOGING – De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake 
kapitaalverhoging, zoals voorgeschreven door het rechtseconomische kader, is wettelijk 
vastgelegd (art. 581 W.Venn.) en voorgeschreven door de Kapitaalrichtlijn1933. Dat geldt 
ook voor de opheffing van het voorkeurrecht (art. 596, eerste lid W.Venn.)1934, de 
kapitaalverhoging uit eigen middelen1935 en de uitgestelde kapitaalverhoging door uitgifte 
van converteerbare obligaties of warrants1936. Daarmee staat ook de bevoegdheid van de 
algemene vergadering voor de uitgifte van aandelen vast. De uitvoering van haar 
beslissing, inclusief de vaststelling van de totstandkoming bij een kapitaalverhoging in 
twee akten, kan de raad van bestuur voor zijn rekening nemen (art. 589 W.Venn.), ook bij 
een uitgestelde kapitaalverhoging (art. 591 W.Venn.). Deze uitvoeringsbevoegdheid 
wordt nader onderzocht in hoofdstuk III.2. 
 

                                              
1930 CLOTTENS, Proportionaliteit, 53-54; WYCKAERT, Kapitaal, 399-400. 
1931 MALHERBE et al., Précis, 883; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 455. Doordat de 
beperkingen op winstuitkeringen niet al te streng zijn, zal de kapitaalvermindering slechts in de minst winstgevende 
vennootschappen een verschil uitmaken voor de uitkeerbaarheid (zie D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en 
schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 327). 
1932 Het zijn vaak ondernemingen in moeilijkheden die kapitaalverminderingen doorvoeren (M. WYCKAERT, “De 
notaris kan tellen: een wandeling doorheen de kapitaalbewegingen in de naamloze vennootschap”, Not. Fisc. M. 
2006, (284) 294). 
1933 Art. 25, § 1 Tweede Richtl. Raad nr. 77/91, 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van de waarborgen 
welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het 
Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb.L. 31 januari 1977, afl. 26, 1 (hierna 
“Kapitaalrichtlijn”). Het Hof van Justitie heeft beklemtoond dat lidstaten ook niet in uitzonderlijke omstandigheden 
de bevoegdheid tot kapitaalverhoging bij het bestuursorgaan mogen leggen (HvJ C-441/93, Pafitis e.a., Jur. 1996, I, 
1347, ov. 39). 
1934 Art. 29, § 4 Kapitaalrichtlijn. 
1935 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 563; WYCKAERT, Kapitaal, 179. 
1936 M. WYCKAERT, “De notaris kan tellen: een wandeling doorheen de kapitaalbewegingen in de naamloze 
vennootschap”, Not. Fisc. M. 2006, (284) 288. 



364 

De algemene vergadering kan haar beslissingsbevoegdheid delegeren aan het 
bestuursorgaan via de figuur van het toegestaan kapitaal. Deze figuur komt aan bod in 
hoofdstuk III.3 (nrs. 736 e.v.). Deze mogelijkheid bestaat ook, mits uitdrukkelijke 
machtiging in die zin, voor de beperking van het voorkeurrecht (art. 605, 1° W.Venn.)1937, 
de kapitaalverhoging uit eigen middelen (art. 605, 3° W.Venn.) of minstens toch deze 
door omzetting van reserves1938, en de uitgestelde kapitaalverhoging door uitgifte van 
converteerbare obligaties of warrants (art. 603, tweede lid W.Venn.). De bevoegdheid van 
de algemene vergadering tot wijziging van de rechten verbonden aan aandelen komt aan 
bod in Afdeling 4. Zie ook hoofdstuk III.3 over de betwisting die is ontstaan omtrent de 
mogelijkheid tot delegatie van de conversie van aandelen met stemrecht in aandelen 
zonder stemrecht. 
 
474. KAPITAALVERMINDERING – Overeenkomstig bovenstaande rechtseconomische 
beschouwingen is ook de kapitaalvermindering een bevoegdheid van de algemene 
vergadering naar Belgisch recht (art. 612 W.Venn.), die ook in de Kapitaalrichtlijn is 
voorgeschreven1939. Anders dan bij de kapitaalverhoging kan de algemene vergadering 
haar bevoegdheid tot kapitaalvermindering niet delegeren aan de raad van bestuur1940. 
 

§ 2. Inkoop van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

475. INLEIDING – Hoewel ze betrekking hebben op aandelen, brengen de inkoop van 
eigen aandelen en aanverwante verrichtingen (kruisparticipaties, financiële steunverlening 
voor het verwerven van eigen aandelen en het in pand nemen van eigen aandelen) strikt 
genomen geen kapitaalbeweging met zich mee. Zij worden vaak aangeduid als 
oneigenlijke winstuitkeringen en zijn ook onderworpen aan de beperkingen inzake 
uitkering (artt. 620, § 1, 3°, 629, § 1, 4° en 630, § 1, eerste lid W.Venn.), omdat ze 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot uitkeringen aan de aandeelhouders kunnen leiden1941. 
Toch maken ze geen eigenlijke uitkering uit1942. De inkoop van eigen aandelen gaat 
weliswaar gepaard met een uitkering aan aandeelhouders, maar er staat een tegenprestatie 
tegenover, nl. de eigendomsoverdracht van aandelen, en de uitkering betreft in principe 
geen winst, maar een terugstorting van de gedane inbreng1943. De aanverwante 
verrichtingen vormen geen eigenlijke winstuitkering om de eenvoudige reden dat er geen 
uitkering aan te pas komt1944. In afwezigheid van een uitkering, tasten deze oneigenlijke 

                                              
1937 Art. 25, § 2 Kapitaalrichtlijn. 
1938 De wet maakt enkel gewag van omzetting van reserves, waardoor er discussie bestaat of de raad van bestuur het 
kapitaal ook kan verhogen met andere eigen middelen (WYCKAERT, Kapitaal, 179). 
1939 Art. 30 Geconsolideerde Kapitaalrichtlijn van 2009. Bij kapitaalvermindering door intrekking van aandelen die 
zijn verkregen door de vennootschap of een voor haar rekening handelend persoon moet het besluit te allen tijde door 
de algemene vergadering worden genomen (art. 37 Geconsolideerde Kapitaalrichtlijn van 2009). 
1940 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 639; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 395. 
1941 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 45. 
1942 De aflossing van kapitaal daarentegen is een eigenlijke winstuitkering (TAS, Winstuitkering, 
kapitaalvermindering en –verlies, 44-45) en kwam om die reden reeds aan bod in hoofdstuk II.2. 
1943 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 45 en 55. Bij een inkoop aan marktwaarde kan de prijs 
naast een terugstorting van de gedane inbreng uiteraard ook een meerwaarde van het aandeel omvatten. 
1944 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 45. 
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winstuitkeringen de financiële bewegingsvrijheid van de bestuurders hoegenaamd niet 
aan. Door het bestaan van een tegenprestatie, die meestal1945 te gelde gemaakt kan 
worden, is dat meestal evenmin het geval bij inkoop van eigen aandelen. De boven 
(nrs. 371-372) uiteengezette rechtvaardiging voor de bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake winstuitkeringen vindt bijgevolg nauwelijks toepassing op 
oneigenlijke winstuitkeringen, zodat daarnaast ook een andere analyse gemaakt moet 
worden voor de bevoegdheid terzake. 
 
476. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN – Bij de inkoop van eigen aandelen is het aspect 
winstuitkering, met de daaraan verbonden inherente belangenconflicten, niet onbestaand. 
Een belangrijk motief om tot inkoop over te gaan bestond er vooral vroeger in overtollige 
liquiditeiten uit te keren op een fiscaal gunstigere en flexibelere wijze (aandeelhouders 
kunnen immers zelf kiezen of ze hun aandelen al dan niet verkopen) dan de 
dividenduitkering1946. Zoals in vorig randnummer uiteengezet, is er bij inkoop van 
aandelen wel degelijk een uitkering, met een tegenprestatie die de vennootschap niet in 
alle omstandigheden te gelde kan maken. Voor de inkoop van aandelen wordt dan ook 
geargumenteerd dat zij de beschikbare kasmiddelen en zo ook het risico op verkwisting 
door het bestuursorgaan reduceert1947, net zoals boven (nr. 371) bij de winstuitkering werd 
betoogd.  
 
Een belangrijk verschilpunt tussen de inkoop van eigen aandelen en de eigenlijke 
winstuitkering bestaat erin dat de inkoop ook een wijziging in het aandeelhouderschap 
teweegbrengt1948. De belangrijkste motieven voor een inkoop van eigen aandelen houden 
daarmee verband: zo kan een inkoop aandeelhouders toelaten uit te treden wanneer er 
geen andere geschikte koper te vinden is of kan ze aangewend worden ter bescherming 
tegen potentiële overnemers1949. Zelfs als het stemrecht van ingekochte aandelen 
geschorst wordt en het risico van autocontrole door het bestuursorgaan d.m.v. de 
stemrechten verbonden aan de ingekochte aandelen uitgesloten is, blijft de mogelijkheid 
van inherente belangenconflicten in hoofde van de bestuurders bestaan. De inkoop kan 
ook dan immers aanzienlijke invloed hebben op de machtsverhoudingen binnen de 
vennootschap, doordat hij het stempercentage van niet-ingekochte aandeelhouders doet 
toenemen. Het gevaar bestaat dan dat het bestuursorgaan de inkoop misbruikt om zich te 
verschansen1950, bv. door een hen gunstig gezinde aandeelhouder een meerderheid te laten 

                                              
1945 In geval van discontinuïteit verliezen eigen aandelen immers hun waarde. 
1946 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, 
(359) 361; E. JANSSENS, “Inkoop eigen aandelen: vennootschapsrechtelijke technieken” in A. VERBEKE, H. 
DERYCKE, P. LALEMAN en D. VAN GERVEN (eds.), Estate Planning, III, Vermogenplanning met Effect bij Leven: 
Rechtspersoon, Brussel, Larcier, 2009, (340) 340; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van eigen effecten” in H. 
BRAECKMANS (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-4 – 1.2.7-5. 
1947 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, 
(359) 361; E. WYMEERSCH, “Het statutaire kapitaal van de vennootschappen” in Liber Amicorum Lucien Simont, 
Brussel, Bruylant, 2002, (913) 929. 
1948 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 51 en 55-56. 
1949 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 52-53; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van eigen 
effecten” in H. BRAECKMANS (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-4 – 1.2.7-5. 
1950 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 34; E. ROCK, P. DAVIES, 
H. KANDA en R KRAAKMAN, “Fundamental Changes” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (183) 192-193. Zie ook D. 
BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 198; P. VAN OMMESLAGHE, “Le 
maintien du capital des sociétés anonymes”, Ann. Dr Louv. 1985, 167. 
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verwerven zonder dat hij een bijkomende aankoop hoeft te doen1951. Zelfs een 
proportionele inkoop1952 kan een vijandig overnamebod bemoeilijken, doordat zij 
gewoonlijk de beurskoers opdrijft en het aantal uitstaande aandelen zakt1953. De genoemde 
gevolgen worden blijvend en verantwoorden bijgevolg des te meer de tussenkomst van de 
algemene vergadering wanneer de vennootschap de ingekochte aandelen vervolgens 
vernietigt1954. 
 
Iets anders is de gedwongen inkoop van aandelen zonder stemrecht, waar bij gebrek aan 
stemrecht controle uiteraard geen motief kan zijn. Bij de gedwongen inkoop van aandelen 
zonder stemrecht wordt het kapitaal van rechtswege verminderd1955, zodat het aspect 
winstuitkering en verminderde liquiditeiten daar, net zoals bij de reële 
kapitaalvermindering (nr. 471), de belangrijkste reden uitmaakt waarom de bevoegdheid 
van de algemene vergadering efficiëntst is. 
 
Met de inkoop van aandelen streeft de vennootschap vaak ook perfect legitieme 
doelstellingen na die geen uitstaans hebben met controle-overwegingen, zoals 
koersondersteuning en het nakomen van leveringsplichten in geval van conversie van 
converteerbare instrumenten of optieplannen voor management of personeel1956. Dat 
neemt niet weg dat het inherente belangenconflict van bestuurders en het gevaar blijft 
bestaan dat inkoop, en zélfs optieplannen, mee ingegeven worden door controle-
overwegingen. Meestal is een optieplan louter bedoeld als een manier om werknemers en 
managers te vergoeden en te incentiveren, maar een praktisch neveneffect bestaat erin dat 
een deel van het kapitaal aangehouden wordt door een groep die zich doorgaans 
terughoudend opstelt bij vijandige overnamebiedingen. 
 
477. AANVERWANTE VERRICHTINGEN – Kruisparticipaties, financiële steunverlening en 
inpandneming van eigen aandelen worden wel eens “ontduikingshandelingen” voor de 
verkrijging eigen aandelen genoemd1957. In geval van niet-terugbetaling van de lening of 
van beroep op de gestelde zekerheid, wordt immers net hetzelfde resultaat bereikt en 
wordt de facto een bedrag uitgekeerd aan een aandeelhouder1958. De vennootschap zou 
ook de grenzen aan de inkoop van eigen aandelen kunnen omzeilen door bevriende 
partijen financiële steun te verlenen om een participatie te nemen1959. Een participatie 
door een dochtervennootschap in het kapitaal van de moedervennootschap verschilt ten 
                                              
1951 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, 
(359) 362 
1952 Het aanbod tot verkrijging moet in beginsel ten aanzien van alle effectenhouders onder dezelfde voorwaarden 
geschieden, al wordt sinds 2009 zelfs een inkoop buiten de markt toegestaan zolang de geboden prijs maar 
gelijkwaardig is met de marktprijs (art. 620, § 1, 5° W.Venn.). 
1953 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, 
(359) 364. 
1954 Zie TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 286-287. 
1955 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 109. 
1956 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 52-53; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van eigen 
effecten” in H. BRAECKMANS (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-4 – 1.2.7-5. Zie D. 
BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, (359) 
362-365. 
1957 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 45. 
1958 S. BOGAERTS, “Het verbod op financiële steunverlening en het vennootschapsbelang : schapen in wolvenvacht?”, 
TRV 2008, (242) 253. 
1959 G. STRAMPELLI, “Rendering (Once More) the Financial Assistance Regime More Flexible”, ECFR 2012, (530) 
534. 
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gevolge van de band van controle weinig van een inkoop van eigen aandelen door de 
moedervennootschap. 
 
478. Bij financiële steunverlening kent de vennootschap een lening toe aan een kandidaat-
overnemer (of koper van een kleiner pakket aandelen) of stelt ze vennootschapsactiva als 
onderpand voor het krediet dat een kandidaat-overnemer voor de transactie aangaat. De 
wet legt de mogelijkheid aan banden om aldus een overname te financieren met de 
middelen van de doelvennootschap zelf1960. Daargelaten de hypothese van een 
management buy-out waarbij de bestuurders zelf betrokken zijn (en er evident een 
belangenconflict is, dat echter niet inherent is en aangepakt zou kunnen worden met een 
belangenconflictenprocedure; zie hoofdstuk I.4), strijden de belangen van de bestuurders 
bij steunverleningstransacties vaak met die van de vennootschap en zullen de normale 
agency-strategieën onvoldoende functioneren1961. Indien de raad van bestuur zelfstandig 
bevoegd zou zijn om over financiële steunverlening te beslissen, zou hij bv. de 
verwatering van een potentiële overnemer in de hand kunnen werken door de verwerving 
van aandelen door een bevriende partij financieel te steunen. Door de financiële steun zou 
de vennootschap ook bij slechte prestaties (die vulnerabiliteit van de vennootschap voor 
overname vergroten; nr. 86) toch nog een koper kunnen vinden. Omgekeerd, en meer 
waarschijnlijk, kan financiële steun verleend worden om een kandidaat-overnemer een 
handje toe te steken. Bestuurders riskeren daarbij beïnvloed te worden door de vraag of zij 
na de overname al dan niet als bestuurder zullen aanblijven1962 of door de druk of 
verwachte steun van een (toekomstige) grootaandeelhouder. Omwille van de inherente 
belangenconflicten verbonden aan deze controle-overwegingen is krachtens het hier 
gehanteerde kader de tussenkomst van de algemene vergadering noodzakelijk. Het aspect 
winstuitkering is van minder belang bij financiële steunverlening. Het doel noch (behalve 
bij wanbetaling) het eindresultaat is immers een uitkering. Vanuit economisch perspectief 
vertoont de transactie wel gelijkenissen met de uitkering en ze leidt bovendien tot 
vermindering van de uitkeerbare ruimte, zodat ook vanuit dit opzicht de bevoegdheid van 
de algemene vergadering wenselijk is1963. 
 
Men leest wel eens dat een lening aan een aandeelhouder zonder enige intentie om 
aandelen te verwerven evenveel gevaren creëert voor derden als een lening met het oog 
op de verwerving van aandelen van de vennootschap en dat het paradoxaal zou zijn dat de 
eerstgenoemde situatie ontsnapt aan de reglementering inzake financiële 
steunverlening1964. Een essentieel verschil is o.i. dat de financiële steun voor het 

                                              
1960 I.v.m. het toenmalige verbod van financiële steunverlening: E. WYMEERSCH, “Het statutaire kapitaal van de 
vennootschappen” in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (913) 930. 
1961 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 273; G. STRAMPELLI, 
“Rendering (Once More) the Financial Assistance Regime More Flexible”, ECFR 2012, (530) 542-543. 
1962 Zie D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 274. 
1963 P. MULLIEZ en J. PATTYN, “De versoepeling van het verbod op financiële bijstand: een stap in de goede 
richting?”, TBH 2010, (318) 336; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 290-291; R. TAS, 
“Wijzigingen inzake de bijeenbrenging en instandhouding van het maatschappelijk kapitaal: de afgeslankte Tweede 
Vennootschapsrichtlijn”, TRV 2006, (615) 627; M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Kapitaal: een mythe van kapitaal 
belang?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, 
Biblo, 2011, (46) 66. 
1964 P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 103-104; 
D. WILLERMAIN, “Le maintien du capital social: principes et évolutions récentes (apports en nature, rachat d’actions 
propres et assistance financière” in 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (263) 
302, vn. 105. 
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verwerven van eigen aandelen de machtsverhoudingen kan beïnvloeden1965. Het feit dat 
de regeling van financiële steunverlening zich beperkt tot steunverlening voor de 
verwerving van effecten in de vennootschap toont aan dat de regeling inderdaad mede 
gedreven is door controle-overwegingen en niet enkel door de genoemde bezorgdheid om 
derdenbescherming1966.  
 
479. Voor het in pand nemen van eigen aandelen kan worden verwezen naar de financiële 
steunverlening en de inkoop van eigen aandelen, omwille van de gelijkenissen met deze 
figuren. Met financiële bijstand heeft de inpandgeving van eigen aandelen gemeen dat de 
verrichting samenhangt met het verlenen van een krediet aan een aandeelhouder, al heeft 
dat krediet geen betrekking op de verwerving van aandelen van de vennootschap. De 
verwantschap met de inkoop eigen aandelen bestaat erin dat het eindresultaat van beide 
verrichtingen hetzelfde is wanneer de schuldenaar in gebreke blijft en de vennootschap 
moet overgaan tot uitwinning1967. Daarbij moet wel worden toegegeven dat de omzeiling 
van beide figuren via het in pand geven van eigen aandelen niet zo voor de hand ligt. De 
aandeelhouder krijgt immers enkel een zekerheid voor een (elders) aangegane schuld en 
ontvangt geen regelrechte uitkering1968. Het argument voor de bevoegdheid van de 
algemene vergadering is dan ook iets minder sterk dan bij de vorige verrichtingen. 
 
480. Kruisparticipaties worden soms genomen om de bepalingen inzake de verkrijging 
van eigen effecten te ontlopen: door een dochtervennootschap aandelen in de 
moedervennootschap te laten verwerven bereikt men praktisch hetzelfde resultaat als met 
een eenvoudige inkoop eigen aandelen en kan men een even sterke koersondersteuning of 
overnamebescherming bewerkstelligen1969. Wanneer er een controleverhouding bestaat en 
het besluit van de dochtervennootschap dus geacht kan worden te zijn ingefluisterd door 
de moedervennootschap, gelden voor de verwerving door de dochtervennootschap van 
aandelen in de moedervennootschap dezelfde argumenten voor tussenkomst van de 
algemene vergadering van de moedervennootschap als voor de verkrijging van eigen 
effecten zelf. Dit probleem kan specifiek ondervangen worden door een uitbreiding van 
het regime van verwerving van eigen effecten tot de verwerving door een 
dochtervennootschap. 
 
Kruisparticipaties kunnen daarnaast ook ingegeven zijn door bedoelingen van 
herstructurering en van (auto-)controle. Twee of meer vennootschappen die willen 
samenwerken, kunnen die intentie bestendigen door het nemen van wederzijdse 
participaties en het wederzijds toekennen van lidmaatschap in elkaars raad van bestuur. 
Vooral in Azië komt dit vaak voor en vormt de daarmee gepaard gaande wederzijdse 
steun een belemmering voor vijandige overnames. Wanneer kruisparticipaties samengaan 

                                              
1965 Wanneer de debiteur in gebreke blijft en weinig of geen andere activa heeft dan de aandelen van de 
steunverlenende vennootschap kan het ook voorvallen dat de vennootschap met eigen aandelen en de daarmee 
gepaard gaande problematiek opgescheept zit (G. STRAMPELLI, “Rendering (Once More) the Financial Assistance 
Regime More Flexible”, ECFR 2012, (530) 535-537). 
1966 Zie ook E. WYMEERSCH, “Article 23 of the second company law directive: the prohibition on financial assistance 
to acquire shares of the company” in J. BASEDOW, K. HOPT en H. KÖTZ (eds.), Festschrift fu ̈r Ulrich Drobnig zum 
siebzigsten Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, (725) 742. 
1967 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 302-303; TAS, 
Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 66. 
1968 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 308. 
1969 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 57. 
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met een directe participatie van eenzelfde persoon in beide vennootschappen kunnen 
kruisparticipaties bovendien een hefboomwerking hebben op de controle door deze 
persoon en fungeren als zgn. control enhancing mechanism: indien deze controller 
rechtstreeks 25% van de stemrechten bezit in vennootschap A en 25% in vennootschap B, 
en vennootschap B ook 25% bezit in vennootschap A en vice versa, oefent de controller 
met een investering van slechts 25% van het kapitaal de facto de helft van de stemmen uit 
in beide vennootschappen1970. De participatie van de controller is uiteraard een beslissing 
die buiten de vennootschap, door de controller zelf, wordt genomen en waarvoor dus geen 
bevoegdheidsverdeling zal baten. Gezien de beperkte economische voordelen van 
kruisparticipaties en het feit dat zij vaak (o.m. in de net beschreven hypothese) 
ingefluisterd zijn door een meerderheidsaandeelhouder en dus voortkomen uit het tweede 
agency-conflict, lijkt het ons beter de figuur zelf aan banden te leggen dan de beslissing 
erover aan de algemene vergadering voor te leggen (zie nr. 107 over de ongeschiktheid 
van de bevoegdheid van de algemene vergadering als oplossing voor het tweede agency-
probleem). Het Belgische vennootschapsrecht legt inderdaad beperkingen op inzake 
kruisparticipaties, met als gevolg dat zij slechts beperkt aanwendbaar zijn als techniek ter 
bestendiging van de controle, wegens de schorsing van het stemrecht verbonden aan de 
effecten van een dochtervennootschap in de moedervennootschap (art. 631, § 1, eerste lid 
W.Venn.) en de 10%-beperkingen voor dochtervennootschappen en onafhankelijke 
vennootschappen (artt. 631, § 1 en 632, § 1 W.Venn.). 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

481. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN – Overeenkomstig de aanbevelingen van hierboven 
behoeft de inkoop van eigen aandelen een voorafgaand besluit van de algemene 
vergadering (art. 620, § 1 eerste lid, 1° W.Venn.). Verder (nrs. 592-593 en 735) zal 
worden toegelicht dat het gaat om een bijzondere vorm van machtiging die (sinds de 
versoepeling en implementatie van de Tweede Richtlijn1971) vijf jaar geldig blijft. De 
redenen die men geeft voor de toestemmingsvereiste van de algemene vergadering zijn de 
verwantschap met de bevoegdheid voor uitkering van reserves en het potentieel om de 
machtsverhoudingen in de vennootschap te wijzigen1972. De statuten kunnen bepalen dat 
geen voorafgaand besluit nodig is indien de inkoop van eigen aandelen noodzakelijk is ter 
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap (art. 620, § 1, derde 
lid W.Venn.). Aangezien deze bepaling maar drie jaar geldig blijft (art. 620, § 1, vierde 
lid W.Venn.), komt zij eveneens neer op een machtiging. Omwille van het risico dat deze 
bepaling gebruikt wordt als overnamebescherming, heeft de Belgische wetgever zich zeer 
terughoudend opgesteld bij de implementatie van de Tweede Richtlijn op dit punt1973. In 

                                              
1970 Zie de meer complexe wiskundige formule van L. BEBCHUK, R. KRAAKMAN en G. TRIANTIS, “Stock Pyramids, 
Cross-Ownership, and Dual Class equity: The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control from Cash-Flow 
Rights” in R. MORCK (ed.), Concentrated Corporate Ownership, Chicago, University of Chicago Press, 2000, (295) 
299-301. 
1971 Richtl. nr. 2006/68, 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de 
oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, Pb.L. 25 
september 2006, afl. 264, 32. 
1972 Verslag Verhaegen, Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 210/9, 37; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 266; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van eigen effecten” in H. BRAECKMANS (ed.), De NV in de 
praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-8 – 1.2.7-9. 
1973 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 278. 



370 

het licht van de boven gedane bevindingen inzake overnamebescherming, sluiten wij ons 
in elk geval aan bij de opvatting dat een vijandig overnamebod niet op zich als dreigend 
ernstig nadeel kan gelden, maar dat de raad van bestuur een specifiek dreigend ernstig 
nadeel moet kunnen aanwijzen om van de machtiging gebruik te kunnen maken in 
overnamecontext1974.  
 
Op art. 620 W.Venn. en dus de verplichte tussenkomst van de algemene vergadering 
bestaan een aantal logische uitzonderingen, bv. wanneer de inkoop gebeurt ter uitvoering 
van een juridische verplichting (art. 621 W.Venn.). De uitzondering op de vereiste van 
voorafgaande machtiging voor de verkrijging van eigen aandelen om deze aan te bieden 
aan het personeel (art. 620, § 1, tweede lid W.Venn), waardoor het bestuursorgaan 
bevoegd wordt, is, zoals gezegd, grotendeels begrijpelijk, omdat het vergoeden van 
personeelsleden met aandelen een legitieme motivatietechniek is. Het gevaar dat een 
bedoeling van bestendiging van de controle meespeelt, wordt grotendeels geneutraliseerd 
door de vereiste dat de aldus verkregen aandelen binnen twaalf maanden moeten worden 
uitgekeerd (art. 622, § 2, 3° W.Venn.)1975, zodat de behoefte aan tussenkomst van de 
algemene vergadering in Belgische context quasi onbestaand is. 
 
Hoewel de Tweede Richtlijn dat niet oplegt, moet de algemene vergadering in België 
opnieuw tussenkomen (minstens middels een statutaire machtiging) voor de 
wedervervreemding van eigen effecten, met vergelijkbare uitzonderingen voor de 
hypothese van aanbieding aan het personeel en uitvoering van wettelijke verplichtingen 
(art. 622, § 2 W.Venn.). De reden die daarvoor wordt aangevoerd is de gelijke 
behandeling van de aandeelhouders en de mogelijkheid dat de machtsverhoudingen in de 
vennootschap wijzigen1976. Critici werpen op dat het beginsel van gelijke behandeling ook 
geldt bij wedervervreemding en dat dat verzekert dat de interne machtsverhoudingen niet 
tegen de wil van de aandeelhouders in veranderen. Bovendien zou de vereiste 
tussenkomst van de algemene vergadering zelfs niet eens toegelaten zijn door de Tweede 
Richtlijn, daar zij daarin niet wordt vermeld1977. Ondanks het beginsel van gelijke 
behandeling bij wedervervreemding, dat een gelijk aanbod aan alle aandeelhouders zou 
impliceren, kan de wedervervreemding o.i. wel misbruikt worden ter verwatering van een 
potentiële overnemer: als hij dan al doorgaat met zijn plan, zal dat toch een bijkomende 
financiële inspanning vergen. De bevoegdheid van de algemene vergadering is bijgevolg 
niet geheel onlogisch. 
 
Hoewel het Wetboek van vennootschappen de vernietiging van ingekochte aandelen niet 
expliciet regelt, neemt men aan dat ook daarvoor een beslissing van de algemene 
vergadering is vereist1978, in lijn met de boven geformuleerde aanbevelingen. Ook de 

                                              
1974 Ibid., 282. 
1975 Zie art. 19, § 3 Tweede Richtlijn (consolidatie 2009). 
1976 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 284. 
1977 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, 
(359) 386. 
1978 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “De inkoop van eigen aandelen: naar een nieuw juridische kader”, TRV 2007, 
(359) 368; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het gelijkheidsbeginstel in het bijzonder bij inkoop van eigen aandelen en 
kapitaalvermindering” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, (629) 672-673; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 286-287. Contra D. 
GARABEDIAN, “L’acquisition par une société de ses propres parts et le partage partiel de l’avoir social” in J. 
KIRCKPATRICK (ed.), Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Brussel, Jeune Barreau, 1990, (267) 280. 
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gedwongen inkoop van aandelen zonder stemrecht is een bevoegdheid van de algemene 
vergadering naar Belgisch recht, in die zin dat een statutaire bepaling daaromtrent nodig 
is vóór de uitgifte van de betrokken aandelen en de gedwongen inkoop voorwerp moet 
zijn van een stemming ter algemene vergadering overeenkomstig de procedure voor een 
statutenwijziging (art. 626, tweede en vierde W.Venn.)1979. 
 
482. AANVERWANTE VERRICHTINGEN – Tot de versoepeling van de Tweede Richtlijn in 
2006 moesten lidstaten de financiële steunverlening verbieden. Daarop bestonden een 
aantal uitzonderingen, voornamelijk voor management buy-out. Omdat deze 
uitzonderingen niet verder werden geregeld, behoorde de beslissing tot verlenen van 
financiële steun bij een management buy-out tot de residuaire bevoegdheid van het 
bestuursorgaan1980. Sinds de versoepeling van de Tweede Richtlijn is financiële 
steunverlening toegestaan onder een aantal voorwaarden, waaronder de verantwoordelijk-
heid van het bestuursorgaan en de tussenkomst van de algemene vergadering (art. 629, 
§ 1, 1° en 2° W.Venn.; zie nrs. 605-606). Deze is voor elke individuele transactie 
voorgeschreven wegens de buitengewone gevoeligheid van steunverleningstransacties en 
de bezorgdheid dat het bestuursorgaan de verwatering van bestaande aandeelhouders een 
handje zou kunnen toesteken1981. 
 
Op de bevoegdheid van de algemene vergadering en een aantal andere voorwaarden 
bestaat een uitzondering voor financiële steunverlening aan leden van het personeel van 
de vennootschap, een met haar verbonden vennootschap of een vennootschap waarvan ten 
minste de helft van de stemrechten in het bezit is van personeelsleden1982 van de 
steunverlenende vennootschap (art. 629, § 2, 2° en 3° W.Venn.)1983. Bedoeling was om 
management buy-outs (MBO’s) niet te belemmeren, zeker toen financiële steunverlening 
in beginsel nog verboden was. Op het eerste gezicht kan het verwonderen dat deze 
uitzondering is blijven gelden nu financiële steunverlening is toegelaten onder bepaalde 
voorwaarden (zoals de tussenkomst van de algemene vergadering), omwille van de boven 
(nr. 478) beschreven controleproblematiek bij financiële steunverlening, die ook bestaat 
bij MBO’s. Als methode om een overname tegen te werken is de buy-out een dure optie, 
maar wanneer verschillende biedingen concurreren, waaronder een MBO, zou het niet aan 
het bestuursorgaan mogen toekomen om het ene bod financieel een duwtje in de rug te 
geven op kosten van de vennootschap. Daartegenover staat dat zulke concurrentie hier 
zelden of nooit voorkomt en dat een MBO doorgaans gevolgd wordt door verbeterde 
prestaties, wellicht dankzij de betere prikkels van het management (dat nu zelf in de 

                                              
1979 Art. 36, § 1, a en b Tweede Richtlijn (consolidatie 2009). De betrokken aandeelhouders hebben uiteraard geen 
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TBH 2010, (318) 342. 
1983 Art. 23, § 2 Tweede Richtlijn (consolidatie 2009). 
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vennootschap geïnvesteerd heeft) en het gegeven dat MBO’s vaak voorafgegaan worden 
door ondermaatse prestaties1984. Hoewel er ruimte blijft bestaan voor discussie, kan men 
argumenteren dat het inherente belangenconflict bij financiële steunverlening aan een 
MBO al bij al beperkt is. Voor de occasionele belangenconflicten, die ontstaan wanneer 
bestuurders van de vennootschap of van haar moedervennootschap, of de 
moedervennootschap zelf of personen die handelen voor rekening van genoemde 
personen, als tegenpartij optreden, moet men uiteraard de gewone 
belangenconflictenprocedures van art. 523-524 W.Venn. blijven toepassen1985. 
 
483. Het in pand nemen van eigen effecten is, op aansturen van de Tweede Richtlijn1986, 
een bevoegdheid van de algemene vergadering (art. 630 jo. 620, § 1 W.Venn.), 
overeenkomstig de aanbevelingen die in vorige subparagraaf werden geformuleerd. 
 
484. Ook de bevoegdheidsverdeling inzake kruisparticipaties is in lijn met de boven 
gedane aanbevelingen. Artt. 631-632 W.Venn. leggen een aantal beperkingen op, maar 
schrijven geen specifieke bevoegdheidsregels voor. In beginsel behoort het nemen van 
een participatie in een andere vennootschap dus tot de gewone bevoegdheid van de raad 
van bestuur (nr. 417), ook wanneer die vennootschap aandeelhouder is. Artt. 627-628 
W.Venn. maken een uitzondering voor een dochtervennootschap die effecten in de 
moedervennootschap verwerft: overeenkomstig de voorschriften van de Tweede 
Richtlijn1987 wordt deze verrichting gelijkgesteld met de verkrijging van effecten door de 
moedervennootschap zelf, zodat de algemene vergadering van de moedervennootschap 
daarvoor een machtiging moet geven1988. Terecht (zie nr. 481) wordt aangenomen dat dit 
ook geldt voor de wedervervreemding van de betrokken effecten1989. 
 

§ 3. Andere posten van het eigen vermogen 

485. RESERVES. VERWIJZING – De aanleg van reserves gaat niet gepaard met nieuwe 
stemrechten en komt ten goede aan alle aandeelhouders in verhouding tot hun participatie. 
De keuze voor de bestemming in de reserve betekent meteen ook een keuze om de gelden 
(dat jaar althans) niet uit te keren1990. Wegens deze verwevenheid met de beslissing over 
de winstuitkering behoort zij terecht tot de bevoegdheid van de algemene vergadering tot 
winstbestemming (zie daarover uitgebreid nrs. 296-298 en 371-373). 
 
486. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN. VERWIJZING – Wanneer een vennootschap een 
vaststaande en duurzame meerwaarde op vaste activa vaststelt, hoewel zij niet 
gerealiseerd is, mag zij die boeken als herwaarderingsmeerwaarde, al bestaat er geen 

                                              
1984 Zie Y. AMIHUD, “Leveraged Management Buyouts and Shareholders’ Wealth” in Y. AMIHUD (ed.), Leveraged 
Management Buyouts, Washington D.C., Beard Books, 2002, 5 (en de literatuur aldaar samengevat); S. KAPLAN, 
“The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value”, Journal of Financial Economics 1989, 
afl. 24, 217-254. 
1985 Een dergelijke vereiste wordt expliciet voorgeschreven door art. 23 bis Tweede Richtlijn (consolidatie 2009). 
1986 Art. 24 Tweede Richtlijn (consolidatie 2009). 
1987 Art. 24bis Tweede Richtlijn (consolidatie 2009). 
1988 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 117-118 en 287. 
1989 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 290. 
1990 Zie GILSON, Les modifications aux statuts, 271-275. 
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verplichting in die zin1991. Dergelijke boeking verandert niets aan de intrinsieke waarde 
van de vennootschap en heeft geen enkel effect op de machtsverhoudingen binnen de 
vennootschap, zodat vanuit dat oogpunt alvast geen inherente belangenconflicten bestaan 
in hoofde van de bestuurders. Wel kan de vennootschap de herwaarderingsmeerwaarden 
achteraf in het kapitaal incorporeren, maar dat is dan een afzonderlijke beslissing (tot 
interne kapitaalverhoging), waarvoor de algemene vergadering op die basis zal moeten 
samenkomen (nrs. 469 en 473). Herwaarderingsmeerwaarden kunnen ook niet worden 
aangewend voor winstuitkering of ter aanzuivering van geleden verliezen1992, zodat de 
boeking ervan ook niet onder de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake 
winstuitkering valt. De boeking is veeleer een combinatie van vaststelling van feiten en 
van waardering, die terecht deel uitmaakt van de waarderingsbevoegdheid van de raad 
van bestuur (zie daarover nr. 702). 
 
487. UITGIFTEPREMIES. VERWIJZING – Anders dan reserves en 
herwaarderingsmeerwaarden is de uitgiftepremie een inbreng, zij het een inbreng buiten 
kapitaal1993. Zij beoogt aandeelhouders die inschrijven op een kapitaalverhoging voor de 
werkelijke waarde van nieuw uitgegeven aandelen te laten betalen. Door geen 
uitgiftepremie te vragen in een vennootschap met een eigen vermogen dat hoger is dan het 
maatschappelijke kapitaal, zouden nieuwe aandeelhouders voor een prikje zeggenschaps- 
en andere rechten in de vennootschap kunnen verwerven. Daarom maakt de bevoegdheid 
om over de uitgiftepremie te beslissen terecht deel uit van de principiële bevoegdheid van 
de algemene vergadering tot kapitaalverhoging (maar ook tot die van de raad van bestuur 
binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal1994). 
 
488. WINSTBEWIJZEN. VERWIJZING – Beleggers kunnen ook een inbreng buiten kapitaal 
doen door in te schrijven op winstbewijzen. Winstbewijshouders worden meestal 
gekwalificeerd als vennoten, vermits zij deelnemen in de winst en stemrecht hebben in de 
mate de statuten dat voorzien1995. Winstbewijzen zonder stemrecht zijn door hun minder 
strikte regulering zelfs een soepeler alternatief voor aandelen zonder stemrecht1996. 
Doordat de positie van winstbewijshouders zeer vergelijkbaar is met die van 
aandeelhouders, is de analyse van mogelijke inherente belangenconflicten in hoofde van 
bestuurders bij de uitgifte van winstbewijzen nagenoeg dezelfde als bij een reële 
kapitaalverhoging: naargelang de winstbewijzen al dan niet stemrecht toekomt, heeft het 
belangenconflict te maken met het effect op de machtsverhoudingen dan wel de 
mogelijkheid om de monitoring door aandeelhouders en schuldeisers te vermijden (zie 
daarover nr. 468). Weliswaar mogen ook de houders van winstbewijzen zonder stemrecht 
krachtens de wet stemmen over de wijziging van de respectieve rechten van een soort en 
de doelwijziging (artt. 559, laatste lid en 560, vierde lid W.Venn.), de omzetting (art. 781, 
§ 1, 1° W.Venn.), de verkrijging of vervreemding van eigen effecten (artt. 620, § 1 

                                              
1991 Art. 57 KB W.Venn.; CBN-advies nr. 2011/14, Herwaarderingsmeerwaarden, 6 juli 2011, 2. 
1992 CBN-advies nr. 2011/14, Herwaarderingsmeerwaarden, 6 juli 2011, 11. 
1993 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 578; MALHERBE et al., Précis, 863; WYCKAERT, 
Kapitaal, 134. 
1994 Zie WYCKAERT, Kapitaal, 161. 
1995 WYCKAERT, Kapitaal, 145-152, 606-607. Zie D. ROELENS en S. STEEVENS, “Winstbewijzen praktisch bekeken”, 
TRV 2010, (283) 289. 
1996 M. WYCKAERT, “De notaris kan tellen: een wandeling doorheen de kapitaalbewegingen in de naamloze 
vennootschap”, Not. Fisc. M. 2006, (284) 293-294. 
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W.Venn. en 622, § 2 W.Venn.) en de machtiging aan de raad van bestuur daartoe (art. 
620, § 1, derde en vierde lid W.Venn.). In deze lijst vallen niet de bevoegdheden die het 
meest direct op de bestuurders betrekking hebben, nl. het benoemings- en ontslagrecht, 
zodat dit verplicht stemrecht slechts beperkt afdoet aan de boven gemaakte redenering. 
Het is dan ook terecht dat enkel de algemene vergadering bevoegd is om winstbewijzen 
uit te geven1997. 
 

AFDELING 4. STATUTENWIJZIGINGEN 

489. INLEIDING – De bevoegdheid inzake statutenwijzigingen wordt wat grondiger onder 
de loep genomen omdat het bestaande Belgische recht op minstens één belangrijk punt 
indruist tegen de aanbevelingen die uit het rechtseconomische kader voortvloeien. § 1 van 
deze afdeling concretiseert het rechtseconomische kader voor de belangrijkste 
statutenwijzigingen. § 2 onderzoekt hoe deze aanbevelingen stroken met het bestaande 
recht en de historische totstandkoming daarvan. § 3 belicht een aantal moeilijkheden die 
voortvloeien uit de weinig efficiënte keuzes van de Belgische wetgever en geeft aan hoe 
deze naar positief recht moeten worden opgelost. § 4 sluit af met een voorstel de lege 
ferenda. 
 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader 

490. INLEIDING – De toepassing van het rechtseconomische kader vergt een onderzoek 
van de inhoud van elke statutaire clausule (vgl. met een soortgelijke vaststelling in de 
context van residuaire bevoegdheden; nr. 261) en kan dus tot verschillende resultaten 
leiden voor verschillende statutaire bepalingen. Clausules omtrent de herroepbaarheid 
bestuurders (hoofdstuk II) en overnamebescherming (afdeling 2), het kapitaal, de 
verdeling van stemrechten en de overdraagbaarheid van aandelen (afdeling 3) kwamen 
reeds eerder aan bod. De statutenwijzigingen die gepaard gaan met fusie, splitsing en 
omzetting worden verder behandeld (afdelingen 5 en 6). De bevoegdheid inzake de 
belangrijkste overige statutaire bepalingen worden hier getoetst aan het 
rechtseconomische kader. Bij statutaire bepalingen waar inefficiënties worden gevonden 
in de bevoegdheidsverdeling wordt wat langer stilgestaan. 
 

A. Doel en aard van de vennootschap 

491. DOEL – De statutaire doelomschrijving stelt een grens aan de bevoegdheden van het 
bestuursorgaan (art. 522, § 1, eerste lid W.Venn.)1998. In de NV is de doelbeperking 
weliswaar niet tegenstelbaar aan derden, maar zij bepaalt wel de omvang van 
bevoegdheden van de bestuurders op het interne vlak en kan leiden tot interne 
aansprakelijkheid bij overschrijding ervan in de externe betrekkingen. De mogelijke 
bevoegdheidsbeperkingen die kunnen voortvloeien uit de doelomschrijving werden boven 
                                              
1997 GILSON, Les modifications aux statuts, 225-226; D. ROELENS en S. STEEVENS, “Winstbewijzen praktisch 
bekeken”, TRV 2010, (283) 284; WYCKAERT, Kapitaal, 572. 
1998 In Duitsland werd het doel in 1965 ingevoerd als deel van de statuten met het doel de algemene vergadering te 
versterken: W. GROSS, “Zuständigkeit der Hauptversammlung bei Erwerb und Veräusserung von 
Unternehmensbeteiligungen”, AG 1994, (266) 267-268. 
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reeds in de verf gezet in de context van de beschikking over vennootschapsactiva 
(nr. 426-439). Daarbij werd reeds gewezen op de praktijk van de ruime doelomschrijving, 
waardoor er van de doelomschrijving doorgaans geen grote beperking uitgaat1999 en men 
kan betwijfelen of zij nog een nuttige beperking vormt2000. Zolang zij bestaat, kan de 
beslissing over een doelwijziging een inherent belangenconflict creëren in hoofde van het 
bestuursorgaan. Bijgevolg is de keuze van de wetgever om de algemene vergadering 
erover te laten oordelen (art. 559 W.Venn.) in overeenstemming met het 
rechtseconomische kader van dit proefschrift.  
 
492. AARD – De aard van de vennootschap vloeit voort uit haar doel, zonder dat over de 
aard afzonderlijk beslist kan worden2001. Met bovenstaande redenering is dan meteen ook 
de bevoegdheid voor de aard van de vennootschap behandeld. 
 

B. Bevoegdheidsverdeling en besluitvorming 

493. ALGEMENE VERGADERING – Ook bij statutaire afwijkingen van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling mag men aannemen dat bestuurders inherente belangenconflicten 
hebben. Om hun eigen macht en beleidsvrijheid zo groot mogelijk te houden, zullen ze 
niet geneigd zijn om eigen bevoegdheden aan de algemene vergadering af te staan. In de 
omgekeerde richting, nl de delegatie of overdracht van bevoegdheden van de algemene 
vergadering aan de raad van bestuur, is het inherente belangenconflict nog sterker, omdat 
het daar, bij een toepassing van het rechtseconomische kader van dit proefschrift, net gaat 
om materies waar de raad van bestuur in beginsel inherente belangenconflicten heeft. 
Zoals verder (nrs. 733 e.v.) zal worden uiteengezet, is de afwijking van bevoegdheden van 
de algemene vergadering om die reden ook maar binnen bepaalde grenzen mogelijk. 
 
Zoals boven reeds opgemerkt in de context van stemrechten verbonden aan effecten 
(nr. 468), blijven ook de machtsverhoudingen tussen aandeelhouders onderling best 
buiten de macht van het bestuursorgaan. Onder de zes bepalingen van de boven (nr. 323) 
besproken E-index, die met lagere ondernemingswaarde gepaard ging, bevonden zich ook 
bijzondere meerderheidsvereisten in de algemene vergadering voor statutenwijzigingen en 
fusies. In een geatomiseerde aandeelhoudersstructuur kunnen dergelijke vereisten 
bijkomende bescherming bieden aan het bestuursorgaan. Een potentiële overname-
kandidaat die beseft dat hij met een gewone meerderheid nog steeds zijn plannen niet kan 
doorvoeren, kan om die reden beslissen af te zien van het bod2002. Naar Belgisch recht is 
voor statutenwijzigingen en fusies bij wet een bijzondere meerderheid vereist. De 
opportuniteit daarvan wordt hier niet onderzocht. Wel staat vast dat het niet aan de raad 
van bestuur is om daarover te oordelen. 
 

                                              
1999 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 166-167; E. GESSLER, “Einberufung und ungeschriebene 
Hauptversammlungszuständigkeiten” in M. LUTTER, H.-J. MERTENS en P. ULMER (eds.), Festschrift für Walter 
Stimpel zum 68. Geburtstag am 29. November 1985, Berlijn, De Gruyter, 1985, (771) 782. Zie ook hoofdstuk II.3. 
2000 J. VANANROYE, “Welke middelen heiligt het statutair doel nog”, TRV 2013, 429. 
2001 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 838; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 797. Zie GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 188-189; E. SPRUYT, “Commentaar bij art. 774-788 W. Venn” in H. BRAECKMANS, K. 
GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 239-240. 
2002 L. BEBCHUK, A. COHEN en A. FERRELL, “What Matters in Corporate Governance”, Review of Financial Studies 
2009, 783-827. 
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Ook de clausule inzake locatie en tijdstip van de jaarvergadering blijkt beladen met 
belangenconflicten. Empirisch onderzoek wijst immers uit dat bestuurders de uitkomst 
van de besluitvorming proberen te sturen wanneer zij locatie en tijdstip kunnen kiezen. 
Meer bepaald worden jaarvergaderingen doorgaans verder van de werkelijke zetel 
gepland wanneer zwakke resultaten worden gecommuniceerd en worden vergaderingen 
op deze locaties ook gevolgd door een verzwakte beurskoers. De locatiekeuze lijkt dan 
een poging om een kritisch toezicht door de aandeelhouders te ontmoedigen. 
Aandeelhoudersparticipatie ligt ook lager wanneer de vergadering op een ongebruikelijk 
uur wordt gehouden, ook wanneer de meeste stemmen van tevoren en elektronisch 
worden uitgeoefend2003. 
 
494. BESTUURSORGAAN EN MANAGEMENT – Bij het opzetten van comités in zijn schoot 
heeft de raad van bestuur geen inherente belangenconflicten, zeker wanneer geen 
bevoegdheden aan het bestuursorgaan onttrokken worden. De raad van bestuur heeft er 
zeker een transactiekostenvoordeel, aangezien hij best kan oordelen over de bekwaamheid 
van de leden van dergelijke comités2004. 
 

C. Openbaar beroep op het spaarwezen en beursnotering 

495. ECONOMISCHE GEVOLGEN – De notering ter beurze van de aandelen van een 
vennootschap versterkt aanzienlijk de discipline van de markten waaraan de bestuurders 
onderhevig zijn, ook al is dat slechts in mindere mate zo in continentaal Europa (daarover 
uitgebreid nr. 87). Door de soepelere overdraagbaarheid en de hogere liquiditeit van de 
aandelen kan iedereen die dat wil aandelen verwerven en kan de aandelenkoers zich 
vlotter aanpassen aan de beschikbare informatie over het bedrijf en de context waarin het 
opereert. Aandeelhouders kunnen slecht presterende bestuurders afstraffen door massaal 
hun aandelen te verkopen of zelfs een overnamebod op de vennootschap uit te brengen. 
Het disciplinerende effect van de overnamemarkt dat met de beursnotering van aandelen 
gepaard gaat, is op zich een voldoende bron van inherente belangenconflicten om voor de 
bevoegdheid van de algemene vergadering te opteren. Daaraan kan nog worden 
toegevoegd dat er ook een zeker prestige geassocieerd is met een bestuurderspositie in een 
beursgenoteerde vennootschap en dat de beursintroductie ook de instelling van 
aandelenoptieplannen en andere op de aandelenkoers gebaseerde variabele remuneratie 
faciliteert2005.  
 
Het disciplinerende effect van de markten laat zich slechts in veel lichtere mate voelen bij 
een beursnotering van niet-converteerbare schuldinstrumenten of bij een publiek beroep 
op het spaarwezen zonder beursnotering. De zeggenschap van houders van 
schuldinstrumenten en de verhandelbaarheid van niet-genoteerde effecten zijn immers 
beduidend lager. Voor de beursnotering van niet-converteerbare schuldinstrumenten en 
het publiek beroep op het spaarwezen zonder beursnotering dringt de bevoegdheid van de 
algemene vergadering zich dan ook niet op. 
 
                                              
2003 Y. LI en D. YERMACK, “Evasive Shareholder Meetings”, SSRN working paper 2014, beschikbaar op 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2409627. 
2004 Zie F. CLEEREN, “Het orgaan van dagelijks bestuur”, RW 1996-97, (209) 211. 
2005 P. DELLA FAILLE, Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 349. 
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496. JURIDISCHE GEVOLGEN – De notering ter beurze brengt ook heel wat juridische 
gevolgen teweeg. Naast de listing rules van de betrokken beurs wordt ook een pakket van 
vennootschapsrechtelijke bepalingen van toepassing, waaronder de verplichting om een 
auditcomité op te richten (art. 526bis, § 2 W.Venn.), genderquota na te leven in de raad 
van bestuur (art. 518bis W.Venn.), bijzondere verplichtingen inzake inkoop van eigen 
aandelen (art. 620, § 1, 5° en § 2 W.Venn.), de verplichting tot openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen (artt. 514, 515 en 545 W.Venn.) en een andere berekening van 
de minimale uitgifteprijs bij opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde 
personen (art. 598 W.Venn.)2006. Wanneer het aandelen zijn die toegelaten worden tot de 
notering, voegen zich daar nog een rist andere bepalingen aan toe. Traditioneel betroffen 
deze voornamelijk bepalingen omtrent de deelname van aandeelhouders aan de algemene 
vergadering2007, financiële rapportering en controle2008. Meer recent zijn daar de regeling 
van belangenconflicten in groepsverband (art. 524 W.Venn.) bijgekomen, evenals de 
bepalingen van de remuneratiewet van 6 april 2010, die de bevoegdheid van de algemene 
vergadering versterken wat de spreiding in de tijd van variabele remuneratie, 
afscheidsvergoedingen en het remuneratieverslag betreft en de oprichting van een 
remuneratiecomité verplichten2009 (zie nrs. 349-350, 354-356, 674 en 772 e.v.). Deze 
striktere regulering, en vooral de recente bepalingen omtrent de remuneratie, dragen bij 
tot het in vorig randnummer aangetoonde inherente belangenconflict van bestuurders bij 
de notering ter beurze van aandelen van de vennootschap. 
 
Ook aan het openbaar beroep op het spaarwezen op zich, ook als dat niet gepaard gaat met 
een beursnotering, zijn een aantal juridische gevolgen verbonden. Het publiek statuut 
onderwerpt de vennootschap aan strengere regels inzake belangenconflicten (artt. 523, 
§ 1, vierde lid en 524ter, § 1, vijfde lid W.Venn.; zie nrs. 198 en 232), winstbewijzen, 
converteerbare obligaties en certificaten (artt. 484, 503, § 1, vijfde lid, 509 en 583, derde 
tot zesde lid W.Venn.), de organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders 
en obligatiehouders (artt. 533, 536, § 1, tweede lid, 548, 549, derde tot zesde lid, 571, 
tweede lid, 578 en 579, derde tot zesde lid W.Venn.), het toegestaan kapitaal en de 
wederinkoop van aandelen (artt. 603, eerste lid en 626, derde lid W.Venn.) en de 
mogelijkheid van squeeze-out (art. 513, § 1 W.Venn.). Ook vallen ook de soepelere 
regeling van het voorkeurrecht (art. 594 W.Venn.) en de mogelijkheid van een 

                                              
2006 Zie ook de bijzondere bepalingen i.v.m. de jaarrekening, het jaarverslag, controle en consolidatie (artt. 93, laatste 
lid, 94, laatste lid, 99, 100, 6°, 114, 119, tweede lid, 7°, 130, tweede lid, 133, § 5, tweede lid, 141, 2° en 156, tweede 
lid W.Venn.), de agendering van het voorstel van benoeming commissaris (art. 533, § 1, laatste lid W.Venn.), de 
waardering bij inbreng en quasi-inbreng van aandelen in een genoteerde vennootschap (art. 444, § 2 en 447, § 2 
W.Venn.) en vereiste boekhoudkundige gegevens bij fusie en splitsing (artt. 697, § 2, voorlaatste lid, 710, § 2, 
voorlaatste lid, 720, § 2, voorlaatste lid, 733, § 2, laatste lid, 748, § 2, voorlaatste lid W.Venn.). Zie ook art. 475ter, 
eerste lid W.Venn. 
2007 Art. 533, § 2 W.Venn. (publicatie oproepingen); art. 533bis W.Venn. (inhoud oproepingen); art. 533ter W.Venn. 
(recht voor aandeelhouders om agendapunten toe te voegen); art. 535, tweede lid W.Venn. (afschrift van de stukken 
voor de algemene vergadering); art. 536, § 2 W.Venn. (deelname aan de vergadering); art. 540, laatste lid in fine 
W.Venn. (termijn schriftelijke vragen); art. 546, tweede lid W.Venn. (notulen); art. 547bis W.Venn. (volmacht); art. 
550, § 3, voorlaatste lid W.Venn. (stemming door aandeelhouder die aandelen heeft overgedragen); art. 553, eerste 
lid W.Venn. (kennisname stukken). 
2008 De inhoud van het jaarverslag wordt strenger geregeld (art. 96, § 2 en 3 W.Venn.) en de termijnen voor het 
overhandigen van de stukken aan de commissaris zijn langer (art. 143 W.Venn.). Zie ook art. 555 W.Venn. (uitstel 
goedkeuring jaarrekening), art. 598, tweede lid W.Venn. (uitgifteprijs bij opheffing voorkeurrecht) en art. 622, § 2, 
tweede lid, 1° en 2° W.Venn. (versoepeling vervreemding van eigen aandelen). 
2009 Artt. 520ter, 524bis, laatste lid en 525, laatste lid, 526quater, 554, derde en vierde lid W.Venn. Zie ook art. 
520bis (uitdrukkelijke stipulering van criteria variabele remuneratie). 
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geschillenregeling (art. 635 W.Venn.) weg wanneer een vennootschap publiek wordt. De 
keuze van de wetgever om deze gevolgen vast te knopen aan het openbaar beroep op het 
spaarwezen kan men ongelukkig noemen. Wat er ook van zij, de enige bepaling die echt 
tegen de zin van bestuurders kan zijn, nl. de beperking op het gebruik van het toegestaan 
kapitaal, is er één die de boven vermelde discipline van de overnamemarkt moet 
garanderen en dus eigenlijk vooral relevant is in geval van aandelennotering. Om die 
reden is het niet onontbeerlijk om aan het verwerven van de publieke hoedanigheid, 
zonder beursnotering van aandelen, een bevoegdheid van de algemene vergadering te 
verbinden. Het komt ons meer raadzaam voor om het statuut van de publieke 
vennootschap af te schaffen als apart statuut naast dat van de (aandelen)genoteerde 
vennootschap, zoals reeds eerder in de rechtsleer werd bepleit2010 en nu ook wordt 
overwogen in de voorstellen van het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht2011 
(zie nr. 128).  
 
497. DELISTING – Ook in de omgekeerde richting, van aandelennotering naar delisting, is 
de raad van bestuur bezoedeld door een inherent belangenconflict. Door de verminderde 
liquiditeit van de aandelen en het wegvallen van een actieve overnamemarkt, vermindert 
de discipline van de markten. Ook wordt verwezen naar de reeds besproken Macrotron-
zaak (nr. 287), waarin het Duitse Hooggerechtshof besliste dat de algemene vergadering 
haar toestemming moet geven voor een reguliere delisting (d.i. niet door squeeze-out), al 
fundeerde het Hof dat op de overweging dat de verminderde liquiditeit een aantasting 
inhoudt van het eigendomsrecht, dat grondwettelijk beschermd wordt2012. 
 

D. Minder belangrijke vennootschapsgegevens 

498. GERING BELANG – Een aantal gegevens over de vennootschap en haar werking die 
typisch in de statuten voorkomen, zijn bij nader inzien weinig belangrijk en geen bron van 
inherente belangenconflicten voor bestuurders. Men denke bijvoorbeeld aan de 
vennootschapsnaam. De naam van de vennootschap zelf is, in tegenstelling tot de 
handelsnaam van de onderneming en het merk van haar producten, weinig relevant2013. 
Geen van deze namen draagt een inherent belangenconflict in zich, zodat het 
bestuursorgaan gerust bevoegd zou mogen zijn voor de wijziging van alle drie. Hetzelfde 
geldt voor de wijziging van begin- en/of einddatum van het boekjaar2014. Dit soort 
wijzigingen doet zich echter weinig voor en komt weinig belang toe. De bevoegdheid van 
de algemene vergadering veroorzaakt dan ook weinig problemen in de praktijk, zodat zij, 
hoewel weinig efficiënt, geen prioriteit vormt in de aanbevelingen de lege ferenda die 
verder worden geformuleerd. 
 

                                              
2010 K. GEENS, “Tien jaar Wetboek van vennootschappen: It’s time for a change” in 10 jaar Wetboek 
vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (19) 42-44. 
2011 H. DE WULF en X. DIEUX, “Publieke versus besloten vennootschappen: de noodzaak aan rationalisatie en 
vereenvoudiging van de regulering” in De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 91. 
2012 Bundesgerichtshof 25 november 2002, BGHZ 153, 47, AG 2003, 273, NJW 2003, 1032, ZIP 2003, 387; J. 
SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener Handbuch des 
Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, nr. 45, vn. 1. 
2013 HELLEMANS, De algemene vergadering, 599. 
2014 Zo ook P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 2011, 591. 



379 

E. Maatschappelijke zetel 

499. BINNENLANDSE ZETELVERPLAATSING – Bij het onderzoek van de verplaatsing van de 
maatschappelijke zetel moet men onderscheiden tussen de werkelijke en de statutaire 
zetel, daar zij niet noodzakelijk steeds samenvallen (nr. 501). Met de statutaire zetel wordt 
de zetel bedoeld zoals die in de oprichtingsakte en gewoonlijk in de statuten staat2015. De 
werkelijke zetel verwijst dan weer naar de plaats waar de effectieve leiding, m.a.w. het 
bestuurscentrum van de vennootschap zich bevindt. In secundaire orde wordt voor de 
bepaling van de werkelijke zetel gekeken naar waar administratie en boekhouding gedaan 
wordt, waar de vennootschapsdocumenten worden bewaard en waar de briefwisseling 
voor de vennootschap naartoe wordt gestuurd, en pas in tertiaire orde naar de statutaire 
zetel2016.  
 
500. De verplaatsing van de statutaire zetel binnen België zou bestuurders, indien zij 
daartoe bevoegd zouden zijn, niet voor noemenswaardige inherente belangenconflicten 
plaatsen, zodat deze krachtens het hier gehanteerde kader aan het bestuursorgaan mag 
toekomen. 
 
De afwezigheid van inherente belangenconflicten staat buiten kijf voor de regel dat de 
statutaire zetel bepaalt welke griffie het vennootschapsdossier bijhoudt en waar de 
vennootschap dat moet aanvullen waar nodig (art. 67, § 2 W.Venn.) en waar de 
vennootschap de effectenregisters moet bijhouden (art. 463 W.Venn.). Hetzelfde geldt 
voor de statutaire zetel als “verblijfplaats” van de vennootschap waaraan betekening 
gedaan wordt indien zij niet aan de persoon (voor vennootschap: aan een orgaan of 
aangestelde) gedaan kan worden2017. Bij de keuze van deze verblijfplaats hebben 
bestuurders geen perceptibel belangenconflict – zolang deze binnen België blijft, wordt de 
betekening niet echt bemoeilijkt. In rechtsgedingen bepaalt de statutaire zetel van de 
verwerende vennootschap ook de interne territoriale bevoegdheid van de rechter2018. 
Theoretisch gezien zou men daar een bron van belangenconflicten in kunnen ontwaren 
indien bepaalde arrondissementen zich notoir meer of minder bestuurdersvriendelijk 
zouden opstellen, maar binnen België is daar weinig van te merken. De enige mogelijke 
bron van belangenconflicten omtrent de statutaire zetel zou verbonden zijn aan het feit dat 
de vennootschap daar haar algemene vergaderingen organiseert2019 en de daarvoor nodige 
documenten toegankelijk maakt (art. 553 W.Venn.). Bestuurders zouden de deelname aan 
de algemene vergadering kunnen beïnvloeden door een moeilijk bereikbare statutaire 
zetel te kiezen. Ook al wordt deze overweging minder sterk dankzij de steeds vlottere 
transportmogelijkheden en de evolutie naar elektronische en andere vormen van deelname 
                                              
2015 BRAEKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 234; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 392. 
2016 Art. 4, § 3 WIPR; BRAEKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 234; S. CALLENS en H. 
MATTHYSEN, “Internationale bevoegdheid na zetelverplaatsing – nationaliteit, voornaamste vestiging en verplaatsing 
van de voornaamste vestiging volgens het nieuw wetboek IPR” (noot onder Kh. Hasselt 10 november 2004), TRV 
2005, (174) 177-178; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 391-392; R. JAFFERALI, “L’application du droit belge 
aux sociétés de droit étranger. Une esquisse des contours de la lex societatis”, TBH 2004, (764) 768; T. TILQUIN, 
“L’incorporation comme facteur de rattachement de la lex societatis”, RPS 1998, (5) 20-22; P. WAUTELET, 
“Quelques réflexions sur la lex societatis dans le code de droit international privé”, RPS 2006, (5) 33-41. 
2017 Art. 35 Ger.W.; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 402-404. 
2018 Art. 624, 1° Ger.W.; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 410). Bij een faillissement kan de eiser kiezen tussen 
de laatste en de voorlaatste zetel indien deze in het laatste jaar werd verplaatst (art. 631, § 1 Ger.W.). 
2019 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 234; MALHERBE et al., Précis, 272; GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 402. 
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op afstand, zeker in publieke vennootschappen, toch is uit een boven geciteerde 
Amerikaanse studie (nr. 493) gebleken dat deze overweging niet geheel is uitgehold. 
Daartegen kan worden ingebracht dat België ettelijke malen kleiner is en de algemene 
vergadering in de statuten kan bepalen dat zij elders dan op de statutaire zetel bijeenkomt. 
 
Indien de statutaire zetel over de taalgrens heen verplaatst wordt, verandert de taal waarin 
vennootschapsrechtelijke documenten moeten worden neergelegd (art. 67, § 1 W.Venn.), 
zoals statuten, boekhoudkundige en andere wettelijk voorgeschreven documenten, zoals 
jaarrekening, verslagen van de raad van bestuur, oproepingen en volmachten voor de 
algemene vergadering2020. De vraag of dat meteen een vertaling van de statuten 
meebrengt, wordt verder behandeld (nrs. 747 e.v.), omdat de taalkwestie weinig pertinent 
is voor de toepassing van het rechtseconomische kader. Het belang van de overgang naar 
een andere landstaal mag in het algemeen al niet worden overroepen2021, maar des te 
minder voor de peiling naar mogelijke belangenconflicten: het zou hoogst uitzonderlijk 
zijn dat een taalbarrière aanleiding geeft tot een sterkere of zwakkere machtsuitoefening 
van de aandeelhouders op de bestuurders. 
 
501. De verplaatsing van de werkelijke zetel binnen België, zelfs naar een ander gewest of 
een andere gemeenschap, heeft evenmin gevolgen die voor inherente belangenconflicten 
kunnen zorgen. De vennootschap blijft onder hetzelfde vennootschapsrechtelijke regime 
vallen, omdat het vennootschapsrecht federaal geregeld is2022. Een binnenlandse 
zetelverplaatsing laat de raad van bestuur dus niet toe om indirect de bevoegdheid van de 
algemene vergadering in te perken of anderszins zijn positie te versterken. In een ander 
gewest gelden vaak wel andere regels inzake subsidies, ruimtelijke ordening, milieurecht, 
exportlicenties, taalwetgeving in de sociale betrekkingen (zie nr. 747), in beperkte mate 
ook regionaal belastingrecht etc.2023 De toepassing daarvan hangt meestal echter niet vast 
aan de werkelijke zetel van de vennootschap, maar aan de exploitatiezetel (ook 
bedrijfszetel geheten)2024. Deze staat los van de werkelijke zetel, al kunnen beide in 
concrete omstandigheden wel samenvallen2025. Bovendien zijn dit geen materies waarin 
inherente belangenconflicten kunnen schuilen, maar betreffen de gevolgen de 
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap, waarvoor het bestuursorgaan beter onderlegd is. 
Het is dan ook efficiënt om de verplaatsing van de werkelijke zetel binnen België, net als 
die van de statutaire zetel, aan het bestuursorgaan over te laten. 
 
Wanneer de werkelijke zetel aldus wordt verplaatst dat zij niet langer samenvalt met de 
statutaire zetel, kan dat toch gevolgen met zich meebrengen. In dat geval krijgen derden 

                                              
2020 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 412; E. VAN SOEST, “Taalgebruik in vennootschapsakten” in F. 
BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor 
het notariaat. Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, (21) 34-41. 
2021 Zie E. VAN SOEST, “Taalgebruik in vennootschapsakten” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en 
A.-L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, 
Brussel, Larcier, 2011, (21) 39. 
2022 Art. VI § 4, 5° Bijzondere Wet Hervorming Instellingen 8 augustus 1980. 
2023 G. RAUCQ, Societes Anonymes in Rep. Not., nr. 123; E. WYMEERSCH, “Die Sitzverlegung nach belgischem 
Recht”, ZGR 1999, (126) 135. 
2024 Inzake de taalwetgeving: GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 411; V. SIMONART, “La législation sur l’emploi 
des langues et la liberté d’établissement des sociétés” (noot onder HvJ 16 april 2013), RPS 2013, (348) 358; E. 
WYMEERSCH, “Die Sitzverlegung nach belgischem Recht”, ZGR 1999, (126) 135. 
2025 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 392-393. 
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immers de keuze welke zetel zij in aanmerking nemen. Zij hoeven dan slechts aan te 
tonen dat beide zetels niet samenvallen, opdat de werkelijke zetel het toepasselijke 
vennootschapsrecht, de plaats van betekening en de bevoegde faillissementsrechter 
zouden bepalen2026. In vorig randnummer werd echter uiteengezet dat deze kwesties geen 
inherente belangenconflicten in zich dragen, zodat dit de aanbevolen bevoegdheid van het 
bestuursorgaan voor de binnenlandse verplaatsing van de werkelijke zetel niet aantast. 
 
502. INTERNATIONALE ZETELVERPLAATSING – De aanbevolen bevoegdheid van het 
bestuursorgaan voor de binnenlandse zetelverplaatsing steunde vooral op de vaststelling 
dat het vennootschapsrecht een federale aangelegenheid is en het 
vennootschapsrechtsregime dus ongewijzigd blijft zolang de zetel binnen België blijft. De 
redenering voor een verplaatsing van de zetel naar het buitenland zal dus anders zijn. 
België past de werkelijke zetelleer toe2027, volgens dewelke het recht van de staat waarin 
de werkelijke zetel van de vennootschap ligt de vennootschap beheerst (m.a.w. de lex 
societatis is)2028. Wanneer een Belgische vennootschap haar werkelijke zetel naar het 
buitenland overbrengt, houdt het Belgisch recht op van toepassing te zijn, ongeacht wat er 
met de statutaire zetel gebeurt. Daarop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het recht 
van de ontvangststaat de incorporatieleer2029 hanteert en dus (terug)verwijst naar recht van 
de staat van oprichting (het zgn. renvoi; art. 110, tweede lid Wb IPR). Wanneer een 
vennootschap enkel haar statutaire zetel naar het buitenland verplaatst, blijft het Belgisch 
vennootschapsrecht van toepassing. Indien de ontvangststaat de werkelijke zetelleer 
belijdt, wordt het recht van de ontvangststaat eveneens van toepassing en ontstaat een 
probleem van binationaliteit. De gevolgen van een internationale zetelverplaatsing hangen 
dus mede af van de aanknopingsfactor die de ontvangststaat hanteert voor de lex 
societatis, met als gevolg dat zowel de verplaatsing van de statutaire zetel als die van de 
werkelijke zetel gevolgen kunnen hebben voor het toepasselijke vennootschapsrecht, 
m.a.w. de nationaliteit sensu lato2030. Beide zetels kunnen aanknopingsfactor zijn. Een 
bevoegdheidsaanbeveling voor internationale zetelverplaatsing hoeft daarom geen 
onderscheid te maken tussen beide. 
 
Doordat de maatschappelijke zetel bepalend is voor de lex societatis, heeft de 
internationale zetelverplaatsing verstrekkende gevolgen2031. Van belang voor het 
onderzoek naar belangenconflicten is dat onder de lex societatis ook de verdeling van 
bevoegdheden valt2032. De inherente belangenconflicten voor bestuurders liggen dan ook 
voor de hand. Indien zij bevoegd waren, zouden ze immers kunnen kiezen voor een meer 

                                              
2026 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 392. Zie ook GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 404 en 410. 
2027 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 395-396. 
2028 T. TILQUIN, “L’incorporation comme facteur de rattachement de la lex societatis”, RPS 1998, (5) 13. 
2029 Ibid., 13-14. 
2030 Noteer dat het toepasselijke vennootschapsrecht niet noodzakelijk correspondeert met de nationaliteit sensu 
stricto van een vennootschap, die ook van andere criteria afhangt (zoals de oorspronkelijke plaats van incorporatie, 
de nationaliteit van de bestuurders enz.) en die bepaalt of vennootschappen diplomatieke bescherming kunnen 
inroepen, onder een boycot vallen enz. (S. CALLENS en H. MATTHYSEN, “Internationale bevoegdheid na 
zetelverplaatsing – nationaliteit, voornaamste vestiging en verplaatsing van de voornaamste vestiging volgens het 
nieuw wetboek IPR” (noot onder Kh. Hasselt 10 november 2004), TRV 2005, (174) 176-177; GEENS en WYCKAERT, 
Algemeen deel, 395; RONSE, Algemeen deel, 262-264; T. TILQUIN, “L’incorporation comme facteur de rattachement 
de la lex societatis”, RPS 1998, (5) 9-10; P. WAUTELET, “Quelques réflexions sur la lex societatis dans le code de 
droit international privé”, RPS 2006, (5) 18-21). 
2031 HELLEMANS, De algemene vergadering, 600. 
2032 F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, Brussel, Larcier, 2005, 981. 
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bestuurdersvriendelijke jurisdictie of zelfs één die het zich toe-eigenen van private 
voordelen door bestuurders gemakkelijk door de vingers ziet2033. Wanneer buitenlands 
vennootschapsrecht van toepassing wordt, moet de vennootschap zich ook conformeren 
aan dat nieuwe recht, hetgeen de omzetting in een lokale vennootschapsvorm vereist, 
zodat meteen ook kan verwezen worden naar de belangenconflicten bij omzetting 
(nr. 545). Om deze redenen moet de algemene vergadering haar zeg hebben over de 
internationale verplaatsing van de statutaire en/of werkelijke zetel. Voor andere juridische 
gevolgen van de internationale zetelverplaatsing zijn er geen even sterke 
belangenconflicten. Zo de internationale bevoegdheid van de rechter, die bepaald wordt 
op basis van de woonplaats van de verweerder, en bij vennootschappen in principe de 
statutaire of de werkelijke zetel2034, evenals de belastbaarheid van latente meerwaarden en 
vrijgestelde reserves2035 bij verplaatsing van de werkelijke (en volgens sommigen ook de 
statutaire2036) zetel naar het buitenland. 
 
503. Meer dan het internationaal karakter van de zetelverplaatsing is het feit dat een ander 
vennootschapsrecht van toepassing wordt, m.a.w. dat de aanknopingsfactor voor de lex 
societatis wordt geraakt, in bovenstaande redenering doorslaggevend voor de 
bevoegdheid van de algemene vergadering. In staten waar het vennootschapsrecht op 
deelstatelijk niveau uitgevaardigd wordt, zal de algemene vergadering dus ook vereist zijn 
voor de verplaatsing van de zetel naar andere deelstaat. In deze lijn werd tijdens de 
voorbereiding van de SE-Verordening, die een besluit van de algemene vergadering 
vereist voor de internationale zetelverplaatsing (art. 8, § 6 jo. 59 SE-Verordening), gezegd 
dat die bevoegdheid enkel noodzakelijk is als de zetelverplaatsing tot een ander 
toepasselijk recht leidt2037. 
 
504. Indien de incorporatieleer algemeen zou worden toegepast (bv. door harmonisatie), 
zodat deze steeds zowel in vertrekstaat als in aankomststaat geldt, kunnen de 
bevoegdheidsregels wél nuttig onderscheiden tussen de bevoegdheid inzake werkelijke 
zetel en statutaire zetel. In de incorporatieleer is de keuze van de statutaire zetel immers 
zuiver een keuze over het toepasselijke recht (met daarmee geassocieerd de boven 
besproken belangenconflicten), die los staat van de strategische beslissing over waar de 
effectieve leiding gevoerd wordt en zich dus de werkelijke zetel bevindt. In dat geval 
moet de internationale verplaatsing van de statutaire zetel nog steeds een bevoegdheid van 
de algemene vergadering zijn, maar kan de raad van bestuur beter beslissen over de 
werkelijke zetel.  
 

                                              
2033 L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate Law”, 
Harvard Law Review 1992, (1435) 1467-1470; L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard 
Law Review 2005, (833) 868. 
2034 Artt. 22 en 60 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de zgn. “Brussel 
I-Verordening”). Voor niet-lidstaten en materies niet gedekt door de Brussel I-verordening: art. 109 WIPR. 
2035 Art. 210, § 1, 4° jo. artt. 208-209 WIB 1992). In meeste rechtssystemen zo: S. GILCART, noot onder HvJ 29 juni 
1987, JDSC 1999, 63. 
2036 Daarover M. VAN GILS en K. DE BIE, “Zetelverplaatsing vóór en ná de wet van 11 december 2008”, TFR 2010, 
(835) 841-842. 
2037 Toelichting bij het gewijzigd voorstel Commissie, 6 mei 1991 voor een verordening van de Raad betreffende het 
Statuut van de Europese Vennootschap, COM (91)174, 3. 
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§ 2. Bewogen geschiedenis en tekortkomingen van het huidige recht 

505. INLEIDING – Een onderzoek van de evolutie van het recht inzake statutenwijzigingen 
toont aan dat een differentiatie tussen verschillende statutaire bepalingen inzake hun 
wijzigbaarheid geen nieuwigheid zou zijn (subparagraaf A), maar dat deze geleidelijk is 
verdwenen (subparagraaf B). De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake 
statutenwijzigingen valt vandaag dus samen met de inhoud van de statuten, die getoetst 
wordt aan de bovenstaande rechtseconomische aanbevelingen (subparagraaf C). 
 

A. Principiële bevoegdheid tot statutenwijziging 

506. VERSOEPELING – De Code de commerce van 1807 voorzag nog geen procedure voor 
statutenwijziging, maar beperkte zich tot een vage verwijzing naar de publicatievereisten 
voor oprichting van een vennootschap2038. Een statutenwijziging was wel mogelijk, maar 
moest, ondanks het relatieve stilzwijgen van de wet, aan strenge voorwaarden voldoen. 
Vooreerst was de overheidsgoedkeuring even onontbeerlijk als bij oprichting (zie nr. 
150). Bovendien stelde de rechtspraak dat, overeenkomstig de principes van het gemeen 
burgerlijk recht, de statuten enkel met het unanieme akkoord van de aandeelhouders 
gewijzigd konden worden2039. Deze vereiste reflecteerde de toen nog sterk contractuele 
opvatting van de vennootschap2040. 
 
Na enige tijd versoepelde een ministeriële instructie van 20 februari 1841 deze vereiste: 
de statuten zelf konden voorzien dat zij konden worden gewijzigd met een twee-derde 
meerderheid2041. Al snel was het gebruikelijk om in de statuten wijziging toe te laten, 
indien aan bepaalde voorwaarden inzake oproeping, quorum en meerderheid was 
voldaan2042. Zonder statutaire afwijking gold evenwel nog steeds een unanimiteitsvereiste. 
Geleidelijk ervoer men ook dit als praktisch onwerkbaar2043. Het parlement realiseerde 
zich dat deze vereiste de vennootschap onderwerpt aan de slechte wil of negligentie van 
een enkeling en oordeelde dat dit niet kan zijn wat de partijen zelf gewild zouden hebben, 
hadden ze het zelf voorzien2044. Het is dus eigenlijk op grond van het criterium van 
efficiëntie (zie nr. 60) en de denkoefening van de hypothetical bargain, met het oog op 
het verminderen van de transactiekosten, dat de wetgever besloot af te wijken van art. 
1134 BW. Omgekeerd wilde de wetgever de wijziging van de statuten ook niet al te 
gemakkelijk maken, en zeker niet even gemakkelijk als een beslissing die binnen het 
kader van de bestaande statuten past. De wet van 1873 koos daarom het midden tussen 
unanimiteit en een gewone meerderheid2045: statutenwijzigingen zijn sindsdien mogelijk 

                                              
2038 Art. 46 Code de commerce. 
2039 Verslag Pirmez in GUILLERY, Commentaire législatif, 129; DELANGLE, Commentaire sur les sociétés 
commerciales, nrs. 98, 437, 442; GILSON, Les modifications aux statuts, 13. 
2040 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 773. 
2041 Section IX, § 26 van de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés 
anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxiii-cxiv. 
2042 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxviii. 
2043 P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 233, nr. 1098; J. CORBIAU, “Des 
pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, (131) 132. 
2044 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 129, nr. 62; PASSELECQ, 
Traité, 377, nr. 2496. 
2045 J. CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, 
(131) 133. 
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met een quorum van de helft van het maatschappelijk kapitaal en een meerderheid van 
drie vierde van de stemmen (art. 59, derde en vijfde lid Wet 1873; huidig art. 558 
W.Venn.). Dezelfde wet schafte ook de vereiste van overheidsgoedkeuring af (nr. 155). 
 

B. Wijzigbaarheid van statutaire bepalingen 

507. Van de principiële mogelijkheid tot amendering van de statuten werden 
oorspronkelijk twee belangrijke groepen bepalingen uitgesloten (sectie 1). De inhoud van 
de statuten viel dus niet samen met de bevoegdheid van de algemene vergadering en een 
zekere differentiatie is het Belgische recht dus niet vreemd. Geleidelijk werden deze 
uitsluitingen afgeschaft of beperkt (sectie 2). 

1. Oorspronkelijk uitgesloten bepalingen 

a. Essentiële elementen 

508. ORIGINE – De theorie volgens dewelke een verandering van de “essentiële 
elementen” (les éléments essentiels of les bases essentielles) niet mogelijk is via de 
procedure voor statutenwijziging, is ontleend aan de Franse rechtsleer en rechtspraak2046. 
Zij dook al vroeg ook op in België. Een Belgische ministeriële instructie van 20 februari 
1841 stelde nog dat niet alleen statutenwijzigingen, maar meer algemeen ook “toute 
disposition de nature à changer les bases organiques et constitutives de l’entreprise” 
enkel gewijzigd konden worden als de statuten van bij de oprichting in die mogelijkheid 
voorzagen2047. De echte aanzet naar de theorie van de essentiële elementen werd gegeven 
door de negentiende-eeuwse rechtspraak en rechtsleer inzake misbruik bij 
statutenwijzigingen. Het principe was nog vaag: de algemene vergadering mocht de 
statuten enkel wijzigen “dans les limites restreintes par l’essence même des choses”. De 
toepassingsgevallen in de rechtspraak en de voorbeelden in de rechtsleer, die gaan over 
het ontnemen van rechten en het omzetten van een handelsvennootschap in een 
burgerlijke vennootschap, wijzen echter onomstotelijk in de richting van de later verder 
ontwikkelde theorie van de essentiële elementen2048. In 1873 vond deze theorie haar 
neerslag in art. 59, tweede lid Venn.W. 1873 (later art. 70, tweede lid W.Venn.)2049. Dat 
bepaalde niet zonder meer dat de algemene vergadering de statuten kon wijzigen 
(nr. 506), maar specificeerde dat zij dat maar kon “sans pouvoir changer l’objet essentiel 
de la société.” Zoals verder zal worden aangestipt (nr. 517), bracht eerst de wet van 6 
januari 1958 de theorie van de essentiële elementen een knauw toe door het toelaten van 
de doelwijziging. Zonder dat het de bedoeling was verder de betekenis te wijzigen2050, 
verving deze wet ook de woorden “l’objet essentiel” door “l’un des éléments essentiels”. 

                                              
2046 P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes belges, Leuven, Fonteyn, 1947, 130-133; GILSON, 
Les modifications aux statuts, 56; LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle, 104-105, 391-394; 
TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 774. 
2047 Section IX, § 26 ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés 
anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxiii-cxiv. 
2048 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxix-xc. 
2049 COPPENS argumenteerde dat deze bepaling de mogelijke reikwijdte van de theorie van de essentiële elementen 
net aan banden legde: P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes belges, Leuven, Fonteyn, 1947, 
134-135. 
2050 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1956-57, nr. 641, 5; VAN RYN, Principes, I, 480; J. CORBIAU, “Des 
pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, (131) 135. 
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509. De theorie van de essentiële elementen is een corollarium van de contractuele 
opvatting van de vennootschap2051. Wanneer die elementen werden gewijzigd, zag men de 
vennootschap met de nieuwe essentiële elementen als een nieuwe vennootschap2052. In de 
Kamer werd de wijziging van de essentiële elementen plastisch uitgedrukt als “een 
destructie van een eerste vennootschap op de ruïnes waarvan een tweede vennootschap 
wordt gebouwd”2053. Anders uitgedrukt: als een element essentieel was voor de 
aandeelhouders bij de oprichting, kan een aantal onder hen, zelfs al is dat een 
meerderheid, dat niet zomaar wijzigen2054. Een dergelijke wijziging zou immers de 
gemeenschappelijke wil van de partijen overhoop halen2055. 
 
In de latere rechtsleer blijkt al duidelijker een bewustwording van het tweede agency-
probleem (zie nrs. 106 en 164). Zo verklaart VAN RYN de theorie vanuit de noodzaak om 
de minderheid te beschermen tegen misbruik van meerderheid. De meerderheid mag de 
statutenwijziging niet aanwenden om af te wijken van de normale mechanismes van de 
NV2056. WAUWERMANS ziet in de theorie dan weer een weerspiegeling van de idee van 
aandeelhoudersgelijkheid. Het recht van de meerderheid om beslissingen te nemen die 
ook de minderheid te binden, is uitzonderlijk en moet dus beperkt blijven tot de gevallen 
waar de wet dat recht voorziet2057. 
 
510. RUIME EN RESTRICTIEVE OPVATTINGEN – Over de precieze reikwijdte van het begrip 
“essentiële elementen” heeft steeds de grootste onenigheid bestaan2058. De voorstanders 
van een ruime interpretatie gebruiken vaak de term “les bases essentielles”. Die omvatten 
volgens FRANCK niet alleen “l’objet essentiel” maar ook “la structure organique de la 
société”, de organieke structuur die het recht voorziet voor een bepaalde 
vennootschapsvorm2059. CORBIAU zag er zelfs een subjectieve aangelegenheid in en 
definieerde het concept als die elementen die voor de partijen zelf determinerend waren 
bij de oprichting2060. Wat precies een essentieel element is, is in deze ruime opvatting dan 
ook een feitenkwestie2061. Als voorbeelden werden o.m. gegeven: de exclusieve 
bevoegdheden van de algemene vergadering2062, de overdraagbaarheid van de aandelen en 
de aflossing van kapitaal2063, en zelfs de gelijkheid tussen aandeelhouders en hun 

                                              
2051 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 790. 
2052 I.v.m. omzetting: GILSON, Les modifications aux statuts, 324. Zie ook E. SPRUYT, “Commentaar bij art. 774-788 
W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer. I.v.m. 
internationale zetelverplaatsing: RESTEAU, Traité, I, 29-30; RONSE, Algemeen deel, 265. 
2053 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866, Parl.St. Kamer 1866, nr. 62, 73-74 (ook in GUILLERY, 
Commentaire législatif, 130, nr. 62) (eigen vertaling). Zie ook P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, 
Brussel, Bruylant, 1876, 233, nr. 1098. 
2054 WAUWERMANS, Manuel pratique, 314-315. 
2055 PASSELECQ, Traité, 380, nr. 2522. 
2056 VAN RYN, Principes, I, 482. 
2057 WAUWERMANS, Manuel pratique, 318-319 en 323. 
2058 H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 81-82. 
2059 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 203-204. FRANCK deelde zelfs de verder besproken 
onwijzigbaarheidsclausules en verworven rechten in onder “les bases essentielles”. 
2060 J. CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans las sociétés anonymes”, RPS 1907, 
(131) 135. 
2061 PASSELECQ, Traité, 380, nr. 2523; RYCX, Traité, I, 450; WAUWERMANS, Manuel pratique, 314. 
2062 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 204. 
2063 VAN RYN, Principes, I, 482. 
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voorbehouden rechten2064. Het hoeft geen betoog dat de ruime opvatting praktisch 
moeilijk werkbaar was als gevolg van een te vage definitie. 
 
Geschikter was dan ook de restrictieve interpretatie, die zich beperkte tot vier essentiële 
elementen2065, die ook het meest terugkeerden in de rechtsleer2066: de essentie van het 
doel, maar ook de aard, de rechtsvorm en de nationaliteit sensu lato (i.v.m. deze 
terminologie, zie nr. 502). Opdat een wijziging van het doel niet via een gewone 
statutenwijziging mogelijk zou zijn, moest het wel gaan om een essentiële wijziging van 
het doel. De voorbeelden die men gaf, waren dan ook vrij radicaal, zoals de vennootschap 
die opgericht is voor de uitbating van een hoogoven en zich plots zou toeleggen op een 
het spinnen van katoen2067, of nog, het verplaatsen van de exploitatiezetel als het doel zich 
expliciet beperkte tot de uitbating van die bepaalde site2068. De uitbreiding van het doel in 
het verlengde van het bestaande doel, daarentegen, werd niet gezien als een wijziging van 
de essentie van het doel. Hetzelfde gold voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van het 
doel, of het toevoegen van uitvoeringsmodaliteiten, tenzij dat een nieuwe en 
ongerelateerde exploitatie zou inhouden die de bestaande zou vervangen of ernaast zou 
komen te staan2069. De wijziging van de statuten om over te schakelen van de productie en 
verhandeling van gasverlichting naar die van elektrische verlichting kon dus wel door de 
beugel2070. Tot slot mocht men in een statutenwijziging ook het doel beperken, zolang het 
essentiële doel maar bleef bestaan2071. 
 

b. Verworven rechten 

511. ORIGINE – De leer van de verworven rechten, rechten waaraan de algemene 
vergadering niets aan kan wijzigen, vindt, in tegenstelling tot de leer van de essentiële 
elementen, geen uitdrukkelijke basis in de wet. Zij is ontstaan in de rechtspraak na de wet 
van 18732072, die daarvoor teruggreep naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 
1873. Daar stelde de regering immers dat de algemene principes van het recht eraan in de 
weg stonden dat de definitief verworven rechten van bepaalde aandeelhouders 
ingetrokken zouden worden en dat het dus overbodig was dat in de wet te expliciteren2073. 
                                              
2064 WAUWERMANS, Manuel pratique, 314. 
2065 K. GEENS, “Het maatschappelijk doel” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN, A.-L. VERBEKE 
(eds.), Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, (53) 63; GILSON, Les modifications aux statuts, 
56-58, 65, 189-190; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 791. 
2066 Zie o.m. GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 274; PASSELECQ, Traité, 381, nrs. 2529-2530; RYCX, Traité, I, 
451; WAUWERMANS, Manuel pratique, 314-315. 
2067 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, 129, nr. 62) of een 
vennootschap die een mijn zou exploiteren om plots elektriciteit te gaan opwekken en verkopen (4 december 1912, 
Parl. St. Kamer. 1912-13, 97). 
2068 RYCX, Traité, I, 450-451. 
2069 J. CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, 
(131) 136-138; GILSON, Les modifications aux statuts, 67-69; WAUWERMANS, Manuel pratique, 316; PASSELECQ, 
Traité, 380, nr. 2525; FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 182 en 206; RESTEAU, Traité, II, 458; 
TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 792-793; VAN RYN, Principes, I, 481. 
2070 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 207; K. GEENS, “Het maatschappelijk doel” in F. 
BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN, A.-L. VERBEKE (eds.), Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, Brussel, 
Larcier, 2011, (53) 63. 
2071 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 206; PASSELECQ, Traité, 380-381, nr. 2527. 
2072 WAUWERMANS, Manuel pratique, 326. 
2073 Note explicative du gouvernement, bijlage bij verslag aan de Kamer, in GUILLERY, Commentaire législatif, 157, 
nr. 117; Zitting kamer van 17 februari 1870, in GUILLERY, Commentaire législatif, 325-343, nr. 326; J. CORBIAU, 
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De juridische basis van de leer van de verworven rechten ligt dus in het gemeen 
contractenrecht, en meer bepaald art. 1134 BW2074. Toch past ze niet enkel in de 
contractuele visie op de vennootschap, maar werd ze ook ingebed in de institutionele 
opvatting2075. Nagenoeg dezelfde leer bestond dan ook niet alleen in Frankrijk2076, maar 
ook in de Verenigde Staten onder de noemer vested rights2077. 
 
512. RUIME EN RESTRICTIEVE OPVATTINGEN – Over de definitie van verworven rechten 
heerste grote verdeeldheid. De discussie spitste zich daarbij toe op de vraag wie zich op 
verworven rechten kan beroepen. Doorgaans werd aangenomen dat dit derden konden 
zijn, maar ook bepaalde aandeelhouders aan wie de statuten bijzondere rechten toegekend 
hadden en wiens belangen dus konden conflicteren met die van de andere 
aandeelhouders2078. Oorspronkelijk hield men ook rekening met verworven rechten van 
groepen van aandeelhouders en zelfs de houders van winstbewijzen2079 (zie echter 
nr. 518).  
 
Meestal werd aangenomen dat de algemene vergadering soeverein is wanneer haar 
beslissing alle aandeelhouders op dezelfde manier treft en dat er dus geen sprake is van 
verworvenheid voor rechten die aan alle aandeelhouders toekomen2080. Dit was echter niet 
onbetwist2081. Sommige auteurs waren een bredere opvatting van de verworven rechten 
genegen, die de essentiële rechten van elke aandeelhouder als verworven zag2082. Ook 
over het nut van eventuele verworven rechten van derden vielen soms kritische noten te 
horen. Hun rechten vonden immers vaak hun oorsprong en bescherming in art. 1134 BW 
of andere specifieke bepalingen van uit het burgerlijk of het vennootschapsrecht2083. 
 

                                                                                                                                                   
“Des limites apportées aux pouvoirs de l’assemblée générale du chef de droits acquis aux actionnaires privilégiés”, 
RPS 1896, (225) 227; GILSON, Les modifications aux statuts, 87; GUILLERY, Des sociétés commerciales, II, 451, nr. 
731; P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 234, nr. 1099; RESTEAU, Traité, II, 
460-462. 
2074 J. CORBIAU, “Des limites apportées aux pouvoirs de l’assemblée générale du chef de droits acquis aux 
actionnaires privilégiés”, RPS 1896, (225) 227; PASSELECQ, Traité, 381, nr. 2531. 
2075 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 777. 
2076 GILSON, Les modifications aux statuts, 98-101. 
2077 J. COFFEE, “The Mandatory/Enabling Balance in Corporate Law: An Essay on the Judicial Role”, Columbia Law 
Review 1989, (1618) 1633-1635; H. HOVENKAMP, “The Classical Corporation in American Legal Thought”, 
Georgetown Law Journal 1987-88, (1593) 1601-1627. 
2078 J. CORBIAU, “Des limites apportées aux pouvoirs de l’assemblée générale du chef de droits acquis aux 
actionnaires privilégiés”, RPS 1896, (225) 228-231; J. CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des 
actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, (131) 139-142; RESTEAU, Traité, II, 462. 
2079 Zie GILSON, Les modifications aux statuts, 113. 
2080 P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes belges, Leuven, Fonteyn, 1947, 138-140; GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 282-283; RYCX, Traité, I, 454. 
2081 GILSON, Les modifications aux statuts, 95-98, 101-111. 
2082 Voor een goed overzicht, zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 283; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 780-
784. 
2083 P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes belges, Leuven, Fonteyn, 1947, 140; GILSON, Les 
modifications aux statuts, 76-86; H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan 
algemene beginselen van contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 207; TILQUIN en SIMONART, 
Traité, I, 786-787. 
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c. Uitgesloten bepalingen 

513. Volledigheidshalve dient te worden aangestipt dat ook de statuten zelf, door middel 
van zogenaamde onwijzigbaarheidsclausules (clauses d’immuabilité), de wijziging van 
bepaalde statutaire clausules kunnen verbieden of zelfs elke statutenwijziging kunnen 
uitsluiten2084. Het is in die zin dat de woorden “tenzij anders is bepaald” in art. 558, eerste 
lid W.Venn. worden gelezen2085. De volledige uitschakeling van statutenwijzigingen kan 
niet op veel begrip rekenen in de rechtsleer2086. Toch zal een uitschakeling nooit absoluut 
zijn, zoals blijkt uit de hierna besproken uitzonderingen. 
 

2. Uitzonderingen en gedeeltelijke afschaffing 

a. Unanimiteit 

514. TOEPASSELIJK OP DRIE GROEPEN ONWIJZIGBARE BEPALINGEN – Van de drie groepen 
onwijzigbare statutaire bepalingen (de essentiële elementen, de verworven rechten en de 
onwijzigbaar verklaarde clausules) nam de meerderheid steeds aan dat zij wel gewijzigd 
konden worden met de unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders. Dat was vooreerst 
het geval voor de wijziging van essentiële elementen2087, die gezien werd als de oprichting 
van een nieuwe vennootschap2088 (zie ook nr 509). De wijziging slaat dan immers op “un 
élément trop important et trop personnel au regard de chacun, pour que chacun ne soit 
pas censé avoir voulu s’en réserver l’appréciation exclusive.”2089 Het is dan niet zozeer 
de algemene vergadering die beslist, maar alle aandeelhouders individueel2090, waarbij 
wordt teruggekeerd naar het gemeenrechtelijk regime. Onwijzigbaar verklaarde clausules 
kunnen eveneens met unanimiteit gewijzigd worden op basis van art. 1134, tweede lid 
BW2091. Bovendien zal de aandeelhouder die mee (unaniem) gestemd heeft voor de 
wijziging, daar normaal gezien niet meer tegen opkomen2092. Ook van verworven rechten 
wordt gesteld dat ze met unanimiteit gewijzigd of ontnomen kunnen worden2093. Nochtans 
volstaat het uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen, m.a.w. de betrokken welbepaalde 
aandeelhouders of de betrokken categorie van aandeelhouders2094. Als zij afstand doen 

                                              
2084 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 195; GILSON, Les modifications aux statuts, 43-44; 
PASSELECQ, Traité, 378, nr. 2500; E. PIRMEZ, “Notes posthumes”, RPS 1891, 275; WAUWERMANS, Manuel pratique, 
320 en 321-322. 
2085 H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 30. 
2086 GILSON, Les modifications aux statuts, 361. 
2087 Hand. Kamer 1912-1913, 4 december 1912, 97; FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 205. 
Contra VAN RYN, Principes, I, 481. 
2088 Zie GILSON, Les modifications aux statuts, 59, 61. 
2089 J. CORBIAU, “Des pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonymes”, RPS 1907, 
(131) 134. 
2090 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 788. 
2091 S. DE JONGHE, “ Commentaar bij art. 558 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, vn. 1; FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 208. Indien de 
statuten de zetelverplaatsing uitsluiten, kan de algemene vergadering daar alsnog toe besluiten met eenparigheid (J. 
RONSE, Algemeen deel, 267). 
2092 H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 31. 
2093 Ibid., 103. 
2094 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 209. 
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van hun rechten, kunnen verworven rechten zelfs met een gewone statutenwijziging 
ongedaan gemaakt worden2095. 
 
515. ENKEL INTERNE BEPERKINGEN – Dat niet alle statutaire clausules herschreven 
kunnen worden zolang de aandeelhouders daar maar eenparig toe beslissen, mocht al 
impliciet blijken uit het vorige randnummer. De voorbeelden van verworven rechten die 
daar werden aangehaald, betroffen enkel die van bepaalde aandeelhouders of categorieën 
van aandeelhouders. De unanieme goedkeuring van de aandeelhouders laat de 
vennootschap uiteraard niet toe de rechten van derden aan te tasten of op een dwingende 
wettelijke regel in te breken2096. In dat geval is het immers geen zuiver interne 
aangelegenheid meer, maar zijn derden of zelfs de maatschappij betrokken. De verworven 
rechten van derden kunnen wél gewijzigd of ontnomen worden met het uitdrukkelijke 
akkoord van de betrokken derde2097. Meer nog, wanneer zij geheel of gedeeltelijk afstand 
doen van hun recht, kan dat – net zoals de afstand van bepaalde aandeelhouders van hun 
bijzonder verworven recht – zelfs worden veranderd met een gewone statutenwijziging en 
is er geen unanimiteit vereist2098. 
 

b. Statutaire afwijking 

516. Een tweede manier om aan de onpraktische unanimiteitsvereiste te ontsnappen, lag 
soms in een statutaire clausule. Zo konden de statuten toestaan dat bepaalde essentiële 
elementen gewijzigd konden worden onder de normale voorwaarden van 
statutenwijziging2099. Ook de onmogelijkheid om aan de verworven rechten te raken, werd 
als bijzonder streng aangevoeld, zeker toen steeds meer vennootschappen verschillende 
categorieën van aandelen hadden. Vele statuten voorzagen daarom in een regeling voor de 
wijziging van rechten van categorieën van aandelen vergelijkbaar aan wat later art. 71 
Venn.W. (nu art. 560 W.Venn.) zou worden2100 (zie nr. 518). Er werd zelfs beweerd dat 
de statuten konden bepalen dat er helemaal geen verworven rechten zouden zijn: zulke 
bepaling zou immers neerkomen op een afstand op voorhand2101 (zie ook nrs. 514-515). 
 

c. Wetgevende tussenkomst 

517. ESSENTIËLE ELEMENTEN – De praktische nadelen van de unanimiteitsvereiste voor 
de wijziging van essentiële elementen (nr. 516) lokten ernstige kritiek uit2102. De wetgever 
zag dit na enige tijd ook in en zette de beweging naar meer statutaire flexibiliteit verder, 
waarbij de leer van de essentiële elementen geleidelijk afbrokkelde. Elke stap daarbij 
betekende ook een aanslag op de contractuele opvatting van de vennootschap2103. 

                                              
2095 RESTEAU, Traité, II, 462-464. 
2096 GILSON, Les modifications aux statuts, 42-43. Zie ook GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 274-275, 282; 
RESTEAU, Traité, II, 458-459. 
2097 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 209; RESTEAU, Traité, II, 462-464. 
2098 RESTEAU, Traité, II, 462-464. 
2099 PASSELECQ, Traité, 380, nr. 2522bis; RESTEAU, Traité, II, 459-460. 
2100 RYCX, Traité, I, 458-460; WAUWERMANS, Manuel pratique, 326. 
2101 RESTEAU, Traité, II, 465-467. 
2102 GILSON, Les modifications aux statuts, 351-355. 
2103 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 13. 
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Een eerste essentieel element dat eraan moest geloven, was het statutair doel. De Wet van 
6 januari 19582104 liet toe dat dit gewijzigd werd met dezelfde bijzondere 
meerderheidsvereisten als diegene die vandaag nog gelden (oud art. 70bis Venn.W.; nu 
art. 559 W.Venn.). Of de wijziging van het doel essentieel was of niet, maakt sindsdien 
geen verschil meer uit. Zowel de Vennootschappenwet (oud art. 70, tweede lid Venn.W.; 
nu art. 558, eerste lid W.Venn.) als de parlementaire voorbereiding van de Wet van 6 
januari 1958 maakten indertijd wel duidelijk dat aan de andere essentiële elementen nog 
steeds niet geraakt kon worden2105. Toch luidde de onvoorwaardelijke toelating van de 
doelwijziging het begin in van het einde van de aard als een essentieel element. De 
verandering van de aard is immers geen beslissing die als zodanig wordt genomen, maar 
die kan volgen uit de wijziging van het doel2106. Op basis van art. 70bis Venn.W., en nog 
meer nadat ook de vorm vatbaar werd voor wijziging (verder in dit randnummer) werd 
geleidelijk de wijziging van de aard met de meerderheid voor doelwijziging mogelijk 
geacht2107. 
 
De toon was gezet. Na enige tijd verklaarde de Wet van 23 februari 19672108 ook de vorm 
vatbaar voor wijziging onder zelfde voorwaarden als voor een doelwijziging (oud art. 165 
e.v. Venn.W., nu artt. 774-788 W.Venn.). In diezelfde periode sneuvelde ook het laatste 
essentiële element2109, nl. de nationaliteit van de vennootschap. Daar de nationaliteit sensu 
lato van de vennootschap bepaald wordt door de staat waar de werkelijke zetel ligt 
(nr. 502), was een internationale zetelverplaatsing onmogelijk in de leer van de essentiële 
delen2110. In 1965 besliste het Hof van Cassatie in het arrest Lamot echter dat een 
buitenlandse vennootschap haar werkelijke zetel naar België kan verplaatsen met behoud 
van rechtspersoonlijkheid2111. Voor de omgekeerde situatie, waarbij een Belgische 
vennootschap haar zetel overbrengt naar het buitenland, werd het voorbestaan van de 
rechtspersoonlijkheid in 1987 bevestigd door de Raad van State in het arrest Vanneste2112. 
 
Deze evoluties namen elke feitelijke betekenis weg aan de leer van de essentiële 
elementen, ook al werd daarnaar formeel nog steeds verwezen in art. 70, eerste lid 
W.Venn.2113 Deze vaststelling was dan ook de aanleiding om de verwijzing naar de leer 
weg te laten bij de codificatie van het Belgische vennootschapsrecht in 19992114. Mits 

                                              
2104 Artt. 3 en 4 wet van 6 januari 1958 tot wijziging van de bij koninklijk besluit van 30 November 1935 
samengeordende wetten op de handelsvennootschappen, BS 16 januari 1958, 314. 
2105 Parl.St. Kamer 1956, nr. 641/1, 5. 
2106 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 838; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 797. 
2107 Zie H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 85-88. Contra F. BOUCKAERT, “Is op verandering van 
aard art. 70bis W.Venn. toepasselijk?”, TRV 1988, (518) 519-522; BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 839. 
2108 Wet van 23 februari 1967 tot wijziging, wat de omvorming van vennootschappen betreft, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1965, BS 8 maart 1967, 2.340. 
2109 In de ruime opvatting van de essentiële elementen was dat uiteraard nog niet het laatste. Bv. F. BOUCKAERT, “Is 
op verandering van aard art. 70bis W.Venn. toepasselijk?”, TRV 1988, (518) 522. 
2110 WAUWERMANS, Manuel pratique, 315 en 318. 
2111 Cass. 12 november 1965, Pas. 1966, I, 336, RW 1965-66, 911 en RCJB 1966, 392, noot J. VAN RYN. 
2112 RvS 29 juni 1987, TRV 1988, 110, noot K. LENAERTS. Vgl. RONSE, Algemeen deel, 267. Contra VAN 

OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1992, 677. Zie ook art. 112 WbIPR. 
2113 H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 88-89. 
2114 Wetsontwerp houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 1838/1, 
131-132. 
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naleving van de toepasselijke vennootschapsrechtelijke bepalingen, kan de algemene 
vergadering vandaag dus aan alle aspecten van de vennootschap sleutelen2115. 
 
518. VERWORVEN RECHTEN – De leer van de verworven rechten werd grotendeels 
overbodig sinds een belangrijke categorie van begunstigden, namelijk de categorieën van 
aandeelhouders, ervan uitgesloten werd. Dat gebeurde door de Wet van 25 mei 19132116, 
die de wijziging van de rechten verbonden aan bepaalde categorieën van effecten toeliet 
mits gekwalificeerde meerderheid binnen elke soort aandelen2117 (later art. 71 Venn.W.; 
huidig art. 560 W.Venn.). Eveneens sinds 1913 konden houders van winstbewijzen geen 
aanspraak meer maken op verworven rechten2118. De Wet van 10 november 1953 verhief 
de suppletieve regeling van de wet van 1913 tot een dwingend voorschrift2119. Men kan 
hier weer een stap in zien weg van de contractuele opvatting van de vennootschap2120. 
Strikt genomen is de theorie van de verworven rechten enkel nog relevant voor de rechten 
van individuele aandeelhouders, die onderworpen blijven aan art. 1134 BW2121. 
 

C. Inhoud van de statuten vandaag 

519. INLEIDING – Slechts voor een aantal statutaire bepalingen, zoals doel en rechten 
verbonden aan effecten (artt. 559 en 560 W.Venn.), wordt expliciet voorgeschreven dat 
enkel de algemene vergadering ze kan wijzigen. Uit het voorgaande volgt echter dat de 
reikwijdte van de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake statutenwijziging 
samenvalt met de verplichte en toegelaten inhoud van de statuten2122. Deze wordt hier dan 
ook kort onderzocht, om vast te stellen of het enkel gaat om bepalingen die krachtens de 
boven gedane aanbevelingen tot de bevoegdheid van de algemene vergadering hoeven te 
horen. 
 
520. VERPLICHTE INHOUD – Voor de verplichte inhoud van de statuten wordt vaak 
verwezen naar artt. 69 en 453 W.Venn. Deze schrijven nochtans de inhoud voor 
respectievelijk van het neer te leggen uittreksel van de oprichtingsakte van 
vennootschappen in het algemeen en van de oprichtingsakte van de NV in het bijzonder. 
Niet al deze gegevens moeten dus in de statuten zelf worden opgenomen. Dat is 
overbodig voor gegevens van bijkomstige of tijdelijke aard2123. Zo zullen de vermelding 
van de identiteit van de oprichters (art. 69, 4° W.Venn.), de deponering van het gestorte 
                                              
2115 K. GEENS, “200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?”, TPR 2007, (73) 107. 
2116 Artt. 1 jo. 59bis Wet van 25 mei 1913 tot wijziging van de wetten op de vennootschappen van koophandel, BS 1 
juni 1913, 3.584. 
2117 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 278-280; GILSON, Les modifications aux statuts, 88-92; TILQUIN en 
SIMONART, Traité, I, 779-780; WYCKAERT, Kapitaal, 533. 
2118 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 279. 
2119 Wet van 10 november 1953 tot wijziging van de bij koninklijk besluit van 30 November 1935 samengeordende 
wetten op de handelsvennootschappen en tot aanvulling van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de 
Belgisch en vreemde effecten, BS 28 november 1953, 7.574. 
2120 VAN RYN, Principes, I, 485-486. 
2121 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 278; HELLEMANS, De algemene vergadering, 277-278; RESTEAU, Traité, 
II, 1982, 543. Zie over deze grondslag reeds P. COPPENS, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes belges, 
Leuven, Fonteyn, 1947, 140. 
2122 Over de vraag of de vennootschap uitzonderlijk kan afwijken van de statuten zonder statutenwijziging, zie nr. 
748. 
2123 F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de 
bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 194-195. 
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kapitaal (art. 69, 14° W.Venn.), bijzondere voordelen aan oprichters (art. 453, 7° 
W.Venn.), de kosten voor de vennootschap i.v.m. haar oprichting (art. 453, 8° W.Venn.), 
de instelling waar de inbreng in geld is gedeponeerd (art. 453, 9° W.Venn.) en de recente 
overdrachten onder bezwarende titel van ingebrachte onroerende goederen (art. 453 10° 
W.Venn.) meestal terug te vinden zijn in de inleidende bepalingen. De bepalingen met 
een blijvende gelding zal men in de statuten moeten opnemen. Zo vindt men in de statuten 
zelf typisch de vereiste gegevens terug over de rechtsvorm (art. 69, 1° W.Venn.), het doel 
(art. 69, 11° W.Venn.), de zetel (art. 69, 2° W.Venn.), de duur van de vennootschap (art. 
69, 3° W.Venn.), het maatschappelijk kapitaal (art. 69, 5° W.Venn.) en de effecten (art. 
453, 3°-5° W.Venn.), het begin en het einde van het boekjaar (art. 69, 7°), de bestemming 
van de winst en van het vereffeningssaldo (art. 69, 8° W.Venn.), de bevoegdheden van de 
organen (artt. 69, 9° en 453, 2° W.Venn.), plaats, dag en uur van de jaarvergadering (art. 
69, 12° W.Venn.) enz. De vaagheid van de wetgever wordt compleet waar die stelt dat de 
wijzigingen van de oprichtingsakte slechts in dezelfde vorm gedaan kunnen worden als 
vereist is voor die akte zelf (art. 66, derde lid W.Venn.), een bepaling die eigenlijk slechts 
van toepassing had moeten zijn op de statuten2124. 
 
Voor een aantal van bovenstaande vermeldingen volgt uit andere bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen dat zij in de statuten zelf moeten worden opgenomen. Dat 
is bv. het geval voor de bevoegdheden van de organen (art. 61, § 1 W.Venn. m.b.t. 
organen in het algemeen, art. 522, § 1, tweede lid en § 2 W.Venn. m.b.t. bestuurders, art. 
525, tweede lid W.Venn. m.b.t. dagelijks bestuurders), het ogenblik van de 
jaarvergadering (art. 552 W.Venn.), de bepalingen inzake de winstbestemming (artt. 144, 
7° en 617, eerste lid W.Venn.) en de duur van de vennootschap (art. 645, eerste lid 
W.Venn.). Daarnaast stipuleert het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk dat de 
eventuele hoedanigheid van vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet 
of gedaan heeft in de statuten moet worden vermeld (art. 438, tweede lid W.Venn.). 
 
521. FACULTATIEVE INHOUD – Naast de verplichte inhoud kunnen de statuten expliciet of 
impliciet toegelaten clausules bevatten die afwijken van suppletieve wetsbepalingen of de 
wet aanvullen. 
 
522. Het Wetboek van vennootschappen laat een aantal clausules expliciet toe, die 
grotendeels bestaan uit afwijkingen van de wettelijke bevoegdheidstoewijzingen, 
bepalingen over de structuur en werking van de organen, over kapitaalbewegingen en 
reorganisatie en over effecten. De toegestane afwijkingen van de wettelijke bevoegdheids-
toewijzingen kunnen in twee groepen worden ingedeeld, maar moeten steeds in de 
statuten worden neergelegd (nrs. 756 e.v.). De statuten kunnen ten eerste bijzondere 
delegaties verlenen aan de raad van bestuur (zie nrs. 734 e.v.). Ten tweede kunnen de 
statuten de bevoegdheid van de algemene vergadering voor de wijziging van de statuten 
uitsluiten (art. 558, eerste lid W.Venn.) en diens bevoegdheid voor het bepalen van de 
wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaar overdragen (art. 184, § 1, in 
initio W.Venn.). De statuten kunnen volgens sommigen tot slot ook afwijken van 
wettelijk bepaalde bevoegdheden van de vereffenaar (art. 186 W.Venn.; zie nrs. 741-742). 
 

                                              
2124 E.-J. NAVEZ, “Commentaire de l’art. 66 C.soc.” in Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, 
Brussel, Kluwer; TILQUIN en SIMONART, Traité, III, 447. 
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Wat de structuur en werking van de organen betreft, kunnen de statuten afwijken van de 
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen voor de raad van bestuur en de 
algemene vergadering (art. 63 W.Venn.), bepaalde comités oprichten (art. 133, § 6, 3° 
W.Venn.; artt. 524bis en 524ter, § 2 W.Venn.), de mogelijkheid van coöptatie van een 
bestuurder uitsluiten (art. 519 W.Venn.), de besluitvorming in de raad van bestuur bij 
eenparig schriftelijk akkoord toestaan in uitzonderlijke gevallen (art. 521, tweede en derde 
lid W.Venn.), de voorzitter een beslissende stem toekennen (art. 518, § 1, derde lid 
W.Venn.), de benoeming en het ontslag van de dagelijkse bestuurders regelen (art. 525, 
tweede lid W.Venn.), strengere criteria opleggen voor de onafhankelijkheid van 
bestuurders (art. 526ter, laatste lid W.Venn.), de deelname op afstand aan de algemene 
vergaderingen van aandeelhouders en obligatiehouders (artt. 538bis en 571bis W.Venn.) 
en de stemming ter algemene vergadering per brief toestaan (art. 550 W.Venn.), 
formaliteiten voorschrijven voor de toelating tot de algemene vergadering van 
aandeelhouders en/of obligatiehouders (artt. 536, § 1 en 571, eerste lid W.Venn.), de 
termijn vastleggen voor het indienen van schriftelijke vragen voor de algemene 
vergadering (art. 540, laatste lid W.Venn.) en vastleggen wie de afschriften van notulen 
van de algemene vergadering van aandeelhouders en/of obligatiehouders ondertekent 
(artt. 546, eerste lid en 576 W.Venn.). 
 
Onder de noemer kapitaalbewegingen en reorganisatie valt de mogelijkheid voor de 
statuten om te voorzien in de mogelijkheid van aflossing van het kapitaal (art. 615 
W.Venn.) en van wederinkoop van aandelen zonder stemrecht (art. 626 W.Venn.), derden 
uit te sluiten van een kapitaalverhoging met voorkeurrecht (art. 594, eerste lid W.Venn.) 
of strengere regels vast te leggen i.v.m. verlies van maatschappelijk kapitaal (art. 633, 
eerste lid W.Venn.), fusie (artt. 699, § 1 in initio, 712, § 1 in initio en 722, § 1 in initio 
W.Venn.), splitsing (artt. 736, § 1 in initio en 751, § 1 in initio W.Venn.), inbreng van 
algemeenheid of bedrijfstak (art. 761, § 3 W.Venn.), grensoverschrijdende fusie (art. 
772/11 in initio W.Venn.) en omzetting (art. 781, § 1 in initio W.Venn.). 
 
I.v.m. effecten kunnen de statuten de vrije overdraagbaarheid van effecten beperken (artt. 
510 en 512 W.Venn.), afwijken van de wettelijk voorziene rechten verbonden aan 
aandelen zonder stemrecht (artt. 480, 2° en 481 W.Venn.), de rechten vastleggen die 
verbonden zijn aan winstbewijzen (artt. 483 en 542, eerste lid W.Venn.) of het aantal 
stemmen van iedere aandeelhouder beperken (art. 544 W.Venn.). De statuten kunnen ook 
voorzien in de mogelijkheid om effecten te dematerialiseren (art. 463, derde lid, 3°, vierde 
lid, 4° en vijfde lid, 2° W.Venn.) of de voorwaarden voor ruil of hergroepering van 
obligaties en/of warrants vaststellen (artt. 486, tweede lid en 497, tweede lid W.Venn.). 
Enigszins verwant daarmee laat het Wetboek van vennootschappen ook expliciet toe dat 
de statuten de vorm voorschrijven voor de splitsing van registers voor effecten op naam 
(art. 464, zevende lid W.Venn.), de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
opleggen in vennootschappen waar dit niet wettelijk verplicht is (art. 515 W.Venn.) en 
een persoon aanwijzen die instaat voor de prijsbepaling bij geschillenregeling (art. 639, 
eerste lid en 642, tweede lid W.Venn.). 
 
523. Naast de expliciet toegelaten statutaire clausules, zo wordt aangenomen, kunnen de 
statuten nog andere bepalingen bevatten, bv. over het aantal bestuurders, de duur van hun 
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mandaat en de grootte van hun vergoeding2125. De mogelijkheden lijken eindeloos, al stelt 
het Wetboek van vennootschappen hier en daar duidelijke grenzen door een aantal 
statutaire clausules expliciet elk gevolg te ontzeggen met de woorden “niettegenstaande 
enige hiermee strijdige bepaling in de statuten”. Deze formulering vindt men o.m. terug in 
de context van oprichtersaansprakelijkheid (artt. 65, derde lid en 465 W.Venn.), 
bestuurdersaansprakelijkheid (artt. 458 en 610 W.Venn.), bescherming van houders van 
bepaalde effecten (artt. 481, 491, 501, tweede lid, 503, § 1, laatste lid en § 2, 559, zevende 
lid, 595 en 781, § 1, 2°, b W.Venn.) en van schuldeisers (artt. 613 en 684, § 1, eerste lid 
W.Venn.).  
 
524. INHERENTE BELANGENCONFLICTEN – De meeste genoemde bepalingen betreffen 
materies waarvoor bestuurders inherent strijdige belangen hebben. Deze 
belangenconflicten werden aangetoond in § 1 van deze afdeling en, wat bepalingen inzake 
overnamebescherming, kapitaal en stemrechten, fusie, splitsing, ontbinding en 
vereffening betreft, in de overige afdelingen van dit hoofdstuk. Bij een aantal statutaire 
clausules zijn er geen inherente belangenconflicten aanwezig, zoals de besluitvorming in 
de raad van bestuur (zolang de regeling daarvan het stemrecht niet raakt) en de precieze 
data van begin en afsluiting van het boekjaar. Deze bepalingen zijn niet dermate 
belangrijk dat een wijziging van het bestaande recht zich absoluut opdringt.  
 
Belangrijker is de statutaire vermelding van de maatschappelijke zetel, waarbij, zoals in 
§ 1 werd aangetoond, geen inherent belangenconflict bestaat zolang het gaat om een zetel 
binnen dezelfde jurisdictie. Niet toevallig is daar ook een pennenstrijd ontstaan o.m. over 
de noodzaak van de statutaire vermelding, zoals in volgend randnummer wordt 
uiteengezet (over de discussie inzake de delegeerbaarheid van een zetelverplaatsing, zie 
nrs. 746 e.v.). 
 
525. TWIJFEL OVER DE NOODZAAK VAN STATUTAIRE VERMELDING – De maatschappelijke 
zetel is een treffende illustratie van de discussie die kan ontstaan wanneer het Wetboek 
van vennootschappen een bepaalde vermelding in de oprichtingsakte vereist, maar niet 
specifiek voorschrijft dat ze in het “statutaire” onderdeel daarvan moet staan. De wetgever 
heeft de opname van de zetel in de statuten nooit expliciet verplicht gesteld. In 1978 werd 
weliswaar voorgeschreven dat de zetel nauwkeurig vermeld moest worden in het neer te 
leggen uittreksel van de oprichtingsakte en in 1984 werd die vermelding specifiek in de 
oprichtingsakte zelf van een NV vereist2126, maar telkens zonder te preciseren dat die 
vermelding in de statutaire bepalingen moet staan.  
 
Als gevolg van dit stilzwijgen in de wet omtrent de inhoud van de statuten dook reeds in 
de oudere rechtsleer de opvatting op dat de zetel van de vennootschap niet 
noodzakelijkerwijze in de statuten zelf vermeld moet staan2127. Op zijn beurt leidde dat tot 
het standpunt dat de raad van bestuur de zetel volledig zelfstandig kan verplaatsen 
wanneer dat niets verandert aan de statuten (omdat de zetel er niet of niet precies in 

                                              
2125 GILSON, Les modifications aux statuts, 186-187. 
2126 Wet 24 maart 1978 betreffende de openbaarmaking van de akten en van de jaarrekening van de 
handelsvennootschappen en van de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap 
hebben aangenomen, BS 7 april 1978, 3.949; art. 7 Wet 5 december 1984 tot wijziging van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, BS 12 december 1984, 15.612. 
2127 GILSON, Les modifications aux statuts, 24; RESTEAU, Traité, I, 31. 
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vermeld staat)2128. Ook meer recent verdedigde BOUCKAERT dat de zetel nog steeds geen 
verplicht deel uitmaakt van de statuten2129, zodat zij (althans binnen hetzelfde taalgebied) 
verhuisd kan worden zonder statutenwijziging2130. Wanneer de zetel niet in de statuten 
vermeld staat, valt volgens BOUCKAERT de bevoegdheid voor zetelverplaatsing geheel in 
de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur, die zonder statutaire machtiging de 
zetel zou kunnen verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. De oude notariële praktijk en 
rechtsleer die een delegatie vereiste opdat de raad van bestuur de zetel zou kunnen 
verplaatsen binnen het taalgebied (nr. 746), valt volgens BOUCKAERT te verklaren vanuit 
het feit dat de residuaire bevoegdheid toen nog bij de algemene vergadering berustte2131. 
De auteur maakt een uitzondering op de principiële bevoegdheid van het bestuursorgaan 
voor de verplaatsing naar een ander taalgebied of naar het buitenland, omdat deze 
gewoonlijk wel een statutenwijziging noodzaken door taalregimes en verandering van 
toepasselijk recht (zie over deze kwesties nr. 747), zodat de residuaire bevoegdheid dan 
toch weer doorkruist wordt door de bevoegdheid van de algemene vergadering om de 
statuten te wijzigen2132.  
 
De argumenten van BOUCKAERT zijn niet meteen onverenigbaar met de algemene 
economie van de wet. De Tweede Richtlijn, ter implementatie waarvan de vereiste 
vermelding van de zetel in de oprichtingsakte in 1984 werd ingevoerd, laat immers de 
keuze tussen de statuten, de oprichtingsakte, en zelfs “een afzonderlijk document dat 
openbaar moet worden gemaakt”2133. Deze vereiste was bovendien, wellicht net zoals de 
Wet van 1978, bedoeld om de correcte informatieverstrekking naar derden te garanderen, 
zonder dat daarbij enige bedoeling bestond om de interne bevoegdheidsverdeling in de 
vennootschap te raken2134. Hoewel het aanbevolen is om bepalingen met blijvende 
geldigheid in de statuten op te nemen (nr. 520) en het weinig gebruikelijk is dat niet te 
doen, lijkt het ons strikt genomen dus mogelijk om de vermelding van de zetel niet in de 
statuten, maar enkel in de tijdelijke bepalingen van de oprichtingsakte op te nemen. Bij 
verplaatsing van de zetel moet het bestuursorgaan dan maar het besluit neerleggen en 
bekendmaken, net zoals vele auteurs zelfs voorstellen bij delegatie van de bevoegdheid 
om de statutaire zetel te verplaatsen (nr. 748). 
 
526. Strikt genomen is het ook mogelijk de zetelbeschrijving in de statuten te beperken tot 
de vermelding van de stad of agglomeratie waarin de zetel zich moet bevinden, zodat de 

                                              
2128 RONSE, Algemeen deel, 256-275; VAN RYN, Principes, I, 322. 
2129 Zo ook KETTMAN, die daaruit afleidt dat de aansprakelijkheid van art. 647, 3° W.Venn. niet van toepassing is op 
een latere statutenwijziging: S. KETTMAN, “Responsabilités liées à la mention d’un siège fictif lors d’une 
modification statutaire” (noot onder Corr. Oudenaarde 7 februari 2002), RPS 2004, (287) 299. 
2130 F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de 
bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 194-195.  
2131 Een bevestiging daarvan ziet BOUCKAERT in het oude art. 81, in fine Venn.W., dat aan bestuurders de 
verplichting oplegde om de zetelverplaatsing bekend te maken. Deze bepaling zou zijns inziens geen zin hebben als 
een zetelverplaatsing via een statutenwijziging moet gebeuren en dus tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoort, want dan staat de notaris in voor de neerlegging (F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van 
de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 193). Zie ook GEENS en 
LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 987. 
2132 F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de 
bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 192; BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 149-150. 
2133 Art. 3(a) Tweede Richtlijn. 
2134 A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à la deuxième directive européenne de coordination du droit des 
sociétés”, RPS 1984, (215) 233. 
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raad van bestuur dan binnen die grenzen zelf de precieze locatie kan bepalen. Vroeger 
was dat niet ongebruikelijk2135. Sinds de wet “de nauwkeurige aanduiding van de zetel 
van de vennootschap” in het uittreksel uit de oprichtingsakte verplicht (art. 69, 2° 
W.Venn.), stelt een belangrijk deel van de rechtsleer dat de statutaire gegevens over de 
zetel een volledige identificatie mogelijk moet maken en om die reden de straat, nummer, 
postcode en gemeente moet omvatten2136. Er is nochtans een verschil tussen de 
oprichtingsakte en de statuten, die slechts een deel van de oprichtingsakte zijn2137. Men 
kan dus argumenteren dat het volstaat om precies te zijn in de oprichtingsakte en de 
locatie van de zetel slechts op algemene wijze aan te duiden in de statuten. 
 
527. Wie de redenering van BOUCKAERT volgt, zal moeten toegeven dat zij vandaag 
weinig toepassing kan vinden2138. Feit is immers dat de zetel in de praktijk bijna steeds in 
de statuten wordt opgenomen, zodat in die gevallen de algemene vergadering alsnog 
bevoegd zou zijn. Ook aan de premisse dat de zetel niet in de statuten hoeft te staan, kan 
getwijfeld worden. Tegenwoordig neemt de meerderheid in de rechtsleer aan dat de zetel 
in de statuten moet staan en dus onder de bevoegdheid van de algemene vergadering 
ressorteert2139. Weliswaar vereist de wet slechts de opname in oprichtingsakte, zonder te 
specificeren dat dat in de statuten moet zijn, maar gezien het min of meer blijvend 
karakter van de zetel (zie nr. 520) is het praktisch en lag het wellicht in de intentie van de 
wetgever dat de zetel meer bepaald in de statuten zou staan. Deze ratio legis blijkt ook 
impliciet uit het gebruik van het begrip van de “statutaire zetel” in de wet (bv. art. 772/6, 
tweede lid, a W.Venn., maar vooral in het hoofdstuk over de Europese vennootschap; artt. 
4, § 1, 2° en § 3, 109 en 118, § 1, tweede lid, 1° WIPR). Bevestiging vindt men o.i. tevens 
in de historische wortels van ons vennootschapsrecht: in de negentiende eeuw vereiste een 
ministeriële instructie de vermelding van de zetel in het ontwerp van statuten dat 
voorgelegd werd bij aanvraag ter goedkeuring bij oprichting van een NV2140. Hoewel de 
tekst van de wet onduidelijk blijft, kan men daarom veiligheidshalve aannemen dat de 
lege lata de zetel in de statuten thuishoort. 
 

                                              
2135 RESTEAU, Traité, I, 31. Zie A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à la deuxième directive européenne 
de coordination du droit des sociétés”, RPS 1984, (215) 233. 
2136 A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à la deuxième directive européenne de coordination du droit des 
sociétés”, RPS 1984, (215) 234; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 130; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 
401; HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 184, nr. 88; E. WYMEERSCH, “Die 
Sitzverlegung nach belgischem Recht”, ZGR 1999, (126) 134. 
2137 Het argument dat de statutaire bepalingen en de andere bepalingen van de oprichtingsakte moeilijk uit elkaar te 
halen zijn (A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à la deuxième directive européenne de coordination du 
droit des sociétés”, RPS 1984, (215) 234) kan niet overtuigen, nu het gebruikelijk is om de statuten in de 
oprichtingsakte afzonderlijk aan te duiden. 
2138 In een latere publicatie spreekt BOUCKAERT zelf ook van een “aanpassing” van de statuten en acht hij de 
neerlegging van een gecoördineerde versie nodig (BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 150). 
2139 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 414; E. VAN SOEST, “Taalgebruik in vennootschapsakten” in F. 
BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor 
het notariaat. Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, (21) 37; B. TILLEMAN, 
Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 185; VAN RYN, Principes, I, 264; J. 
VINCKE, “De verplaatsing van de maatschappelijke zetel”, Pacioli 2009, afl. 273, 7; E. WYMEERSCH, “Die 
Sitzverlegung nach belgischem Recht”, ZGR 1999, (126) 134. 
2140 Section IV, § 1 van de ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés 
anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cviii. 
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§ 3. Problematische verhouding met andere bevoegdheden 

528. INLEIDING – Net zoals de bevoegdheid tot beschikking over belangrijke activa, doet 
de bevoegdheid inzake statutenwijzigingen vragen rijzen wat de verhouding met andere 
bevoegdheden betreft, hetgeen wijst op inconsistenties in de bevoegdheidsverdeling. 
Subparagraaf A buigt zich over een dergelijk conflict bij de statutaire bepaling over de 
publieke hoedanigheid van de vennootschap, waarbij ook blijkt dat de algemene 
vergadering niet steeds beslissingsbevoegd is bij een statutenwijziging. Deze vaststelling 
noopt tot een bezinning over de opportuniteit van het vasthouden aan een exclusieve en 
soms louter formele bevoegdheid van de algemene vergadering voor statutenwijzigingen. 
In het conflict besproken in subparagraaf B, omtrent zetelverplaatsing, blijkt de algemene 
vergadering wel beslissingsbevoegd naar huidig recht, maar bestaat daar heel wat 
discussie over. 
 

A. Publieke hoedanigheid vs. openbaar aanbod 

529. VRAAGSTELLING – Een eerste statutaire bepaling waarvan niet meteen duidelijk is of 
zij de algemene vergadering werkelijk een beslissingsbevoegdheid verschaft, is deze 
omtrent het publieke karakter van de vennootschap. De term “publieke vennootschap” 
verwijst daarbij naar een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 
of heeft gedaan (zie nr. 7). Art. 438, eerste lid W.Venn. geeft aan hoe vennootschappen 
een openbaar beroep kunnen doen op het spaarwezen: via een openbaar aanbod tot 
inschrijving, verkoop of omruiling van obligaties of effecten of via de opneming in een 
notering op een gereglementeerde markt daarvan. Of de genoemde aanbiedingen een 
openbaar karakter hebben, hangt af van het aantal en type geadresseerden evenals de 
tegenwaarde die van hen verwacht wordt2141. 
 
In de gevallen waar het initiatief tot de eerste publieke circulatie van de effecten van de 
vennootschap uitgaat2142 zal de algemene vergadering soms, maar niet steeds over de 
verrichting moeten beslissen. Voor een initial public offering door een aanbod tot 
inschrijving of tot omruiling zal de algemene vergadering niet steeds moeten 
tussenkomen. Indien het aanbod nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap betreft, 
zal de algemene vergadering zich in principe moeten uitspreken over een 
kapitaalverhoging. De raad van bestuur kan het bod evenwel zelf lanceren indien hij over 
een machtiging voor toegestaan kapitaal beschikt of indien het aanbod zuivere 
schuldinstrumenten of (bij een ruilbod) effecten in een andere vennootschap betreft. Het 
aanbod tot verkoop betreft bestaande effecten en kan dus uitgaan zowel van de 
vennootschap als van haar effectenhouders. Wanneer de vennootschap zelf bestaande 

                                              
2141 Art. 202 KB W.Venn., dat verwijst naar art. 3 wet 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt, BS 21 juni 2006, 31.352. De bijzonderheden in geval van openbare aanbieding en/of beursnotering in het 
buitenland worden hier niet besproken. 
2142 Wanneer de effecten in het publiek verspreid raken zonder dat de vennootschap aan een openbare aanbieding 
heeft meegewerkt – bv. ten gevolge van erfopvolging, overdrachten door aandeelhouders of een openbare 
uitgifteverrichting door een meerderheidsaandeelhouder – geeft dat geen aanleiding tot de kwalificatie als publieke 
vennootschap (V. DE SCHRYVER, “De vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het 
spaarwezen” in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, 
Maklu, (71) 85-86; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 301-302; TILQUIN en SIMONART, Traité, III, 113). 
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aandelen aanbiedt, vergt dat in beginsel een besluit van de algemene vergadering (art. 
622, § 2, eerste lid W.Venn.; zie nr. 481), maar er bestaan belangrijke uitzonderingen op 
die regel (in het bijzonder art. 622, § 2, tweede lid, 1° en 2° W.Venn.). In de laatste 
manier om een publiek beroep op het spaarwezen te doen, nl. de notering op een 
gereglementeerde markt, ten slotte, komt de algemene vergadering hoegenaamd niet 
tussen. Effecten die nog niet tot een gereglementeerde markt zijn toegelaten, kunnen 
enkel tot de verhandeling worden toegelaten op vraag of met het advies van de betrokken 
vennootschap2143. De beslissing om een aanvraag tot beursnotering in te dienen, de keuze 
van de markt en de vaststelling van de concrete voorwaarden behoren, bij gebreke aan 
afwijkende bepaling in het Belgische vennootschapsrecht, tot de residuaire bevoegdheid 
van de raad van bestuur (zie hoofdstuk II.1). In de praktijk delegeert deze de effectieve 
indiening van de aanvraag vaak aan het advocatenkantoor dat optreedt als issuer’s 
counsel. Ook het advies van de vennootschap over de aanvraag tot beursnotering die 
uitgaat van een derde is een residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur. 
 
530. Waar voor de transactie die het beroep op het openbaar spaarwezen inleidt niet 
steeds een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden, heeft de wetgever voor 
het beroep zelf op dat spaarwezen wél voor een systematische tussenkomst van de 
algemene vergadering gezorgd. Dat gebeurde in 1995, enkele jaren nadat het begrip van 
het “openbaar beroep op het spaarwezen” zijn (weder)intrede maakte in de toenmalige 
Vennootschappenwet2144. Sindsdien moet een vennootschap die een openbaar beroep op 
het spaarwezen doet of heeft gedaan, deze hoedanigheid in haar statuten vermelden (oud 
art. 26 Venn.W.; huidig art. 438, tweede lid W.Venn.)2145. Als gevolg van deze 
wetswijziging moet de algemene vergadering ook tussenkomen in de verwerving van de 
publieke hoedanigheid wanneer dat het gevolg is van een transactie door de raad van 
bestuur, zoals de uitgifte van obligaties2146. Hoe de beslissing tot statutenwijziging zich 
dan verhoudt tot de beslissing om een transactie te doen die de publieke status met zich 
meebrengt – en meer bepaald of een orgaan door de ene beslissing te nemen het andere 
orgaan kan dwingen om de andere beslissing te nemen – hebben de wetgevende kamers 
tijdens hun besprekingen in het midden gelaten2147.  
 
531. RATIO LEGIS EN OUD RECHT – Algemeen wordt aangenomen dat zowel de 
statutenwijziging als de vroegere inschrijving op de lijst van de CBFA een louter 
declaratieve waarde hebben2148. Zij constitueren dus niet het publiek beroep op het 

                                              
2143 Art. 7, § 2, tweede lid Wet Financieel Toezicht. 
2144 De term werd op talrijke plaatsen in de Vennootschapswet ingevoerd bij Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de 
wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 november 1935 in het kader van een 
doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 
1991, 16.516. Pas later (art. 7 Wet van 13 april 1995) werd het concept van de “vennootschap die een openbaar 
beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan” ook gedefinieerd. 
2145 Verder moesten publieke vennootschappen zich ook laten inschrijven op een lijst die door de toenmalige CBFA 
werd bijgehouden, maar deze verplichting werd in 2007 afgeschaft door de Overnamewet (H. SEELDRAYERS, 
“Vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen: afschaffing van de lijst en actualisering van de 
criteria ter bepaling van het openbare karakter”, TBH 2008, 422-423). 
2146 J.-M. GOLLIER en P. MALHERBE, Les sociétés commerciales: lois des 7 et 13 avril 1995, Brussel, Larcier, 1996, 
52; NAPOLITANO, De publieke vennootschap, 54. 
2147 Verslag namens de bijzondere commissie (handelsvennootschappen), Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1086-2, 32-
33; Tekst aangenomen door de commissie, Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1086-3, 4. 
2148 Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2834/001, 5; Brussel 1 juli 2005, 
TRV 2005, 329, noot C. CLOTTENS (m.b.t. lijst); A. DIRKX, “Commentaire de l’art. 438 C.soc” in Commentaire 
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spaarwezen, dat nog steeds gematerialiseerd moet worden door de boven (nr. 529) 
besproken transacties. Omgekeerd kan het niet-inschrijven van de publieke hoedanigheid 
in de statuten niet verhinderen dat de vennootschap, die de constitutieve handelingen voor 
een beroep op het openbaar spaarwezen heeft gesteld, beschouwd wordt als een 
vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet2149. De inschrijving in de 
statuten geldt dus niet als een constitutief element of zelfs niet als een opschortende 
voorwaarde voor het openbaar beroep op het spaarwezen. 
 
532. Het constitutief karakter van de transacties betekent echter nog niet dat met die 
transacties ook de echte beslissing wordt genomen om publiek te gaan. Vroeger bepaalde 
art. 438, tweede lid W.Venn. expliciet dat een NV die “voornemens is om voor de eerste 
maal een openbaar beroep op het spaarwezen te doen […] eerst haar statuten [moet] 
wijzigen om er haar hoedanigheid in te vermelden van naamloze vennootschap die een 
openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft en om ze, zo nodig, aan te 
passen aan de voor dergelijke vennootschappen geldende wettelijke en 
verordeningsbepalingen.” (eigen onderlijning). Ook de strafsanctie op niet-naleving van 
deze bepaling werd geacht toepasselijk te zijn zodra vennootschap publiek ging zonder de 
vermelding van de publieke hoedanigheid in de statuten2150. Daaruit, zo werd 
aangenomen, bleek de bedoeling van de wetgever om de algemene vergadering door de 
vereiste statutenwijziging een werkelijke keuze te verschaffen over het publieke karakter 
van de vennootschap, door haar de mogelijkheid te laten om een veto te stellen tegen het 
verwerven van publiek karakter door de vennootschap2151. De algemene vergadering voert 
m.a.w. niet enkel de statutenwijziging door, maar neemt ook het besluit omtrent het 
publiek karakter van de vennootschap.  
 
Een voorafgaande beslissing is inderdaad de enige manier om de algemene vergadering 
echte inspraak te verlenen. Om van een werkelijke beslissing te kunnen spreken, moet die 
genomen worden vooraleer er (quasi-)irreversibele handelingen gesteld zijn die de ene of 
andere beslissing impliceren (zie het criterium van voorbereiding in nrs. 648 e.v.). Er 
werd dan ook aangenomen dat de statutenwijziging moest gebeuren vooraleer de 
vennootschap effectief publiek beroep op het spaarwezen begint te doen2152, m.a.w. vóór 
de constitutieve transacties, bv. vóór het aanbod tot inschrijving en vóór de opname in de 
listing. Men kan daarbij de redenering toepassen die reeds werd gemaakt in de context 
van de vervreemding van activa (nrs. 426-439): Door de constitutieve transacties toch al 
door te voeren, zou de raad van bestuur vooruitlopen op de beslissing tot 
statutenwijziging. Eenmaal de vennootschap publiek is geworden en daarvoor de nodige 
media-aandacht heeft gekregen, zou een weigering door de algemene vergadering de 
vennootschap immers veel schade toebrengen, niet in het minst in de vorm van een 

                                                                                                                                                   
systématique du Code des sociétés, Brussel, Kluwer, losbl. (m.b.t. lijst en statuten); V. DE SCHRYVER, “De 
vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen” in H. BRAECKMANS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, (71) 90 (m.b.t. statuten). 
2149 NAPOLITANO, De publieke vennootschap, 52. 
2150 F. DE BAUW, “Les dispositions pénales des lois coordonnées sur les sociétés commerciales” in BVBJ (ed.) 
Tendensen in het bedrijfsrecht. Strafrecht in het bedrijfsleven, Brussel, Bruylant, 1995, (51) 61. 
2151 V. DE SCHRYVER, “De vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen” in H. 
BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, (71) 90; A. 
DIRKX, “Commentaire de l’art. 438 C.soc” in Commentaire systématique du Code des sociétés, Brussel, Kluwer, 
losbl.; HELLEMANS, De algemene vergadering, 597 (i.h.b. vn. 2126); NAPOLITANO, De publieke vennootschap, 54. 
2152 HELLEMANS, De algemene vergadering, 597. 
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waardedaling van de publieke effecten en schadeclaims vanwege de beleggers, zodat de 
algemene vergadering de facto weinig anders kan doen dan de publieke hoedanigheid in 
de statuten in te schrijven2153. De reeds gestelde handelingen zijn op dat ogenblik m.a.w. 
niet echt reversibel meer. Zolang de statuten niet werden aangepast, is de bevoegdheid 
van de raad van bestuur dus beperkt tot voorbereidingshandelingen (zie nrs. 648 e.v.)2154. 
 
533. HUIDIGE AMBIGUÏTEIT OMTRENT DE BEVOEGDHEID – Zonder dat dit bijzondere 
aandacht heeft getrokken, werden de bepalingen m.b.t. de chronologische volgorde van 
statutenwijziging en effectief beroep op het publieke spaarwezen in 2007 gewijzigd door 
de Overnamewet2155. Sindsdien moet een NV die een openbaar beroep op het spaarwezen 
“doet of gedaan heeft” haar statuten aanpassen. De akte van statutenwijziging moet dan 
de elementen vermelden waaruit blijkt dat de vennootschap de publieke hoedanigheid 
“heeft verworven” (art. 438, tweede lid W.Venn.; eigen cursivering). Dat bewijs kan bv. 
bestaan in de goedkeuring van een prospectus voor een openbaar aanbod van effecten of 
in de opname van effecten op een gereglementeerde markt2156. De statutenwijziging 
gebeurt dus pas achteraf, na het effectieve beroep op het publieke spaarwezen, hetgeen de 
bevoegdheid voor de statutenwijziging reduceert tot een loutere registratiebevoegdheid en 
de beslissingsbevoegdheid omtrent de publieke hoedanigheid van de vennootschap in een 
aantal gevallen naar het bestuursorgaan verschuift. Doordat de statutenwijziging dan geen 
beslissingsbevoegdheid impliceert, kan men ook niet argumenteren dat de toegewezen 
bevoegdheid inzake statutenwijziging voorgaat op de residuaire bevoegdheid waarop de 
constitutieve transactie is gestoeld, zoals in de boven besproken vraag omtrent de 
vervreemding van belangrijke activa (nrs. 426-439), en dat de raad van bestuur dus niet 
tot de constitutieve transactie mag overgaan zolang de algemene vergadering zich niet 
over de verwerving van de publieke hoedanigheid heeft uitgesproken. 
 
534. Alles lijkt er op te wijzen dat de wetgever de statutaire clausule over de publieke 
hoedanigheid van de vennootschap “en stoemelings” heeft gereduceerd tot een loutere 
registratie van voldongen feiten. De voorbereidende werken van de Overnamewet reppen 
immers met geen woord over een omkering van de chronologie en geven al helemaal geen 
blijk van enige intentie om de bevoegdheidsverdeling aan te tasten. De parlementaire 
voorbereiding maakt enkel gewag van een bedoeling om de actoren te responsabiliseren 
en te vermijden dat de hoedanigheid van publieke vennootschap “onterecht wordt 
aangenomen”2157. Een omkering van bevoegdheden was daar o.i. niet voor nodig. Aan de 
bezorgdheid van de wetgever om de juistheid van de statuten te garanderen, zou men op 
een andere manier tegemoet kunnen komen. De algemene vergadering zou haar beslissing 
tot statutenwijziging vóór de constitutieve transacties kunnen nemen, maar onder de 
opschortende voorwaarde van succes van de transactie. Dat gaat nog altijd veel minder 

                                              
2153 Een voorafgaand veto door de algemene vergadering stelt daarentegen geen noemenswaardige problemen. De 
vennootschap is dan nog niet publiek, zodat er van koersbeïnvloeding geen sprake is en het bijeenroepen van de 
algemene vergadering geen publieke verspreiding van informatie meebrengt. 
2154 Deze mogen nochtans niet onderschat worden. Zo is het gebruikelijk om de hele procedure van goedkeuring van 
het prospectus door de FSMA en de aanvraag en toelating tot beursnotering te doorlopen vooraleer de algemene 
vergadering wordt bijeengeroepen (zie hoofdstuk III.2). 
2155 Art. 59 Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, BS 26 april 2007, 22.378. 
2156 Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2834/001, 41; H. SEELDRAYERS, 
“Vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen: afschaffing van de lijst en actualisering van de 
criteria ter bepaling van het openbare karakter”, TBH 2008, (422) 422. 
2157 Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2834/001, 41. 
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ver dan het delegeren van de beslissing omtrent het publiek karakter van de vennootschap 
aan de raad van bestuur, door tot de statutenwijziging te beslissen onder de opschortende 
voorwaarde van gebruikmaking van het toegestaan kapitaal door de raad van bestuur. 
Deze techniek wordt gebruikt bij aandelenoptieplannen die tot stand komen in het kader 
van het toegestaan kapitaal2158. Ons lijkt deze delegatie wat ver te gaan in het licht van de 
verder (nrs. 744 e.v.) besproken principes inzake delegeerbaarheid van bevoegdheden van 
de algemene vergadering. 
 

B. Werkelijke vs. statutaire zetel 

535. VRAAGSTELLING – Een vergelijkbare vraag naar de betekenis van de statutaire 
vermelding van een bepaald gegeven voor de beslissingsbevoegdheid daaromtrent betreft 
de maatschappelijke zetel. Zelfs indien vaststaat dat de vennootschapszetel naar huidig 
recht in de statuten moet staan (daarover nrs. 525-527), blijft de vraag of de wetgever de 
algemene vergadering een werkelijk beslissingsrecht heeft willen geven. 
 
Zoals boven uiteengezet (nr. 502), kan het begrip “zetel” zowel verwijzen naar de 
statutaire zetel als naar de werkelijke zetel. De opname van de statutaire zetel in de 
statuten impliceert een bevoegdheid van de algemene vergadering. De keuze van de 
werkelijke zetel wordt in het Wetboek van vennootschappen niet expliciet toegewezen 
aan een bepaald orgaan, zodat aangenomen wordt dat die onder de residuaire of 
bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur valt2159. Op het eerste gezicht is de keuze 
van de werkelijke zetel nochtans belangrijker dan die van de statutaire zetel. Anders dan 
in zgn. “incorporatiestaten”, zoals de Verenigde Staten2160 en sinds enige jaren ook 
Duitsland2161, maar net zoals Frankrijk2162, is het in België immers de werkelijke zetel die 
het toepasselijke recht bepaalt (nr. 502). De nationaliteit sensu lato van de vennootschap 
verandert dus door verplaatsing van het bestuurscentrum2163. In principe moeten de 
statutaire en de werkelijke zetel echter samenvallen, en dit op straffe van 

                                              
2158 P. ERNST en D. HERBOSCH, “De uitgifte van warrants of de wondere wereld van de warrant: financieringsmiddel, 
beschermingsconstructie, instrument voor ‘stock option’-plannen en personeelsparticipatie” in B. TILLEMAN en B. 
DU LAING (eds.), Onderneming en effecten, Brugge, die Keure, 2001, (73) 91; NAPOLITANO, De publieke 
vennootschap, 54, vn. 209. 
2159 F. PARREIN, “Het bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een ander taalgebied”, TRV 2011, (32) 
39; E. WYMEERSCH, “Die Sitzverlegung nach belgischem Recht”, ZGR 1999, (126) 135; X., “Zetelverplaatsing: 
bevoegdheid algemene vergadering of raad van bestuur?” De Venn. 2004, afl. 2, (10) 11 (de auteur gebruikt term 
exploitatiezetel, maar lijkt de werkelijke zetel te bedoelen). Zie ook A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge 
à la deuxième directive européenne de coordination du droit des sociétés”, RPS 1984, (215) 230. 
2160 C. ALVA, “Delaware and the Market for Corporate Charters: History and Agency”, Delaware Journal of 
Corporate Law 1990, (885) 887, vn. 6. 
2161 De werkelijke zetel hoeft niet langer samen te vallen met de statutaire, met dat begrip dat de vennootschap nog 
steeds door Duits recht beheerst wordt. M. BEURSKENS en U. NOACK, “The Reform of German Private Limited 
Company: Is the GmbH Ready for the 21st Century?”, German Law Journal 2008, (1069) 1077-1079; U. NOACK en 
M. BEURSKENS, “Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental Redesign?”, EBOR 
2008, (97) 116-117. 
2162 Zij het met een correctie: art. L. 210-3 Code de Commerce; K. GEENS, C. CLOTTENS, S. COOLS, S. DE DIER en F. 
PARREIN, “De rol van het nationale recht in het Europese vennootschapsrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. 
TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (315) 
363-364. 
2163 BRAEKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 241. 
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aansprakelijkheid van de oprichters en de vennootschap zelf2164. De vermelding in de 
statuten van de (statutaire) zetel is in dit systeem louter declaratief: de vennootschap heeft 
altijd een werkelijke zetel en moet (of kan: over die discussie, zie nr. 525) die in de 
statuten inschrijven2165. Als die vermelding in de statuten niet overeenstemt met de 
werkelijke zetel, wordt het toepasselijke recht alsnog bepaald op basis van de werkelijke 
zetel2166, maar krijgen derden de keuze welke zetel ze gebruiken in hun relaties met de 
vennootschap2167. Dat is ook zo wanneer de werkelijke zetel verplaatst werd ten gevolge 
van feiten en niet van een beslissing van het bevoegde orgaan2168. 
 
De beslissing omtrent de ene zetel noodzaakt dus een overeenkomstige beslissing over de 
andere zetel. De vraag is dan opnieuw of de opname in de statuten de algemene 
vergadering werkelijke beslissingsbevoegdheid verleent, in welk geval haar toegewezen 
beslissingsbevoegdheid omtrent de statutaire zetel voorrang krijgt op de residuaire 
bevoegdheid van het bestuursorgaan omtrent de werkelijke zetel en de algemene 
vergadering het bestuursorgaan tot een overeenkomstige beslissing kan “dwingen”. Zoals 
reeds opgemerkt bij de statutaire vermelding van de publieke hoedanigheid van de 
vennootschap (nr.  532) betekent het declaratief karakter van de statutaire zetel en het 
constitutief karakter van de werkelijke zetelverplaatsing (nr. 535) nog niet dat de 
werkelijke beslissingsbevoegdheid berust bij het orgaan is dat bevoegd is voor de 
constitutieve handeling (in casu de raad van bestuur). 
 
Indien de (bij veronderstelling; zie nrs. 525-527) vereiste vermelding in de statuten van de 
vennootschapszetel geldt als wettelijke toewijzing van een waarachtige 
beslissingsbevoegdheid aan de algemene vergadering, krijgt haar bevoegdheid voorrang 
op de bevoegdheid van de raad van bestuur omtrent de werkelijke zetel, die immers een 
residuaire bevoegdheid is (nr. 535; voor de regel van automatische voorrang, zie nrs. 243 
en 254). In dat geval gelden dezelfde principes als bij de vervreemding van activa die een 
doelwijziging of ontbinding teweegbrengt (zie nrs. 433-439): De raad van bestuur mag de 
werkelijke zetel niet verplaatsen zonder dat de statutaire zetel vooraf werd aangepast. 
Door het bestuurscentrum elders te lokaliseren, zou hij de algemene vergadering immers 
verplichten om de statuten aan te passen aan de nieuwe realiteit, zo niet overtreedt de 
vennootschap het voorschrift dat beide zetels moeten samenvallen. De raad van bestuur 

                                              
2164 MALHERBE et al., Précis, 272-273; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 401-402; R. JAFFERALI, “L’application 
du droit belge aux sociétés de droit étranger. Une esquisse des contours de la lex societatis”, TBH 2004, (764) 768. 
Vgl. artt. 7 en 64 SE-Verordening. 
2165 Zie RONSE, Algemeen deel, 258. 
2166 BRAEKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 234-235; MALHERBE et al., Précis, 272-273; RONSE, 
Algemeen deel, 258; RONSE et al, “Overzicht”, TPR 1978, 740; GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 985; 
GEENS et al, “Overzicht”, TPR 2000, 189. 
2167 RONSE, Algemeen deel, 259; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 20-21;TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 
651; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 177-181 en 190-
194. 
2168 S. CALLENS en H. MATTHYSEN, “Internationale bevoegdheid na zetelverplaatsing – nationaliteit, voornaamste 
vestiging en verplaatsing van de voornaamste vestiging volgens het nieuw wetboek IPR” (noot onder Kh. Hasselt 10 
november 2004), TRV 2005, (174) 178-179; K. LENAERTS, “Het personeel statuut van een Belgische vennootschap 
bij overbrenging van de werkelijke zetel naar het buitenland” (noot onder RvS 29 juni 1987), TRV 1988, (112) 114; 
C. TUBEUF, “Article 112. Transfert de l’établissement principal” in J. ERAUW, M. FALLON, E. GULDIX, J. MEEUSEN, 
M. PERTEGÁS SENDER, H. VAN HOUTTE, N. WATTÉ en P. WAUTELET (eds.), Het Wetboek Internationaal 
Privaatrecht becommentarieerd – Le Code de droit international privé commenté, Brussel, Intersentia, 2006, (584) 
586-587. Contra, maar alom bekritiseerd: RvS 29 juni 1987, Arr. R.v.St. 1987, z.p., JDSC 1999 (verkort), 62, noot S. 
GILCART, Pas. 1990, IV, 114, TRV 1988, 110, noot K. LENAERTS. 
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loopt dan eigenlijk vooruit op een statutaire zetelverplaatsing door impliciet die beslissing 
al te nemen. Net zoals bij de publieke hoedanigheid van de vennootschap (nr. 534) kan 
men bezorgd zijn om de juistheid van de statuten als de raad van bestuur zou talmen om 
de werkelijke zetel effectief te verplaatsen. Wederom kan de algemene vergadering dit 
eenvoudig oplossen door tot de statutenwijziging m.b.t. de zetel beslissen onder 
opschortende voorwaarde van de verplaatsing van de werkelijke zetel. Zeker bij een 
internationale zetelverplaatsing is dit ten strengste aan te bevelen, daar deze verplaatsing 
enkel mogelijk is indien de vennootschap geldig wordt opgericht in de ontvangststaat. 
 
536. WERKELIJKE BESLISSINGSBEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING – De 
meeste auteurs zijn van oordeel dat de raad van bestuur de zetelverplaatsing zelf kan 
doorvoeren wanneer de algemene vergadering die bevoegdheid aan hem gedelegeerd 
heeft (daarover uitgebreid nr. 748). Daarbij wordt zelden een onderscheid gemaakt tussen 
de werkelijke en de statutaire zetel, wellicht omdat beide toch moeten samenvallen, 
hetgeen een eerste indicatie kan zijn dat de bevoegdheid van de algemene vergadering een 
werkelijke beslissingsbevoegdheid is, waarop de raad van bestuur niet mag vooroplopen. 
Bij gebreke aan enige indicatie in de wet dat de statutaire zetel achteraf kan worden 
aangepast aan een feitelijk verplaatste werkelijke zetel, geldt o.i. de gewone regel, nl. dat 
de raad van bestuur de statuten moet naleven. De raad van bestuur kan de algemene 
vergadering uiteraard de facto wel voor een voldongen feit stellen door de werkelijke 
zetel te verplaatsen en zo het toepasselijke recht te veranderen2169, maar zulks is o.i. dan 
op onbevoegde wijze geschied, met de aansprakelijkheid tot gevolg. 
 

§ 4. Voorstel de lege ferenda 

A. Relativiteit van de bevoegdheid van de algemene vergadering 

537. UITVOERINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN – Uit § 3 blijkt dat de 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor statutenwijziging niet steeds een 
werkelijke beslissingsbevoegdheid inhoudt. Wanneer de statutenwijziging geen 
uitoefening is van een beslissingsbevoegdheid, maar de uitvoering van een reeds 
(bevoegd) genomen beslissing of een verplichting, verdwijnt het risico van agency costs 
bij de statutenwijziging dat aan de basis moet liggen van elke bevoegdheid van de 
algemene vergadering. Verder (nrs. 704 e.v.) wordt bepleit dat de raad van bestuur de 
wijziging dan zelf moet kunnen doorvoeren. De vereiste van een authentieke akte (art. 66, 
derde lid W.Venn.) blijft dan wel bestaan2170 en de notaris zal zich wellicht weigerachtig 
opstellen om de statutenwijziging te akteren zonder tussenkomst of machtiging van de 
algemene vergadering, omwille van de idee dat enkel de buitengewone algemene 
vergadering de statuten kan wijzigen (zie artt. 558-560 W.Venn.; nr. 519). Die idee draagt 
o.i. nog de stempel mee van een overdreven inspiratie in de analogie met de parlementaire 
democratie, waarbij Grondwet en statuten met elkaar worden vergeleken, zoals o.m. blijkt 
uit volgend citaat uit het Traité van RESTEAU: 
 

                                              
2169 K. MARESCEAU, Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 2014. 
2170 Zo ook in het uitdrukkelijk door de wetgever geregelde geval waarin de raad van bestuur de statuten zonder 
machtiging kan wijzigen, nl. om de statuten aan te passen aan de afschaffing van effecten aan toonder (art. 96, § 2 
Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007, 25.103). 
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“A la base de notre législation, se trouve la Constitution, loi fondamentale à 
laquelle il ne peut être porté atteinte que moyennant l’accomplissement de 
certaines formalités rigoureuses. Le pacte social est à la société ce que la 
Constitution est au peuple belge. C’est aussi la loi fondamentale des actionnaires 
et il n’est permis de la modifier qu’en observant des règles étroites destinées à 
garantir les associés contre des modifications qui ne seraient pas inspirées par le 
seul intérêt de la société.2171 

 
Hoofdstuk I.1 toonde reeds aan dat deze vergelijking gebrekkig is en geen stevige basis 
vormt voor de ontwikkeling van een efficiënt vennootschapsrecht (zie nrs. 47 e.v.). Ook 
van de absolute exclusiviteit van de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake 
statutenwijzigingen zou men o.i. moeten afstappen.  
 
Zelfs in het bestaande recht zijn er al barsten gekomen in de absolute bevoegdheid van de 
buitengewone algemene vergadering voor statutenwijzigingen. Dat een buitengewone 
algemene vergadering niet essentieel is, mocht al blijken uit de zgn. Eurowet, die toeliet 
dat de gewone algemene vergadering de statuten aanpaste aan de invoering van de 
euro2172. Dat zelfs de raad van bestuur wel eens een statutenwijziging kan doorvoeren, is 
boven alle twijfel verheven wanneer hij gebruik maakt van een machtiging inzake 
toegestaan kapitaal en de kapitaalverhoging in de statuten wil inschrijven (nr. 711) en 
werd expliciet door de wetgever toegelaten in het kader van de afschaffing van de 
effecten aan toonder (nr. 716). Ook wanneer de algemene vergadering beslist heeft tot 
kapitaalaflossing en dat gebeurd is, kan de raad van bestuur op eigen houtje het aantal 
aandelen aanpassen in de statuten (nr. 707). Bij die fusies waartoe de raad van bestuur 
sinds kort zelf kan beslissen, wordt dat standpunt eveneens terecht verdedigd (nr. 713). 
 
Eenzelfde fenomeen ontwaart men in Frankrijk en Duitsland, waar de (inhoudelijk of 
woordelijke2173) statutenwijziging eveneens een bevoegdheid van de algemene 
vergadering is2174 met een dwingend karakter2175. In Frankrijk laat de Code de commerce 
de algemene vergadering in sommige gevallen (bv. kapitaalverhoging en -vermindering) 
uitdrukkelijk toe zich beperken tot een principiële beslissing en de details aan het 
bestuursorgaan te delegeren, inclusief de statutenwijziging2176. In Duitsland was de 
Aufsichtsrat bevoegd voor de aanpassing aan euro en kan de Vorstand de statuten 
aanpassen bij gebruikmaking van het toegestaan kapitaal2177. Daarnaast kan de algemene 
vergadering haar bevoegdheid delegeren aan de Aufsichtsrat voor louter redactionele 

                                              
2171 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 13; RESTEAU, Traité, II, 
247. 
2172 Art. 47 wet 30 oktober 1998 betreffende de euro, BS 10 november 1998, 36.529. 
2173 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 179, nrs. 23. 
2174 Art. L. 225-96, eerste lid Code de commerce; § 179 Abs. 1, eerste zin AktG. 
2175 Voor Frankrijk: M. GERMAIN en V. MAGNIER, Traité de droit des affaires, II, Les sociétés commerciales, Parijs, 
LGDJ, 2011, 667; P. MERLE, Droit Commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 595. Voor Duitsland: 
W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 
2011, § 179, nrs. 77-80. 
2176 Art. 225-129-2, vierde lid Code de commerce.  
2177 § 202 AktG; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, 
Beck / Franz Vahlen, 2011, § 179, nrs. 78-79. 
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wijzigingen2178, bv. ter aanpassing aan een ander besluit tot statutenwijziging dat door de 
algemene vergadering werd genomen (bv. kapitaalverhoging in twee delen)2179, maar ook 
ter aanpassing aan feitelijk gewijzigde omstandigheden2180 of aan een wetswijziging die 
geen keuzemogelijkheden laat bestaan2181. 
 
Hoofdstuk III.2 (vnl. nr. 719) bepleit dat men de statutenwijziging aan de raad van bestuur 
zou moeten overlaten telkens wanneer duidelijk blijkt uit de wetsbepaling of de 
parlementaire voorbereiding dat het om zuivere uitvoeringshandelingen gaat, zoals boven 
is vastgesteld bij het verlies van de publieke hoedanigheid. Voor statutenwijzigingen die 
een echte beslissingsbevoegdheid vergen, stellen volgende subparagrafen een wijziging 
van het bestaande recht voor. 
 

B. Zetelverplaatsing als prioriteit 

538. VERSCHERPING VAN DE PROBLEEMSTELLING – De meest prioritaire bijkomende 
bevoegdheid van het bestuursorgaan inzake statutenwijzigingen betreft de 
zetelverplaatsing. Uit de analyse van voorgaande paragrafen blijkt dat in een efficiënte 
bevoegdheidsverdeling de algemene vergadering beslist over de verplaatsing van de 
werkelijke en/of statutaire zetel naar het buitenland, terwijl de raad van bestuur beslist 
over de verplaatsing daarvan binnen België. Het probleem met de bestaande 
bevoegdheidsregel is dat deze de bevoegdheidsverdeling laat sporen met het onderscheid 
tussen de statutaire en de werkelijke zetel, doordat de bevoegdheid van de algemene 
vergadering voor de laatste voortvloeit uit haar bevoegdheid tot statutenwijziging. Beide 
zetelverplaatsingen zouden eigenlijk één beslissing moeten zijn en het 
bevoegdheidsverschil zou in plaats daarvan met het al dan niet overschrijden van de 
landsgrenzen moeten samenvallen. Wellicht heeft de wetgever in het oude 
vennootschapsrecht niet gedacht aan de mogelijkheid van buitenlandse zetelverplaatsing, 
omdat die tot de tweede helft van de twintigste eeuw niet eens mogelijk was (nr. 517) en 
er ook lang weinig behoefte aan bestond. In de geglobaliseerde economie van vandaag en 
met de duidelijke toelating in de rechtspraak van de internationale zetelverplaatsing is er 
nood aan een meer efficiënte bevoegdheidstoewijzing. 
 
Het vastkoppelen van de bevoegdheid tot zetelverplaatsing aan de bevoegdheid tot 
statutenwijziging is nochtans wijdverbreid, al leidt dat in andere landen niet steeds tot 
even inefficiënte bevoegdheidsregels. Ook in Frankrijk moet de maatschappelijke zetel in 
de statuten staan2182, zodat de zetelverplaatsing een statutenwijziging en dus de 
bevoegdheid van de algemene vergadering impliceert2183. De lex societatis is die van de 
werkelijke zetel, waarover de algemene vergadering geen uitspraak doet. Wanneer beide 

                                              
2178 § 179 Abs. 1, tweede zin AktG; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 
IV, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 179, nrs. 29, 158-177. 
2179 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 179, nr. 161. 
2180 Ibid., nr. 163. 
2181 Ibid., nr. 162. 
2182 Art. L. 210-2 Code de commerce. 
2183 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 119-120. 
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zetels verschillen, kan de rechtbank kiezen welke zetel zij in aanmerking neemt2184. Het 
Franse recht komt niettemin iets dichter bij de boven gemaakte aanbevelingen, omdat het 
enigszins onderscheidt naar landsgrenzen: het bepaalt dat de wijziging van nationaliteit 
wel een zaak is voor de algemene vergadering (die zelfs bij unanimiteit beslist)2185 en dat 
het bestuursorgaan zelf tot bepaalde binnenlandse zetelverplaatsingen kan beslissen, nl. 
deze binnen het departement of naar een aangrenzend departement, op voorwaarde dat de 
volgende gewone algemene vergadering deze beslissing ratificeert2186. 
 
Het Duitse recht schrijft eveneens voor dat de zetel in de statuten wordt opgenomen2187, 
waaruit volgt dat de verandering van deze statutaire zetel onder de bevoegdheid van de 
algemene vergadering ressorteert2188. Daarbij blijft enige flexibiliteit bestaan voor het 
bestuursorgaan, doordat de vermelding van de gemeente volstaat, maar een grotere 
vrijheid (bv. door enkel een regio te vermelden) kan niet2189. Tot voor kort was de situatie 
zeer gelijkaardig aan de Belgische en de Franse, daar Duitsland de werkelijke zetelleer 
hanteerde (waarbij de werkelijke en statutaire zetel moesten samenvallen2190). De 
overschakeling naar de incorporatieleer (nr. 535; waarbij beide zetels niet langer hoeven 
samen te vallen) heeft er de bevoegdheidstoewijzing niet efficiënter gemaakt, omdat nog 
steeds niet wordt onderscheiden naargelang de landsgrenzen al dan niet overschreden 
worden. 
 
De boven gedane aanbevelingen betekenen dus geen keuze voor de ene of de andere 
zetelleer. Zolang verschillende zetelleren van toepassing kunnen zijn in ontvangst- en 
vertrekstaat, kunnen beide zetels de lex societatis wijzigen. Zelfs als alle landen eenzelfde 
zetelleer hanteren, is er vanuit bevoegdheidsperspectief niet één dat de voorkeur verdient. 
Een incorporatieleer met een onverkorte bevoegdheid van de algemene vergadering voor 
de statutaire zetel zal net zoals een werkelijke zetelleer met een onverkorte bevoegdheid 
van de algemene vergadering voor werkelijke zetel tot overbodige algemene 
vergaderingen leiden voor binnenlandse verplaatsingen van de statutaire resp. werkelijke 
zetel. 
 
De bevoegdheid van de algemene vergadering voor de zetel die de aanknopingsfactor 
uitmaakt, moet onderscheiden tussen binnenlandse en internationale zetelverplaatsingen. 
Dat onderscheid wordt gemaakt in de Verenigde Staten (waar de incorporatieleer voor 

                                              
2184 Art. L. 210-3, tweede lid Code de Commerce; P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, 
Dalloz, 2013, 119. 
2185 Art. L. 223-30, eerste lid Code de commerce. Een buitengewone algemene vergadering volstaat bij migratie naar 
een land waarmee Frankrijk een verdrag heeft gesloten dat emigrerende vennootschappen daar de nationaliteit 
kunnen bekomen en de rechtspersoonlijkheid kunnen verderzetten, maar bij gebreke aan zule verdragen blijft deze 
bepaling dode letter (art. L. 225-97 Code de commerce; M. COZIAN, A. VIANDIER en F. DEBOISSY, Droit des 
sociétés, Parijs, LexisNexis, 2011, 128). 
2186 Art. L. 225-36 en L. 225-65 Code de commerce (m.b.t. de conseil d’administration resp. de conseil de 
surveillance). 
2187 §§ 5 en 23 (3) (1) AktG. 
2188 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, I, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 5, nr. 28. 
2189 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, I, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 5, nr. 26; G. WIESNER, “Sitz” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener Handbuch des 
Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, nr. 5. 
2190 Oud § 5 (2) AktG. Deze bepaling werd in 2008 geschrapt door de Wet MoMiG (Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen). 
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alle staten geldt), maar in de verkeerde richting. In Delaware bestaat er niet dezelfde band 
tussen de bevoegdheid voor zetelverplaatsing en die voor statutenwijziging als in België 
en Frankrijk. De zetel moet er nochtans (tot op het huisnummer toe) in de charter vermeld 
zijn2191. Daarbij wordt, anders dan in voormelde jurisdicties, expliciet toegelaten dat deze 
verschilt van de werkelijke zetel2192. Het is immers de statutaire zetel die het toepasselijke 
recht bepaalt. Toch is de algemene vergadering niet bevoegd voor een zetelverplaatsing 
naar een andere Amerikaanse staat (hetgeen een andere lex societatis impliceert, 
aangezien het Amerikaanse vennootschapsrecht verschilt van staat tot staat) of naar het 
buitenland. Een “internationale” zetelverplaatsing kan er immers niet door middel van een 
statutenwijziging, maar gebeurt via een fusie met een vennootschap in de andere staat2193. 
Bij fusies beschikt de raad van bestuur over een exclusief initiatiefrecht2194, zodat hij een 
vetorecht heeft over de verhuis van de statutaire zetel naar een andere staat. De 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor de verplaatsing van de statutaire zetel 
binnen een staat en die van de raad van bestuur voor een verplaatsing van de statutaire 
zetel daarbuiten, is precies het omgekeerde van wat boven werd aanbevolen. Bij een 
veralgemeende incorporatieleer, zou de bevoegdheid voor de buitenlandse 
zetelverplaatsing van de algemene vergadering zich in het hier gehanteerde 
rechtseconomische kader m.a.w. mogen beperken tot de statutaire zetel. 
 
539. AANBEVELING DE LEGE FERENDA – Tekens aan de wand dat de huidige bevoegdheid 
van de algemene vergadering voor de binnenlandse verplaatsing van de statutaire zetel 
weinig efficiënt is, zoals hierboven werd betoogd, zijn de twijfel die bestaat over de 
noodzaak van de vermelding van de zetel in de statuten (nr. 525), de toelaatbaarheid en 
het frequente voorkomen van delegatie van deze bevoegdheid (nr. 744 e.v.) en de vraag of 
de wijziging van de statutaire zetel wel een echte beslissingsbevoegdheid en geen zuivere 
registratie van feiten inhoudt (nrs. 535-536). Een meer efficiënte en zuivere oplossing de 
lege ferenda zou erin bestaan ofwel dat het Wetboek van vennootschappen de raad van 
bestuur expliciet toelaat de statutaire zetelvermelding te wijzigen zolang het een adres 
binnen België betreft en behoudens afwijkende statutaire clausule, ofwel dat de zetel niet 
in de statuten hoeft te worden vermeld. Het land waarin de zetel ligt, zou dan wel moeten 
blijken uit de statuten (zoals men zich vroeger kon beperken tot de vermelding van de 
stad; nr. 526), hetgeen impliciet al het geval is doordat de statuten voor een Belgische 
vennootschapsvorm zijn opgesteld, de bepalingen van het Belgische vennootschapsrecht 
volgen en in één van de landstalen zijn opgesteld. Voor een buitenlandse zetelverplaatsing 
is dan hoe dan ook een statutenwijziging vereist, om zich te conformeren aan het recht 
van de ontvangststaat (nr. 502). 
 
De zetel vervult uiteraard ook een rol ten aanzien van derden2195. Boven (nr. 65) werd 
reeds uiteengezet dat de bezorgdheid om de belangen van derden (behoudens 
discontinuïteit; nr. 82) niets afdoet van het rechtseconomische kader van deze studie en 
dus ook niet van de net gedane aanbeveling. De zetel moet derden uiteraard wel bekend 

                                              
2191 Del. Code Ann., tit. 8, §§ 102 (a)(2) en 131(c). 
2192 Del. Code Ann., tit. 8, § 131 (a). 
2193 L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on Competition in Corporate Law”, 
Harvard Law Review 1992, (1435) 1458 en 1470, vn. 118; M. VENTORUZZO, “Empowering Shareholders in 
Directors’ Elections: A Revolution in the Making”, ECFR 2011, (105) 116-117. 
2194 8 Del. Code Ann. § 251. 
2195 Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 391; RONSE, Algemeen deel, 256. 
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zijn. De opname in de statuten is daarvoor niet onontbeerlijk. Ook als de zetel in een 
ander onderdeel van de oprichtingsakte vermeld staat (eerder werd reeds toegelicht dat de 
wet slechts opname in de oprichtingsakte verplicht; nrs. 520 en 525), moet een wijziging 
daarvan ter griffie worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad krachtens art. 74, 1° W.Venn.2196 en wordt die ook opgenomen in de Kruis-
puntbank voor Ondernemingen2197. Bovenal moeten alle akten uitgaande van een NV een 
nauwkeurige aanduiding van de zetel vermelden (art. 78, 3° W.Venn.). Zelfs als de zetel 
niet in de statuten zelf staat, zal hij worden opgenomen in de hoofding van de neergelegde 
versie en uit alle andere vennootschapsdocumenten blijken. 
 

C. Vormgeving van de bevoegdheid van het bestuursorgaan 

540. OPSPLITSING VAN DE BEVOEGDHEID EN NIET VAN DE STATUTEN – Naast de uitvoering 
van beslissingen of verplichtingen en de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, 
bestaan er nog andere statutenwijzigingen zonder inherente belangenconflicten die aan het 
bestuursorgaan zouden kunnen worden toegekend. Boven werd reeds gewezen op de 
minder belangrijke bepalingen, zoals de vennootschapsnaam en het boekjaar. Daaraan kan 
men een aantal bepalingen toevoegen omtrent de organisatie van de vennootschap die niet 
wettelijk voorgeschreven zijn. Eventueel zou men, net zoals voor de zetel (nr. 539), 
kunnen voorstellen om ze uit de statuten te schrappen. Zij zouden even goed kunnen 
voorkomen in een reglement van inwendige orde. Voor bepalingen zoals het boekjaar is 
de publiciteit naar derden toe echter van belang, zodat het behoud ervan in de 
“constitutionele documenten” van de vennootschap de voorkeur kan wegdragen. Dan kan 
men ofwel de bevoegdheid voor de wijziging van statuten opsplitsen tussen de algemene 
vergadering en de raad van bestuur naargelang de betrokken bepaling, ofwel de statuten 
opsplitsen in twee afzonderlijke documenten, waarvan één onder de bevoegdheid van de 
algemene vergadering en één onder die van de raad van bestuur ressorteert. 
 
De Verenigde Staten zijn een typisch voorbeeld van zulke opdeling. De twee 
constitutionele documenten van de vennootschap zijn er de charter (ook wel certificate of 
incorporation) en de bylaws. In Delaware kan men een vennootschap oprichten door een 
charter neer te leggen bij de Department of State2198. Dit document moet voornamelijk de 
vennootschapsnaam, de zetel, het doel van de vennootschap en haar kapitaalstructuur 
vermelden, maar ook meer tijdelijke bepalingen zoals de namen van de oprichters en de 
eerste bestuurders2199. Daarnaast mag de charter ook het aantal bestuurders, de duur van 
hun mandaat en de procedure voor hun ontslag vastleggen, evenals elke bepaling over het 
management van de vennootschap en de bevoegdheden van de organen die niet strijdig is 
met het recht2200 en elke bepaling die in de bylaws mogen of moeten staan2201. De bylaws 

                                              
2196 D. DE MAREZ, “Een nieuwe zetel voor de vennootschap: niet altijd een reden voor een feest…”, P&B 2002, 
(100) 101. Met de online raadpleegbaarheid van het Belgisch Staatsblad is de bekendmaking aldaar overigens meer 
toegankelijk dan de statuten zelf, waarvan men nog papieren kopies moet ophalen ter griffie of laten toesturen. 
2197 Art. 6, § 1 Wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van 
het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 
2003, 4.778. 
2198 Del. Code Ann., tit. 8, § 101(a). 
2199 Del. Code Ann., tit. 8, § 102(a). 
2200 Del. Code Ann. tit. 8, § 102(b). 
2201 Del. Code Ann. tit. 8, § 102(b)(1). 
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vormen het tweede constitutionele document, en worden uitgevaardigd door een algemene 
vergadering die wordt gehouden kort na de oprichting2202. Zij bevatten vooral regels over 
het management, de grootte van de raad van bestuur (indien niet in de charter vermeld) en 
de jaarlijkse algemene vergadering en mogen niet ingaan tegen de bepaling van de 
charter2203. Bij discordantie krijgen de bepalingen van de charter voorrang op die van de 
bylaws2204. De bevoegdheidstoewijzing is verschillend voor charter en bylaws. Voor een 
amendement van de charter beschikt de raad van bestuur over een exclusief initiatiefrecht 
en is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist2205. Het gaat dus om wat verder 
wordt aangemerkt als een gedeelde bevoegdheid (zie nr. 573). In het oorspronkelijke 
common law kon enkel de algemene vergadering de bylaws wijzigen2206, maar vandaag 
kan de charter bepalen – en doet hij dat doorgaans ook2207 – dat de raad van bestuur dat 
ook kan2208, zodat het gaat om een concurrerende bevoegdheid (nr. 574). 
 
Hoewel de opdeling van de constitutionele documenten van de vennootschap interessante 
inspiratie biedt, doet de Amerikaanse invulling ervan dat niet. Het 
onderscheidingscriterium tussen beide documenten ligt immers niet in de 
tegenstrijdigheid van belangen, maar veeleer in het belang van de bepaling. Ook de 
bevoegdheidstoewijzing is weinig wenselijk: verder zal worden aangetoond dat 
concurrerende en gedeelde bevoegdheden een overwicht geven aan de raad van bestuur 
(nrs. 586 e.v.), hetgeen bij inherente belangenconflicten net vermeden moet worden. 
Indien men zou opteren voor een opdeling van de statuten in twee documenten, zou de 
algemene vergadering bevoegd moeten zijn voor het ene en de raad van bestuur voor het 
andere. 
 
De opsplitsing van de statuten in twee documenten kan de tekortkomingen van de 
absolute bevoegdheid van de algemene vergadering inzake statutenwijzigingen niet 
afdoende verhelpen. Voor de zetelverplaatsing en de minder belangrijke 
beslissingsbevoegdheden zou zij dat doen. Voor de gevallen waarin de raad van bestuur 
krachtens zijn uitvoeringsbevoegdheid de statuten zou moeten kunnen wijzigen, schiet 
een opdeling, met nieuwe absolute bevoegdheden tekort. Het gaat dan immers om 
bepalingen die meestal door de algemene vergadering, maar soms ook door de raad van 
bestuur kunnen worden gewijzigd. Dat, samen met het gegeven dat een opsplitsing van de 
statuten een drastische wijziging zou betekenen, maakt een minder absolute 
bevoegdheidsregel inzake de wijziging van statuten, als één enkel document, verkieslijk. 
 

                                              
2202 Del. Code Ann. tit. 8, § 108(a). 
2203 Del. Code Ann. tit. 8, § 109(b). 
2204 D. DREXLER, L. BLACK en A. SPARKS, Delaware Corporation Law and Practice, New York, Matthew Bender, 
2011, § 9.03. 
2205 Del. Code Ann. tit. 8, § 242(b)(1). 
2206 J. COFFEE, Jr., “The Bylaw Battlefield: Can Institutions Change the Outcome of Corporate Control Contests?”, 
University of Miami Law Review 1997, (605) 606, vn. 5; L. HAMERMESH, “Corporate Democracy and Stockholder-
Adopted By-Laws: Taking Back the Street?”, Tulane Law Review 1998, (409) 450. 
2207 D. DREXLER, L. BLACK en A. SPARKS, Delaware Corporation Law and Practice, New York, Matthew Bender, 
2011, § 9.02. 
2208 Del. Code Ann. tit. 8, § 109(a) (nadat de aandelen volstort en eerste bestuurders aangeduid zijn). 
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AFDELING 5. FUSIE EN SPLITSING 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader 

541. FUSIE – Bestuurders kennen een strijdigheid van belangen wanneer er een fusie op til 
staat, die vergelijkbaar is met de inherente belangenconflicten bij overnames. Vooreerst 
kunnen bestuurders vrezen voor ontslag naar aanleiding van de fusie2209. In jurisdicties 
met een ad nutum herroepbaarheid van bestuurders, zoals België, is dan niet zozeer het 
feit dat er eventueel (bij fusie door overneming) of noodzakelijkerwijze (bij fusie door 
oprichting) bestuurders worden aangesteld in de overblijvende vennootschap van belang – 
ontslag kan immers sowieso op elk ogenblik – maar vooral het feit dat een anders 
samengestelde groep van aandeelhouders over de bestuurders zal beslissen. De stemming 
in de algemene vergadering over een fusie vertoont om die reden vaak een treffende 
gelijkenis met een tussentijdse verkiezing of een vertrouwensstemming2210. 
 
Zelfs wanneer bestuurders zeker zijn dat zij na de fusie kunnen aanblijven, riskeert hun 
controle over de vennootschap te verminderen2211. Bestuurders die aan de slag waren in 
een publieke vennootschap met een verspreid aandeelhouderschap met een zekere 
overnamebescherming en massa’s beschikbare cash, kunnen na de fusie geconfronteerd 
worden met een controlerende aandeelhouder, een nijpend cashtekort en een totale 
afwezigheid van overnamebescherming of zelfs aan het roer staan van een private 
vennootschap2212. Omgekeerd kan de fusie de controle of voordelen van aanblijvende 
bestuurders net vergroten, wanneer de fusiekandidaat ruime cashvoorraden en een 
verspreid aandeelhouderschap meebrengt, of eenvoudigweg omdat de bestuurders aan het 
roer staan van een groter bedrijf, met een vergrote macht en prestige tot gevolg. In de VS, 
waar de CEO de facto een groot deel van de bestuursmacht uitoefent, blijken CEO’s zich 
inderdaad tevreden te stellen met een lagere overnamepremie wanneer zij een betere 
positie krijgen in de overblijvende vennootschap2213. Ook in België suggereert de 
vergelijking van de premie die aandeelhouders ontvangen bij een openbaar overnamebod 
met deze die ze ontvangen bij fusie, dat bestuurders er bij fusie een deel van naar zichzelf 
weten te trekken2214. 
 
Op het bovenstaande bestaan er uiteraard uitzonderingen. Bij een met fusie door 
overneming gelijkgestelde verrichting is er bv. geen verandering van aandeelhouderschap, 
zodat veel van de genoemde overwegingen daar niet spelen.  
 
542. SPLITSING – De bovenvermelde inherente belangenconflicten doen zich slechts in 
mindere mate voor bij splitsing. Het gaat daar immers om het opdelen (maar behouden) 
van bestaande activa en passiva, met behoud van de aandeelhoudersstructuur en 
gewoonlijk zonder dat daarbij ontslagen vallen onder de bestuurders. Toch blijft er een 

                                              
2209 E. ROCK, P. DAVIES, H. KANDA en R. KRAAKMAN, “Fundamental Changes” in KRAAKMAN et al., Anatomy, 
(183) 197. 
2210 F. EASTERBROOK en D. FISCHEL, “Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics 1983, (395) 416. 
2211 L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, 833. 
2212 Zie E. ROCK, P. DAVIES, H. KANDA en R. KRAAKMAN, “Fundamental Changes” in KRAAKMAN et al., Anatomy, 
(183) 197. 
2213 J. WULF, “Do CEOs in Mergers Trade Power for Premium? Evidence from ‘Mergers of Equals’”, Journal of 
Law, Economics and Organization 2004, (60) 87. 
2214 K. GEENS, “De nieuwe wet inzake fusies en splitsingen”, TRV 1993, (53) 63. 
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inherent belangenconflict bestaan: bestuurders zouden, indien zij bevoegd zouden zijn 
voor splitsing, de transactie bv. kunnen aanwenden om hun positie te versterken in de 
statuten van de overnemende vennootschappen2215. 
 

§ 2. Korte toetsing van het huidige recht 

543. EENSGEZINDHEID OVER DE PRINCIPIËLE BEVOEGDHEID – Het Wetboek van 
Vennootschappen vergt expliciet de tussenkomst van de algemene vergadering voor fusie 
(artt. 699, § 1 en 712, § 1 W.Venn.), grensoverschrijdende fusie (art. 772/11, § 1 
W.Venn.), splitsing (artt. 736 en 751 W.Venn. voor splitsing door overneming resp. door 
oprichting) en met fusie gelijkgestelde verrichtingen (art. 722, § 1 W.Venn.)2216. Zoals 
men weet, zijn deze bevoegdheden vastgelegd in de Derde2217, Zesde2218 en Tiende2219 
Vennootschapsrichtlijnen, naar aanleiding waarvan deze rechtsfiguren expliciet in de 
Belgische Vennootschappenwet werden ingevoerd. Voordien werd de fusie niet als 
zelfstandige rechtsfiguur geregeld door de Belgische Vennootschappenwet, maar bereikte 
men eenzelfde resultaat door ontbinding en inbreng in de andere vennootschap2220. Ook 
toen stond de bevoegdheid van de algemene vergadering buiten kijf: zij werd gebaseerd 
op haar bevoegdheid voor statutenwijzigingen en meer bepaald tot kapitaalverhoging (in 
de overnemende vennootschap) en haar bevoegdheid tot ontbinding (in de verdwijnende 
vennootschap)2221. Enige tijd deed de raad van bestuur van de opslorpende vennootschap 
de transactie soms zelf, op basis van de sinds 1984 toegelaten machtiging inzake 
toegestaan kapitaal, maar sinds 1993 wordt dat niet meer mogelijk geacht2222.  
 
De Belgische wetgever maakte initieel geen gebruik van een aantal facultatieve 
uitzonderingen in de Derde en Zesde Richtlijn op de vereiste tussenkomst van de 
algemene vergadering voor bepaalde fusies en splitsingen door overneming van een 
dochtervennootschap2223. In 2009 heeft een simplificatierichtlijn inzake fusies en 
                                              
2215 E. ROCK, P. DAVIES, H. KANDA en R. KRAAKMAN, “Fundamental Changes” in KRAAKMAN et al., Anatomy, 
(183) 213. 
2216 De regels zijn van toepassing op alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid behalve de 
landbouwvennootschap en de economische samenwerkingsverbanden (art. 670 W.Venn.). De met splitsing 
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) wordt niet expliciet geregeld in het Wetboek van vennootschappen. De 
regels voor de eigenlijke splitsing worden mutatis mutandis van toepassing geacht (K. BYTTEBIER, Handboek fusies 
en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 188-189), zodat de algemene vergaderingen van de betrokken 
vennootschappen de transactie moeten goedkeuren (K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 193). 
2217 Art. 7, § 1 Derde Richtl. Raad nr. 78/855, 9 oktober 1978 betreffende fusies van naamloze vennootschappen, 
Pb.L. 20 oktober 1978, afl. 295, 36.  
2218 Art. 5, § 1 Splitsingsrichtlijn. 
2219 Art. 9, § 1 Richtl. Parl. en Raad nr. 2005/56, 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen, Pb.L. 25 november 2005, afl. 310, 1. 
2220 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 42-43; K. GEENS, “De nieuwe wet 
inzake fusies en splitsingen”, TRV 1993, (53) 54; K. GEENS, “Fusie en splitsing als constitutieve rechtshandelingen” 
in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke 
aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, (11) 15. 
2221 GILSON, Les modifications aux statuts, 317-319. 
2222 Verslag namens de commissie handels- en economisch recht, Parl.St. Kamer 1991-92, nr. 491/5, 9; K. GEENS, 
“De nieuwe wet inzake fusies en splitsingen”, TRV 1993, (53) 65; T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, 
Brussel, Kluwer, 1993, 126. 
2223 Art. 25 Fusierichtlijn (geruisloze fusie); art. 27 Fusierichtlijn (fusie met 90% dochtervennootschap); art. 20 
Splitsingsrichtlijn (“geruisloze” splitsing). Deze werden recent omgezet in Belgisch recht. Zie daarnaast de (nog 
steeds) facultatieve en niet in Belgisch recht omgezette uitzonderingen voor overnemende vennootschappen bij 
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splitsingen een deel van deze uitzonderingen verplicht gesteld2224, met toepassing van het 
in dit proefschrift verdedigde materialiteitscriterium, nl. de beperkte economische 
relevantie van fusies tussen moeder- en dochtervennootschappen indien het stemrecht van 
de moedervennootschap 90 percent of meer omvat van de effecten met stemrecht in de 
dochtervennootschap en van splitsingen van vennootschappen in nieuwe 
vennootschappen die eigendom zijn van de aandeelhouders in een verhouding die 
evenredig is met hun rechten in de gesplitste vennootschap2225. Sinds de implementatiewet 
van 8 januari 2012 kan de raad van bestuur in alle betrokken vennootschappen onder 
bepaalde voorwaarden zelfstandig beslissen over een geruisloze (of “gelijkgestelde”) fusie 
(d.i. wanneer de overnemende vennootschap alle stemgerechtigde effecten van de 
overgenomen vennootschap heeft; art. 722, § 6 W.Venn.). Ook is het voor een fusie door 
overneming niet langer nodig een algemene vergadering te houden in de overnemende 
vennootschap wanneer de overnemende vennootschap minstens 90 percent van de 
stemgerechtigde effecten heeft in de overgenomen vennootschap en aan bepaalde 
openbaarmakingsvereisten is voldaan (art. 699, § 6 W.Venn.). Tot slot hoeft de algemene 
vergadering van de gesplitste vennootschap niet bijeen te komen voor een “geruisloze” 
splitsing, waarbij de verkrijgende vennootschappen reeds alle stemgerechtigde effecten in 
de gesplitste vennootschap hebben (art. 736, § 6 W.Venn.), indien aan bepaalde 
openbaarmakingsvereisten is voldaan. Hoewel de vrijstelling van de bijeenroeping van de 
algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet uitdrukkelijk is uitgebreid 
naar de grensoverschrijdende fusies, neemt men aan dat zulks impliciet volgt uit de 
verwijzingsbepaling vervat in art. 772/1 W.Venn.2226 Grensoverschrijdende fusies met een 
100%-dochtervennootschap waren reeds vroeger, in uitvoering van de Tiende richtlijn2227, 
vrijgesteld van goedkeuring door de algemene vergadering door de overgenomen 
vennootschap (art. 772/11, § 1, laatste lid W.Venn.). Al deze uitzonderingsgevallen zijn 
bijgevolg een residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan (i.v.m. een betwisting 
daaromtrent, zie nrs. 241 en 713). 
 
544. VERWIJZING– In tegenstelling tot de principiële keuze voor de bevoegdheid van de 
algemene vergadering is de precieze betekenis van het fusie- of splitsingsvoorstel voor de 
bevoegdheidsverdeling een punt van discussie. Het gaat hier om een mogelijke verfijning 
van de binaire keuze tussen algemene vergadering en raad van bestuur, die wordt 
onderzocht in het derde deel van dit proefschrift (nrs. 600 e.v.). Ook de bevoegdheid voor 
de statutenwijzigingen naar aanleiding van een fusie of splitsing komen in het derde deel 
aan bod (nr. 713). 
 

                                                                                                                                                   
binnenlandse (art. 8 Fusierichtlijn) en grensoverschrijdende fusie (art. 9, derde lid Richtlijn Grensoverschrijdende 
Fusie) en voor verkrijgende vennootschappen bij splitsing (art. 6 Splitsingsrichtlijn). 
2224 Richtl. 2009/109/EG Europees Parlement en Raad, 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 
77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en 
documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft, Pb.L. 2 oktober 2009, afl. 259, 14. 
2225 Ov. 10 Richtlijn 2009/109/EG. 
2226 R. UZIEBLO en C. MICHIELS, “De wet van 8 januari 2012: een (luk)rake poging naar meer eenvoud bij fusies en 
splitsingen?”, TRV 2012, (373) 397; J. VERMEYLEN en A. DAUWE, “De binnenlandse en de grensoverschrijdende 
fusie- en splitsingsprocedures na de wet van 8 januari 2012: een kritische analyse”, RW 2012-13, (962) 978. 
2227 Art. 15, eerste lid Tiende Richtlijn. 
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AFDELING 6. OMZETTING 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader 

545. MEERDERE INHERENTE BELANGENCONFLICTEN – Bij de omzetting van 
vennootschappen kennen bestuurders meerdere inherente belangenconflicten. De meest 
directe strijdigheid van belangen ligt in het gegeven dat de omzetting een einde maakt aan 
het mandaat van de bestuurders en gevolgd wordt door nieuwe benoemingen2228. Maar 
ook indien de bestuurders er door omstandigheden op kunnen vertrouwen dat zij opnieuw 
zullen worden benoemd in de nieuwe vennootschapsvorm, blijft er een belangrijk 
potentieel voor inherente belangenconflicten. De omzetting van een NV in een andere 
vennootschapsvorm impliceert immers een keuze voor een heel ander regelsysteem. Een 
aantal van de nieuwe regels die van toepassing worden na de omzetting hebben een 
dusdanige weerslag op de positie van de bestuurders dat zij manifest een belangenconflict 
hebben bij de keuze voor die regels. Zo kan de omzetting van een NV in een Comm.VA 
gebruikt worden als beschermingsconstructie2229. Boven (nr. 460) werd het inherente 
belangenconflict van de bestuurders bij beschermingsconstructies reeds uit de doeken 
gedaan. Een omzetting in een BVBA kan bedoeld zijn om de ad nutum herroepbaarheid 
van de bestuurder te vermijden en in de plaats daarvan met een benoeming als statutaire 
(en dus moeilijk te ontslaan) zaakvoerder te werken2230. Het inherente belangenconflict 
van bestuurders bij de modaliteiten van hun ontslag kwam eveneens boven (nrs. 315-324) 
al aan bod. Een andere mogelijke reden voor het verlaten van de vennootschapsvorm van 
de NV kan zijn om de overdraagbaarheid van aandelen te beperken en zo de 
vennootschap te beschermen tegen de intrede van ongewenste derden en dus ook tegen de 
overname van de controle2231. Bij deze beïnvloeding van het aandeelhouderschap bestaan 
eveneens inherente belangenconflicten in hoofde van de bestuurders (nrs. 460). 
 

§ 2. Korte toetsing van het huidige recht 

546. EENSGEZINDHEID OVER DE PRINCIPIËLE BEVOEGDHEID – Zoals boven (nr. 517) 
toegelicht, is sinds 1967 de vorm vatbaar voor wijziging onder zelfde voorwaarden als 
deze die gelden voor een doelwijziging (huidig artt. 774-788 W.Venn.), waarmee de 
bevoegdheid van de algemene vergadering onomstotelijk vaststaat. 
 

                                              
2228 G. RAUCQ, Sociétés anonymes, III, in Rép. Not., Brussel, Larcier, 1972, 257; R. VAN ASBROECK, “Omzetting van 
de N.V. in een andere rechtsvorm” in H. BRAECKMANS (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., I.6.4., 
10. 
2229 Zie daarover: P. DE BANDT, “De omzetting van een N.V. in een commanditaire vennotschap op aandelen: een 
passende beschermingsconstructie in het kader van onvriendelijke overnames”, Jura Falc. 1991-92, 67-89. 
2230 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 846; B. DE CALUWE en S. VAN LOOCK, Omzetting en 
aansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN OEVELEN, M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek 
vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2006, III.3-7. 
2231 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 846; B. DE CALUWE en S. VAN LOOCK, Omzetting en 
aansprakelijkheid” in P. ERNST, A. FRANÇOIS, A. VAN OEVELEN, M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek 
vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 2006, III.3-7. 
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AFDELING 7. ONTBINDING EN VEREFFENING 

§ 1. Toepassing van het rechtseconomische kader 

547. BIJ CONTINUÏTEIT – Het besluit tot ontbinding en invereffeningstelling en dat tot 
afsluiting van de vereffening raken wezenlijk de positie van de bestuurders. De 
ontbinding stelt immers van rechtswege een einde aan hun mandaat2232 en zo ook aan alle 
voordelen die dat mandaat met zich meebracht2233. Bestuurders hebben daardoor een 
eigen belang bij het voortbestaan van de vennootschap, ook als dat niet in belang van de 
vennootschap zelf is. Het voortbestaan van de vennootschap is immers geen doel op zich. 
Het vennootschapsbelang ligt veeleer in “haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en 
voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel. In dit laatste ligt een 
begrenzing van het vennootschappelijk belang besloten. Het doel is uiteindelijk gericht op 
het behalen van winst, op de rentabiliteit van het bijeengebrachte kapitaal. Is deze 
rentabiliteit niet langer genoegzaam te verwezenlijken, ook niet in de toekomst, dan 
verliest de vennootschap het belang bij haar bestaan dat immers geen doel is op zich 
zelf.”2234 
 
Niet alleen de keuze voor de ontbinding, maar ook de modaliteiten daarvan kunnen 
aanleiding geven tot belangenconflicten bij bestuurders. Zij krijgen immers in zekere zin 
te maken met wat men in de speltheorie een final period of end period noemt (zie ook 
nr. 460). Omdat duidelijk is wanneer het “spel” over zal zijn, ontstaat het zgn. end of 
period probleem of final period problem: een serie sanctiemechanismen, zoals het ontslag 
en (zij het in mindere mate in Europa; nr. 87) de disciplinerende werking van de markten, 
zijn niet meer beschikbaar wanneer de bestuurder niet naar behoren handelt, omdat zij 
volgende “spellen” veronderstellen. Bestuurders en management zouden daardoor wel 
eens in de verleiding kunnen komen om zich private voordelen toe te eigenen in de loop 
van de ontbinding en vereffening indien zij daarvoor bevoegd zouden zijn2235. 
 
548. BIJ (NAKENDE) DISCONTINUÏTEIT – Het voorgaande gaat ervan uit dat de 
vennootschap niet in discontinuïteit verkeert of dreigt te verkeren. Meestal is dat ook niet 
zo en kan de exploitatie gedurende de vereffening worden voortgezet of eventueel zelfs 
going concern worden overgenomen2236. In die gevallen is het rechtseconomische kader 
onverkort van toepassing. Dat is anders wanneer de schulden de activa overschrijden. 
Zoals in hoofdstuk I.2 opgemerkt (nr. 82), vallen de optimale incentieven van de 
aandeelhouders dan weg en is er een belangrijke rol weggelegd voor de schuldeisers. 
Omdat de aandeelhouders (nagenoeg) niets meer te verwachten hebben, hebben zij 
immers incentieven om de ontbinding te blijven uitstellen en ondertussen risicovolle 
projecten aan te gaan2237. 
 

                                              
2232 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 826. 
2233 L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 897. 
2234 J. MAEIJER, Het belangenconflict in de naamloze vennootschap, Deventer, Kluwer, 1964, 6-7. 
2235 De aansprakelijkheidssanctie blijft uiteraard bestaan, zodat de voordelen niet onbegrensd zijn. Zie ook L. 
BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 898-899. 
2236 B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 64-65. 
2237 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 604. 
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§ 2. Korte toetsing van het huidige recht 

549. EENSGEZINDHEID OVER DE PRINCIPIËLE BEVOEGDHEID – Het Wetboek van 
vennootschappen stipuleert ondubbelzinnig dat de algemene vergadering beslist over de 
vrijwillige ontbinding en invereffeningstelling overeenkomstig de regels voor 
statutenwijziging (art. 645, tweede lid W.Venn.). Vroeger ontkenden sommige auteurs dat 
de voortijdige ontbinding van een voor onbepaalde duur opgerichte vennootschap een 
statutenwijziging uitmaakte2238, maar zonder de bevoegdheid van de algemene 
vergadering in twijfel te trekken. Verwant met de ontbinding is de wijziging van de duur 
van een vennootschap die voor bepaalde duur werd opgericht. Ook deze beslissing vergt 
een statutenwijziging en behoort daarmee tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering2239. Art. 184, § 1 W.Venn. schrijft ook voor dat de algemene vergadering in 
beginsel (zie nr. 550) de vereffenaar benoemt. Deze bevoegdheid ligt in verlengde van 
haar bevoegdheid tot benoeming van de bestuurders2240 en staat op zich niet ter discussie. 
Ook de vereiste homologatie door de voorzitter van de rechtbank van koophandel (art. 
184, § 2 W.Venn.) doet niet af aan de interne bevoegdheid van de algemene vergadering. 
 
Gedurende de vereffening blijft de algemene vergadering bestaan als orgaan, zij het met 
sterk verminderde bevoegdheden2241. Deze vermindering van bevoegdheden komt echter 
niet ten gunste van de bestuurders, maar van de vereffenaar, zodat op die manier het 
probleem van de inherente belangenconflicten van bestuurders niet aan de orde is. 
 
Onbetwistbaar is tot slot ook de bevoegdheid van de algemene vergadering om de 
vereffening af te sluiten, die impliciet volgt uit art. 194 W.Venn.2242 Bij die gelegenheid 
beslist de algemene vergadering ook over de kwijting van de vereffenaar(s) (art. 194, 
tweede lid W.Venn.). Tot de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen in 1999 
waren zelfs twee vergaderingen noodzakelijk voor de sluiting van de vereffening (oud art. 
188 Venn.W.). Ontbinding en sluiting van de vereffening kunnen onder bepaalde 
voorwaarden overigens ook in één enkele akte plaatsvinden. Sinds de Wet van 19 maart 
2012 staat deze mogelijkheid expliciet te lezen in art. 184, § 5 W.Venn. Ook voordien 
werd dit reeds mogelijk geacht (zelfs vóór 1999), maar er was twijfel over ontstaan na de 
Wet van 20062243. 
 
550. VERWIJZING – De principiële bevoegdheid van de algemene vergadering tot 
ontbinding en sluiting van de vereffening staan vast. Haar bevoegdheid tot benoeming van 
de vereffenaar is volgens art. 184, § 1 W.Venn. lijkt op het eerste gezicht van aanvullend 
recht. De statuten kunnen immers in een andere regeling voorzien van de vereffening. 

                                              
2238 FREDERICQ, Traité, V, 843, nr. 609; RESTEAU, Traité, IV, 62; RONSE, Algemeen deel, 513. Contra GILSON, Les 
modifications aux statuts, 286. 
2239 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 788; GILSON, Les modifications aux statuts, 279. 
2240 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866, in GUILLERY, Commentaire législatif, 141, nr. 76 (“En 
attribuant à la majorité ce même droit dans la nomination des liquidateurs, on ne fait qu’étendre à ce cas 
l’organisation même des pouvoirs sociaux.”) 
2241 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 823-824. 
2242 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 850; H. BRAECKMANS, “Vereffening van 
vennootschappen buiten faillissement” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), 
Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (173) 208; GEENS et al., 
“Overzicht”, TPR 2012, 623. 
2243 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 853; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 623-624. 
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Daarbij is twijfel gerezen over de vraag of de algemene vergadering deze bevoegdheid 
zonder meer kan overdragen, een kwestie die onderzocht wordt in nr. 741. Ook de 
verhouding van de ontbindingsbevoegdheid met de bevoegdheid van de raad van bestuur 
om te beschikken over vennootschapsactiva, is voer voor discussie (daarover uitgebreid 
afdeling 1 van dit hoofdstuk). 
 
551. DEFICITAIRE VEREFFENING – In zekere zin werden schuldeisers reeds betrokken bij 
deficitaire vereffeningen, zoals het rechtseconomische kader voorschrijft, op basis van 
Cassatierechtspraak uit 2003. Het Hof van Cassatie oordeelde toen dat deficitaire 
vereffeningen mogelijk zijn, en geen faillissement noodzaken, zolang het krediet niet 
wankelt. Dat veronderstelt onder meer dat de vereffening (en daarmee gepaard gaand de 
gedeeltelijke uitbetaling) de instemming en het vertrouwen van de schuldeisers 
wegdraagt, of minstens van een betekenisvolle meerderheid daarvan2244. De bekommernis 
om het lot van de schuldeisers lag ook aan de basis van de Wet 2 juni 2006 die de 
vereffeningsprocedure wijzigde2245. Het wetsvoorstel beoogde een regeling uit te werken 
voor de deficitaire vereffeningen die de positie van schuldeisers moest verbeteren. Om die 
reden zou voor deficitaire of potentieel deficitaire vereffeningen alleen de rechtbank van 
koophandel gemachtigd zijn om vereffenaars aan te stellen en zou de algemene 
vergadering enkel bevoegd blijven voor de andere vereffeningen2246. Vermits het 
onderscheid tussen beide moeilijk te maken is, werd het toezicht van de rechtbank van 
koophandel uiteindelijk uitgebreid tot de niet-deficitaire vereffening2247. Hoewel de 
beperking van de bevoegdheid van de algemene vergadering toe te juichen valt wat de 
deficitaire vereffeningen betreft, kan men eraan twijfelen of een rechterlijke tussenkomst 
op basis van formele criteria het beste alternatief is, al is dat een andere discussie. 
 
552. ALARMBELPROCEDURE – In het licht van dezelfde bekommernis om de schuldeisers 
kan men de alarmbelprocedure situeren, volgens dewelke de bestuurders de algemene 
vergadering moeten bijeenroepen om over de ontbinding of maatregelen te beraadslagen 
indien het netto-actief beneden de drempel van de helft of een vierde van het kapitaal 
duikt (art. 633 W.Venn.) en de mogelijkheid voor iedere belanghebbende om de 
ontbinding van de vennootschap te vorderen wanneer het netto-actief gedaald is tot 
beneden het wettelijk minimumkapitaal (art. 634 W.Venn.). Deze regeling, die reeds 
bestond in de Vennootschappenwet van 18732248, werd in de oudere rechtsleer meer 
begrepen als een techniek om de aandeelhouders te beschermen en hen meer bepaald toe 
te laten een verder verlies van hun inbreng te vermijden door de vennootschap 
onmiddellijk te ontbinden2249. De mogelijkheid voor belanghebbenden om de 
                                              
2244 Cass. 6 maart 2003, Arr.Cass. 2003, 571, concl. T. WERQUIN, Pas. 2003, 475, concl. T. WERQUIN, TRV 2003, 
413, concl. T. WERQUIN, noot, JT 2003, 598, JLMB 2004, 48, noot, RW 2003-04, 1106, noot, RABG 2003, 1179, 
concl. T. WERQUIN, noot S. LOOSVELD. Zie H. BRAECKMANS, “Vereffening van vennootschappen buiten 
faillissement” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele ontwikkelingen 
inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (173) 185-186; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 603. 
2245 Wet 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te 
verbeteren, BS 26 juni 2006, 32.226 
2246 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure van 
verliesgevende vennootschappen of potentieel verliesgevende te verbeteren, Parl. St. Kamer, 2004-2005, nr. 1906/1, 
3, 5 en 7; Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 1906/5, 7-11. 
2247 Zie Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 1906/5, 12, 20, 28, 44 en 56. 
2248 Art. 72 Venn.W. 1873. 
2249 PASSELECQ, Traité, nr. 3206; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 605-606 en 609; 
WAUWERMANS, Manuel pratique, nr. 907; VAN RYN, Principes, I, nr. 895. 
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vennootschap te laten ontbinden bij de drempel van het wettelijk minimumkapitaal gaf 
uiting aan de idee dat dan niet meer voldaan is aan een hoofdvoorwaarde voor het bestaan 
van de vennootschap, zodat men eigenlijk zelfs zou kunnen zeggen dat ze van rechtswege 
ontbonden was2250. Gaandeweg werd de regeling van de huidige artt. 633-634 W.Venn. 
meer als een maatregel van schuldeisersbescherming, en in het bijzonder 
kapitaalbescherming, gepercipieerd2251. Zij werd in die gedachtengang ook op Europees 
niveau voorgeschreven2252. 
 
In de hypothese van art. 633 W.Venn. blijft het de algemene vergadering die oordeelt over 
het al dan niet ontbinden van de vennootschap2253. Wanneer het kapitaal aangevreten 
wordt, kan men aandeelhouders nochtans niet meer volledig als residuaire eisers met 
optimale incentieven beschouwen. Doordat slechts een deel van hun inbreng meer op het 
spel staat, krijgen (zelfs matig risico-averse) aandeelhouders een belang bij het nemen van 
overdreven risicovolle projecten met een kleine kans op grote winst. In die situatie mag de 
algemene vergadering niet zonder meer bevoegd zijn, temeer daar zij niet aansprakelijk is 
voor haar besluit, ook als ze ten onrechte beslist tot verderzetting van de activiteit2254. De 
rol van belanghebbenden in de hypothese van art. 634 W.Venn. is in die zin meer 
begrijpelijk. De mathematische drempel van dit artikel is echter een zeer onvolkomen 
benadering van de hypotheses waarin de incentieven van de aandeelhouder 
tekortschieten2255. Op het eerste gezicht lijkt het moeilijk om de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling van een vaag criterium zoals continuïteit te laten afhangen. Toch 
bestaan er op het eerste gezicht mogelijkheden in de bestuurdersaansprakelijkheid voor 
het voortzetten van een reddeloos verloren onderneming (“wrongful trading”). De vraag 
is wat bestuurders van reddeloos verloren ondernemingen, die nog niet aan de 
voorwaarden van het faillissement voldoen, dan wel moeten doen2256. Naast de meest voor 
de hand liggende oplossing, nl. het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie, kan de 
ontbinding dan een redelijke oplossing zijn. Bestuurders kunnen daartoe weliswaar een 
algemene vergadering bijeenroepen, maar ze kunnen de ontbindingsbeslissing niet 
opleggen (behalve de facto, door ontslag te nemen). Internationaal leest men dat 
bestuurders zelfs verplicht zijn de vennootschap te ontbinden2257. In hoofdstuk III.2 zal 
worden aangetoond dat men bij het bestaan van een dergelijke verplichting ook in België 
de bevoegdheid van de raad van bestuur tot ontbinding zou kunnen aannemen. Op de 
hypothese van wrongful trading zelf wordt echter niet verder ingegaan, daar de focus van 
dit proefschrift op vennootschappen in going concern ligt. 
 

                                              
2250 Gedr.St. Senaat 1934-35, 21, nr. 25; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 611. 
2251 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 804; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 607. 
2252 Art. 17 Tweede Richtlijn. 
2253 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 561-563. 
2254 Zie B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 95. 
2255 Een vennootschap in staking van betaling zal zo goed als altijd ook in alarmbelprocedure verzeild raken (TAS, 
Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 523), al is het maar omdat een vennootschap in discontinuïteit 
verkeert waarderingsmethoden moet hanteren die op de vermoedelijke realisatiewaarde van de activa berusten (B. 
TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 76 en de bronnen aldaar geciteerd). 
2256 De grens tussen beide valt in de praktijk niet altijd scherp te trekken (M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Een 
ongeluk komt nooit alleen. Hoe weegt de insolventie van de vennootschap op de bestuurdersaansprakelijkheid?” in 
K. GEENS (ed.), Themis – Vennootschap- en financieel recht, Brugge, Die Keure, 2011, (1) 26 en 33). 
2257 Eerste Winterrapport, 68. 
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AFDELING 8. FAILLISSEMENT EN GERECHTELIJKE REORGANISATIE 

§ 1. Aanvraag faillissement 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

553. NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN HET RECHTSECONOMISCHE KADER – Soms wordt er 
gepleit voor bevoegdheid van de algemene vergadering voor de aanvraag van het 
faillissement, op basis van een analogie met andere structuurwijzigingen2258. O.i. gaat het 
om radicaal verschillende situatie, die net noopt tot uitsluiting van de algemene 
vergadering. Deze uiteenzetting wordt beknopt gehouden omdat zij eigenlijk buiten de 
reikwijdte van het ontworpen rechtseconomische kader valt. Het kader van deze studie 
gaat immers uit van ondernemingen in going concern. Wanneer de continuïteit van de 
onderneming in gevaar is, hebben aandeelhouders er belang bij excessieve risico’s aan te 
gaan. Hun inbreng zijn ze toch al (grotendeels) kwijt en voor meer kunnen ze niet 
aangesproken worden, zodat elke verdere toename van het passief door de schuldeisers 
wordt gedragen (die dan nog minder van hun vordering kunnen recupereren), terwijl 
eventuele grote winsten na uitbetaling van de schuldeisers volledig aan de aandeelhouders 
toekomen. In deze situatie zijn aandeelhouders de facto geen residuele eisers meer met 
optimale prikkels, maar zijn de schuldeisers dat. Zij zijn beter geplaatst om beslissingen te 
nemen voor de vennootschap en zelfs de raad van bestuur kan desnoods een rol spelen 
wegens diens minder strijdige belangen dan die van de aandeelhouders (zie nr. 82). Ook 
een beschouwing van de transactiekosten weegt in het nadeel van de algemene 
vergadering: de algemene vergadering is slecht geplaatst voor de permanente opvolging 
van de situatie van de vennootschap en de beoordeling of de vennootschap failliet is; het 
bijeenroepen van een algemene vergadering kan kostbare tijd verspillen en enorme 
confidentialiteitskosten veroorzaken: als publiek bekend wordt dat een faillissement 
nakend is, zouden mogelijke reorganisatieplannen daardoor kunnen mislukken. 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

554. VERPLICHTING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR – De Belgische wetgever legt de 
vennootschap een verplichting op om het faillissement aan te vragen wanneer aan de 
voorwaarden is voldaan en laat ook de schuldeisers toe de onderneming te dagvaarden in 
faillissement (art. 6 Faill.W.). Verder (nr. 692) zal worden uiteengezet dat de uitvoering 
van de verplichting tot aangifte van het faillissement naar positief recht aan de raad van 
bestuur toekomt, omdat de vennootschap over geen enkele beslissingsmarge beschikt. Bij 
een daaropvolgende faillietverklaring neemt de curator de bevoegdheden over. Zonder op 
deze kwestie dieper te willen ingaan, zij er kort op gewezen dat deze keuze van de 
wetgever perfect past in de net gemaakte vaststelling dat de algemene vergadering geen 
geschikte beslissingsnemer meer is bij insolventie en dat de raad van bestuur slechts als 
noodoplossing een rol kan spelen. 
 

                                              
2258 M. OLAERTS, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van 
bestuurders en aandeelhouders, Antwerpen, Intersentia, 2007, 323-327. 
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§ 2. Gerechtelijke reorganisatie 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

555. NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN HET RECHTSECONOMISCHE KADER – Een vennootschap 
kan het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvragen wanneer haar 
continuïteit wel “onmiddellijk of op termijn” bedreigd is (art. 23, § 1 WCO). Een 
dergelijke dreiging wordt vermoed wanneer de verliezen het netto actief hebben herleid 
tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (art. 23, § 2 WCO) en dus aan de 
voorwaarden van de zgn. “alarmbelprocedure” voldoet (zie nr. 552). Hoewel de 
continuïteit op dat ogenblik nog niet aangetast is, moet er dus wel een reële dreiging 
bestaan. Ook deze situatie tast de optimale incentieven van de aandeelhouders als 
residuaire eisers aan. Wanneer de aandelen al een deel van hun waarde verloren hebben of 
daar een significante probabiliteit toe bestaat, gaan rationele (zelfs licht risico-averse) 
aandeelhouders op basis van een kansberekening kiezen om overdreven risico’s te nemen, 
net zoals boven reeds werd opgemerkt bij de deficitaire vereffening (nr. 548). Zij zullen 
dan misschien geneigd zijn de bescherming tegen schuldeisers te misbruiken of deze net 
te vermijden om te ontsnappen aan het toezicht van de rechtbank van koophandel (zie art. 
19 WCO). De algemene vergadering is daarom niet goed geplaatst om te beslissen om al 
dan niet een gerechtelijke reorganisatie in te zetten. Meer nog, deze beslissing en de 
afweging van de voor- en nadelen ervan, is een technische beleidsbeslissing, zodat ook 
vanuit het oogpunt van transactiekosten de raad van bestuur het meest geëigende orgaan 
is. 
 

B. Korte toetsing van het huidige recht 

556. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR – De wet stipuleert dat het initiatiefrecht 
inzake gerechtelijke reorganisatie exclusief bij de schuldenaar ligt (art. 17 WCO), maar 
verduidelijkt niet welk orgaan daartoe bevoegd is in vennootschappen. Een eerste 
mogelijke redenering wijst de raad van bestuur aan op basis van het adagium “qui peut le 
plus, peut le moins”: als de raad van bestuur het faillissement kan aanvragen, zou hij a 
fortiori een gerechtelijke reorganisatie kunnen aanvragen2259. O.i. kan de aanvraag van 
gerechtelijke organisatie niet als de mindere beslissing gezien worden ten opzichte van de 
aangifte van het faillissement. Zoals boven reeds aangehaald (nr. 554) en verder 
uiteengezet (nrs. 692) is de aangifte van het faillissement (wanneer aan voorwaarden 
voldaan is) niet meer dan de uitvoering van een wettelijke verplichting, zodat er geen 
beslissing meer genomen hoeft te worden. De gerechtelijke reorganisatie daarentegen is 
een vrije keuze van de schuldenaar2260 en vergt bijgevolg wél nog een beslissing, zodat de 
bevoegdheidsvraag zich er wel stelt. Het adagium qui peut le plus, peut le moins speelt 

                                              
2259 COIPEL leest deze redenering in de opmerking van het Hof van Cassatie in het boven reeds besproken arrest van 
21 september 1989 dat de raad van bestuur met een concordaat een faillissement kan vermijden (M. COIPEL, 
“Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le dépôt d’une 
requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 43). COIPEL wijst 
dit af om reden dat een concordaat, althans één met boedelafstand, ingrijpender kan zijn dan faillissement (ibid., 43-
44). 
2260 Zie Kh. Brussel 17 januari 1957, JCB 1957, (65) 69-70 (i.v.m. het oude gerechtelijk akkoord, maar de redenering 
blijft geldig). 
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hier dus niet, en de bevoegdheid van het bestuursorgaan tot uitvoering van wettelijke 
verplichtingen is evenmin relevant. 
 
De bevoegdheid tot aanvraag van opening van een gerechtelijke reorganisatie behoort o.i. 
tot de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan. De bevoegdheid van het 
bestuursorgaan om het initiatief te nemen voor een gerechtelijke reorganisatie of, vroeger, 
een gerechtelijk akkoord, wordt inderdaad ruim aanvaard, al werd daar vroeger meestal 
een uitzondering gemaakt voor het gerechtelijk akkoord met boedelafstand2261 (zie ook 
nr. 421). Het Hof van Cassatie maakte in het reeds geciteerde (nr. 423) Tubemeuse-arrest 
van 21 september 1989 echter duidelijk dat de residuaire bevoegdheid van de raad van 
bestuur voor het vroegere gerechtelijke akkoord ook dat wegens ontoereikend actief 
omvat2262. O.i. dringt zich ook vandaag geen onderscheid op naargelang bij de 
gerechtelijke reorganisatie al dan niet een overdracht onder gerechtelijk gezag 
gecontempleerd wordt (in de mate dat dat al van begin duidelijk zou zijn). De overdracht 
is in deze omstandigheden (vgl. afdeling 1]) geen overschrijding van het doel, maar net 
een laatste poging om dat doel nog zoveel mogelijk te kunnen verwezenlijken. Wat er ook 
van zij, de bevoegdheid van het bestuursorgaan strookt met de hierboven kort geschetste 
rechtseconomische beschouwingen. 
 

BESLUIT 

557. ALGEMENE EFFICIËNTIE, BEHALVE INZAKE BESCHIKKING OVER ACTIVA EN 

STATUTENWIJZIGING – Overeenkomstig het in deel I ontworpen rechtseconomische kader 
heeft de wetgever de bevoegdheid in belangrijke materies waarin bestuurders zijdelings 
inherente belangenconflicten hebben grotendeels aan de algemene vergadering 
toegewezen. Dat is ten eerste het geval voor kapitaalbewegingen, waar inherente 
belangenconflicten in hoofde van het bestuursorgaan ontstaan wegens invloed van de 
kapitaalbeweging op de machtsverhoudingen (bij een reële kapitaalverhoging), 
verwantschap met winstuitkering (bij een reële kapitaalvermindering) of wegens de 
gevolgen voor de mogelijkheid tot winstuitkering (bij formele kapitaalverhoging of –
vermindering). Hetzelfde geldt voor de inkoop en inpandneming van eigen effecten 
wegens het aspect winstuitkering en wegens de gevolgen voor de machtsverhoudingen 
binnen de vennootschap. Het laatste billijkt ook de bevoegdheid van de algemene 
vergadering inzake financiële steunverlening. Kruisparticipaties daarentegen creëren 
binnen de grenzen die de Belgische wetgeving daaraan stelt, weinig risico en hoeven 
daarom niet aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, noch naar bestaand recht 
noch krachtens het ontworpen rechtseconomische kader. 
 
Bestuurders worden ook getroffen door een inherent belangenconflict wanneer de 
vennootschap het doelwit wordt van een overnamebod. De toewijzing van bevoegdheid is 
                                              
2261 Y. DUMON, “De la requête en concordat judiciaire, des propositions concordataires jusqu’à l’homologation du 
vote des créanciers”, JCB 1975, (25) 33; RESTEAU, Traité, II, 109; RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 
811; P. VAN OMMESLAGHE, “Les liquidations volontaires et les concordats” in L’entreprise en difficultés, Brussel, 
Jeune Barreau, 1981, (409) 442-444; VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1981, 439. Zie PASSELECQ, 
Traité, 303, nr. 1816. 
2262 Cass. 21 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 88, Bull. 1990, 81, Pas. 1990, I, 81, RCJB 1993, 5, noot M. 
COIPEL, RW 1989-90 (verkort), 1059, RPS 1991, 130. De rechtsleer ging doorgaans akkoord met deze uitspraak (zie 
hoofdstuk II.3) 
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er niettemin een delicate kwestie. Omgekeerd beschikken de bestuurders immers ook over 
betere, soms confidentiële informatie, terwijl bij de reactie op een overnamebod het 
probleem van kortetermijndenken onder aandeelhouders wellicht het hardnekkigst is. Het 
Belgisch vennootschapsrecht heeft er een aanvaardbaar evenwicht in gevonden door de 
bevoegdheid van de raad van bestuur voor verweermiddelen uitermate beperkt te houden. 
 
Ook de bevoegdheid van de algemene vergadering voor fusie, splitsing en omzetting is 
gegrond, omwille van het inherente belangenconflict dat samenhangt met de gevolgen van 
deze transacties voor de positie en voordelen en omvang van de macht van bestuurders. 
Omzeggens dezelfde redenering geldt voor ontbinding en vereffening, al is daar een 
uitzondering op zijn plaats voor de hypothese van discontinuïteit. In de hypothese van 
discontinuïteit, zo toonde hoofdstuk I.2 (nr. 82) aan, laten de incentieven van de 
aandeelhouders immers zelf te wensen over. De Belgische wetgever heeft dit pogen op te 
lossen met een grotere betrokkenheid van de rechtbank (die vooral met het oog op 
bescherming van derden in deficitaire vereffeningen werd ingevoerd) en met de zgn. 
alarmbelprocedure. Omwille van een waarschijnlijke dreiging van discontinuïteit is de 
algemene vergadering ook niet goed geplaatst voor de aanvraag van een gerechtelijke 
reorganisatie, die dan ook terecht deel uitmaakt van de residuaire bevoegdheid van de 
raad van bestuur. Op het neerleggen van het faillissement zou men deze redenering ook 
kunnen toepassen, ware het niet veeleer de uitvoering van een wettelijke verplichting dan 
een echte beslissing, zodat de aanvraag om die reden aan de raad van bestuur toekomt 
(daarover nr. 692). 
 
558. In tegenstelling tot voorgaande bevoegdheden heeft de Belgische wetgever de 
bevoegdheid voor vervreemding van vennootschapsactiva en acquisities op een naar de 
normen van het ontworpen rechtseconomische kader weinig efficiënte manier geregeld. 
Ten gevolge van de verschuiving van de residuaire bevoegdheid in 1973 kreeg de raad 
van bestuur toen de bevoegdheid voor de verwerving en vervreemding van activa. Daarop 
werden nadien beperkte uitzonderingen aangebracht voor vervreemdingen in 
overnamecontext en de inbreng en overdracht van algemeenheid en bedrijfstak en, wat 
acquisities betreft, voor de quasi-inbreng, de verwerving van eigen effecten en de 
“verwerving” van activa door inbreng ervan in het kapitaal van de vennootschap. Deze 
uitzonderingen zijn evenwel onvoldoende. Bij overnames staan private voordelen, en niet 
in het minst prestige, op het spel; bij afstoting van activa ligt het minder voor de hand om 
algemene uitspraken te doen over het bestaan van inherente belangenconflicten, maar 
blijft het risico niettemin belangrijk. Voor acquisities en afstotingen die aan de 
materialiteitsvereiste voldoen, zou krachtens het ontworpen kader de algemene 
vergadering dus beter bevoegd zijn. Aangezien dat kader over algemeen strookt met de 
ratio legis en concrete toewijzingen, leidt deze afwijking niet toevallig tot inconsistenties 
en betwistingen. Na een grondige analyse bleek de verhouding met de bevoegdheid tot 
doelwijziging en ontbinding op zijn zachtst gezegd problematisch. In een aantal extreme 
gevallen mag de raad van bestuur o.i. zelfs geen gebruik maken van zijn bevoegdheid tot 
het beschikken over activa vooraleer de algemene vergadering beslist heeft tot 
doelwijziging of ontbinding. De lege ferenda stellen wij voor een bevoegdheidsgrond in te 
voeren ten gunste van de algemene vergadering, met een ruime functionele omschrijving 
van beschikkingen over activa, gecombineerd met een kwantitatief criterium van 25% van 
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de waarde van de vennootschap, zoals gemeten aan de hand van economische 
waarderingsmethoden (meer bepaald de “net assets”-test en de “enterprise value”). 
 
559. Ook de bestaande toewijzing van de bevoegdheid inzake statutenwijziging is o.i. 
voor verbetering vatbaar. Oorspronkelijk begrensd door de theorie van de essentiële 
elementen en de verworven rechten, komt de bevoegdheid naar huidig recht in haar 
algemeenheid toe aan de algemene vergadering. Krachtens het ontworpen 
rechtseconomische kader moet men nochtans bepaling per bepaling nagaan of er sprake is 
van een inherent belangenconflict en materialiteit. Voor statutaire clausules over de 
vennootschapsnaam en het begin en einde van het boekjaar is dat bezwaarlijk het geval, al 
moet men toegeven dat deze clausules door hun stabiliteit weinig problemen creëren. 
Onze aanbevelingen concentreren zich dan ook op een belangrijkere kwestie, nl. de 
bevoegdheid tot zetelverplaatsing. Voor een binnenlandse zetelverplaatsing (ook over de 
taalgrens heen) biedt de tussenkomst van de algemene vergadering o.i. weinig 
toegevoegde waarde. In een poging tot deze conclusie te komen, zaaiden sommige auteurs 
twijfel over de vraag of de statutaire vermelding van de zetel wel verplicht is en, zoals in 
deel III zal blijken, of de bevoegdheid delegeerbaar is. Ook zou men de vraag kunnen 
stellen of een statutaire vermelding wel een werkelijke beslissingsbevoegdheid impliceert, 
daar dat duidelijk niet het geval is wanneer de raad van bestuur tot een openbare uitgifte 
van schuldinstrumenten of, binnen het toegestaan kapitaal, aandelen overgaat en de 
algemene vergadering de publieke status van de vennootschap vervolgens in de statuten 
moet registreren. De rechtszekerheid zou gebaat zijn bij een duidelijke keuze van de 
wetgever om voor bepaalde bepalingen, zoals de zetel, duidelijk te stellen of zij in de 
statuten moet worden opgenomen en, zoja, dat de raad van bestuur deze kan wijzigen (wat 
de zetel betreft, lees: verplaatsen binnen België). Een precisering voor die bepalingen 
waar onduidelijkheid heerst, lijkt ons overigens een meer werkbare oplossing dan het 
opdelen van de statuten in twee documenten, waarbij het bestuursorgaan voor het ene en 
de algemene vergadering voor het andere de pen vasthoudt, omdat de bevoegdheid voor 
amendering van een bepaling soms wisselt naargelang de omstandigheden. 
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TUSSENTIJDS BESLUIT BIJ DEEL II2263 

 
560. BEHOORLIJK BASISSYSTEEM EN EFFICIËNTE TOEWIJZING VAN DE MEESTE 

BEVOEGDHEDEN – Het tweede deel van dit proefschrift paste het in deel I ontwikkelde 
kader toe op de bevoegdheidsverdeling in het Belgische vennootschapsrecht, zij het 
voorlopig in vereenvoudigde vorm: de bevoegdheidsvraag werd als een binaire keuze 
benaderd, vóór of tegen betrokkenheid van de algemene vergadering. Voor een groot deel 
bevestigt deze toetsing de efficiëntie van het bestaande recht. Dat hoeft niet te verbazen. 
Hoofdstuk I.3 gaf immers reeds aan dat de wetgever de hier gehanteerde 
rechtseconomische criteria meestal zelf in het achterhoofd hield. Omgekeerd durven wij 
er voorzichtig nog een bijkomende bevestiging in te lezen dat het ontworpen kader past in 
de geest van het Belgische vennootschapsrecht. Een en ander belet niet dat voor een 
aantal bevoegdheden de nood werd vastgesteld aan verbeteringen van het bestaande 
regelenapparaat. 
 
561. Zoals men weet, beschikt de raad van bestuur over de residuaire bevoegdheden 
krachtens 522, § 1, eerste lid W.Venn. Als gevolg van hun grotendeels ongekende inhoud 
kunnen de inhoudelijke criteria van het ontworpen rechtseconomische kader echter niet 
worden toegepast op de residuaire bevoegdheden. Zij werden niettemin efficiënt 
bevonden, voornamelijk op basis van het subsidiaire criterium van de rechtszekerheid. 
 
Tot de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort ook een belangrijke 
gekende bevoegdheid, nl. deze tot beschikking over vennootschapsactiva. Op deze 
bevoegdheid bestaan wel uitzonderingen voor vervreemdingen in overnamecontext en de 
inbreng en overdracht van algemeenheid en bedrijfstak en, wat acquisities betreft, voor de 
quasi-inbreng, de verwerving van eigen effecten en de “verwerving” van activa door 
inbreng ervan in het kapitaal van de vennootschap. Wegens het bestaan van inherente 
belangenconflicten zouden acquisities en afstotingen die aan de materialiteitsvereiste 
voldoen, krachtens het ontworpen kader beter aan de algemene vergadering toekomen. In 
een aantal extreme gevallen kan men o.i. weliswaar de lege lata argumenteren dat de raad 
van bestuur geen gebruik mag maken van zijn bevoegdheid tot het beschikken over activa 
vooraleer de algemene vergadering beslist heeft tot doelwijziging en ontbinding. Deze 
beperking is echter onvoldoende. De lege ferenda stellen wij voor een bevoegdheidsgrond 
in te voeren ten gunste van de algemene vergadering, voor alle beschikkingen over activa 
ter waarde van meer dan 25% van de waarde van de vennootschap, zoals gemeten aan de 
hand van economische waarderingsmethoden (meer bepaald de “net assets”-test en de 
“enterprise value”). 
 
Naast de residuaire bevoegdheden, zo verdedigden we, beschikt de raad van bestuur ook 
over zgn. inherente bevoegdheden. Meer nog, de essentiële bestuursbevoegdheid 
constitueert een inherente en niet zomaar een residuaire bevoegdheid. Twee belangrijke 

                                              
2263 De tussentijdse besluiten bij elk van de drie delen van dit proefschrift permitteren zich enige vrijheid ten opzichte 
van de structuur van de hoofdstukken, om aldus de bevindingen vanuit een enigszins ander perspectief te belichten. 
Voor een besluit dat wel de structuur van de uiteenzetting volgt, wordt verwezen naar het algemeen besluit op het 
einde van dit proefschrift. 



424 

gevolgen daarvan zijn dat de essentiële bestuursbevoegdheid van dwingend recht is en 
niet moet wijken voor de toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering 
 
562. De algemene vergadering beschikt van haar kant niet over residuaire, maar over 
toegewezen bevoegdheden. Die toewijzing kan ook impliciet gebeurd zijn. Een kritisch 
onderzoek van de betekenis van dit concept in het staatsrecht leerde dat de impliciete 
bevoegdheid in het vennootschapsrecht een beperkte betekenis heeft, die niet verder hoeft 
te gaan dan wat met de gewone technieken voor interpretatie van de wet kan worden 
bereikt. Dat neemt niet weg dat een dergelijke impliciete bevoegdheid van de algemene 
vergadering werd gevonden in haar bevoegdheid om de bezoldiging van bestuurders te 
bepalen en in deze om over de winstbestemming te beslissen. 
 
Inhoudelijk kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering in drie categorieën 
worden ingedeeld: beslissingen omtrent vennootschapsorganen, bevoegdheden van 
financieel beleid en fundamentele wijzigingen. In de eerste categorie brengen beslissingen 
omtrent de bestuurderspositie (in het bijzonder diens benoeming, ontslag, remuneratie en 
aansprakelijkheid) zodanig flagrante belangenconflicten mee dat ook de wetgever deze 
zonder uitzondering aan de algemene vergadering heeft toegewezen (zij het impliciet wat 
de bezoldigingsbevoegdheid betreft). 
 
Bij de bevoegdheden van financieel beleid, meer bepaald de winstbestemming en de 
goedkeuring van de jaarrekening, past een kanttekening bij de bevoegdheid inzake de 
jaarrekening. Dat de algemene vergadering deze in haar geheel moet goedkeuren, werd 
weinig efficiënt bevonden. Enkel voor het onderdeel van de winstbestemming valt er een 
inherent belangenconflict te bespeuren dat de bevoegdheid van de algemene vergadering 
noodzaakt. O.i. zou de algemene vergadering via de jaarrekening niet mogen interfereren 
in specifieke boekingen of het algemeen beleid. Mogelijks zal dit probleem minder erg 
blijken zodra de bevoegdheidstoewijzing niet meer als een zuivere binaire, maar een 
complexere keuze wordt benaderd. Deel III zal de huidige draagwijdte van de 
bevoegdheid over de jaarrekening daarom verder moeten onderzoeken. 
 
In de laatste categorie van aandeelhoudersbevoegdheden, deze van de fundamentele 
wijzigingen, kan men enkel zijdelingse belangenconflicten vaststellen, zodat ook het 
materialiteitscriterium van hoofdstuk I.2 geldt. In deze categorie konden de meeste 
toewijzingen de lege lata de rechtseconomische test met glans doorstaan. Dat was 
voornamelijk zo voor de kapitaalverhoging en –vermindering, de fusie, de splitsing, 
overnamebescherming en -verweer, de omzetting, de ontbinding en de vereffening. De 
bevoegdheid voor statutenwijzigingen behoeft o.i. echter bijsturing. Zij komt naar huidig 
recht in haar algemeenheid toe aan de algemene vergadering. Bij gebrek aan inherent 
belangenconflict is zulks weinig efficiënt voor de binnenlandse zetelverplaatsing (ook 
over de taalgrens heen), zodat het ook niet verwonderlijk is dat over deze bevoegdheid al 
heel wat inkt gevloeid is. De lege ferenda zou de wetgever voor bepaalde statutaire 
clausules, zoals deze omtrent de zetel, scherper moeten stellen of zij wel in de statuten 
moeten worden opgenomen en, zo ja, of de raad van bestuur deze kan wijzigen. Voor de 
statutaire zetel zou die laatste keuze meer dan welkom zijn. 
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DEEL III. PLURIFORMITEIT, SAMENWERKING EN VERSCHUIVING 
IN DE BEVOEGDHEDEN 

 

INLEIDING 

563. Deel II van dit proefschrift paste het in deel I ontworpen rechtseconomische kader 
voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van 
bestuur toe op de concrete beslissingen die een vennootschap gedurende haar bestaan kan 
of moet nemen. Daarbij werd geredeneerd in binaire opposities: ofwel is de raad van 
bestuur bevoegd voor een beslissing, ofwel de algemene vergadering. Dit is echter een 
vals dilemma, dat voor de eenvoud van de uiteenzetting werd gehanteerd, maar in dit 
derde en laatste deel genuanceerd wordt. Omdat in het bestaande recht daarover nog meer 
onduidelijkheid bestaat dan in de binaire toewijzing van materies, neemt het aandeel van 
de analyse van het positieve recht in dit deel verder toe. 
 
Een eerste nuancering is het voorwerp van hoofdstuk III.1: er bestaat niet één maar een 
aantal verschillende manieren om de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid toe te 
wijzen in een gegeven materie. Naast de zelfstandige beslissingsbevoegdheid, waarbij de 
algemene vergadering de beslissing op haar eentje neemt, bestaan er ook gedeelde 
bevoegdheden. Deze kunnen de vorm aannemen van een bevoegdheid tot machtiging van 
de raad van bestuur, een bevoegdheid die onderhevig is aan een exclusief initiatiefrecht 
van de raad van bestuur en een goedkeurings- of vetorecht bij beslissingen van de raad 
van bestuur. Zelfstandige bevoegdheden kunnen bovendien exclusief of concurrerend 
zijn, maar ook overdraagbaar of delegeerbaar. Waar al deze nuanceringen de 
beslissingsbevoegdheid zelf betreffen, brengt hoofdstuk III.2 een nuancering aan met 
betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van beslissingen. In de preparatoire en 
uitvoerende fase speelt de raad van bestuur immers een belangrijke rol, ook in materies 
die tot de (zelfs zelfstandige en exclusieve) bevoegdheid van de algemene vergadering 
behoren, én bij de uitvoering van verplichtingen en verbintenissen. Hoofdstuk III.3 stelt 
ten slotte het ontworpen rechtseconomische kader verder bij door te erkennen dat 
vennootschappen kunnen afwijken van de wettelijke bevoegdheidsverdeling en de 
reikwijdte van die afwijkingen te peilen. Daarbij worden niet alleen de klassieke 
afwijkingen door middel van overdracht en delegatie in kaart gebracht, maar wordt ook de 
al dan niet toelaatbaarheid van instructie, consultatie, advies, renvoi en afwijking op basis 
van vermoedens scherp gesteld. 
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HOOFDSTUK 1. TYPOLOGIE VAN BESLISSINGSBEVOEGDHEDEN 

 

INLEIDING 

564. Een eerste nuance op de eenvoudige binaire bevoegdheidskeuze tussen algemene 
vergadering en raad van bestuur bestaat erin dat er verschillende manieren voorhanden 
zijn om de algemene vergadering in de besluitvorming te betrekken. Dit hoofdstuk 
onderzoekt de verschillende types van beslissingsbevoegdheden die zij heeft. De analyse 
beperkt zich in dit stadium tot situaties waarbij de bevoegdheidsverdeling dwingend 
vastligt of waar tenminste niet van de wettelijke bevoegdheidsverdeling wordt afgeweken. 
De voornaamste technieken om af te wijken van de wettelijke bevoegdheidsverdeling (nl. 
overdracht en delegatie) worden wel gedefinieerd maar pas in hoofdstuk III.3 behandeld. 
 
Afdeling 1 wijst op de mogelijke spraakverwarring en verduidelijkt de terminologie zoals 
deze in de navolgende hoofdstukken gehanteerd wordt: zelfstandige, gedeelde, exclusieve 
en concurrerende bevoegdheden, maar ook machtiging, delegatie, overdracht, 
goedkeuring en vetorecht worden er gedefinieerd. Afdeling 2 analyseert de exclusieve en 
concurrerende bevoegdheden in het Belgische vennootschapsrecht en onderwerpt ze aan 
een kritische beoordeling aan de hand van het ontworpen rechtseconomische kader. 
Afdeling 3 systematiseert en beoordeelt de zelfstandige en gedeelde bevoegdheden, 
evenals drie verschijningsvormen van de laatstgenoemde, nl. de machtiging, het exclusief 
initiatiefrecht en de goedkeuring. Deze worden onderzocht en geïllustreerd aan de hand 
van de bevoegdheden inzake interimdividenden, oprichting van een directiecomité, 
verwerving van eigen effecten, variabele remuneratie, vertrekvergoedingen, fusie, 
splitsing en inbreng van algemeenheid, quasi-inbreng en controlewijzigingsclausules. De 
gemaakte indeling zal van belang blijken voor de reikwijdte van de vaststellingen in 
volgende hoofdstukken. 
 

AFDELING 1. BEGRIPPENKADER 

565. INLEIDING – Deze eerste afdeling tracht klaarheid te scheppen in de verschillende 
types van beslissingsbevoegdheden, zonder enige uitspraak te doen over hun toepassingen 
in het Belgische vennootschapsrecht of over hun wenselijkheid. § 1 toont aan dat de 
woordkeuze van de wetgever geen systematische indeling ondersteunt. § 2 reikt een eigen 
systematische indeling aan, en contrasteert de noties van zelfstandige, gedeelde, 
exclusieve en concurrerende beslissingsbevoegdheden tegen elkaar. § 3 duidt tot slot aan 
welke plaats de figuren van machtiging, delegatie, overdracht en goedkeuring in die 
indeling innemen. 
 

§ 1. De woordkeuze van de wetgever 

566. GEEN BASIS VOOR SYSTEMATISERING – Het Wetboek van vennootschappen springt 
losjes om met de woordkeuze bij het benoemen van de vorm van de betrokkenheid van de 
algemene vergadering in de besluitvorming van de vennootschap. Uit de voorbeelden in 
volgende randnummers volgt dat deze woordkeuze op zich geen doorslaggevende 
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argumenten biedt om de aard van de tussenkomst te duiden, zeker wanneer het gaat om 
zgn. niet-constitutieve besluiten. 
 
567. CONSTITUTIEVE BESLUITVORMING – In een groot aantal materies stelt het Wetboek 
van vennootschappen duidelijk dat de algemene vergadering zelf alleen de beslissing 
neemt. Dat is meestal het geval wanneer het besluit zelf een verbintenis doet ontstaan 
voor de vennootschap en geen derden tegenpartij zijn. Zo leest men dat “[d]e bestuurders 
[…] door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd [worden]” (art. 518, 
§ 2 W.Venn.), waarbij men mag aannemen dat de bestuurder althans voortaan geen derde 
meer is en het besluit in die zin interne werking heeft. Meer dan een aanvaarding van de 
benoemde bestuurder is niet nodig om het besluit effectief te doen worden2264. “Tot 
verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering” (art. 581 
W.Venn.) en het is deze algemene vergadering die het voorkeurrecht kan beperken of 
opheffen (art. 596 W.Venn.). Opnieuw is het het besluit van de algemene vergadering (of, 
bij een kapitaalverhoging in meerdere stappen, het daaropvolgende besluit van de raad 
van bestuur; nr. 682) dat de kapitaalverhoging bewerkstelligt. Ook “[t]ot een 
vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de 
algemene vergadering” (art. 612 W.Venn.) en “[o]nder voorbehoud van strengere 
bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet 
tot fusie van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering” (art. 699, 
§ 1 W.Venn.). De fusie is voltrokken door de overeenstemmende besluiten in de 
betrokken vennootschappen (art. 701 W.Venn.) of door de oprichting van de nieuwe 
vennootschap (art. 715 W.Venn.), die zelf d.m.v. een besluit gebeurt. Telkens wordt het 
besluit genomen door de algemene vergadering, die alleen handelt (verder worden deze 
als “zelfstandige bevoegdheden” aangemerkt). 
 
568. BESLUITVORMING OMTRENT OVEREENKOMSTEN – Wanneer een vennootschap 
overeenkomsten wil sluiten met derden en anders dan in de hypothese van vorig 
randnummer, kan de algemene vergadering onmogelijk zelf de transactie tot stand 
brengen. De algemene vergadering kan wel het besluit nemen, maar kan de overeenkomst 
niet namens de vennootschap ondertekenen, bij (terecht) gebrek aan 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. In die situaties schrijft het Wetboek van 
vennootschappen vaak de voorafgaandelijke tussenkomst van de algemene vergadering, 
in de vorm van een goedkeuring, machtiging, besluit, toestemming enz. Niet het besluit 
van de vennootschap, maar de overeenkomst die de vennootschap ondertekent, is dan de 
bron van rechten en verplichtingen voor de vennootschap. 
 
569. De terminologie van de wetgever geeft geen uitsluitsel bij het beantwoorden van de 
vraag of de algemene vergadering haar akkoord op algemene wijze kan verlenen, dan wel 
of zij bij elke transactie opnieuw moet tussenkomen. Zoveel blijkt al uit een eenvoudige 
vergelijking van de wetsbepalingen inzake verkrijging van eigen effecten en deze inzake 
financiële steunverlening of vertrekvergoedingen. Art. 620, § 1, 1° W.Venn. onderwerpt 
de verkrijging van eigen effecten aan “een voorafgaand besluit van de algemene 
vergadering” (“une décision préalable de l'assemblée générale”). Hoewel dat op basis van 
deze woorden alleen niet duidelijk is, blijkt uit de rest van het artikel dat het besluit van 
de algemene vergadering een algemene draagwijdte heeft, zodat de raad van bestuur in 
                                              
2264 TILLEMAN, Bestuur, 7 en 129. 
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elke concrete toepassing nog zal moeten tussenkomen. Dezelfde terminologie hanteert de 
wetgever nochtans bij financiële steunverlening (art. 629, § 1, 2° W.Venn.). Ook daar lijkt 
het bestuursorgaan een zekere bevoegdheid toe te komen, zeker nu de wetgever expliciet 
stelt dat “de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur” (art. 629, § 1, 1° W.Venn.). Anders dan bij de inkoop van aandelen, slaat het 
besluit van de algemene vergadering bij financiële steunverlening nochtans op een 
concrete transactie. Een vergelijkbare bevoegdheid van de algemene vergadering in 
concrete situaties, met toch nog een rol voor de raad van bestuur, blijkt uit art. 554, vierde 
lid W.Venn. voor hoge vertrekvergoedingen voor managers. Deze moeten “vooraf worden 
goedgekeurd door de eerstvolgende gewone algemene vergadering” (“recueillir 
l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit”). Het 
“voorafgaande besluit” en de “voorafgaande goedkeuring” kan dus zowel van algemene 
aard zijn als op een specifieke transactie betrekking hebben. 
 
570. Uit de benaming van de tussenkomst van de algemene vergadering kan men evenmin 
afleiden of de algemene vergadering alleen bevoegd is voor de beslissing en de raad van 
bestuur verplicht is de overeenkomst te ondertekenen, dan wel of de algemene 
vergadering haar beslissingsbevoegdheid deelt met de raad van bestuur, zodat de raad van 
bestuur zelf nog kan beoordelen of hij de overeenkomst zal ondertekenen of niet. In de 
voorbeelden van vorig randnummer is telkens de raad van bestuur mee bevoegd. 
Nochtans gebruikt het Wetboek van vennootschappen vergelijkbare termen bij de quasi-
inbreng (art. 447, § 1, derde lid W.Venn.), terwijl daar niets wijst op de eigen 
verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de raad van bestuur: de verkrijging van een 
goed die een quasi-inbreng uitmaakt “behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene 
vergadering”. De Franse versie maakt echter gewag van een “autorisation préalable”, wat 
er meteen op wijst, zoals in volgend randnummer wordt aangetoond, dat ook aan deze 
term weinig consequenties mogen worden gehecht. 
 
571. Een derde onderscheid dat niet voortvloeit uit de precieze woordkeuze van de 
wetgever is of de algemene vergadering naast het samen beslissen met de raad van 
bestuur ook alleen kan beslissen. In de context van de kapitaalverhoging, een materie 
waar de eigen bevoegdheid van de algemene vergadering buiten kijf staat, leest men dat 
“[d]e statuten […] aan de raad van bestuur de bevoegdheid [kunnen] toekennen”. In het 
Frans luidt het: “[l]es statuts peuvent autoriser le conseil d'administration” (art. 603 in 
initio W.Venn.). In vergelijkbare woorden stelt art. 524bis W.Venn.: “[d]e statuten 
kunnen de raad van bestuur toestaan” en “[l]es statuts peuvent autoriser le conseil 
d'administration” om een directiecomité op te richten. Nochtans staat daar buiten kijf dat 
de algemene vergadering niet op eigen houtje een directiecomité kan oprichten (nr. 591). 
 
Dat er geen systematiek valt te ontwaren in de woordkeuze tussen “autorisation” en 
“décision” of tussen een “besluit” en een “toestemming” komt zeer scherp tot uiting in de 
wettelijke bepalingen betreffende de vervreemding door een vennootschap van eigen 
effecten. Het Wetboek van vennootschappen spreekt in die context immers zowel van 
“een besluit van de algemene vergadering” (“une décision de l'assemblée générale”; art. 
622, § 2, eerste lid W.Venn.), als van een “voorafgaande toestemming van de algemene 
vergadering” of nog, in de Franse versie, een machtiging (“l'autorisation préalable de 
l'assemblée générale”; art. 622, § 2, tweede lid W.Venn.).  
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572. Om de ware toedracht van de tussenkomst van de algemene vergadering te kennen, 
is het bijgevolg noodzakelijk elke hypothese te onderzoeken. Dat onderzoek wordt 
ondernomen in Afdelingen 2 en 3, nadat de volgende paragrafen een terminologische 
keuze hebben gemaakt. 
 

§ 2. Zelfstandige, gedeelde, exclusieve en concurrerende beslissingsbevoegdheid 

573. ZELFSTANDIGE VS. GEDEELDE BESLISSINGSBEVOEGDHEID – Van een zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid wordt hierna gesproken wanneer de algemene vergadering of de 
raad van bestuur kan beslissen zonder inspraak- of vetorecht van het andere orgaan. 
Diametraal tegenovergesteld aan de zelfstandige beslissingsbevoegdheid is de gedeelde 
beslissingsbevoegdheid, waarvan sprake is wanneer beide organen in de beslissing 
betrokken moeten worden. Waar de zelfstandige beslissingsbevoegdheid slechts één, voor 
de hand liggende vorm aanneemt (nl. één orgaan beslist), zijn er meerdere manieren 
waarop een beslissingsbevoegdheid gedeeld kan zijn. Dat kan door de beslissing van de 
raad van bestuur onderhevig te maken aan de goedkeuring van de algemene vergadering 
(daarover nrs. 580 en 605-616), door de raad van bestuur enkel bevoegd te achten 
wanneer die daartoe werd gemachtigd door de algemene vergadering (daarovers nrs. 579-
580 en 590-597) of nog (maar zoals in nrs. 598-603 zal worden aangetoond, niet de lege 
lata) wanneer de raad van bestuur als enige initiatief kan nemen in een materie waarvoor 
de algemene vergadering beslissingsbevoegd is. 
 
Het onderscheid tussen zelfstandige en gedeelde bevoegdheden laat niet alleen een 
interessante academische classificatie van bevoegdheden toe, maar heeft ook een 
praktisch belang, dat ook verder in dit hoofdstuk zal worden geïllustreerd. Ten eerste kan 
de algemene vergadering de beslissing niet zelfstandig nemen wanneer haar rol 
gekwalificeerd wordt als een machtiging of vetorecht of wanneer het bestuursorgaan een 
exclusief initiatiefrecht heeft. In gedeelde bevoegdheden bevrijdt het fiat van de algemene 
vergadering het bestuursorgaan ook niet van burgerlijke of, indien toepasselijk, zelfs 
strafrechtelijke aansprakelijkheid, en is de belangenconflictenprocedure van artt. 523-524 
W.Venn. desgevallend van toepassing op de besluitvorming in de schoot van de raad van 
bestuur. Dat is uiteraard niet zo voor de zelfstandige bevoegdheden van de algemene 
vergadering. In die gevallen gelden artt. 523-524 W.Venn. niet voor de handelingen van 
de raad van bestuur. Deze zijn dan immers beperkt tot voorbereiding en uitvoering van de 
beslissing van de algemene vergadering (zie hoofdstuk III.1 i.v.m. voorbereiding en 
uitvoering en nr. 230 i.v.m. de niet-toepasselijkheid van de belangenconflictenprocedure 
daarop). Ook kan de algemene vergadering in gedeelde bevoegdheden geen “instructie” 
geven aan de raad van bestuur om beslissingen voor te bereiden (nrs. 641-644). Als de 
gedeelde bevoegdheid de vorm aanneemt van een exclusief initiatiefrecht voor het 
bestuursorgaan, kunnen aandeelhouders die aan de voorwaarden voldoen om een 
algemene vergadering te laten bijeenroepen van dat recht geen gebruik maken voor die 
bevoegdheid (zie nrs. 633-634; vgl. nr. 603). 
 
574. EXCLUSIEVE EN CONCURRERENDE BESLISSINGSBEVOEGDHEID – Een exclusieve 
beslissingsbevoegdheid is te onderscheiden van het boven (nr. 573) vermelde en verder 
(nrs. 598-604) onderzochte exclusieve initiatiefrecht. Men zegt dat een orgaan exclusief 
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bevoegd is voor een beslissing wanneer het andere orgaan onbevoegd is. De vraag is 
alleen hoe absoluut die onbevoegdheid van het andere orgaan moet zijn: mag het andere 
orgaan in geen enkele hypothese iets te zeggen hebben of moet de onbevoegdheid enkel 
in beginsel gelden? Naargelang het antwoord op deze vraag tekenen zich twee mogelijke 
betekenissen af van het begrip exclusieve beslissingsbevoegdheid. In de betekenis waarin 
het begrip hierna zal worden gebruikt, valt het samen met de dwingende zelfstandige 
bevoegdheid van een orgaan. Enkel de zelfstandige, niet-delegeerbare en evenmin 
overdraagbare bevoegdheden zijn in deze zienswijze exclusief. Een andere betekenis 
krijgt het begrip soms (en vooral) in de context van de bevoegdheidsverdeling tussen raad 
van bestuur enerzijds en directiecomité of orgaan van dagelijks bestuur anderzijds 
(verhoudingen die deze studie terzijde laat). Daar wordt als exclusieve bevoegdheid ook 
aangemerkt deze die overgedragen werd en dus enkel door de ontvanger van de 
bevoegdheid kan worden uitgeoefend2265. De exclusiviteit ligt in de tweede betekenis dus 
in het feit dat de overdrager na de overdracht niet langer bevoegd is, m.a.w. dat op geen 
enkel ogenblik twee organen tegelijk bevoegdheid kunnen claimen, al kunnen ze elk wel 
op verschillende ogenblikken bevoegd zijn. Evenmin als in de eerste betekenis wordt een 
gedelegeerde bevoegdheid in de tweede betekenis als exclusief beschouwd, omdat na 
delegatie ook het delegerende orgaan bevoegd blijft. 
 
575. Tot slot is er nog het concept van concurrerende bevoegdheden. Twee organen zijn 
concurrerend bevoegd (of nog: hun bevoegdheden zijn coëxistent2266) indien zij elk 
afzonderlijk een beslissing kunnen nemen over eenzelfde kwestie. Eén orgaan neemt dus 
op zelfstandige wijze de beslissing, maar dat orgaan kan zowel de algemene vergadering 
als de raad van bestuur zijn. 
 
576. OVERLAPPENDE BEGRIPPEN – Zelfstandige en gedeelde bevoegdheden zijn 
wederzijds exclusieve, m.a.w. niet overlappende begrippen. Het onderscheid tussen 
zelfstandige en gedeelde bevoegdheden loopt echter over andere breuklijnen dan dat 
tussen enerzijds exclusieve en anderzijds overdraagbare of delegeerbare bevoegdheden. 
De term zelfstandige bevoegdheden omvat daarom meerdere types van bevoegdheden, nl. 
de exclusieve bevoegdheden, de overdraagbare en ook de effectief overgedragen 
bevoegdheden, de delegeerbare bevoegdheden en de concurrerende bevoegdheden (met 
inbegrip van gedelegeerde bevoegdheden). 
 
De gedeelde bevoegdheden daarentegen zullen nooit exclusief of concurrerend zijn, 
vermits er bij gedeelde bevoegdheden per definitie twee organen in de besluitvorming 
betrokken zijn. Strikt genomen zou men gedelegeerde en overgedragen bevoegdheden 
ook als gedeeld kunnen opvatten, omdat de algemene vergadering moet tussenkomen 
voor de delegatie en overdracht en de raad van bestuur dan nog een beslissing moet 
nemen. Dat zou echter tot het bizarre gevolg leiden dat een overdracht van bevoegdheden 
van de raad van bestuur naar de algemene vergadering een gedeelde bevoegdheid wordt 
tussen de (buitengewone) algemene vergadering en de (gewone) algemene vergadering. 

                                              
2265 Bv. A. FRANÇOIS, “Tweestrijd omtrent het directiecomité” in Liber amicorum Jacques Malherbe, Brussel, 
Bruylant, 2006, (433) 445; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
Nieuw vennootschapsrecht 2002: Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2002, (106) 132; D. VAN GERVEN, 
“De bevoegdheden van het directiecomité in de naamloze vennootschap in verhouding tot de raad van bestuur”, TRV 
2004, (22) 24. 
2266 Deze term wordt gehanteerd in W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 509 p. 
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De overdracht wordt immers bewerkstelligd middels een statutenwijziging (en dus door 
de buitengewone algemene vergadering) terwijl de uitoefening van de bevoegdheid veelal 
door de gewone algemene vergadering zal gebeuren. Liever beschouwen we de 
overgedragen en gedelegeerde bevoegdheden als afwijkingen van het wettelijk systeem 
(nr. 579) en beperken we het concept van gedeelde bevoegdheden tot dat wettelijk 
systeem. 
 

§ 3. Machtiging, delegatie, overdracht en goedkeuring 

577. MOGELIJKE ONDERSCHEIDINGSCRITERIA – Aan de woorden goedkeuring, 
machtiging, delegatie en overdracht dicht men vaak verschillende betekenissen toe. 
Mogelijke criteria ter onderscheiding van deze concepten zijn de vraag (i) of er al dan niet 
een verplichting bestaat voor de “ontvanger” om een bepaald besluit te nemen, (ii) of de 
“delegans” al dan niet zelf ook over de betrokken bevoegdheid blijft beschikken en (iii) of 
de figuur een specifieke beslissing of handeling toestaat dan wel een relatief algemene en 
hooguit in tijd en/of aard beperkte omschreven bevoegdheid verstrekt. 
 
De vraag of er voor de “ontvanger” een verplichting bestaat om een bepaalde beslissing te 
nemen of handeling te stellen is o.i. niet bepalend voor het onderscheid tussen 
beslissingsbevoegdheden zoals goedkeuring, machtiging, delegatie en overdracht. Indien 
een dergelijke verplichting bestaat, valt er immers geen beslissing meer te nemen, maar is 
die al genomen en hoeft die enkel nog uitgevoerd te worden. Het al dan niet verplichtend 
karakter determineert dus veeleer het onderscheid tussen een beslissing en de 
voorbereiding of uitvoering daarvan (daarover nrs. 648 e.v. en 677 e.v.). Binnen de 
beslissingsbevoegdheden bestaat er geen absolute verplichting om een welbepaald besluit 
te nemen of bepaalde handeling te stellen. Dat geldt ook voor gedeelde 
beslissingsbevoegdheden, zoals goedkeuring, machtiging, delegatie en overdracht: zij 
laten altijd een zekere beslissingsmarge aan het “ontvangende” orgaan. 
 
578. DELEGATIE VS. OVERDRACHT – Of het delegerende of overdragende orgaan al dan 
niet zelf zijn bevoegdheid behoudt, is een ruim aanvaard criterium om de lijn te trekken 
tussen een delegatie en een overdracht. Bij de eerstgenoemde figuur behoudt het 
delegerende orgaan (per definitie de algemene vergadering) zijn bevoegdheid, bij de 
laatstgenoemde figuur (waarbij het zowel om een oorspronkelijke bevoegdheid van het 
bestuursorgaan als om één van de algemene vergadering kan gaan) niet (zie nr. 727).  
 
579. MACHTIGING VS. DELEGATIE (EN OVERDRACHT) – Hoewel machtiging en delegatie 
vaak als synoniem worden gebruikt, wordt hierna voor de duidelijkheid van het exposé 
soms een onderscheid gemaakt tussen beide termen. 
 
Delegatie en overdracht verwijzen hierna naar technieken om af te wijken van de 
suppletieve wettelijke bevoegdheidsverdeling. In deze hypothese is het delegerende resp. 
overdragende orgaan krachtens het wettelijk systeem zelfstandig bevoegd. Die 
oorspronkelijke bevoegdheid bleek ook al uit vorig randnummer: dat het delegerende 
resp. overdragende orgaan zijn bevoegdheid behoudt resp. verliest, impliceert dat het dus 
minstens initieel (zijnde vóór de delegatie of overdracht) de zelfstandige bevoegdheid 
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heeft. Of delegatie en overdracht mogelijk zijn, hangt af van het dwingend of aanvullend 
karakter van de bevoegdheid en wordt in hoofdstuk III.3 besproken. 
 
In tegenstelling tot delegatie en overdracht houdt een machtiging geen afwijking in van de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling, maar is zij de wettelijk vastgelegde manier van 
gedeelde bevoegdheidsuitoefening. Bij machtiging is het uitgangspunt dus een 
samenwerking waarbij het ene orgaan (in het licht van de ratio voor machtiging (nr. 595) 
per definitie de algemene vergadering) machtigt en het andere (het bestuursorgaan) verder 
beslist. De algemene vergadering is in principe niet zelfstandig bevoegd, zodat men 
moeilijk kan zeggen dat zij “haar bevoegdheid delegeert”. Of dat betekent dat de 
algemene vergadering nooit zelfstandig kan beslissen in materies waar de wet een 
machtiging voorschrijft, wordt verder onderzocht (nrs. 590-592).  
 
Het conceptuele onderscheid tussen een machtiging en een delegatie hoeft men niet al te 
strikt door te drijven, omdat het praktische belang ervan gering blijft. Bij elke delegatie 
zou men ook van een machtiging kunnen spreken (al kan men, zoals net aangestipt, 
moeilijk van delegatie spreken bij een machtiging). In het kader van het toegestaan 
kapitaal bv. regelt de wetgever de delegatie zo expliciet dat men zou kunnen zeggen dat 
het een machtiging is. Men zou als het ware een onderscheid kunnen maken tussen een 
machtiging sensu stricto, in de betekenis van een machtiging zoals gedefinieerd boven in 
dit randnummer, en een machtiging sensu lato, die ook de delegatie dekt. De erkenning 
van de machtiging als een van de delegatie onderscheiden rechtsfiguur is echter zinvol, 
omdat er situaties zijn waar de algemene vergadering niet zelf bevoegd blijkt te zijn (zie 
nrs. 590 en 591). 
 
580. MACHTIGING VS. GOEDKEURING – Het laatste mogelijke onderscheidingscriterium, 
nl. het concrete dan wel algemene karakter van de verleende bevoegdheid, is bepalend 
voor het verschil tussen een machtiging en een goedkeuring. Van een machtiging wordt 
hierna gewag gemaakt wanneer de bevoegdheid op een open manier verleend wordt, ook 
indien daarop beperkingen gesteld worden qua geldigheidsduur. Indien de materie dat 
toelaat, kan een machtiging ook verschillende keren gebruikt worden. Wegens zijn 
algemeen karakter wordt een machtiging het best vooraf en in de statuten verleend. 
 
Een goedkeuring daarentegen is een gesloten figuur: zij betreft een specifieke beslissing 
of een concrete transactie. Om die reden kan zij in beginsel (behoudens andersluidende 
wetsbepaling) zowel achteraf als vooraf en in een gewoon besluit gegeven worden. Indien 
de raad van bestuur zelfs bij goedkeuring door de algemene vergadering kan beslissen om 
de verrichting niet te doen plaatsvinden of de overeenkomst niet te sluiten, dan gaat het 
om een gedeelde bevoegdheid. De goedkeuringsvereiste behelst dan slechts een 
vetorecht2267. Indien de goedkeuring daarentegen geen beoordelingsmarge overlaat aan de 
raad van bestuur en deze dus verplicht is de goedgekeurde transactie uit te voeren, gaat 
het om een gewone zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Verder zal blijken dat de 
wetgever ook daarvoor soms spreekt van “goedkeuring”. Deze woordkeuze is wellicht 
ingegeven door de feitelijke vaststelling dat het de raad van bestuur is die gewoonlijk het 

                                              
2267 De term is wat ongelukkig omdat zij ten onrechte laat uitschijnen dat de raad van bestuur een exclusief 
initiatiefrecht heeft, maar de facto zal een aandeelhoudersinitiatief tegen de zin van het bestuursorgaan weinig zin 
hebben bij gedeelde bevoegdheden. 
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initiatief neemt en alles voorbereidt voor beslissingen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren, zodat haar tussenkomst in de praktijk vaak beperkt is tot 
een goedkeuring. Deze woordkeuze maakt het er niet gemakkelijker op om de lijn te 
trekken tussen gedeelde en zelfstandige bevoegdheden van de algemene vergaderingen in 
de gevallen waar daar discussie over zou ontstaan. 
 

AFDELING 2. EXCLUSIEVE VS. CONCURRERENDE BEVOEGDHEDEN 

581. INLEIDING – Deze afdeling gaat na in welke mate exclusieve en concurrerende 
beslissingsbevoegdheden bestaan in het Belgische vennootschapsrecht (§ 1) en of deze 
voldoen aan de efficiëntienorm (§ 2). 
 

§ 1. Analyse van het huidige recht 

582. ZEER BEPERKTE TOEPASSING – De Belgische vennootschapswetgever heeft een 
duidelijke keuze gemaakt tégen concurrerende bevoegdheden. Tijdens de parlementaire 
werkzaamheden voor het Groot Ontwerp werd benadrukt dat de bedoeling van het 
residuaire systeem erin bestond elke overlapping tussen de bevoegdheden van 
verschillende organen te vermijden2268. Uit het navolgende zal blijken dat concurrerende 
bevoegdheden in het Belgische vennootschapsrecht dan ook enkel bestaan voor 
gedelegeerde bevoegdheden2269 (nr. 727). Het is dan telkens de algemene vergadering die 
bevoegdheden aan de raad van bestuur delegeert. Waar deze concurrerende 
uitvoeringsbevoegdheid niet bestaat in de verticale bevoegdheidsverdeling tussen 
staatkundige entiteiten d.m.v. het verticaliteitsbeginsel, krachtens hetwelk de 
beslissingsbevoegde entiteit ook instaat voor de uitvoering (zie nr. 631), is een algemene 
vergadering wel genoodzaakt om de uitvoering te delegeren. 
 
583. CORNELIS zou verdedigd hebben dat de residuaire bevoegdheden zowel aan de 
algemene vergadering als aan de raad van bestuur toekomen en dat deze bijgevolg 
concurrentieel zijn2270. Verder (nr. 757) zal worden aangetoond dat de meerderheid echter 
terecht aanneemt dat de algemene vergadering de residuaire bevoegdheden van de raad 
van bestuur uitsluitend via de statuten naar zich kan toetrekken. Het gaat dan ook om 
suppletieve, overdraagbare bevoegdheden en niet om concurrerende bevoegdheden. 
 
Ook de oprichting van het orgaan van dagelijks bestuur lijkt op het eerste gezicht een 
concurrerende bevoegdheid. Deze materie wordt volgens het Wetboek van 
vennootschappen geregeld bij de statuten (art. 525, tweede lid W.Venn.). Men neemt aan 
dat de statuten de bevoegdheid tot benoeming van de dagelijks bestuurder(s) aan de 
algemene vergadering kunnen toekennen en dat de statuten of de oprichtingsakte hen ook 
rechtstreeks kunnen benoemen2271. Omdat de wet zelf voorziet in de mogelijkheid tot 

                                              
2268 Advies van de Raad van State bij het Groot Ontwerp, 200. 
2269 R. TAS, “Een dividend voor elk seizoen. Over de mogelijkheden van tussentijdse dividenduitkeringen”, TRV 
2003, (497) 504. 
2270 L. CORNELIS, Cursus vennootschapsrecht, Brussel, VUB 1994, 159 (onuitgegeven), aangehaald in FRANÇOIS, 
Vennootschapsbelang, 419, vn. 1848. 
2271 F. CLEEREN, “Het orgaan van dagelijks bestuur”, RW 1996-97, (209) 211; RONSE, De vennootschapswetgeving 
1973, nr. 368. 
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oprichting van een orgaan van dagelijks bestuur is een statutaire clausule daaromtrent 
echter niet nodig2272. In afwezigheid daarvan valt de benoeming van de dagelijks 
bestuurder(s) in de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur2273. Toch gaat het o.i. 
ook hier niet om concurrerende bevoegdheden, maar veeleer om een suppletieve 
residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan, die de statuten kunnen overdragen aan de 
algemene vergadering door de bevoegdheid toe te wijzen of rechtstreeks uit te oefenen. 
 
Een laatste bevoegdheid die in de buurt komt van een concurrerende bevoegdheid, is deze 
voor de bepaling van de individuele remuneratie van bestuurders en voor de verdeling van 
tantièmes (zie ook nr. 688). De meeste auteurs nemen aan dat de algemene vergadering 
zich bij het vaststellen van de remuneratie van bestuurders kan beperken tot het bepalen 
van een enveloppe aan bestuurdersbezoldigingen. Het is dan aan de raad van bestuur zelf 
om die onderling te verdelen. De algemene vergadering kan de beslissing daarover echter 
ook zelf nemen2274. In het laatste geval kan het bestuursorgaan de toegekende bezoldiging 
niet meer zelf herverdelen. Ook de bevoegdheid van de algemene vergadering voor de 
toekenning van tantièmes staat er niet aan in de weg dat zij zich beperkt tot de toekenning 
van een globaal bedrag en de verdeling ervan tussen de bestuurders aan de bestuurders 
zelf overlaat. Een statutaire clausule in die zin was vroeger zeer gebruikelijk2275 en lijkt 
zelfs steeds minder vereist te worden2276. Hoofdstuk III.2 (nr. 688) zal echter 
verduidelijken dat het niet om concurrerende bevoegdheden gaat, maar om een bijzondere 
vorm van delegatie die iets verder gaat dan uitvoering. 
 
584. GEDEELDE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN – Anders dan in het bestel van de Europese 
Unie2277 zijn ook in de Belgische staatsordening de bevoegdheden zo verdeeld dat de 
bevoegdheid van de ene overheid in principe (zie echter volgend randnummer) die van de 
andere uitsluit2278. Wel bestaan er zgn. “gedeelde exclusieve bevoegdheden”, waarbij 
bepaalde deelaspecten van een aangelegenheid exclusief aan een bepaalde overheid zijn 
toegewezen en andere deelaspecten van dezelfde aangelegenheid exclusief aan een andere 
overheid voorbehouden zijn. Dat gebeurt vooral door uitzonderingen te maken op 
toegewezen bevoegdheden2279. In het Belgische vennootschapsrecht komt dit ook voor. 
Zo bestaat op de bevoegdheid van de raad van bestuur om namens de vennootschap in 
rechte op te treden een uitzondering ten voordele van de algemene vergadering wanneer 
de vordering een actio mandati uitmaakt (nr. 362). Wat de remuneratie van managers 
                                              
2272 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 295; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 480; J.-
M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002. 
Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 120; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 194-195. 
2273 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 297; F. CLEEREN, “Het orgaan van dagelijks 
bestuur”, RW 1996-97, (209) 210; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 480-481; RONSE, De 
vennootschapswetgeving 1973, 194-195; VAN RYN, Principes, I, 410. 
2274 Bv. D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, 
RPS 2008, (207) 240. 
2275 Section VI, § 9 van de (Belgische) ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les 
sociétés anonymes de Belgique, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxi; VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, 
RCJB 1967, 338. Bv. Kh. Brussel 24 januari 1939, RPS 1939, 105, noot; Kh. Brussel 24 juli 1963, RPS 1964, 180. 
2276 Zie P. FRANCK, “De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 147-148; 
FREDERICQ, Traité, V, 607-608; RONSE, “Overzicht”, TPR 1967, 688. 
2277 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 79. 
2278 S. VAN DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de le fin? 
Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of 
sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 128-129. 
2279 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 398. 
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betreft, heeft de wet van 6 april 2010 uitzonderingen aangebracht op de principiële 
bevoegdheid van de raad van bestuur, in welke gevallen de algemene vergadering 
voortaan exclusief bevoegd is. Dit type van bevoegdheidsverdeling wordt hierna gewoon 
een exclusieve bevoegdheid genoemd omdat in een concrete situatie nog altijd maar één 
orgaan bevoegd is. Dat ligt anders bij bv. de goedkeuring van een 
controlewijzigingsclausule, die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort 
(zie nr. 609). Omdat zo’n clausule gewoonlijk voorkomt in overeenkomsten die tot de 
bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, zullen beide organen moeten 
samenwerken. In die omstandigheden gaat het echt om een “gedeelde exclusieve 
bevoegdheid”. 
 
585. PARALLELLE BEVOEGDHEDEN – In het Belgische staatsbestel bestaan er ook 
“parallelle” bevoegdheden, nl. wanneer verschillende overheden voor eenzelfde beslissing 
bevoegd zijn, maar elk binnen hun eigen territoriaal of inhoudelijk domein2280 (zie nr. 
240). Territoriale indelingen tussen nevengeschikte organen doen zich vanzelfsprekend 
niet voor in het vennootschapsrecht. 
 

§ 2. Toepassing van het rechtseconomische kader 

586. RISICO VAN CONFLICTEN – Het grote probleem met concurrerende bevoegdheden is 
dat er een risico bestaat dat beide organen onverenigbare of zelfs ronduit 
contradictorische besluiten nemen. Daarmee heeft men ervaring in Delaware, waar de 
algemene vergadering in principe exclusief bevoegd is om de bylaws van de 
vennootschap te wijzigen, maar de raad van bestuur daarnaast ook bevoegd kan zijn als 
het certificate of incorporation dat stipuleert2281. Doorgaans heeft de raad van bestuur er 
inderdaad die bevoegdheid2282. Beide organen staan dan in principe op gelijke voet voor 
de wijziging van de bylaws, wat de vraag naar de voorrang doet rijzen bij tegenstrijdige 
besluiten. Indien nodig vernietigen de rechtbanken er een bylaw amendment als zijnde 
misbruik van bevoegdheid door de bestuurders in het licht van hun fiduciary duties2283. 
 
587. Besluiten van concurrerend bevoegde organen (in het voorbeeld uit Delaware: de 
bylaws) kunnen ook conflicteren zonder dat één van beide organen zich schuldig maakt 
aan misbruik van bevoegdheid of enige andere overtreding. Om die conflicten uit te 
klaren, is er bij concurrerende bevoegdheden nood aan een voorrangsregel. Een kijkje in 
het staatsrecht bevestigt deze vaststelling. De hiërarchie van normen die noodzakelijk is 
bij concurrerende bevoegdheden vormt de struikelsteen voor de invoering ervan in het 
Belgische staatsbestel, waar men vasthoudt aan de gelijkstelling tussen wet en decreet2284. 
In de zeldzame concurrerende bevoegdheden bestaat er niettemin een prioriteitsregel. 

                                              
2280 Ibid., 398-400. 
2281 Del. Code Ann. tit. 8 § 109(a). 
2282 S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: 
Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, (697) 740. 
2283 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 95. 
2284 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 397; S. VAN 

DROOGHENBROECK en D. DE JONGHE, “L’article 35 de la Constitution: fin du début ou début de le fin? Fécondité 
d’une entéléchie constitutionnelle” in A. DE BECKER en E. VANDENBOSSCHE (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in 
het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2011, (87) 131. 
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Voor de eigenlijke concurrerende bevoegdheid die de fiscale autonomie van de 
gemeenschappen en de gewesten uitmaakt, kunnen de deelgebieden slechts regelingen 
treffen in de mate de federale (bijzondere) wetgever daar ruimte voor laat en zijn deze 
regelingen opgeheven zodra de federale overheid in dezelfde aangelegenheid regels 
uitvaardigt2285. Bij oneigenlijke concurrerende bevoegdheden stelt de federale overheid de 
basisregels vast en kunnen de deelgebieden die toepassen en aanvullen, maar zonder ze te 
verstrengen of verzachten2286. In dezelfde lijn liggen ook het Duitse beginsel 
“Bundesrecht bricht Landesrecht” voor concurrerende bevoegdheden tussen de federatie 
en de deelstaten2287 en het Europeesrechtelijke preemption-beginsel voor de zgn. 
“gedeelde” bevoegdheden van art. 4 VWEU2288. 
 
588. Niet alleen het risico van bevoegdheidsconflicten, maar ook een bijzondere 
moeilijkheid bij het uitwerken van een voorrangsregel vormt een bezwaar tegen 
concurrerende bevoegdheden in het vennootschapsrecht. Een efficiënte toewijzing van 
concurrerende bevoegdheden vooronderstelt in het hier gehanteerde kader een inherent 
belangenconflict in hoofde van de bestuurders. Zonder dat belangenconflict is er immers 
geen reden om de hoge transactiekosten van een algemene vergadering op te lopen 
(behalve eventueel in een besloten vennootschap). Wanneer de bestuurders wél getroffen 
worden door een inherent belangenconflict, maar men vanwege de hoge transactiekosten 
toch zou beslissen om ook de raad van bestuur bevoegd te laten zijn, moet de algemene 
vergadering kunnen tussenkomen om al te grote agency-kosten te vermijden. Ze zou dit 
bv. kunnen doen door de betrokken zaak zelf te regelen of door een beslissing van de raad 
van bestuur te overrulen. Het zou dus de algemene vergadering moeten zijn die voorrang 
krijgt. Ten gevolge van het probleem van collectieve actie bij de aandeelhouders, dat een 
initiatief moeilijk maakt, en het relatieve gemak van de raad van bestuur om zijn 
bevoegdheid uit te oefenen, zal de raad van bestuur in publieke vennootschappen de facto 
echter de bovenhand halen. Deze vaststelling wordt verder in meer detail uitgewerkt voor 
de werking van een exclusief initiatiefrecht van de raad van bestuur voor bevoegdheden 
van de algemene vergadering (zie nrs. 604 e.v.). 
 
Voor de enige echte concurrerende bevoegdheden in het Belgische vennootschapsrecht, 
nl. de gedelegeerde bevoegdheden, bestaat er inderdaad een impliciete voorrang van de 
algemene vergadering (nr. 727) en wordt het probleem van het onevenwicht enigszins 
gelenigd doordat de algemene vergadering de raad van bestuur in toom kan houden d.m.v. 
beperkingen in de delegatie. Dat een voorrangsregel daarbuiten weinig effectief dreigt te 
zijn, komt zeer duidelijk tot uiting bij de individuele bestuurdersbezoldiging, die op de 
grens vertoeft tussen een concurrerende beslissingsbevoegdheid en een uitvoerings-
bevoegdheid (nr. 583). Boven wordt verder toegelicht hoe de individuele (en zelfs de 
globale) vergoeding van bestuurders de facto door het bestuursorgaan zelf wordt 
vastgesteld en hoe de algemene vergadering deze quasi-automatisch en zelfs niet eens 
uitdrukkelijk goedkeurt via de goedkeuring van de jaarrekening (zie nrs. 668 e.v.). In 
plaats van concurrerende bevoegdheden waarbij de algemene vergadering louter formeel 

                                              
2285 Art. 170, § 2 GW; A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 
400, 402 en 585. 
2286 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 400-401. 
2287 Zie ibid., 9-10. 
2288 Art. 2, tweede lid VWEU; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 91. 
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voorrang heeft, maar de raad van bestuur de facto de overhand haalt, zou de wetgever o.i. 
beter een duidelijke keuze maken voor de bevoegdheid van het ene of het andere orgaan. 
 

AFDELING 3. ZELFSTANDIGE VS. GEDEELDE BEVOEGDHEDEN 

589. INLEIDING – Deze afdeling onderzoekt het meer interessante onderscheid tussen 
zelfstandige en gedeelde bevoegdheden in het licht van het Belgische vennootschapsrecht. 
Daarbij ligt de focus op gedeelde bevoegdheden, daar zelfstandige bevoegdheden het 
uitgangspunt vormden in deel II en voor deze laatste de redenering van het ontworpen 
rechtseconomisch kader dan ook onverkort geldt. Achtereenvolgens wordt aandacht 
besteed aan de figuren van de machtiging (§ 1), het exclusief initiatiefrecht (§ 2) en de 
goedkeuring (§ 3). Telkens wordt onderzocht of deze figuren bestaan in het Belgische 
vennootschapsrecht en of zij de rechtseconomische efficiëntie-toets doorstaan. Het belang 
van de kwalificatie als gedeelde bevoegdheden werd reeds toegelicht in nr. 573. Hierna 
wordt daar slechts dieper op ingegaan waar de gevolgen bijzonderheden vertonen voor de 
betrokken beslissing. 
 

§ 1. Machtiging 

A. Analyse van het huidige recht 

1. Interimdividend 

590. MACHTIGING – Een treffend voorbeeld van een machtiging, zoals boven (nrs. 579-
580) gedefinieerd, waarbij het verschil met delegatie zich duidelijk aftekent, is te vinden 
in art. 618, eerste lid W.Venn. Krachtens deze bepaling kunnen de statuten aan de raad 
van bestuur de bevoegdheid verlenen om een interimdividend uit te keren (zie ook nrs. 
652-654). In lijn met de hier gehanteerde definitie van machtiging is deze statutaire 
bepaling van algemene aard (zij is niet beperkt tot één welbepaalde transactie) en kan de 
algemene vergadering niet zelf een interimdividend toekennen2289. Deze opvatting vindt 
steun in de rechtspraak2290, de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 december 
19842291 en een antwoord op een parlementaire vraag2292. De Wet van 5 december 1984 

                                              
2289 T. BAART en Y. VAN DEN BROEKE, “Over de uitkering van gewone, tussentijdse en interim-dividenden: op welke 
jaarrekening moet de uitkering worden gebaseerd en welke procedure dient te worden gevolgd?”, Not.Fisc.M. 2011, 
(294) 296; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 607; H. DE WULF, “Moet de mogelijkheid tot 
winstuitkering volgens artikel 617 W.Venn. steeds aan de hand van de laatste jaarrekening berekend worden?” (noot 
onder Antwerpen 8 mei 2003), TBH 2005, (393) 399; HELLEMANS, De algemene vergadering, 594-595; K. 
SELLESLAGHS, “Commentaar bij art. 618 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; R. TAS, “Een dividend voor elk seizoen. Over de mogelijkheden van tussentijdse 
dividenduitkeringen”, TRV 2003, (497) 504; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 259-261; M. 
WAUTERS, “Het dividend is van alle tijden – Over tussentijdse dividenduitkeringen door de algemene vergadering 
van een naamloze vennootschap”, TRV 2000, (67) 75-76. Ook in de oude praktijk van de voorschotten op dividend 
werd de raad van bestuur exclusief bevoegd geacht: Bankcommissie, Jaarverslag, 1983-84, 94; M. BONNE en H. 
VERSTRAETE, “Standpunt: wachten hoeft niet. Over uitkeerbare winsten en voorschotten op dividend in BVBA en 
CVBA”, TRV 2007, (115) 130. 
2290 Gent 14 september 2004, FJF 2005, 275, JDSC 2009, 87, noot J. GOFFIN, TGR-TWVR 2004, 410, TRV 2006, 
488, noot V. COLAERT. 
2291 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 259-261; R. TAS, “Een dividend voor elk seizoen. Over 
de mogelijkheden van tussentijdse dividenduitkeringen”, TRV 2003, (497) 504. 
2292 Vr. en Antw. Senaat 1986-87, 7 april 1987, 1701. 
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zette de Tweede Richtlijn om in het Belgische vennootschapsrecht, maar de Richtlijn zelf 
regelt enkel niet-bevoegdheidsgerelateerde aspecten van het interimdividend, zodat daar 
geen uitsluitsel gevonden kan worden. 
 
Sommige auteurs zijn een andere mening toegedaan en zien wel een eigen bevoegdheid 
weggelegd voor de algemene vergadering om een interimdividend uit te keren, en dit op 
basis van haar bevoegdheid inzake winstverdeling (die haar impliciet is toegewezen; nrs. 
296 e.v.). De uitkering van een interimdividend is in deze zienswijze geen machtiging, 
maar een delegatie van die bevoegdheid, wat betekent dat de algemene vergadering in 
principe bevoegd blijft om deze bevoegdheid zelf uit te oefenen2293 (nr. 578). In hoofdstuk 
II.1 werd echter verdedigd dat men impliciete bevoegdheden niet te licht mag aannemen 
(nr. 274). De mogelijkheid van een rechtstreekse beslissing van de algemene vergadering 
tot toekenning van een interimdividend is alvast niet impliciet te lezen in de 
bewoordingen van art. 618 W.Venn., terwijl de eigen bevoegdheid van de algemene 
vergadering bij echte delegaties wél expliciet in de wet te lezen staat2294. Bijgevolg moet 
men art. 617 W.Venn. zelf onderzoeken. De aan de algemene vergadering (impliciet) 
toegewezen bevoegdheid tot winstuitkering krachtens art. 617 W.Venn. verwijst naar het 
netto-actief op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, zoals dat blijkt uit de 
jaarrekening2295. Haar bevoegdheid tot toekenning van een tussentijds dividend schrijft 
zich daarin in. Tussentijdse dividenden worden immers uitbetaald op basis van de 
uitkeerbare winst zoals die blijkt uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. De 
uitkering is m.a.w. gebaseerd op cijfers die de algemene vergadering al kent. Dat is anders 
voor interimdividenden, die slaan op de winst van het lopend boekjaar (art. 618, tweede 
lid W.Venn.), waarvoor de jaarrekening nog moet worden opgesteld. Zij voldoen 
bijgevolg niet aan art. 617 W.Venn. Ook in de rechtspraak van het Hof van Cassatie die 
de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake tussentijdse dividenden heeft 
erkend, is geen steun te vinden voor een uitbreiding naar interimdividenden2296. 
 
De reden waarom de bevoegdheid inzake interimdividenden niet gefundeerd kan worden 
op de bevoegdheid tot winstuitkering ligt o.i. in het feit dat het interimdividend 
eenvoudigweg geen eigenlijke dividenduitkering is. In plaats daarvan is het een voorschot 
daarop (zie meer uitgebreid nr. 653). Met de machtiging tot het uitkeren van een 
interimdividend doet de algemene vergadering dus niet meer dan de raad van bestuur de 

                                              
2293 A. BERTRAND, “Distribution de dividende en cours d’exercice” (noot onder Cass. 23 januari 2003), JT 2004, 
(158) 158; MALHERBE et al., Précis, 806; TILLEMAN, Bestuur, 613; B. VAN BRUYSTEGEM, “Respons” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (186) 186. Zie ook M. BONNE en H. VERSTRAETE, 
“Wachten hoeft niet. Over uitkeerbare winsten en voorschotten op dividend in BVBA en CVBA”, TRV 2007, (115) 
130-131. I.v.m. de oude praktijk van voorschotten op dividend: F. GILSON DE ROUVREUX, “De la distribution de 
dividendes intérimaires”, RPS 1951, (123) 124; R. HENRION, “La distribution de dividendes intercalaires dans les 
sociétés anonymes”, Ann. not. 1952, 185-191; RESTEAU, Traité, IV, 425. 
2294 B. LAFORCE, “Verslag” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1999, (194) 197. 
2295 H. DE WULF, “Moet de mogelijkheid tot winstuitkering volgens artikel 617 W.Venn. steeds aan de hand van de 
laatste jaarrekening berekend worden?” (noot onder Antwerpen 8 mei 2003), TBH 2005, (393) 398-399. 
2296 Cass. 23 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 201, DAOR 2002, 366, JT 2004, 155, noot A. BERTRAND, JLMB 2003, 
1252, NJW 2004, 52, Pas. 2003, 173, JDSC 2004, 145, JDSC 2004 (samenvatting), 243, noot M. DELVAUX, RCJB 
2003, 557, noot D. WILLERMAIN, RPS 2003, 379, noot M. DE WOLF, TBH 2003, 836, noot D. HEENEN, TRV 2003, 
541, noot R. TAS. Contra A. BERTRAND, “Distribution de dividende en cours d’exercice” (noot onder Cass. 23 
januari 2003), JT 2004, (158) 158. 
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mogelijkheid geven om op haar beslissing te anticiperen2297. Strikt genomen betreft 
art. 618 W.Venn. dus niet in de eerste plaats de bevoegdheid inzake dividenden, maar 
vooral deze inzake voorschotten en renteloze leningen2298. Waar de eerste bevoegdheid 
een impliciete bevoegdheid is van de algemene vergadering, behoort de tweede 
bevoegdheid tot de voorbereidingsbevoegdheid van de raad van bestuur. De uitkering van 
een interimdividend tast de dividendbevoegdheid van de algemene vergadering in 
principe niet aan: zij kan nog steeds beslissen geen dividend uit te keren. Wel zullen de 
reeds toegekende interimdividenden niet terugvorderbaar zijn, maar aangerekend worden 
op latere dividenduitkeringen, zodat de interimdividenden toch net iets verder gaan dan 
een gewone voorschotbevoegdheid (nr. 653), en in die mate overlappen met de 
bevoegdheid tot winstuitkering, wat o.i. de vereiste machtiging door de algemene 
vergadering verklaart. 
 

2. Oprichting directiecomité 

591. MACHTIGING – Een tweede voorbeeld van een machtiging is de bevoegdheid die de 
algemene vergadering krachtens art. 524bis W.Venn. aan de raad van bestuur kan 
verlenen tot oprichting van een directiecomité. Het gaat hier om een gedeelde 
bevoegdheid, daar het in deze geen twijfel lijdt dat de algemene vergadering het 
directiecomité niet zelf rechtstreeks kan benoemen in de statuten2299. De algemene 
vergadering kan evenmin de raad van bestuur verplichten om een directiecomité op te 
richten, maar kan hooguit de bevoegdheid van de raad van bestuur beperken of beslissen 
helemaal geen machtiging te geven2300. Een impliciete zelfstandige bevoegdheid tot het 
oprichten van een directiecomité vindt immers geen grond in enige bepaling van het 
Wetboek van Vennootschappen, temeer daar art. 524bis W.Venn. een grote rol aan de 
raad van bestuur toeschrijft. De machtiging voor de oprichting van een directiecomité 
moet volgens de tekst van art. 524bis W.Venn. in de statuten gegeven worden en is 
algemeen, in die zin dat er geen tijdsbeperking of verplichting aan hangt. De 
algemeenheid van de machtiging behoeft door de aard van de materie wel nuancering, 
daar er vanzelfsprekend maar één directiecomité opgericht kan worden. 
 

3. Inkoop (en inpandneming) van eigen aandelen 

592. ELEMENTEN VAN MACHTIGING – De inkoop van eigen aandelen, winstbewijzen of 
certificaten die daarop betrekking hebben, is krachtens art. 620, § 1, 1° W.Venn. 
“onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering” (zie daarover 
ook nrs. 481 e.v.). Dezelfde regeling geldt voor inpandneming van eigen effecten (art. 
                                              
2297 HELLEMANS, De algemene vergadering, 594; R. TAS, “Een dividend voor elk seizoen. Over de mogelijkheden 
van tussentijdse dividenduitkeringen”, TRV 2003, (497) 504; M. WAUTERS, “Het dividend is van alle tijden. Over 
tussentijdse dividenduitkeringen door de algemene vergadering van een naamloze vennootschap”, TRV 2000, (67) 
76. 
2298 Zie B. LAFORCE, “Verslag” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1999, (194) 196. 
2299 J. MEUNIER, “Le nouveau comité de direction des sociétés anonymes. Quelles ‘directions’ choisir?”, RPS 2004, 
(5) 22; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw 
vennootschapsrecht 2002. Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 120. 
2300 T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het perspectief van de ‘voorbehouden 
bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 239. 
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630, § 1 W.Venn.). Het voorafgaande besluit is van algemene aard: het kan een 
geldigheidsduur hebben tot vijf jaar (art. 620, § 1, voorlaatste lid W.Venn.) en hoeft 
binnen die periode niet herhaald te worden telkens er gebruik van wordt gemaakt2301. De 
interventie van de algemene vergadering kan bijgevolg niet gekwalificeerd worden als een 
goedkeuring. Het algemeen karakter wijst er ook op dat de raad van bestuur nog een 
concrete beslissing zal moeten nemen opdat de vennootschap kan overgaan tot inkoop, 
zodat het om een gedeelde bevoegdheid gaat. De kwalificatie van machtiging lijkt de 
enige mogelijke. De machtiging hoeft niet in de statuten te staan2302, al zal dat geregeld 
wel zo zijn2303. Dat blijkt onder meer uit de omschrijving van de inhoud van de 
machtiging, die volgens art. 620, § 1, vijfde lid W.Venn. wordt bepaald door “[d]e 
algemene vergadering of de statuten”. 
 
593. ELEMENTEN VAN DELEGATIE – Het Wetboek van Vennootschappen brengt geen 
duidelijkheid over de vraag of de algemene vergadering ook zelfstandig tot een inkoop 
van eigen aandelen kan overgaan, in welk geval het zou gaan om een delegatie, of 
machtiging sensu lato. Dit zou betekenen dat de inkoop van eigen effecten een impliciete 
bevoegdheid is van de algemene vergadering, die gedelegeerd wordt (zoals sommigen 
beweren over het interimdividend; nr. 590). In het licht van de principieel toegewezen 
aard van de bevoegdheden van de algemene vergadering, mag men impliciete 
bevoegdheden niet te snel aanvaarden (zie hfst II.1). Uit de voorbeelden van het 
interimdividend en het directiecomité blijkt bovendien dat men niet a fortiori kan 
besluiten tot een zelfstandige bevoegdheid louter op basis van de vereiste van machtiging. 
In Nederland betogen ASSER, VAN SOLINGE en NIEUWE WEME dat het gaat om een 
machtiging aan het bestuursorgaan en dat de algemene vergadering de beslissing niet 
zelfstandig kan nemen omdat “de sancties op onwettige inkoop zich ook tegen het bestuur 
richten”2304. In België lopen bestuurders die de voorschriften inzake inkoop overtreden 
naast de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van art. 528 W.Venn. voor inbreuken op 
W.Venn. ook strafrechtelijke aansprakelijkheid op (art. 648, 3° W.Venn.). O.i. is dat 
echter enkel zo wanneer het bestuursorgaan in de besluitvorming betrokken was en 
vormen deze bepalingen geen voldoende argument voor een zelfstandige bevoegdheid 
van de algemene vergadering. 
 
TAS merkt bovendien op dat de wetgever met de regeling van inkoop van eigen effecten 
de bevoegdheid van de raad van bestuur zoveel mogelijk heeft willen inperken, ten 
voordele van de algemene vergadering, die de inkoop daarom ook zelf kan doen2305. 
Daaraan kan worden toegevoegd dat art. 620 W.Venn. niet spreekt van een machtiging, 
                                              
2301 M. MASSAGE, L’adaptation du droit des sociétés anonymes aux deuxième et quatrième directives européennes, 
Brussel, Swinnen, 1985, 133. 
2302 De richtlijn liet een dergelijke verplichting toe (art. 19, § 1, tweede lid, ii Tweede Richtlijn), maar België heeft 
daar geen gebruik van gemaakt. 
2303 K. GEENS, “Verwerving van eigen aandelen en personeelsaandelen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. en 
B.V.B.A na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (29) 36 en 41; HELLEMANS, De algemene vergadering, 
584; E. JANSSENS, “Inkoop eigen aandelen: vennootschapsrechtelijke technieken” in A. VERBEKE, H. DERYCKE, P. 
LALEMAN en D. VAN GERVEN (eds.), Estate Planning, III, Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 
Brussel, Larcier, 2009, (340) 342; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van eigen effecten” in H. BRAECKMANS 
(ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-10. 
2304 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 199. 
2305 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 269. Zo ook BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek 
vennootschapsrecht, 617, vn. 2361; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van eigen effecten” in H. BRAECKMANS 
(ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-11. 
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maar van een “voorafgaand besluit”. Bovendien sluiten de bewoordingen van het artikel 
niet uit dat het besluit van de algemene vergadering op een welbepaalde inkooptransactie 
betrekking heeft, in welk geval de algemene vergadering de beslissing de facto zelf 
neemt. Bij een concreet geformuleerd besluit moet dan wel dezelfde wettelijke procedure 
gevolgd worden, met inbegrip van de publicatievereiste van art. 620, § 1, laatste lid 
W.Venn. 
 

4. Spreiding in de tijd van variabele remuneratie 

594. KEUZE TUSSEN MACHTIGING EN VETO – De Wet van 6 april 2010 gaf de algemene 
vergadering ook een zeg over de structuur van variabele remuneratie, door twee regels 
voorop te stellen waarvan de vennootschap enkel kan afwijken mits uitdrukkelijke 
goedkeuring van de algemene vergadering of in de statuten (art. 520ter W.Venn.). Zonder 
zo’n goedkeuring mogen ten eerste aandelen en rechten om aandelen te verwerven ten 
vroegste drie jaar na toekenning ervan aan een bestuurder of executive definitief 
verworven resp. uitoefenbaar zijn (artt. 520ter, eerste lid, 524bis, zesde lid en 525, vierde 
lid W.Venn.). Daarnaast moet, behoudens goedkeuring van de algemene vergadering, de 
variabele remuneratie van een executive, indien die meer dan een vierde van de jaarlijkse 
remuneratie uitmaakt, voor ten minste een vierde gebaseerd zijn op vooraf vastgelegde en 
objectief meetbare prestatiecriteria over minstens twee jaar, en voor ten minste een ander 
vierde op zulke criteria over minstens drie jaar (artt. 520ter, tweede lid, 524bis, zesde lid 
en 525, vierde lid W.Venn.).  
 
Opmerkelijk in deze regeling is dat de algemene vergadering de keuze krijgt om een 
afwijking van de wettelijke voorschriften toe te staan bij gewone resolutie of via een 
statutaire bepaling. Op het eerste gezicht lijkt dat een keuze tussen een vetorecht en een 
machtiging van de raad van bestuur. Dat is inderdaad het geval voor de variabele 
remuneratie van de zgn. executives. Verder (nr. 613) zal worden aangetoond dat de 
kwalificatie van machtiging geen optie is voor de aandelen en rechten om aandelen te 
verwerven die aan bestuurders worden toegekend. 
 

B. Toepassing van het rechtseconomische kader 

595. ALGEMEEN – Een algemeen geformuleerde bevoegdheidsverlening door de algemene 
vergadering die de raad van bestuur in concrete gevallen kan gebruiken, m.a.w. een 
machtiging, kan nuttig zijn in materies waar enerzijds de raad van bestuur met het 
vennootschapsbelang strijdige belangen heeft, zodat de agency-kosten hoog oplopen, 
maar waar anderzijds de transactiekosten van de beslissing ook bijzonder hoog liggen, bv. 
wanneer de snelheid van een beslissing cruciaal is. De transactiekosten van een algemene 
vergadering kunnen prohibitief hoog liggen wanneer men snel moet kunnen inspelen op 
de noden en opportuniteiten van het moment, met als gevolg dat de vennootschap kansen 
zou missen. Door de raad van bestuur over concrete gevallen te laten beslissen, laat de 
figuur van de machtiging toe de transactiekosten te verminderen en een snelle en 
onderbouwde beslissing te nemen. Tegelijkertijd kan de algemene vergadering de agency-
kosten binnen de perken houden door de bevoegdheid van de raad van bestuur te 
beperken tot die situaties of transactievolumes waar geen groot belangenconflict bestaat 
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zodat de beperkte agency-kosten niet opwegen tegen de besparing van transactiekosten 
en/of die situaties waar de algemene vergadering zelf de transactie nuttig bevindt. 
Mogelijks bestaat er in de concrete situatie van de vennootschap zelfs helemaal geen 
belangenconflict in hoofde van de bestuurders en kan de algemene vergadering de 
beslissing zonder meer toelaten met een ruim opgestelde machtiging. De machtiging laat 
zo een zekere mate van concretisering toe die het wettelijk bevoegdheidskader ontbeert, 
zonder dat de algemene vergadering elke keer moet bijeenkomen. De ratio voor de 
machtiging is in dat opzicht vergelijkbaar met die voor de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden, die als afwijking van de wettelijke bevoegdheidsverdeling in 
hoofdstuk III.3 aan bod komt. Het theoretische verschil bestaat erin dat bij delegatie de 
algemene vergadering ook zelf kan beslissen (en dat dat zelfs het uitgangspunt is), omdat 
zij soms over voldoende informatie beschikt en/of er soms weinig transactiekosten met de 
beslissing gepaard gaan (nr. 729). 
 
Een machtiging om één concrete beslissing te nemen heeft daarentegen niet veel zin: 
eenmaal de algemene vergadering beslist heeft, werden de transactiekosten voor de 
concrete beslissing toch opgelopen en is er geen enkele reden meer waarom de raad van 
bestuur die beslissing achteraf nog zou moeten kunnen blokkeren (behoudens gewijzigde 
omstandigheden). Het is dan beter dat de volledige beslissingsbevoegdheid aan de 
algemene vergadering toekomt, zoals bij inkoop van aandelen (nr. 592). Eenzelfde 
argument zal verder in meer detail uitgewerkt worden voor het exclusief initiatiefrecht 
(nr. 604) en vetorechten (nrs. 615-616). 
 
596. TOEPASSINGEN – Voor de meeste onderzochte beslissingen valt de keuze van de 
wetgever voor een systeem van machtiging door de algemene vergadering te begrijpen. 
Bij de verwerving van eigen effecten wordt de raad van bestuur met een inherente 
belangenstrijdigheid geconfronteerd (nrs. 475 e.v.), terwijl de algemene vergadering quasi 
in de onmogelijkheid verkeert om zelf het goede ogenblik te kiezen voor een inkoop en 
die meteen uit te voeren. Dat is zeker zo in beursgenoteerde vennootschappen, waar de 
aandelenkoers snel fluctueert en de besluitvorming door een algemene vergadering 
torenhoge transactiekosten met zich meebrengt2306. 
 
Ook interimdividenden vergen het vermogen om in te spelen op feitelijke evoluties, en 
meer bepaald op de winst van het lopende boekjaar, die samen met de overgedragen winst 
of na aftrek van het overgedragen verlies de basis vormt voor interimdividenden (art. 618, 
tweede lid W.Venn.). De raad van bestuur heeft een beter zicht op de evolutie van deze 
cijfers dan de algemene vergadering en is dan ook het best geplaatst om in te schatten of 
een uitkering is aangewezen2307. Doordat het interimdividend niet terugvorderbaar is 
(nr. 590) blijft de raad van bestuur in zekere mate onderhevig aan het belangenconflict dat 
bij reguliere dividenduitkeringen de bevoegdheid van de algemene vergadering 
rechtvaardigt (nrs. 371-372). Een machtiging is dan een geschikte figuur. Zoals net 
uiteengezet, is de machtiging meer geschikt dan de delegatie bij constante transactie-
kosten (in casu omdat een snelle opvolging van feitelijke ontwikkelingen is vereist). 

                                              
2306 Zie TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 269; R. TAS en F. HELLEMANS, “Verkrijging van 
eigen effecten” in H. BRAECKMANS (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1.2.7-11. 
2307 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 260; R. TAS, “Een dividend voor elk seizoen. Over de 
mogelijkheden van tussentijdse dividenduitkeringen”, TRV 2003, 504; HELLEMANS, De algemene vergadering, 594. 
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Ook een machtiging om de variabele vergoeding van executives niet op lange termijn te 
laten lopen, is verdedigbaar (het aspect goedkeuring is dat niet; zie nr. 617) in het licht 
van de complexiteit en de belangenconflicten die de beslissing kenmerken (zie nrs. 335-
336). 
 
597. De keuze voor een machtiging bij de oprichting van een directiecomité is minder 
evident. Dat de algemene vergadering moet tussenkomen, is wel begrijpelijk. De reden 
voor de vereiste van een statutaire clausule ligt niet in het feit dat een nieuw orgaan wordt 
opgericht, dat niet-bestuurders betrokken kunnen zijn, of dat de bevoegdheid van het 
directiecomité tegenwerpelijk is aan derden, want deze gevolgen gelden ook voor het 
dagelijks bestuur en daar is een statutaire clausule niet vereist2308. De reden is te vinden in 
het inherente belangenconflict van de raad van bestuur. De oprichting van een 
directiecomité kan immers tot gevolg hebben dat de controle van de algemene 
vergadering over het bestuur van de vennootschap minder direct wordt. Indien de statuten 
niets bepalen over de bevoegdheid tot benoeming van de leden van het directiecomité, 
komt deze bevoegdheid toe aan de raad van bestuur (art. 524bis, tweede lid, in fine 
W.Venn.). Via de statuten kan de algemene vergadering wel haar controle versterken door 
de benoemingsvoorwaarden te bepalen (art. 524bis, tweede lid W.Venn.) of zelf de leden 
te benoemen, maar omdat het de raad van bestuur is die beslist om het directiecomité op 
te richten (nr. 591), wordt dat ontraden2309. Ook voor het ontslag uit de functie van lid van 
het directiecomité staat de raad van bestuur in. Het ontslag door de algemene vergadering 
als bestuurder (voor bestuurders-leden van het directiecomité) brengt niet ipso facto het 
ontslag mee als lid van het directiecomité. Bovendien geldt de ad nutum-herroepbaarheid 
slechts ten suppletieve titel voor de functie van lid van het directiecomité2310. De grotere 
zelfstandigheid van de leden van het directiecomité is weliswaar begrensd doordat de 
bestuurders (die per hypothese over hun benoeming en ontslag beslissen) zelf ten allen 
tijde ontslagen kunnen worden door de algemene vergadering. De ad nutum-
herroepbaarheid is echter een zeer ruwe manier om ontevredenheid met de oprichting of 
samenstelling van het directiecomité te uiten: een algemene vergadering zal niet snel een 
goede bestuurder ontslaan omdat die een kandidaat van tweede keuze benoemd heeft in 
het directiecomité. 
 
Waar de inspraak van de algemene vergadering bij de oprichting van het directiecomité 
logisch is, zijn de redenen waarom de raad van bestuur dan nog moet beslissen minder 
duidelijk. Snelheid is geen argument: de oprichting zal zelden dringend zijn. Andere 
transactiekosten evenmin, net omdat de algemene vergadering al is moeten tussenkomen 
op een manier die men moeilijk kan bestempelen als algemeen en meermaals bruikbaar 
(nr. 591). Meerdere auteurs argumenteerden dan ook terecht, zij het louter vanwege het 
                                              
2308 Zie H. DE WULF, “De wet corporate governance en het bestuur: directiecomité en intra-groepsverrichtingen”, in 
Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, I, Antwerpen, Intersentia, 2003, (213) 215; J. MEUNIER, 
“Le nouveau comité de direction des sociétés anonymes. Quelles ‘directions’ choisir?”, RPS 2004, (5) 21; J.-M. 
NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 2002. Wet 
Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 120. 
2309 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 
2002. Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 123. 
2310 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschapsrecht 
2002. Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 124-125. Zie ook P. ERNST en L. VAN DEN 

EYNDEN, Het directiecomité in de Corporate Governance-wet. Een eerste analyse”, TRV 2002, (547) 557. 
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“belang” van de beslissing, dat de keuze inzake de oprichting van een directiecomité aan 
de algemene vergadering had moeten worden overgelaten2311. 
 

§ 2. Exclusief initiatiefrecht van de raad van bestuur 

A. Analyse van het huidige recht 

598. VRAAGSTELLING – Wanneer het Wetboek van vennootschappen een gedetailleerde 
procedure vastlegt voor een bepaalde beslissing en die procedure naast het besluit van de 
algemene vergadering ook een initiatief van het bestuursorgaan omvat, rijst de vraag of 
die vereiste medewerking het bestuursorgaan een exclusief initiatiefrecht verleent. In dat 
geval zou de bevoegdheid van de algemene vergadering geen zelfstandige, maar een 
gedeelde bevoegdheid zijn. 
 

1. Bijzondere verslagplichten 

599. GEEN EXCLUSIEF INITIATIEFRECHT – Voor een hele rist vennootschapsrechtelijke 
transacties, zoals de ontbinding (art. 181, § 1 W.Venn.), de quasi-inbreng (art. 447, § 1, 
tweede lid W.Venn.), de doelwijziging (art. 559, eerste lid W.Venn.), de omzetting (art. 
778 W.Venn.), de wijziging van de rechten verbonden aan effecten (art. 560, tweede lid 
W.Venn.), de fusie (artt. 694 en 707 W.Venn. i.v.m. fusie door overneming resp. door 
oprichting; artt. 730 en 745 W.Venn. i.v.m. splitsing door overneming resp. door 
oprichting) en de inbreng van een algemeenheid (art. 761, § 2 W.Venn.), moet de raad 
van bestuur een omstandig verslag opstellen waarin de voorgestelde transactie aan de 
algemene vergadering wordt toegelicht. Dit verslag is telkens voorgeschreven op straffe 
van nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering (artt. 181, 447, § 1, vierde 
lid, § 3, 559, derde lid W.Venn., 780 W.Venn. en 560, derde lid W.Venn.), niet-
tegenwerpelijkheid van de gevolgen van de transactie (art. 769 W.Venn.) of strafsancties 
voor de bestuurders (art. 773, 2° W.Venn.). Het verslag moet de aandeelhouders toelaten 
om met kennis van zaken over de inbreng te beslissen2312. Sommige auteurs argumenteren 
daarom dat de nietigheidssanctie enkel geldt wanneer het gebrek een invloed heeft gehad 
op de deliberatie ter algemene vergadering2313. Anderen stellen zich strenger op en 
oordelen dat de algemene vergadering deze nietigheid in geen geval kan helen: omdat 
deze sanctie ook derden beschermt, zou zij van openbare orde zijn2314. Toch is naar ons 
weten nooit beweerd dat de verslagplicht de raad van bestuur een exclusief initiatiefrecht 

                                              
2311 P. ERNST en L. VAN DEN EYNDEN, Het directiecomité in de Corporate Governance-wet. Een eerste analyse”, 
TRV 2002, (547) 556-557; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
Nieuw vennootschapsrecht 2002. Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (106) 121. 
2312 J.-P. BLUMBERG, “Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van algemeenheid”, Not. 
Fisc. M. 1995, afl. 8, (1) 4; A. GOEMINNE, “Commentaar bij art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 9; E. POTTIER en A. COIBION, “Commentaire de l’art. 550 
C.Soc.” in Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Brussel, Kluwer, losbl. 
2313 VANOMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 801. 
2314 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 879; B. DE CALUWE en S. VAN LOOCK, “Omzetting en 
aansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig Handboek 
Vennootschap en Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., III.3-10; H. DU FAUX, “Transformation de société, 
loi du 23 février 1967”, rev. prat. Not. b. 1967, 118; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene 
vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, nrs. 26, 77, 279. 
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zou verschaffen. Het verslag heeft een louter informatieve functie zonder dat er een 
element van beslissing in schuilt. Het gaat integendeel om een louter voorbereidende 
handeling waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is en die in hoofdstuk III.2 aan bod komt. 
 

2. Verplicht schriftelijk voorstel van het bestuursorgaan 

600. TRANSACTIES WAARVOOR EEN SCHRIFTELIJK VOORSTEL VEREIST IS – Voor een aantal 
transacties legt de wetgever het initiatief bij de raad van bestuur, door een schriftelijk 
voorstel van dit orgaan op te nemen als deel van de voorgeschreven procedure. Dat is ten 
eerste het geval bij fusie en splitsing, waar de bestuursorganen van alle betrokken 
vennootschappen een gezamenlijk voorstel moeten opstellen (artt. 693, eerste lid en 706, 
eerste lid W.Venn i.v.m. fusie door overneming resp. fusie door oprichting; artt. 728, 
eerste lid en 743, eerste lid W.Venn. i.v.m. splitsing door overneming resp. door 
oprichting). Ook bij een inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak moet het 
bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap samen met dat van de verkrijgende 
vennootschap(pen) een voorstel opmaken (art. 760, § 1, eerste lid W.Venn.). Een voorstel 
van de raad van bestuur is ook vereist voor grensoverschrijdende fusies (art. 772/6 
W.Venn.), met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen (art. 719, eerste lid 
W.Venn.2315) en met grensoverschrijdende fusie gelijkgestelde verrichtingen (art. 772/6, 
derde lid W.Venn.)2316. Hoewel de Europese Vennootschap in dit onderzoek niet als 
zodanig onder de loep wordt genomen, is het voor het verdere betoog interessant om op te 
merken dat ook voor de zetelverplaatsing van dit vennootschapstype naar een andere 
lidstaat een voorstel moet worden opgesteld door het bestuursorgaan (art. 931 W.Venn.; 
art. 8, § 2 SE-verordening). 
 
601. JURIDISCHE AARD VAN HET VOORSTEL – Er bestaat geen enkele twijfel over het feit 
dat het voorstel de vennootschap op geen enkele wijze verbindt om de fusie, splitsing of 
inbreng te realiseren2317. Het voorstel van de raad van bestuur brengt alleen een 
verbintenis mee om de transactie aan de algemene vergadering voor te leggen2318. Daarbij 
kan het voorstel hooguit een verwachting creëren bij de tegenpartij of kan men – volgens 
sommigen – gewagen van een beginselakkoord2319, dat bij plotse afbreuk van de 

                                              
2315 De rechtsleer gaat uit van een analoge toepassing op de met splitsing gelijkgestelde verrichting (K. BYTTEBIER en 
J. VERSTRAELEN, “De partiële splitsing”, Not. Fisc. M. 2006, (77) 78-79). 
2316 Bij de gelijkgestelde verrichtingen is een verslag niet vereist. Zie, expliciet wat de met grensoverschrijdende 
fusie gelijkgestelde verrichting betreft: art. 772/9, § 4 W.Venn. 
2317 H. BRAECKMANS, “Fusies en splitsingen”, RW 1993-94, (1409) 1414; K. BYTTEBIER, Handboek fusies en 
overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 70; W. DEJONGHE en D. HONORÉ, “Fusie en aansprakelijkheid” in A. VAN 

OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en 
aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1-15; J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden tot een 
fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 41-42; T. 
TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 174. 
2318 Parl.St. Kamer 1991-92 (BZ), nr. 491/5, 8; K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 70; W. DEJONGHE en D. HONORÉ, “Fusie en aansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. 
FRANÇOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, 
losbl., III.1-15; A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, TRV 
1998, (355) 366; T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 175; T. TILQUIN, “Le transfert 
d’une universalité ou d’une branche d’activité”, JT 1996, (493) 505; K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van 
bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 71. 
2319 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 70-71. 



446 

onderhandelingen eventueel wel tot buitencontractuele aansprakelijkheid kan leiden2320. 
Dat de algemene vergadering nog moet beslissen, staat als een paal boven water en blijkt 
ook uit de wet (artt. 699, 712, 736 en 751 W.Venn.). Minder eenduidig is of haar 
beslissingsrecht zelfstandig is, dan wel gedeeld met de raad van bestuur, doordat deze 
laatste een exclusief initiatiefrecht zou hebben. 
 
Zowel voor de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak2321 als voor fusie en 
splitsing2322 neemt men gewoonlijk aan dat de functie van de raad van bestuur zich 
beperkt tot het voorbereiden van de fusie, in het kader waarvan hij over een (niet-
exclusief) initiatiefrecht beschikt, en dat het de algemene vergadering is die beslist. 
Sommige auteurs argumenteren echter (in de context van fusies, al is de redenering o.i. 
niet meer of minder geldig voor de andere genoemde voorstellen) dat het voorstel de raad 
van bestuur wel degelijk een exclusief prerogatief is: door het initiatief bij het 
bestuursorgaan te leggen, zou de wetgever aan de aandeelhouders hun initiatiefrecht 
ontzeggen2323. De raad van bestuur zou op die manier een zekere beslissingsbevoegdheid 
hebben. Het is immers aan hem om te beslissen of preliminaire onderhandelingen al dan 
niet tot een fusie- (of ander) voorstel leiden, met welke kandidaat de vennootschap in zee 
gaat, onder welke voorwaarden etc. De algemene vergadering kan het voorstel weliswaar 
afkeuren, maar kan in deze opvatting niet eisen om de voorwaarden te veranderen of om 
de transactie met een andere kandidaat aan te gaan, of op initiatief van een aandeelhouder 
bijeenkomen om te beraadslagen over een fusie2324. Bij weigering van de voorgestelde 
kandidaat ligt de bal dan weer in het kamp van de raad van bestuur, die bevoegd is om te 
beslissen al dan niet een nieuw voorstel in te dienen om met een andere kandidaat te 
fuseren2325. 
 
602. Voor een goede beoordeling van de juridische aard van het voorstel van de raad van 
bestuur bij fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichtingen, inbreng van 
algemeenheid of inbreng van bedrijfstak moet men de oorsprong van de vereiste van dit 
voorstel indachtig zijn. Deze vereiste werd samen met de gehele fusie- en 
splitsingsprocedure in 1993 in het Belgische recht ingevoerd ter omzetting van de 
Fusierichtlijn en de Splitsingsrichtlijn2326. Boven (nr. 408) werd reeds uiteengezet dat de 
Belgische wetgever zich ook bij de uitwerking van de procedure voor inbreng van 
algemeenheid en van bedrijfstak door deze richtlijnen heeft laten leiden. Het voorstel dat 
deel uitmaakt van de procedure voor grensoverschrijdende fusies en daarmee 
gelijkgestelde verrichtingen was dan weer verplicht krachtens de Tiende Richtlijn2327. 

                                              
2320 T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 175. Spreekt van contractuele 
aansprakelijkheid: K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 70-71. 
2321 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 63. 
2322 G.-A. DAL en M. VAN DEN ABBEELE, “Les lignes de force et les principes de la loi du 29 juin 1993” in CENTRE 

JEAN RENAULD (ed.), Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, (11) 42-43; 
J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe 
fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 41-42. 
2323 W. DEJONGHE en D. HONORÉ, “Fusie en aansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. 
VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1-10. 
2324 Bv. in het weinig voorkomende geval dat de initiatiefnemende aandeelhouder zelf kandidaat-fusiepartner is. 
2325 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 72. 
2326 Art. 5, § 1 Fusierichtlijn (fusies); art. 31 Fusierichtlijn (met fusie gelijkgestelde verrichtingen); art. 3, § 1 
Splitsingsrichtlijn (splitsingen); art. 25 Splitsingsrichtlijn (met splitsing gelijkgestelde verrichtingen). 
2327 Artt. 5 resp. 15 Tiende Richtlijn. 
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Ook het voorstel tot internationale verplaatsing van de zetel van een Europese 
Vennootschap is van Europese oorsprong2328. 
 
De Fusierichtlijn en de Splitsingsrichtlijn, waarin voor het eerst een voorstel van de raad 
van bestuur werd vereist, werpen op zich weinig licht op de juridische aard van het 
voorstel, maar zijn vooral geïnspireerd op het Duitse en het Franse recht2329. In de toen 
nog zes lidstaten tellende Unie bestonden verschillende praktijken wat de 
voorbereidingsfase van de fusie betrof. In Italië mocht de overeenkomst niet ondertekend 
worden vóór de beslissing van de algemene vergadering, terwijl in Duitsland en Frankrijk 
al een soort overeenkomst moest bestaan, maar zonder dat deze al rechten en plichten 
creëerde vóór de goedkeuring van de algemene vergadering2330. In België had zich een 
praktijk ontwikkeld waarbij een soort protocol werd opgesteld vóór de algemene 
vergadering werd bijeengeroepen, maar opnieuw zonder dat dat reeds juridisch 
afdwingbaar was2331. De bedoeling van de Europese wetgever was niet om deze 
verschillende praktijken te harmoniseren, maar net om ze allemaal toe te laten en enkel te 
eisen dat de kernelementen van de voorgestelde transactie duidelijk zijn op het ogenblik 
dat de algemene vergadering zich over de beslissing buigt2332. Het woord “voorstel” werd 
net gekozen omwille van zijn neutraliteit2333. Dat de Fusie- en Splitsingsrichtlijnen het 
stilzwijgen bewaren over de al dan niet exclusiviteit van het initiatiefrecht van de raad van 
bestuur, valt dus te verklaren door het feit dat het niet in hun bedoeling lag om de 
bestaande nationale systemen op dit punt te wijzigen. 
 
Nu vaststaat dat vanuit Europese hoek het voorstel van de raad van bestuur niet bedoeld 
was om de raad van bestuur een exclusief initiatiefrecht toe te kennen, moet men nagaan 
of een dergelijke intentie voorlag bij de Belgische wetgever. De Wet van 29 juni 1993, die 
de Fusie- en Splitsingsrichtlijnen omzette, was immers een compleet nieuwe regelgeving. 
De fusie en splitsing waren voordien nog niet wettelijk geregeld2334. Tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden hebben de wetgevende kamers echter geen aandacht 
besteed aan deze kwestie en enkel beklemtoond dat deze transacties wegens hun belang 
voor de betrokken vennootschappen tot de bevoegdheid van de algemene vergadering 
ressorteren2335. In een systeem zoals het Belgische, waar de raad van bestuur nog in geen 

                                              
2328 Art. 8, § 2 SE-Verordening. 
2329 P. VAN OMMESLAGHE, “La réforme des fusions et des scissions de sociétés en droit belge” in Le droit des 
affaires en évolution, Brussel, Bruylant, 1992, (89) 105. 
2330 V. EDWARDS, EC Company Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, 103; P. VAN OMMESLAGHE, “La 
proposition de troisième directive sur l’harmonisation des fusions de sociétés anonymes” in P. ZONDERLAND (ed.), 
Qua Vadis Ius Societatum? Liber Amicorum Pieter Sanders, Deventer, Kluwer, 1972, (123) 130-131. 
2331 J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe 
fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 41. 
2332 V. EDWARDS, EC Company Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, 103; J.-M. NELISSEN GRADE, 
“Rechtshandelingen die leiden tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, 
Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 41-42; P. VAN OMMESLAGHE, “La proposition de troisième directive sur 
l’harmonisation des fusions de sociétés anonymes” in P. ZONDERLAND (ed.), Qua Vadis Ius Societatum? Liber 
Amicorum Pieter Sanders, Deventer, Kluwer, 1972, (123) 132. 
2333 Zie V. EDWARDS, EC Company Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, 103. 
2334 K. GEENS, “Fusie en splitsing als constitutieve rechtshandelingen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe 
fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, (11) 15-16. 
2335 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1989-90, nr. 1214/1, 11; Verslag namens de commissie voor justitie 
uitgebracht door de heer Cerexhe, Parl.St. Senaat 1992-93, nr. 494/2, 7. De voordien in de praktijk aanvaarde 
mogelijkheid voor de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om zelf tot de transactie te besluiten in het 
kader van het toegestaan kapitaal, werd daarom afgeschaft (zie hoofdstuk II.3). 
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enkele andere materie over exclusieve initiatiefrechten beschikte, kan men o.i. niet 
zomaar, zonder duidelijke indicaties in die zin, uitgaan van een stilzwijgende 
fundamentele wijziging in de bevoegdheidsverdeling. Wij sluiten ons daarom aan bij de 
boven (nr. 601) vermelde opvatting dat het voorstel van de raad van bestuur in de 
procedure tot fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid of bedrijfstak een louter 
voorbereidende handeling uitmaakt van een beslissing die tot de zelfstandige bevoegdheid 
van de algemene vergadering behoort. De raad van bestuur beschikt niet over een 
vetorecht in de vorm van een exclusief initiatiefrecht. Op zijn voorstel vindt art. 523 
W.Venn. daarom ook geen toepassing (zie nr. 601). 
 
603. GEVOLGEN – De vraag naar de precieze rol van het voorstel van het bestuursorgaan 
vertoont niet alleen een theoretisch, maar ook een praktisch belang (zie nr. 573): omdat 
het niet gaat om een gedeelde bevoegdheid, gaat het evenmin om “een beslissing of een 
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur” en is de belangen-
conflictenprocedure van art. 523 W.Venn. niet van toepassing op de besluitvorming in de 
raad van bestuur omtrent het voorstel2336 (zie nr. 230). Het gegeven dat het initiatiefrecht 
voor fusie, splitsing, gelijkgestelde verrichtingen en inbreng van algemeenheid of 
bedrijfstak niet exclusief aan de raad van bestuur toekomt, betekent bovendien dat het 
initiatiefrecht van de aandeelhouders, vervat in art. 532 W.Venn., onverkort van 
toepassing blijft. Theoretisch gezien zouden aandeelhouders dus zelf een opportuniteit 
kunnen identificeren, een algemene vergadering laten bijeenroepen en tijdens die 
vergadering tot de gekozen verrichting besluiten2337.  
 
Een aantal auteurs werpen op dat de aandeelhouders de raad van bestuur niet manu 
militari kunnen verplichten een voorstel op te maken2338. Deze opvatting dient te worden 
genuanceerd. Zoals verder zal worden uiteengezet (nrs. 641-644), kan de algemene 
vergadering wel degelijk “instructies” geven aan het bestuursorgaan om beslissingen voor 
te bereiden die tot haar zelfstandige bevoegdheid behoren. Dat geldt des te meer voor een 
fusie-, splitsings- of inbrengvoorstel, omdat dit niet alleen voor de aandeelhouders zelf 
bedoeld is, maar ook strekt ter informatie en ter bescherming van derden2339. Art. 773, 1° 
W.Venn. bevat dan ook een strafsanctie voor bestuurders die nalaten in het fusie- of 
splitsingsvoorstel de vermeldingen op te nemen die het Wetboek van vennootschappen 
voorschrijft. Wanneer de algemene vergadering werd bijeengeroepen op vraag van 
                                              
2336 Auteurs die de raad van bestuur een zeker beslissingsrecht toedichten, achten de procedure van toepassing op het 
voorstel (bv. K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 72; W. DEJONGHE en D. 
HONORÉ, “Fusie en aansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. VAN PASSEL (eds.), 
Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1-17; G. KEUTGEN en J.-F. 
TOSSENS, “La situation des actionnaires et leurs recours” in CENTRE JEAN RENAULD (ed.), Le nouveau droit des 
fusions et des scissions de sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, 39); auteurs die de raad van bestuur elk beslissingsrecht 
ontzeggen, achten de procedure niet van toepassing (bv. K. GEENS, “Fusie of openbaar bod? Over de keuze van het 
overname-instrument en de bescherming van de betrokken belangen”, Bank.Fin. 1990, (445) 447; K. GEENS, “De 
nieuwe wet inzake fusies en splitsingen”, TRV 1993, (53) 62; J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden 
tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 42-43; J. 
VAN BAEL, Fusies en splitsingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 64). 
2337 K. GEENS, “Fusie of openbaar bod? Over de keuze van het overname-instrument en de bescherming van de 
betrokken belangen”, Bank.Fin. 1990, (445) 447; J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden tot een 
fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 42, vn. 10. 
2338 W. DEJONGHE en D. HONORÉ, “Fusie en aansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. 
VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1-10. 
2339 Zie J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De 
nieuwe fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 42, vn. 10. 



449 

minderheidsaandeelhouders krachtens art. 532 W.Venn. is het nog altijd de raad van 
bestuur (of de commissarissen) die de bijeenroeping doet. Men kan o.i. redelijkerwijze 
argumenteren dat het totaal ontbreken van een voorstel eveneens strafrechtelijke 
aansprakelijkheid met zich meebrengt. 
 
Door de hoge transactiekosten van het zoeken en beoordelen van een mogelijke fusie- of 
andere opportuniteit en door het probleem van collectieve actie zal het weliswaar hoogst 
uitzonderlijk zijn dat minderheidsaandeelhouders een initiatief nemen tot fusie, splitsing, 
gelijkgestelde verrichtingen en inbreng van algemeenheid of bedrijfstak 
(familievennootschappen misschien niet te na gesproken). Bovendien heeft een dergelijk 
initiatief weinig slaagkansen wanneer, zoals in België meestal het geval is, de 
vennootschap gecontroleerd wordt door een meerderheids- of referentieaandeelhouder die 
met het (door hem gekozen) bestuursorgaan samenwerkt. Wanneer de raad van bestuur – 
en dus bij veronderstelling ook de meerderheids- of referentieaandeelhouder – zelf geen 
initiatief wil nemen en de minderheidsaandeelhouder(s) dat daarom zelf doen, zullen zij 
meer dan waarschijnlijk bij de stemming over de verrichting niet de wettelijk vereiste 
gekwalificeerde meerderheid achter zich krijgen2340. In de (in België zeldzame) 
vennootschappen met een verspreid aandeelhouderschap zou een initiatief meer succes 
beschoren kunnen zijn, zodat de kwestie aan belang wint in de mate het 
aandeelhouderschap van publieke vennootschappen zich verder zou verspreiden (zie nr. 
2). 
 

B. Toepassing van het rechtseconomische kader 

604. INEFFICIËNTIE VAN EXCLUSIEVE INITIATIEFRECHTEN – Wanneer de beslissing zelf 
een bevoegdheid is van de raad van bestuur, dan is diens exclusief initiatiefrecht 
onbetwistbaar. Bij verrichtingen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering 
behoren, wordt de raad van bestuur ook betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. In 
de voorbereidende en uitvoerende stadia zijn de transactiekosten immers bijzonder hoog, 
terwijl het niet-bindend karakter van voorbereidende handelingen het belang ervan voor 
de vennootschap vermindert, zodat eventuele agency-kosten beperkter blijven dan bij de 
beslissing zelf (nrs. 620-623). Verder (nrs. 633-634) zal worden uiteengezet dat deze 
algemene voorbereidingsbevoegdheid geen exclusief initiatiefrecht impliceert. Dat de 
wetgever in de procedure van fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid expliciet een 
rol heeft weggelegd voor het bestuursorgaan, is wellicht vanuit het besef dat de algemene 
vergadering als gevolg van de enorme transactiekosten de facto nauwelijks of nooit het 
initiatief zal nemen. Daaruit blijkt nog geen bedoeling om het initiatief exclusief aan de 
raad van bestuur voor te behouden (nr. 602) en zo een praktisch moeilijk te bereiken goed 
(namelijk betrokkenheid van de aandeelhouders) ook juridisch onmogelijk te maken. 
 
Indien het bestuursorgaan als enige initiatief kan nemen in materies waarvoor de 
algemene vergadering bevoegd is, reduceert dat de beslissingsbevoegdheid van de 
algemene vergadering tot een gedeelde beslissingsbevoegdheid, in de vorm van een 
vetorecht van de algemene vergadering. Een vetorecht van de algemene vergadering zal 

                                              
2340 W. DEJONGHE en D. HONORÉ, “Fusie en aansprakelijkheid” in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANÇOIS en M. 
VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1-10. 
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een exclusieve initiatiefbevoegdheid van de raad van bestuur, in tegenstelling tot een 
loutere voorbereidingsbevoegdheid, niet meer kunnen compenseren. Een vetorecht draagt 
immers weinig zoden aan de dijk wanneer de aandeelhouders verandering willen en het 
bestuursorgaan een status quo verkiest. Op die manier riskeren een aantal beslissingen die 
de aandeelhouderswaarde verhogen toch niet genomen te worden. Het enige nut van een 
vetorecht is de mogelijkheid voor aandeelhouders om beslissingen tegen te houden die de 
aandeelhouderswaarde verminderen2341. Zelfs wanneer zowel bestuursorgaan en algemene 
vergadering verandering willen, zal een vetorecht vaak nog tekort schieten. In de keuze 
van de verschillende mogelijke veranderingen, zou het bestuursorgaan door zijn exclusief 
initiatiefrecht steeds een stapje voor hebben en zal zijn voorkeur vaak bepalend zijn voor 
de uiteindelijke beslissing2342. Daardoor heeft een exclusief initiatiefrecht wel degelijk 
belangrijke consequenties voor de agency-kosten en kan een exclusief initiatiefrecht niet 
worden aangemerkt als een loutere voorbereidingshandeling, die omwille van zijn minder 
belang aan het bestuursorgaan mag toekomen. 
 
Ook vanuit het oogpunt van de transactiekosten kan men geen rechtvaardiging vinden 
voor een exclusief initiatiefrecht van de raad van bestuur in materies die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Wanneer men aanvaardt dat de raad 
van bestuur initiatief kan nemen omdat de aandeelhouders wegens de hoge 
transactiekosten dat te zelden dreigen te doen, is er geen enkele reden waarom dat 
initiatiefrecht van de raad van bestuur ook exclusief zou moeten zijn. In tegenstelling tot 
materies die tot de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van het bestuursorgaan behoren of 
waarover dat orgaan kan beslissen mits machtiging van de algemene vergadering, zal de 
algemene vergadering immers tóch nog moeten bijeenkomen voor elke concrete 
verrichting. De transactiekosten van een algemene vergadering worden dus in elk geval 
opgelopen. Indien een individuele aandeelhouder bereid is om zelf een initiatief te nemen 
(en daar de transactiekosten van te dragen), maakt dat voor de transactiekosten van de 
vennootschap geen verschil meer uit. Door de aandeelhouder zijn reeds praktisch moeilijk 
uitoefenbare initiatiefrecht in bevoegdheden van de algemene vergadering ook juridisch te 
ontnemen, zou men het slechtste van twee werelden combineren: agency-kosten ten 
gevolge van het blokkeren van waardevermeerderende initiatieven door het 
bestuursorgaan en transactiekosten omdat een algemene vergadering toch bijeengeroepen 
moet worden. 
 

§ 3. Goedkeuring en vetorecht 

A. Analyse van het huidige recht 

1. Financiële steunverlening 

605. VETORECHT – Gevolg gevend aan de versoepeling van de Tweede Richtlijn2343 laat 
art. 629, § 1 W.Venn. sinds 2008 toe dat een NV middelen voorschiet, een lening toestaat 

                                              
2341 Zie L. BEBCHUK, “The Case for Increasing Shareholder Power”, Harvard Law Review 2005, (833) 862. 
2342 Zie ibid., 862-864. 
2343 Art. 1, 6) Richtl. nr. 2006/68/EG, 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met 
betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar 
kapitaal, Pb.L. 25 september 2006, afl. 264, 32. 
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of een zekerheid stelt met het oog op de verkrijging van haar aandelen, winstbewijzen of 
certificaten die daarop betrekking hebben, zij het enkel onder een aantal strikte 
voorwaarden, waaronder de instemming van de algemene vergadering (zie daarover ook 
nr. 478). Deze voorwaarden gelden niet voor financiële steunverlening aan personeels-
leden en vennootschappen waarin zij ten minste de helft van de stemrechten bezitten (art. 
629, § 2, 2° en 3° W.Venn.). De bedoeling van deze uitzondering was om management 
buyouts (MBO’s) mogelijk maken2344.  
 
De rechtsleer ziet vaak een analogie tussen de betrokkenheid van de algemene 
vergadering bij financiële steunverlening en deze bij inkoop van eigen aandelen2345. Toch 
is er een fundamenteel verschil tussen beide. Zoals in de boven (nr. 580) toegelichte 
definitie van het begrip goedkeuring, is de instemming van de algemene vergadering bij 
financiële steunverlening geen kaderbeslissing die naar eigen discretie van de raad van 
bestuur één- of meermaals gebruikt kan worden, maar een transactiegebonden fiat, dat 
wordt gegeven op basis van een voorstel voor een specifieke financiële steunverlening2346. 
De techniek van de algemene toelating, zoals het Tweede Winterrapport die had 
voorgesteld2347, werd niet weerhouden vanwege het gevoelige karakter van deze 
transacties2348. De goedkeuring moet ook vooraf worden gegeven (art. 629, § 1, 2° 
W.Venn.2349). 
 
Anders dan bij een zelfstandige beslissing, waarbij de algemene vergadering zich ook 
over een concrete transactie uitspreekt, deelt de algemene vergadering bij financiële 
steunverlening wel haar bevoegdheid met de raad van bestuur. In de rechtsleer leest men 
soms dat de tussenkomst van de algemene vergadering niet “bevoegdheidsoverdragend” 
werkt. Daarmee doelt men op het gedeeld karakter van de bevoegdheid: de beslissing om 
financiële steunverlening te verlenen, blijft ook na het fiat van de algemene vergadering 
een beslissing die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort2350. Daarom wordt 
aangenomen dat de raad van bestuur kan beslissen om ondanks de goedkeuring van de 

                                              
2344 K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 111; D. 
WILLERMAIN, “Le maintien du capital social: principes et évolutions récentes (apports en nature, rachat d’actions 
propres et assistance financière” in X., 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, 
(263) 311. 
2345 Bv. R. TAS, “Wijzigingen inzake de bijeenbrenging en instandhouding van het maatschappelijk kapitaal: de 
afgeslankte Tweede Richtlijn”, TRV 2006, (615) 627; K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van 
vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 57. 
2346 S. BOGAERTS en R. VANDER EECKT, “Nieuw kapitaalrecht – van kapitaal belang?”, TRV 2009, (235) 271; K. 
TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 57-58; M. 
WYCKAERT en S. BOGAERTS, “Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van een era of verfijning 
gericht op overleving?” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele 
ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (63) 106. 
2347 Tweede Winterrapport, 85. 
2348 Detailed explanation by article of proposal COM (2004) for a directive of the European Parliament and of the 
Council amending Council Directive 77/91/EEC, as regards the formation of public limited liability companies and 
the maintenance and alteration of their capital, 4-5, beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/capital/2004-proposal/explanation_en.pdf. 
2349 Art. 23, § 1, derde lid Geconsolideerde Tweede Richtlijn 2009. 
2350 S. BOGAERTS en R. VANDER EECKT, “Nieuw kapitaalrecht – van kapitaal belang?”, TRV 2009, (235) 271; M. 
WYCKAERT en S. BOGAERTS, “Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van een era of verfijning 
gericht op overleving?” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele 
ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (63) 106. 
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algemene vergadering de financiële steun toch niet te verlenen2351. Meer nog, de algemene 
vergadering kan de transactie die de raad van bestuur haar ter goedkeuring voorlegt ook 
niet wijzigen2352. Ze kan deze enkel goed- of afkeuren (maar kan in de praktijk uiteraard 
wel weigeren goed te keuren tot de raad van bestuur een gewijzigd voorstel voorlegt)2353. 
De inspraak van de algemene vergadering bij financiële steunverlening neemt m.a.w. de 
vorm aan van een louter vetorecht. 
 
606. BELANG – De kwalificatie van de tussenkomst van de algemene vergadering als een 
vetorecht heeft verschillende praktische gevolgen. Vooreerst betekent zij dat de algemene 
vergadering niet op eigen houtje kan beslissen om financiële steun te verlenen (vandaar 
dat men moeilijk van een “bevoegdheidsoverdracht” kan spreken), ook niet wanneer deze 
bijeengeroepen is op initiatief van een minderheidsaandeelhouder. Het bestuursorgaan 
moet immers ook akkoord gaan, zodat de juridische mogelijkheid voor de 
minderheidsaandeelhouders om een algemene vergadering bijeen te roepen tegen de zin 
van de raad van bestuur in deze niet veel zin heeft. 
 
Een tweede gevolg betreft de aansprakelijkheid van de bestuurders. Er werd reeds 
meermaals op gewezen dat bevoegdheid en aansprakelijkheid samengaan. Het besluit van 
de algemene vergadering is dan ook geen vrijgeleide voor bestuurders2354: zij zullen nog 
steeds goed moeten overwegen of de financiële steunverlening het vennootschapsbelang 
dient. De tussenkomst van de algemene vergadering doet immers niet af van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid2355 en zelfs bijzondere strafrechtelijke 

                                              
2351 S. BOGAERTS en R. VANDER EECKT, “Nieuw kapitaalrecht – van kapitaal belang?”, TRV 2009, (235) 271; W. 
KUPERS en C. HAVERANS, “Financiële steunverlening: van absoluut verbod naar principiële toelating onder 
voorwaarden. Een reële stap voorwaarts of een slag in het water?” in Liber amicorum Achilles Cuypers, Brussel, 
Larcier, 2009, (157) 181; K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, 
Larcier, 2011, 50; M. WYCKAERT en S. BOGAERTS, “Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van 
een era of verfijning gericht op overleving?” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP 
(eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (63) 106-107; M. 
WYCKAERT en F. PARREIN, “Kapitaal: een mythe van kapitaal belang?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht 
nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (46) 65. 
2352 P. MULLIEZ en J. PATTYN, “De versoepeling van het verbod op financiële bijstand: een stap in de goede 
richting?”, TBH 2010, (318) 337; K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, 
Brussel, Larcier, 2011, 59; Y. VERLEISDONCK en A. BLATON, “Nieuwe regels inzake financiële bijstand: 
versoepeling, maar geen vereenvoudiging”, T.Fin.R. 2008, (237) 244; M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Kapitaal: een 
mythe van kapitaal belang?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-
2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (46) 66. 
2353 W. KUPERS en C. HAVERANS, “Financiële steunverlening: van absoluut verbod naar principiële toelating onder 
voorwaarden. Een reële stap voorwaarts of een slag in het water?” in Liber amicorum Achilles Cuypers, Brussel, 
Larcier, 2009, (157) 180; K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, 
Larcier, 2011, 59. 
2354 K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 50. 
2355 S. BOGAERTS en R. VANDER EECKT, “Nieuw kapitaalrecht - van kapitaal belang ?”, TRV 2009, (235) 271; P. 
MULLIEZ en J. PATTYN, “De versoepeling van het verbod op financiële bijstand: een stap in de goede richting?”, 
TBH 2010, (318) 337; E. POTTIER en L. CULOT, “Nouveautés dans le capital: rachat d’actions propres, assistance 
financière, apport en nature” in CDVA (ed.), Le point sur le droit des sociétés, Brussel, Bruylant, 2011, (301) 347; 
K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 58; M. 
WYCKAERT en S. BOGAERTS, “Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van een era of verfijning 
gericht op overleving?” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele 
ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (63) 107; M. WYCKAERT en F. PARREIN, 
“Kapitaal: een mythe van kapitaal belang?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (46) 66. 
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aansprakelijkheid (art. 648, 7° W.Venn.2356) van het bestuursorgaan. Deze eigen 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, gecombineerd met de voorafgaande 
toestemming van de algemene vergadering, werd opgelegd door de versoepelde Tweede 
Richtlijn2357 en wordt geëxpliciteerd in art. 629, § 1, 1° W.Venn. 
 
Ten derde volgt uit de gedeelde eigen bevoegdheid van de raad van bestuur dat de 
voorwaarden en de specifieke procedures voor belangenconflicten onverkort van 
toepassing blijven2358. De versoepelde Tweede Richtlijn legt de lidstaten uitdrukkelijk op 
om de nodige garanties voorop te stellen dat de financiële steunverlening het 
vennootschapsbelang niet miskent wanneer bestuurders of een controlerende 
vennootschap partij zijn tot de transactie2359. De Belgische wetgever oordeelde dat de 
belangenconflictenprocedures van artt. 523 en 524 W.Venn. daarvoor zorgen2360 en 
verbijzonderde de regeling in art. 629, § l, 3°, tweede lid W.Venn. 
 

2. Quasi-inbreng 

607. ZELFSTANDIGE BESLISSINGSBEVOEGDHEID – Krachtens artt. 445-447 W.Venn. moet 
de algemene vergadering haar goedkeuring verlenen wanneer de vennootschap binnen 
twee jaar na oprichting een goed verkrijgt van een oprichter, bestuurder of aandeelhouder 
tegen een vergoeding van ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal. Deze regeling 
van quasi-inbreng werd in 1984 ingevoerd ter implementatie van de Tweede Richtlijn2361. 
Er bestaat geen discussie over het feit dat de procedure van art. 447 W.Venn. moet 
worden nageleefd voor elke concrete verwerving die als quasi-inbreng gekwalificeerd kan 
worden. De tussenkomst van de algemene vergadering neemt dus de vorm aan van een 
goedkeuring; zij kan geen algemene machtiging geven aan de raad van bestuur (bv. net na 
de oprichting) om in de komende twee jaar belangrijke vermogensbestanddelen te 
verwerven. Art. 447, § 1, derde lid W.Venn. verduidelijkt ook dat de goedkeuring vooraf 
moet worden verleend. 
 
Zowel de Belgische wettekst (art. 447, § 1, derde lid W.Venn.) als de Europese 
Richtlijn2362 spreken van een goedkeuring. Soms leest men daar een gedeelde 

                                              
2356 Het behoud van deze strafsanctie oogstte kritiek in de rechtsleer nu financiële steunverlening in principe 
toegelaten is: K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 
146; M. WYCKAERT en S. BOGAERTS, “Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van een era of 
verfijning gericht op overleving?” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele 
ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 63. 
2357 Art. 23, § 1, Tweede Richtlijn zoals gewijzigd in 2006. 
2358 S. BOGAERTS en R. VANDER EECKT, “Nieuw kapitaalrecht – van kapitaal belang ?”, TRV 2009, (235) 271; M. 
WYCKAERT en S. BOGAERTS, “Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van een era of verfijning 
gericht op overleving?” in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.), Actuele 
ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, (63) 106-107; M. WYCKAERT en F. 
PARREIN, “Kapitaal: een mythe van kapitaal belang?” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (46) 65. 
2359 Art. 23(a) Geconsolideerde Tweede Richtlijn 2009. 
2360 Verslag aan de koning, BS 30 oktober 2008, 57.488; E. POTTIER en L. CULOT, “Nouveautés dans le capital: 
rachat d’actions propres, assistance financière, apport en nature” in CDVA (ed.), Le point sur le droit des sociétés, 
Brussel, Bruylant, 2011, (301) 351. 
2361 Art. 11 Tweede Richtlijn. 
2362 Art. 11, § 1 Geconsolideerde Tweede Richtlijn 2009. 
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bevoegdheid in2363. O.i. behelst deze goedkeuring nochtans een zelfstandige bevoegdheid 
van de algemene vergadering. Zij neemt dus zelf de beslissing tot de verkrijging2364, bij 
wijze van uitzondering op de algemenere bevoegdheid van de raad van bestuur voor de 
verwerving van activa (nrs. 406 e.v.). Nergens blijkt uit artt. 445-447 W.Venn. een meer 
uitgebreide rol voor het bestuursorgaan dan het opstellen van een bijzonder verslag (art. 
447, § 1, tweede lid W.Venn.), bovenop de gewone bevoegdheid van de raad van bestuur 
voor de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering (zie 
hoofdstuk III.2). De raad van bestuur kan o.i. dus niet beslissen om de quasi-inbreng toch 
niet te laten doorgaan nadat de algemene vergadering deze goedgekeurd heeft. 
 
608. BELANG – Het verduidelijken van de zelfstandige aard van de bevoegdheid van de 
algemene vergadering inzake quasi-inbreng maakt een negatief antwoord mogelijk op de 
vraag of de belangenconflictenregeling van toepassing is op een quasi-inbreng door een 
bestuurder2365 (zie nr. 573). Over deze kwestie bestond tot dusver weinig 
duidelijkheid2366, met als gevolg dat men de belangenconflictenprocedure toepasselijk 
achtte2367 of de naleving ervan althans aanraadde uit voorzichtigheidsoverwegingen2368. 
 
De zelfstandigheid van de bevoegdheid van de algemene vergadering sluit ook alle twijfel 
uit over de heikele vraag of art. 447 W.Venn. een wettelijke en dus aan derden 
tegenwerpelijke beperking inhoudt van de bevoegdheid van de raad van bestuur. De 
vereiste goedkeuring van de algemene vergadering is zonder enige twijfel géén statutaire 
beperking in de zin van art. 522, § 1, tweede lid W.Venn., maar is, gezien de 
zelfstandigheid van de bevoegdheid van de algemene vergadering, ook geen bevoegdheid 
die aan het bestuursorgaan “kan worden toegekend” in de (mogelijks iets ruimere2369) zin 
van art. 9, § 1, eerste lid Eerste Richtlijn. Het ontbreken van de goedkeuring is dan ook 
tegenwerpelijk aan derden2370. In die zin moet o.i. de vermelding in de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 5 december 1984 worden begrepen dat “het ontbreken van 
de voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering burgerrechtelijk wordt 

                                              
2363 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme: tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 32-33 (met als gevolg dat 
het ontbreken van tussenkomst van de algemene vergadering niet tegenwerpelijk zou zijn aan derden; L. SIMONT, 
“Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 377. Lijkt ook in die richting 
te gaan: D. MEULEMANS, “De beslissingsbevoegdheid binnen de vennootschap” in D. MEULEMANS (ed.), Het sluiten 
van vastgoedcontracten door een vennootschap of een vereniging, Gent, Larcier, 2009, (39) 49. 
2364 In die zin, zie G. BATS, B. DE KLERCK, M. VANDER LINDEN en E. VANDERSTAPPEN, Inbreng in natura en quasi-
inbreng, Brugge, die Keure, 2006, 76; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 434-435; X., Modellen voor het 
vennootschapsleven, Mechelen, Kluwer, 2012, 436. 
2365 Zie T. BAART en L. RAEDSCHELDERS, “Belangenconflict bij quasi-inbreng” Acc. & Fisc. 2007, afl. 35, 4-5; E. 
WYMEERSCH, De belangenconflictregeling in de vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1996, 34-35. Contra L. 
SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 377. 
2366 G. BATS, B. DE KLERCK, M. VANDER LINDEN en E. VANDERSTAPPEN, Inbreng in natura en quasi-inbreng, 
Brugge, die Keure, 2006, 76. 
2367 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 217. 
2368 IBR, Vademecum van de bedrijfsrevisor, I, Antwerpen, Standaard, 2005, 588. Het IBR heeft dit standpunt 
inmiddels herzien: IBR, Vademecum van de bedrijfsrevisor, I, Antwerpen, Standaard, 2009, 773-774. 
2369 K. GEENS, “Draagwijdte van artikel 9, 1° Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van 
bestuur” (noot onder HvJ 16 december 1997), TRV 1998, (44) 44. 
2370 Y. MERCHIERS, “De oprichting en de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap” in H. BRAECKMANS en 
E. WYMEERSCH (eds.), Het nieuwe vennootschappenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1985, (3) 18; RONSE, De 
vennootschapswetgeving 1973, 169. WYCKAERT wijst er terecht op dat het voor een derde niet altijd meteen duidelijk 
zal zijn dat aan de voorwaarden van de quasi-inbrengprocedure is voldaan (WYCKAERT, Kapitaal, 297). De derde zal 
dan ook een reflex moeten ontwikkelen om daarnaar te vragen bij verwervingen binnen twee jaar na oprichting. 
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gesanctioneerd door de toepassing van de algemene beginselen van beheer en 
vertegenwoordiging”2371. 
 
Een derde gevolg van de zelfstandige bevoegdheid van de algemene vergadering is dat de 
raad van bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de beslissing zelf. Hij blijft 
uiteraard wel (burgerlijk en strafrechtelijk) aansprakelijk wegens eventuele niet-naleving 
van de procedure van art. 447 W.Venn. (art. 647, 2° en 4° W.Venn.)2372. Tot slot 
impliceert de zelfstandige bevoegdheid van de algemene vergadering dat ze zelf initiatief 
zou kunnen nemen, al is die mogelijkheid veeleer theoretisch (zie nr. 603). 
 

3. Controlewijzigingsclausule 

609. ZELFSTANDIGE BESLISSINGSBEVOEGDHEID – Art. 556, eerste lid W.Venn. bepaalt dat 
“[e]nkel de algemene vergadering […] aan derden rechten [kan] toekennen die een 
invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een 
verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten 
afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de 
vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend” (zie 
daarover ook nr. 464). Het gaat dus om een beslissing die voor elke concrete controle-
wijzigingsclausule opnieuw genomen moet worden. 
 
Het woord “enkel” aan het begin van art. 556 W.Venn. wijst op een zelfstandige, 
exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Een controlewijzigingsclausule 
bestaat echter niet op zich, maar maakt deel uit van een overeenkomst. In de 
uitzonderlijke gevallen dat die overeenkomst tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoort, kan de algemene vergadering dus ook tegen de wil van het 
bestuursorgaan de vennootschap doen instemmen met een verbintenis die ontstaat bij 
controlewijziging of openbaar bod. Doorgaans zal een controlewijzigingsclausule echter 
voorkomen in een overeenkomst die zelf tot de bevoegdheid van de raad van bestuur 
behoort, zoals een leningsovereenkomst. In die gevallen kan de algemene vergadering dus 
niet werkelijk zelfstandig besluiten tot het ondertekenen van een controlewijzigings-
clausule2373. Toch gaat het niet om een echte gedeelde bevoegdheid: de beslissing over de 
controlewijzigingsclausule is uitsluitend die van de algemene vergadering. Veeleer heeft 
men te maken met wat in het staatsrecht als een “gedeelde exclusieve bevoegdheid” wordt 
aangeduid (nr. 582). 
 
610. BELANG – Ten gevolge van deze kwalificatie als een (gedeelde) exclusieve 
bevoegdheid, zal de inhoudelijke aansprakelijkheid van het bestuursorgaan slaan op de 
hele overeenkomst behalve de controlewijzigingsclausule. Voor die laatste zal de 
bestuursaansprakelijkheid dezelfde zijn als bij andere bevoegdheden van de algemene 
vergadering en zaken zoals de goede informatie van de aandeelhouders en de correcte 

                                              
2371 Verslag Verhaegen, Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 210/9, 24. 
2372 A. KILESSE, “Les apports et quasi-apports” in B. TILLEMAN, A. BENOIT-MOURY, O. CAPRASSE en N. THIRION 
(eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, die Keure, 2003, (223) 248. 
2373 Daarom gaat het niet om een concurrerende bevoegdheid, zoals daar sprake van is in P. VAN DER BEKEN, 
“Commentaar bij art. 556 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., 
Mechelen, Kluwer, losbl. 



456 

uitvoering betreffen. Ook hoeft de belangenconflictenprocedure desgevallend niet 
nageleefd te worden voor een belangenconflict omtrent de controlewijzigingsclausule, 
maar wel indien het conflict zich uitstrekt tot andere onderdelen van de overeenkomst (zie 
ook nr. 573). 
 

4. Hoge vertrekvergoedingen voor executives 

611. VETORECHT – Sinds de Wet van 6 april 20102374 verleent art. 554, vierde lid 
W.Venn. de algemene vergadering in vennootschappen waarvan de aandelen genoteerd 
zijn op een gereglementeerde markt inspraak bij bepaalde vertrekvergoedingen. Zij moet 
meer bepaald haar goedkeuring verlenen indien een overeenkomst met een uitvoerend 
bestuurder, een lid van het directiecomité, een andere leider (zoals gedefinieerd in art. 96, 
§ 3, laatste lid W.Venn.) of een persoon belast met het dagelijks bestuur (hierna 
“executives”) een vertrekvergoeding bepaalt die hoger is dan twaalf maanden loon (zie 
daarover ook nrs. 344-345). 
 
Deze goedkeuring van de vertrekvergoeding vormt geen zelfstandige beslissing van de 
algemene vergadering tot toekenning van de vergoeding, daar de raad van bestuur de 
overeenkomst voordien reeds geldig kan sluiten zonder goedkeuring van de algemene 
vergadering. Art. 554, vierde lid W.Venn. spreekt immers van een “overeenkomst”, en 
niet van een voorovereenkomst of een ontwerpovereenkomst. Een machtiging, waarbij de 
algemene vergadering vóór de eigenlijke beslissing van het bestuursorgaan en op 
algemene wijze een afwijking toelaat, is het evenmin. De goedkeuring komt immers pas 
ná het besluit van de raad van bestuur (en zelfs de ondertekening van de overeenkomst 
door deze laatste): de wet zegt uitdrukkelijk dat het de “eerstvolgende” gewone algemene 
vergadering is die de goedkeuring aflevert. Uit de bewoordingen van art. 554, vierde lid 
W.Venn. volgt bovendien dat de algemene vergadering over elk geval individueel moet 
oordelen en geen algemene uitzondering kan maken op de goedkeuringsvereiste2375. Net 
zoals bij financiële steunverlening, neemt de tussenkomst van de algemene vergadering 
de gedaante aan van een vetorecht, met als gevolg dat de belangenconflictenprocedure en 
bestuurdersaansprakelijkheid hun volle toepassing vinden op het besluit van het 
bestuursorgaan (zie nr. 573). 
 

5. Variabele vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders 

612. VETORECHT – Net zoals de hoge vertrekvergoedingen in vorig randnummer moet 
sinds enige jaren elke contractuele bepaling over de variabele vergoeding voor niet-
uitvoerende bestuurders aan de voorafgaande goedkeuring van de eerstvolgende gewone 
algemene vergadering worden onderworpen (art. 554, zevende lid W.Venn.). Voor deze 
bevoegdheid van de algemene vergadering gelden dan ook dezelfde beschouwingen. 
 

                                              
2374 Wet 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome 
overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, BS 23 
april 2010, 22.709. 
2375 E. JANSSENS, “Remuneratiecomité verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 25. 
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6. Spreiding in de tijd van variabele remuneratie 

613. GOEDKEURING OF MACHTIGING VOOR VARIABELE REMUNERATIE VAN EXECUTIVES – 
Boven (nr. 594) werd reeds vermeld dat art. 520ter W.Venn. de tussenkomst van de 
algemene vergadering oplegt wanneer de variabele vergoeding van bestuurders of 
executives afwijkt van bepaalde regels inzake spreiding in de tijd. Door deze tussenkomst 
zowel in een meerderheidsbesluit als in een statutaire clausule toe te laten, lijkt de wet aan 
te geven dat daarbij een keuze mogelijk is tussen de figuur van goedkeuring en deze van 
machtiging. Wanneer een executive de ontvanger is van de variabele vergoeding is dat 
ook zo. Met deze keuzemogelijkheid geeft de wetgever ook aan dat de algemene 
vergadering niet noodzakelijk geval per geval of elk jaar de eventuele afwijkingen van art. 
520ter W.Venn. moet goedkeuren, maar dat ze ook voor de toekomst kan beslissen dat 
dergelijke afwijkingen steeds voor alle executives mogelijk zijn. De wettekst sluit niet uit 
dat een goedkeuring d.m.v. gewone resolutie voor meerdere bestuurders tegelijk geldig 
blijft voor langere tijd, zodat de rechtsleer aanneemt dat dit mogelijk is2376. In dat geval 
kan de afwijking wel bij gewone meerderheid opgeheven worden2377. Gezien het gemak 
van deze handelswijze lijkt de algemene afwijking, vaak bij gewone resolutie, al snel 
courante praktijk te worden2378. Toch is het aan te bevelen om een algemene goedkeuring 
in de statuten op te nemen. Zo niet moeten nieuwe aandeelhouders notulen van vele jaren 
geleden doornemen om te zien of er zo’n algemene goedkeuring werd gegeven. 
 
614. VERSTERKTE ZELFSTANDIGE BEVOEGDHEID VOOR VARIABELE REMUNERATIE VAN 

BESTUURDERS – Voor de aandelen en rechten om aandelen te verwerven die aan 
bestuurders worden toegekend, zit de vork anders aan de steel. De besluitvorming in de 
algemene vergadering krachtens art. 520ter W.Venn. komt daar bovenop de eigen 
bevoegdheid van de algemene vergadering inzake bestuurdersbezoldiging. Boven (nrs. 
292 e.v.) werd immers uiteengezet dat de remuneratie van bestuurders een impliciete 
bevoegdheid van de algemene vergadering uitmaakt. Hoewel de wetgever daar wellicht 
niet heeft bij stilgestaan, bestaat het effect van art. 520ter W.Venn. er voor deze variabele 
vergoeding van bestuurders dus in dat de inhoud van het besluit van de algemene 
vergadering omtrent remuneratie verbijzonderd wordt: de algemene vergadering moet een 
uitdrukkelijk besluit nemen over de spreiding in de tijd, zodat zij bewuster besluit over dat 
aspect of met de meerderheid voor statutenwijziging de bevoegdheid van de gewone 
meerderheid beperkt. Voor de toekenning aan bestuurders van aandelen en rechten om 
aandelen te verwerven die snel uitoefenbaar zijn, stelt art. 520ter W.Venn. dus geen 
systeem van gedeelde bevoegdheden in. In plaats daarvan gaat het om een versterking van 
een zelfstandige bevoegdheid die ofwel in de statuten ofwel in een besluit wordt 
uitgeoefend. 

                                              
2376 H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 960; J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De 
Corporate Governance Wet: eerste indicaties van de gevolgen in de praktijk van de bepalingen inzake variabele 
verloning en vertrekvergoedingen”, Or. 2011, (222) 228. 
2377 J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De Corporate Governance Wet: eerste indicaties van de gevolgen in de praktijk 
van de bepalingen inzake variabele verloning en vertrekvergoedingen”, Or. 2011, (222) 228. 
2378 Zie J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De Corporate Governance Wet: eerste indicaties van de gevolgen in de 
praktijk van de bepalingen inzake variabele verloning en vertrekvergoedingen”, Or. 2011, (222) 229; M. WYCKAERT 
en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van 
genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van 
Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 59. 
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De reden voor deze versterking ligt wellicht in de vaststelling dat de algemene 
vergadering zich in haar besluit omtrent de remuneratie van bestuurders in de praktijk 
vaak beperkt tot het vaststellen of goedkeuren van een globaal bedrag en de rest impliciet 
aan het bestuursorgaan delegeert (nrs. 347 en 688). Deze delegatie vloeit dan voort uit het 
niet-uitoefenen van de remuneratiebevoegdheid en niet uit het besluit krachtens art. 
520ter W.Venn. De raad van bestuur kan uit een besluit overeenkomstig art. 520ter 
W.Venn. dus geen bevoegdheid putten en dat tegen de algemene vergadering inroepen als 
zij beslist de remuneratie zelf meer in detail vast te leggen. Door middel van art. 520ter 
W.Venn. verplicht de wetgever de algemene vergadering de mogelijke manieren van 
uitoefening door de raad van bestuur van de hem gedelegeerde individuele 
remuneratiebevoegdheid te beperken (wat de algemene vergadering sowieso al kán bij 
gedelegeerde bevoegdheden (nr. 645-647 en 727). 
 
Een statutaire afwijking van art. 520ter W.Venn. betekent uiteraard nog niet dat de 
aandelengerelateerde of variabele vergoeding van alle bestuurders moet divergeren van de 
voorschriften van art. 520ter W.Venn. Zij betekent enkel dat dat kan; het is aan de 
algemene vergadering of, bij delegatie van de individuele remuneratieverdeling, de raad 
van bestuur om te beslissen of hij van die mogelijkheid gebruik wil maken. De 
bewoordingen van art. 520ter W.Venn. sluiten overigens niet uit dat de “andersluidende 
statutaire bepaling” de toegelaten afwijking van het dubbele voorschrift van art. 520ter 
W.Venn. beperkt tot bepaalde afwijkingen of, meer nog, de voorschriften van art. 520ter 
W.Venn. verstrengt. 
 

B. Toepassing van het rechtseconomische kader 

615. INEFFICIËNTIE VAN VETORECHTEN – Een goedkeuring in de vorm van een vetorecht, 
zo volgt uit het bovenstaande, is vereist bij financiële steunverlening, hoge 
vertrekvergoedingen aan executives, variabele vergoeding voor niet-uitvoerende 
bestuurders en soms de spreiding in de tijd van variabele remuneratie. De andere vorm 
van goedkeuring (nr. 580) komt neer op een zelfstandige beslissingsbevoegdheid, zodat 
het rechtseconomische kader onverkort kan worden toegepast en deze vorm van 
goedkeuring hier terzijde kan worden gelaten. 
 
Zoals reeds doorschemerde bij de bespreking van exclusieve initiatiefrechten in vorige 
paragraaf (nr. 604), zijn gedeelde bevoegdheden o.i. af te keuren voor concrete 
transacties. Tegen een goedkeuring in de vorm van een vetorecht van de algemene 
vergadering kan men in principe dezelfde rechtseconomische bezwaren maken als voor 
exclusief initiatiefrecht van het bestuursorgaan (nrs. 604 e.v.), net omdat zij praktisch 
dezelfde dynamiek creëren. Als men voor een concrete transactie dan toch van oordeel is 
dat het de moeite loont de transactiekosten van een algemene vergadering op te lopen, is 
er weinig reden waarom de raad van bestuur het besluit van de algemene vergadering zou 
moeten kunnen blokkeren. 
 
Uitzonderlijk kan de samenwerking tussen algemene vergadering en raad van bestuur in 
twee situaties toch vruchtbaar zijn. Dat is o.i. het geval wanneer slechts een deelaspect 
van een beslissing aan de algemene vergadering toekomt. Voorbeelden daarvan zijn de 
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controlewijzigingsclausule, die deel uitmaakt van een overeenkomst waarover de raad van 
bestuur beter kan oordelen, en de spreiding in de tijd van variabele remuneratie van 
executives, waar het bestuursorgaan oordeelt over alle andere aspecten. In feite gaat het 
hier om exclusieve bevoegdheden voor verschillende onderdelen van een overeenkomst 
en niet om gedeelde bevoegdheden. Een vetorecht is des te meer bruikbaar wanneer men 
de goedkeuring van de algemene vergadering kan uitstellen tot de volgende gewone 
algemene vergadering, zoals de wet dat voorziet bij de hoge vertrekvergoedingen van 
executives en de variabele vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders. Deze 
overeenkomsten behoeven gewoonlijk toch geen uitvoering vóór die eerstvolgende 
algemene vergadering. Door de goedkeuring uit te stellen tot de algemene vergadering 
sowieso bijeengeroepen wordt, veroorzaakt deze veel minder bijkomende 
transactiekosten, terwijl ze toch een zekere controle op de agency-kosten inhoudt. Als 
techniek van bevoegdheidsverdeling kan deze dus goedkeuring verdienen, althans in 
theorie. De begunstigde zal wellicht minder happig zijn om zijn werk aan te vatten zonder 
zekerheid over zijn remuneratiepakket (voor de inhoudelijke beoordeling, zie hfst II.2). 
 
616. TOEPASSING OP FINANCIËLE STEUNVERLENING – Buiten de genoemde uitzondering 
stelt een vetorecht van de algemene vergadering twee problemen. Beide aspecten werden 
in de huidige regeling van financiële steunverlening dan ook op de korrel genomen door 
de rechtsleer. Ten eerste is de bevoegdheid van de algemene vergadering moeilijk 
verenigbaar met de aansprakelijkheid van de raad van bestuur voor het besluit. De 
algemene vergadering zou alle goede opties kunnen afschieten en toch zou de raad van 
bestuur aansprakelijk zijn als hij dan een goede beslissing niet neemt of in slechte vorm 
neemt. Daarom wordt betoogd dat de raad van bestuur gedekt zou moeten zijn wanneer de 
algemene vergadering haar goedkeuring heeft gegeven aan de beslissing2379. Toch is ook 
dat niet optimaal: in dat geval zou de raad van bestuur zich kunnen verschuilen achter de 
goedkeuring van de algemene vergadering om elke aansprakelijkheid te ontlopen en is de 
eigen bevoegdheid van de raad van bestuur zinloos. Een tweede probleem is verwant met 
het in vorig randnummer geformuleerde bezwaar inzake de cumulatie van agency-kosten 
en transactiekosten. Meer bepaald werd het concreet (in plaats van algemeen) karakter 
van de tussenkomst van de algemene vergadering bij financiële steunverlening 
gepercipieerd als een gemiste kans om de procedure sneller en eenvoudiger te maken. De 
cumulatieve beslissing van twee vennootschapsorganen over eenzelfde concrete 
verrichting is een serieuze belemmering, die de timing van M&A-transacties in gevaar 
dreigt te brengen, zeker in publieke vennootschappen, waar langere oproepingstermijnen 
gelden2380. 

                                              
2379 E. WYMEERSCH, “The Directive amending the Second Company Law Directive on Legal Capital”, Financial 
Law Institute Working Paper 2006, nr. 15, 12. 
2380 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerpen, Intersentia, 2014, 280-281; E. FERRAN, 
“Simplification of European Company Law on Financial Assistance”, EBOR 2005, (93) 96; W. KUPERS en C. 
HAVERANS, “Financiële steunverlening: Van absoluut verbod naar principiële toelating onder voorwaarden. Een 
reële stap voorwaarts of een slag in het water?” in J. CATTARUZZA, W. KUPERS, I. PEETERS (eds.), Liber Amicorum 
A. Cuypers, Brussel, Larcier, 2009, (157) 184-186; J. SCHUTTE-VEENSTRA, “Europese vereenvoudiging van het 
kapitaalbeschermingsregime voor de NV”, Ondernemingsrecht 2006, 611; K. TROCH, Ondernemingsfinanciering bij 
de overname van vennootschappen, Brussel, Larcier, 2011, 58, 60 en 144; D. WILLERMAIN, “Le maintien du capital 
social: principes et évolutions récentes (apports en nature, rachat d’actions propres et assistance financière)” in X., 10 
jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Antwerpen, Kluwer, 2011, (263) 313; E. WYMEERSCH, “The Directive 
amending the Second Company Law Directive on Legal Capital”, Financial Law Institute Working Paper 2006, nr. 
15, 12. 
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617. SPREIDING IN DE TIJD VAN VARIABELE REMUNERATIE – Ook bij de goedkeuring van 
kortetermijngeoriënteerde variabele vergoeding voor executives (voor bestuurders gaat het 
om een zelfstandige bevoegdheid; nr. 613), doen de problemen van een in concreto 
goedkeuring zich voor. Een goedkeuring van elke concrete toekenning is een rompslomp 
die veel transactiekosten meebrengt. Vandaar dat vele vennootschappen al snel algemene 
toelatingen gaven (nr. 351). In de vorm van een machtiging bestaat daartegen de lege lata 
geen bezwaar (nr. 596); een algemene goedkeuring buiten de statuten om is meer 
bedenkelijk (nr. 520). 
 

BESLUIT 

618. Dit hoofdstuk bracht een eerste verfijning aan op de sterk vereenvoudigde, binaire 
keuze die in vorig deel werd gemaakt tussen algemene vergadering en raad van bestuur. 
Deze verfijning volgde uit de erkenning dat er meerdere vormen en gradaties bestaan van 
betrokkenheid van de algemene vergadering in de besluitvorming. Door middel van een 
typologisering werd orde op zaken gesteld in het verwarrende woordgebruik van de 
wetgever, om de typologie daarna te kunnen toepassen op concrete materies en er de 
juiste gevolgen aan te kunnen knopen. 
 
Eerst werden exclusieve en concurrerende bevoegdheden met elkaar gecontrasteerd. 
Concurrerende bevoegdheden, waarbij zowel algemene vergadering als raad van bestuur 
een volwaardige beslissing kunnen nemen, werden weinig efficiënt bevonden. Zij bestaan 
dan ook niet in het Belgische recht, behalve voor gedelegeerde bevoegdheden, waar de 
algemene vergadering na delegatie aan het bestuursorgaan ook zelf bevoegd blijft. Meer 
aandacht werd besteed aan het contrast tussen zelfstandige en gedeelde bevoegdheden, 
met de machtiging, het exclusief initiatiefrecht en de goedkeuring in de vorm van een 
vetorecht als verschijningsvormen van de laatste categorie. 
 
De figuur van de machtiging bleek efficiënt voor materies die inherente 
belangenconflicten in zich houden (en dus een risico van hoge agency-kosten), maar ook 
specialisatie en/of snelle beslissingen vergen (en dus hoge transactiekosten met zich 
kunnen meebrengen), omdat de machtiging toelaat om beide te verminderen. De rol van 
de algemene vergadering bleek beperkt te zijn tot een machtiging bij de beslissing tot 
uitkering van een interimdividend, maar ook bij deze tot oprichting van een 
directiecomité, al kan men daar vanuit rechtseconomisch perspectief vraagtekens bij 
plaatsen. De kwalificatie als machtiging heeft in elk geval tot gevolg dat de algemene 
vergadering niet alleen kan optreden, dat de belangenconflictenprocedure toepassing vindt 
op de besluitvorming in de raad van bestuur en dat bestuurders aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de inhoud van het genomen besluit. Bij de inkoop (en 
inpandneming) van eigen aandelen heeft de wetgever geen uitgesproken keuze gemaakt, 
maar bestaan er goede argumenten om aan te nemen dat de algemene vergadering de 
beslissing ook zelf kan nemen, zodat het niet om een machtiging, maar om een delegatie 
gaat. Een machtiging werd ook ontwaard in de rol van de algemene vergadering wat de 
spreiding in de tijd van variabele remuneratie voor executives betreft, maar niet wat deze 
voor bestuurders betreft. Voor deze laatste heeft de Wet van 6 april 2010 veeleer de 
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algemene bevoegdheid van de algemene vergadering inzake bestuurdersbezoldigingen 
versterkt. 
 
Wat de vetorechten betreft werd de rol van de algemene vergadering gepreciseerd in 
financiële steunverlening, quasi-inbreng, controlewijzigingsclausules, hoge 
vertrekvergoedingen voor executives, variabele vergoedingen voor niet-uitvoerende 
bestuurders en spreiding in de tijd van variabele remuneratie. Sinds 2008 beschikt de 
algemene vergadering over een vetorecht bij financiële steunverlening. In de Belgische, 
maar ook in de buitenlandse rechtsleer zwelt de kritiek aan dat de Europese wetgever 
daarmee gefaald heeft in zijn bedoeling van flexibilisering van de materie. Sinds de wet 
van 6 april 2010 bestaan er ook vetorechten bij hoge vertrekvergoedingen voor executives, 
bij variabele vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders en, facultatief, voor variabele 
remuneratie op korte termijn van executives. Een vetorecht van de algemene vergadering 
omtrent een besluit van de raad van bestuur is weinig efficiënt omdat de vennootschap 
daarbij zowel de volle agency-kosten als de volle transactiekosten oploopt. 
 
Een exclusief initiatiefrecht werd om dezelfde reden als weinig efficiënt van de hand 
gewezen. De enige aangelegenheid waar men in het Belgische vennootschapsrecht soms 
een exclusief initiatiefrecht van de raad van bestuur verdedigt, is diens geschreven 
voorstel bij fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid. Bij gebreke aan duidelijke 
indicaties in het huidige recht, werd dit argument op basis van een rechtshistorische 
analyse afgewezen. De algemene vergadering is zelfstandig bevoegd bij fusie, splitsing en 
inbreng van algemeenheid, zodat minderheidsaandeelhouders theoretisch gezien zelfs een 
algemene vergadering kunnen laten bijeenroepen en de belangenconflictenprocedure niet 
hoeft te worden nageleefd bij het opstellen van het voorstel. 
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HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN BESLISSINGEN 
EN VERPLICHTINGEN 

 

INLEIDING 

619. Uit het eerste deel volgt dat de algemene vergadering het best bevoegd is in materies 
waar de bestuurders wegens inherente belangenconflicten te veel agency-kosten dreigen 
te veroorzaken indien zij aan het roer zouden staan en de raad van bestuur in de overige 
materies. Voorgaand hoofdstuk bracht daar reeds een eerste nuancering op aan door te 
wijzen op verschillende gradaties van tussenkomst van de algemene vergadering. Een 
tweede nuance vloeit voort uit de vaststelling dat het besluitvormingsproces uit een 
opeenvolging van verschillende stadia bestaat, waarvoor de afweging van transactiekosten 
en agency-kosten onderling verschilt. 
 
Dit hoofdstuk verfijnt de analyse van de bevoegdheidsverdeling doorheen de 
verschillende stadia van besluitvorming. Afdeling 1 past het ontworpen rechts-
economische kader toe op de voorbereiding en uitvoering van besluiten en stelt vast dat in 
een optimale bevoegdheidstoewijzing én naar positief recht de raad van bestuur instaat 
voor de voorbereiding en uitvoering van beslissingen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren. Daarop zijn een aantal correcties denkbaar in de vorm van 
initiatiefrechten voor aandeelhouders en een amenderingsrecht en een beperkt 
instructierecht voor de algemene vergadering. Afdelingen 2 en 3 definiëren de 
“voorbereiding” resp. “uitvoering” door deze af te bakenen ten opzichte van de beslissing 
zelf, om aldus meer licht te werpen op een aantal concrete toepassingen en vraagstukken 
in het Belgische vennootschapsrecht, zoals de toelaatbare marge van dealbescherming, de 
goedkeuring van de bestuurdersremuneratie via de jaarrekening, enz. Afdeling 4 breidt de 
vaststellingen inzake de uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan uit tot de 
bevoegdheid voor uitvoering van wettelijke verplichtingen. Voortbouwend op deze 
inzichten wordt o.m. geargumenteerd dat het bestuursorgaan in bepaalde omstandigheden 
zelf de statuten kan wijzigen en dat de algemene vergadering de jaarrekening niet kan 
wijzigen op andere punten dan de winstbestemming. 
 

AFDELING 1. BEVOEGDHEDEN IN DE VOORBEREIDINGS- EN UITVOERINGSFASE 

§ 1. Principiële bevoegdheid van het bestuursorgaan 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

620. STADIA VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES – De besluitvorming in 
vennootschappen kan worden opgedeeld in verschillende stadia. In een bekend artikel 
onderscheiden FAMA en JENSEN vier stadia, nl. het initiëren, de ratificatie, de 
implementatie en de monitoring van een beslissing2381. Het “initiëren” slaat op het 
genereren van voorstellen. Hierna wordt bij voorkeur de term “voorbereiding” gebruikt, 

                                              
2381 E. FAMA en M. JENSEN, “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 1983, (301) 
303. 
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omdat die ruimer is en ook praktische voorbereidingshandelingen omvat, ook als geen 
initiatief meer nodig was. Met “ratificatie” bedoelen FAMA en JENSEN de keuze van de 
initiatieven die moeten worden uitgevoerd. Omdat de term “ratificatie” lijkt te impliceren 
dat de beslissing reeds werd genomen, wordt in deze studie van de “beslissing” 
gesproken. “Implementatie” slaat op de uitvoering van de “geratificeerde” beslissingen. 
“Monitoring”, ten slotte, betreft het opmeten van de prestaties van de aangestelden en het 
toekennen van de juiste beloning. 
 
De twee fases die in dit hoofdstuk bijzondere aandacht krijgen, zijn die van de 
voorbereiding (of het “initiëren”) en de uitvoering (of de “implementatie”) van 
beslissingen. FAMA en JENSEN vatten deze samen met de term “decision 
management”2382. Een zekere voorbereiding en uitvoering zal voor nagenoeg elke 
beslissing noodzakelijk zijn, al behoeven sommige beslissingen meer voorbereiding en 
uitvoering dan andere. Voor het sluiten van een overeenkomst met derden zal de 
vennootschap (naast het bijeenroepen van het bevoegde orgaan) moeten zoeken naar een 
contractspartner, de inhoud onderhandelen, de overeenkomst ondertekenen en de 
verbintenissen uitvoeren, terwijl het ontslag van een bestuurder (naast het bijeenroepen 
van een algemene vergadering) nauwelijks meer vergt dan het publiceren van het ontslag. 
Uitzonderlijk, bv. bij de kwijting van bestuurders, is zelfs geen uitvoering nodig2383.  
 
De term “decision control” omvat de “ratificatie” en monitoring van beslissingen2384. De 
“ratificatie” of beslissing zelf komt in dit hoofdstuk enkel ter sprake om deze af te 
bakenen ten opzichte van voorbereiding en implementatie. De verschillende varianten 
(machtiging, goedkeuring, ratificatie, enz.) van de beslissing kwamen reeds in vorig 
hoofdstuk aan bod en worden hier niet onderscheiden. Het stadium van de monitoring 
wordt dan weer geheel terzijde gelaten, al kwam dit boven (nrs. 359 e.v.) kort ter sprake 
bij de bespreking van de bevoegdheid voor het instellen van de aansprakelijkheids-
vordering en het verlenen van de kwijting. 
 
621. DIFFERENTIËRING VAN DE BEVOEGDHEIDSTOEWIJZING – Wanneer men de 
chronologie van het besluitvormingsproces nader bekijkt, stelt men vast dat de agency-
kosten en transactiekosten schommelen naargelang het stadium van de besluitvorming. 
Zelfs in materies met inherente belangenconflicten helt de afweging van transactie- en 
agency-kosten niet in alle stadia over in de richting van de bevoegdheid van de algemene 
vergadering. Uit het materialiteitscriterium van hoofdstuk I.2 volgt vooreerst dat de 
agency-kosten lager zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van deze beslissingen dan 
in het stadium van de beslissing zelf (of, met de woorden van FAMA en JENSEN, de 
“ratificatie”). De voorbereiding van een beslissing, evenals de correcte uitvoering ervan, 
heeft immers weinig gevolgen voor de aandeelhouderswaarde: de algemene vergadering 
kan nog steeds anders beslissen dan de voorbereiding impliceerde en de 
uitvoeringsmodaliteiten zijn beperkt door de beslissing van de algemene vergadering. Als 
gevolg daarvan blijven de agency-kosten in deze stadia beperkt. Daartegenover staan 

                                              
2382 Ibid., 303-304. 
2383 Zie ook W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / 
Franz Vahlen, 2011, § 83, nr. 15. 
2384 E. FAMA en M. JENSEN, “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 1983, (301) 
303-304. 
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relatief grote transactiekosten bij de voorbereiding en uitvoering van beslissingen. Meer 
nog dan bij de beslissing zelf liggen de transactiekosten van de algemene vergadering als 
orgaan (althans met noemenswaardige participatie) er prohibitief hoog: de algemene 
vergadering zou maar zelden tot beslissingen komen als ze ze zelf moest voorbereiden en 
ook daarvoor dus telkens moest bijeenkomen. Haar beslissingen zouden bovendien zonder 
gevolg blijven of niet even goed uitgevoerd worden als de algemene vergadering ze zelf 
moest uitvoeren. De algemene vergadering is een te log orgaan om praktische zaken als 
deze voor haar rekening te nemen. 
 
In materies waar het bestuursorgaan beslissingsbevoegd is, kan het dus ook de ratificatie 
en monitoring voor zich nemen en is er bijgevolg geen splitsing van bevoegdheden 
naargelang de stadia van het besluit. Aan de redenering die doorheen voorgaande 
hoofdstukken werd opgebouwd m.b.t. materies waar de raad van bestuur een inherent 
belangenconflict heeft, moet daarentegen nog een nuance worden toegevoegd: het 
ongedaan maken van de agency-relatie, m.a.w. het beroep op de bevoegdheid van de 
algemene vergadering als agency-strategie, zal er slechts partieel zijn. De agency-relatie 
wordt dan niet volledig uitgeschakeld (vgl. nr. 89), maar beperkt tot het voorbereiden en 
uitvoeren van beslissingen, terwijl de algemene vergadering de beslissing zelf neemt. 
Deze redenering vindt overigens uitdrukkelijke steun in het gemeen recht van de 
lastgeving wat de uitvoeringsfase betreft. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek laat 
uitdrukkelijk toe dat een gevolmachtigde als wederpartij optreedt “wanneer de inhoud van 
de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider 
belangen uitgesloten is”2385. 
 
622. Zonder de agency- en transactiekosten in de verschillende stadia van de 
besluitvorming expliciet te analyseren, stelden FAMA en JENSEN vast dat de opsplitsing 
van bevoegdheden in de verschillende stadia van de besluitvorming inderdaad gebruikt 
wordt als techniek om agency-kosten te temperen in de ruimere context van de 
ondernemingshiërarchie. Wanneer personen lager in de hiërarchie over gespecialiseerde 
kennis beschikken, kan het nuttig zijn om hen te betrekken in het besluitvormingsproces. 
Doordat zij geen residuele eisers zijn en dus niet zelf de gevolgen dragen van hun 
beslissingen, dreigen echter agency-kosten te ontstaan2386 (nrs. 33 e.v. en 79 e.v.). Deze 
kan men reduceren door enkel de initiatie en implementatie naar die agenten te delegeren 
en de decision control bij de residuele eisers of de hogere instantie te houden2387. Het 
“management” van beslissingen (initiatie en implementatie) wordt m.a.w. contractueel 
gesplitst van de “controle” ervan (ratificatie en monitoring). Gezien de noodzaak van de 
specialisatie van de agent (m.a.w. transactiekosten) is het niet verwonderlijk dat de 
auteurs tot de conclusie komen dat deze splitsing zich vooral voordoet in zgn. “complexe” 
organisaties, waar specifieke kennis verspreid is over agenten op alle niveaus van de 
organisatie. In deze organisaties vindt de splitsing van decision management en decision 
control plaats op alle niveaus. Zo ontstaat een formele beslissingshiërarchie, waarbij het 
hogere kader de initiatieven van hun ondergeschikten ratificeert en monitort en hun 

                                              
2385 Art. 3:68 BW. 
2386 E. FAMA en M. JENSEN, “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 1983, (301) 
304-306. 
2387 Ibid., 309. 
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prestaties evalueert. Aan de top van die hiërarchie staat volgens FAMA en JENSEN de raad 
van bestuur2388. 
 
623. Het betoog van FAMA en JENSEN geeft blijk van een typisch Amerikaanse opvatting, 
die sterk contractueel getint is en weinig bevoegdheden aan de algemene vergadering 
overlaat. De auteurs nemen de verhouding tussen algemene vergadering en raad van 
bestuur dan ook nauwelijks in overweging. In hun opvatting delegeren de aandeelhouders 
de interne controle grotendeels aan de raad van bestuur. Deze delegeert op zijn beurt de 
meeste decision management-functies en vele decision control-functies aan managers en 
werknemers, maar behoudt de ultieme controle over hen2389. 
 
De echte residuele eisers in een vennootschap zijn nochtans de aandeelhouders (nr. 79), 
dus op de verhouding tussen hen en de raad van bestuur is de redenering o.i. bij uitstek 
van toepassing. Het voordeel van de raad van bestuur omvat er naast het 
specialisatievoordeel ook de lagere vergaderkosten enz. (nrs. 73 e.v.). De verhouding 
tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur is echter niet hiërarchisch van 
aard zoals dat het geval is in de structuur onder de raad van bestuur: het is dus niet zo dat 
de raad van bestuur over zijn bevoegdheden beschikt ten gevolge van een contractuele 
delegatie door de algemene vergadering2390. De bevoegdheidsverdeling tussen algemene 
vergadering en raad van bestuur wordt door de wet op vaak dwingende wijze vastgelegd. 
Een vraag die FAMA en JENSEN niet expliciet behandelen, is hoe die er moet uitzien, 
m.a.w. voor welke beslissingen de algemene vergadering geen bevoegdheid moet hebben 
en voor welke ze minstens decision control moet hebben. Uit het feit dat hun redenering 
gebaseerd is op het bestaan van agency-kosten, vloeit voort dat de scheiding van decision 
management en decision control zich enkel opdringt voor die beslissingen waar er 
merkbare agency-kosten zijn, een conclusie die in de lijn ligt van de net gemaakte 
toepassing van het ontworpen rechtseconomische kader. 
 
624. PRIVATE VENNOOTSCHAPPEN – FAMA en JENSEN buigen zich ook over de vraag wat 
er moet gebeuren wanneer in een vennootschap ondanks het voorgaande dezelfde 
personen zowel aan decision management als aan decision control doen. In dat geval 
komt het agency-probleem immers terug dat de splitsing van beide net wilde vermijden. 
De auteurs stellen vast dat deze situatie zich oplost door de residuele claims bij die 
beslissingnemers te leggen, m.a.w. door hen als aandeelhouder ook het risico van hun 
beslissingen te doen dragen. In private vennootschappen met een kleine algemene 
vergadering die sterk betrokken is bij het beleid, is dat mogelijks nog haalbaar. In grote 
vennootschappen zou dit een te groot verlies aan specialisatie betekenen2391 en is het ook 
moeilijk om de bestuurders alle kapitaal te laten inbrengen. Een opsplitsing van 
bevoegdheden naargelang de stadia van de besluitvorming is dus minder belangrijk in 
niet-aandelengenoteerde vennootschappen. Deze vaststelling schrijft zich vlot in in de 
reeds (nrs. 122 e.v.) beargumenteerde stelling dat in deze vennootschappen de 

                                              
2388 Ibid.,  308-311. 
2389 Ibid., 313. 
2390 In een zuiver contractuele opvatting van de vennootschap is er nog ruimte voor zo’n visie, maar de institutionele 
theorie heeft daar de zwakheden van aangetoond (hoofdstuk I.1). 
2391 E. FAMA en M. JENSEN, “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics 1983, (301) 304 
en 306. 
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bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur van geringer 
belang is en er dus niet evenzeer van dwingend recht hoeft te zijn.  
 

B. Toetsing van het huidige recht 

625. BEVOEGDHEID TOT VOORBEREIDING – In het licht van bovenstaande 
rechtseconomische analyse kan het geen verwondering wekken dat de raad van bestuur in 
het recht van alle onderzochte jurisdicties bevoegd is voor de voorbereiding van 
beslissingen van de algemene vergadering wegens de ongeschiktheid daarvoor van de 
algemene vergadering. Behalve in Duitsland (zie volgend randnummer) zeggen de 
vennootschapswetten en de rechtsleer dat doorgaans niet met zoveel woorden, althans niet 
op algemene wijze2392, maar door inductie komt men wel tot die conclusie. Expliciet is het 
Wetboek van vennootschappen bv. met betrekking tot de bevoegdheid (en soms plicht) 
van de raad van bestuur voor het bijeenroepen van de algemene vergadering (art. 532 
W.Venn.), hetgeen ook een verplichting inhoudt tot het bepalen van de agenda (art. 533 
W.Venn.) en, wanneer niet alle aandelen op naam zijn, de publicatie ervan2393. 
Soortgelijke bepalingen bestaan in de Franse Code de commerce2394, het Duitse 
Aktiengesetz2395 en de DGCL van Delaware (al kunnen de charter en de bylaws daar ook 
andere personen aanduiden die de vergadering kunnen bijeenroepen)2396. Op bijzondere 
verslagplichten voor specifieke beslissingen en de opstelling van de jaarrekening na (zie 
volgend randnummer), worden de overige voorbereidingsbevoegdheden nauwelijks in de 
wet gespecifieerd. 
 
Het is niettemin de raad van bestuur die instaat voor het zoeken van interessante 
opportuniteiten, het selecteren van potentiële contractspartners, de informatie-uitwisseling 
met deze partijen en het ondertekenen van confidentialiteitsovereenkomsten daaromtrent, 
het onderhandelen van de voorwaarden van een eventuele transactie, het formuleren van 
voorstellen aan de algemene vergadering en de toelichting daarvan. Zo is het de raad van 
bestuur die elk jaar een bestemming van de winst voorstelt door ze in de 
resultatenrekening op te nemen van de ontwerpjaarrekening die hij aan de algemene 
vergadering voorschotelt2397. Zo zal het bestuursorgaan beslissen over de vrijgave van 
informatie aan ernstige kandidaten bij transacties zoals een overnamebod op de 
vennootschap2398. Zo komt het ook dat comités van onafhankelijke bestuurders het 

                                              
2392 Wel zo: W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / 
Franz Vahlen, 2008, § 83, nr. 1 (Duitsland); ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 378-379 (Nederland, i.v.m. 
art. 2:107 BW); P. LE CANNU en B. DONDERO, Droit des sociétés, Parijs, LGDJ, 2012, 506 (Frankrijk). 
2393 Een bijzonderheid voor deze specifieke voorbereidingsbevoegdheid is wel dat deze niet exclusief aan de raad van 
bestuur mogen toekomen (zie hoofdstuk III.1). 
2394 Artt. L. 225-103 en 225-105 Code de commerce (bijeenroepen van de algemene vergadering resp. vaststellen van 
de agenda). 
2395 § 121 Abs. 2 AktG. 
2396 DEL. CODE ANN. tit. 8, § 211(d). 
2397 PASSELECQ, Traité, 411, nr. 2757; VAN RYN, Principes, I, 468. 
2398 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYSEN, Due diligence, Brussel, Larcier, 2007, 112-113. 
Technisch gezien is het hier niet de algemene vergadering, maar de individuele aandeelhouders die beslissen (zie nr. 
459). 
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bestuursorgaan bijstaan bij het uitwerken van remuneratievoorstellen2399, ook wanneer de 
beslissing daarover een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering is2400. 
 
626. VERPLICHTING TOT VOORBEREIDING – Zoals elke andere bevoegdheid moet de raad 
van bestuur zijn bevoegdheid tot voorbereiding van besluiten van de algemene 
vergadering in het belang van de vennootschap uitoefenen, zodat hij in bepaalde 
omstandigheden verplicht kan zijn om bepaalde besluiten voor te bereiden. De rechter 
beoordeelt dat echter slechts op marginale wijze. In een aantal gevallen legt het Wetboek 
van vennootschappen daarbij specifieke voorbereidende handelingen op aan de raad van 
bestuur omdat zij onderdeel zijn van een wettelijk verplichte procedure. Zo is de raad van 
bestuur verplicht om een voorstel op te stellen in de procedure tot fusie (artt. 693, eerste 
lid en 706, eerste lid W.Venn.) en splitsing (artt. 728, eerste lid en 743, eerste lid 
W.Venn.; zie ook nrs. 600-603). Verslagen van het bestuursorgaan vormen een verplichte 
stap voor de fusie (artt. 694 en 707 W.Venn.), de splitsing (artt. 730 en 745 W.Venn.), de 
ontbinding (art. 181, § 1 W.Venn.), de quasi-inbreng (art. 447, § 1, tweede lid W.Venn.), 
de doelwijziging (art. 559, eerste lid W.Venn.), de omzetting (art. 778 W.Venn.) en de 
wijziging van de rechten verbonden aan effecten (art. 560, tweede lid W.Venn.). Als 
voorbereidende maatregel houdt zo’n verslag geen beperking in van de bevoegdheid van 
de algemene vergadering om de opportuniteit van de ontbinding te beoordelen2401. Elk 
jaar moet de raad van bestuur ook een ontwerpjaarrekening opstellen (art. 92, § 1 
W.Venn.). Soms bestaat ook een adviesplicht2402. Wanneer een overnamebod wordt 
uitgebracht op de effecten van de vennootschap zal de raad van bestuur van de 
doelvennootschap een advies moeten verstrekken aan de aandeelhouders, dat als 
voorbereidende handeling niet bindend is en ook in de context van de belangenconflicten-
regeling niet beschouwd wordt als een beslissing (nr. 230). Zoals vorig randnummer reeds 
in algemene bewoordingen aangaf, kan het bestuursorgaan ook al vroeger dan het advies 
betrokken worden bij de voorbereiding van het bod2403. 
 
627. BEVOEGDHEID TOT UITVOERING – Ook de bevoegdheid van het bestuursorgaan tot 
uitvoering van besluiten van de algemene vergadering blijkt uit inductieve analyse, maar 
wordt buiten Duitsland (zie volgend randnummer) zelden uitdrukkelijk als algemeen 
principe verkondigd2404. In het Wetboek van vennootschappen komt het slechts tot uiting 
in een aantal toepassingen, zoals de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening, die 
moet gebeuren “door toedoen van de bestuurders” (art. 98, eerste lid W.Venn.). Een 
belangrijk deel van de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering bestaat uit 

                                              
2399 Art. 526quater, § 5 W.Venn.; art. 5.4/3 in bijlage E Corporate Governance Code 2009. 
2400 Bepaling 5.4/3 bijlage E Code Lippens; H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van 
corporate governance-regelgeving: remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 943. 
Vgl. K. GEENS, “Over corporate governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (733) 767. 
2401 I.v.m. de ontbinding: B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 61. 
2402 Zie ook Bepaling 4.6 Corporate Governance Code 2009 bij het voordragen van kandidaat-bestuurders. 
2403 J.-M. NELISSEN GRADE, “Kroniek van de openbare overnamebiedingen (1996-2003)”, Bank Fin. R. 2004, (30) 
44. 
2404 Wel zo: K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele 
algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 
8; P. LE CANNU en B. DONDERO, Droit des sociétés, Parijs, LGDJ, 2012, 506 (Frankrijk); PASSELEQ, Traité, 373, nr. 
2458bis. 
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vertegenwoordigingshandelingen2405 (al valt dat aspect verder buiten het bestek van deze 
studie). Sinds 1973 berust de vertegenwoordigingsmacht altijd bij de raad van bestuur, 
ook als deze geen beslissingsbevoegdheid heeft (art. 522, § 2 W.Venn.)2406. Om het met 
de woorden van COIPEL te stellen: tussen bestuur en vertegenwoordiging bestaat een 
“functionele dissociatie” wanneer de algemene vergadering een beslissing neemt en de 
raad van bestuur uitvoert. Wanneer ook de beslissing door de raad van bestuur wordt 
genomen, gaat het slechts om een “intellectuele dissociatie”, tenzij er een tijdsverloop is 
tussen beslissing en uitvoering, in welke geval de dissociatie ook “temporeel” is2407. 
Dezelfde dissociaties bestaan o.i. ook tussen beslissing en de ruimere categorie van 
uitvoering in het algemeen (waarin de vertegenwoordiging kan worden ondergebracht): 
voor materies die tot de beslissingsbevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, blijft de 
dissociatie louter intellectueel; daarbuiten komt haar een grotere relevantie toe. 
 
628. VERPLICHTING TOT UITVOERING – Bij de uitvoering van besluiten van de algemene 
vergadering komt het niet toe aan de raad van bestuur om de opportuniteit van deze 
besluiten voor de vennootschap opnieuw te beoordelen. In beginsel kan de raad van 
bestuur een bevoegd genomen beslissing dus niet wijzigen of weigeren uit te voeren. Het 
Duitse Aktiengesetz legt deze uitvoeringsverplichting expliciet op aan de Vorstand voor 
beslissingen die de algemene vergadering binnen haar bevoegdheid genomen heeft2408. In 
België stelde de vroegere Bankcommissie dit beginsel expliciet voor de uitvoering van 
een kapitaalverhoging waartoe de algemene vergadering heeft beslist2409. De 
uitvoeringsverplichting strookt met het hier gehanteerde rechtseconomische kader. De 
redenering achter de uitvoeringsbevoegdheid van de raad van bestuur was immers net dat 
de uitvoering geen beslissing meer vergt en om die reden geen noemenswaardige agency-
kosten meebrengt. Als men dan zou toestaan dat de raad van bestuur kan weigeren om de 
beslissing van de algemene vergadering uit te voeren, wordt het de facto een gedeelde 
bevoegdheid met opnieuw een risico van agency-kosten. Deze vorm van gedeelde 
bevoegdheden bestaat niet in het Belgische Wetboek van Vennootschappen (en kwam dus 
ook niet ter sprake in hoofdstuk III.1). Deze bestaat wel in Delaware, waar de raad van 
bestuur zelfs na de goedkeuring van de algemene vergadering kan beslissen om toch niet 
door te gaan met een beschikking (d.m.v. verkoop, lease of ruil) over nagenoeg het geheel 
van vennootschapsactiva2410 (die in Delaware door de aandeelhouders goedgekeurd moet 
worden; zie nr. 445).  
 
Het Duitse vennootschapsrecht maakt een uitzondering op de uitvoeringsplicht van het 
bestuursorgaan voor ongeldige besluiten van de algemene vergadering2411. Ook wanneer 
                                              
2405 Zie K. GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar Nederlands 
en Belgisch recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 291-292. 
2406 Slechts in uitzonderlijke gevallen, waar de “vertegenwoordiging” vooral intern is en daarvoor enkel de beslissing 
zelf nodig is (bv. benoeming, ontslag en kwijting van de bestuurders, aanstelling commissaris), zal de algemene 
vergadering de vennootschap zelf a.h.w. “vertegenwoordigen”. Voor Duitsland, zie: W. GOETTE en M. HABERSACK 
(eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 118, nr. 9 en § 119, 
nrs. 8 en 19. 
2407 COIPEL, Dispositions communes, 194-195. 
2408 AktG § 83 Abs. 2. 
2409 Jaarverslag Bankcommissie 1981-82, 64, 72-73. 
2410 DEL. CODE ANN., tit. 8, §271(b). 
2411 Voor Duitsland: AktG § 93, Abs. 4, S. 1; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum 
Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 83, nr. 17; R. VOLHARD, “Eigenverantwortlichkeit und 
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na het besluit van de algemene vergadering de feitelijke of juridische toestand 
aanmerkelijk gewijzigd is, is het de Vorstand niet alleen toegelaten, maar zelfs verboden 
om het besluit uit te voeren. De Vorstand moet dan een nieuwe algemene vergadering 
bijeenroepen, die de beslissing dan ongedaan kan maken2412. In het Belgische 
vennootschapskader zal de raad van bestuur de toepasselijkheid van deze uitzondering 
niet te licht mogen aannemen: een orgaan kan immers niet zelf de nietigheid vaststellen 
van een besluit van een ander orgaan; alleen de rechter is daartoe bij machte. Bij een 
manifest ongeldig besluit kan de raad van bestuur o.i. wel weigeren uitvoering te verlenen 
aan het besluit2413. 
 
629. Het bovenstaande heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van het 
bestuursorgaan. Wanneer het bestuursorgaan verplicht is tot uitvoering van een besluit, 
kan het logischerwijze niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dat 
besluit2414. Uitvoeringsplicht en aansprakelijkheid voor de beslissing kunnen m.a.w. niet 
samen bestaan. Slechts wanneer het besluit van de algemene vergadering manifest 
ongeldig is en er bijgevolg geen uitvoeringsplicht bestaat (zie vorig randnummer), komt 
de aansprakelijkheid weer in het gedrang als de raad van bestuur dat besluit toch 
uitvoert2415. 
 
630. ANALOGIE MET DE BELANGENCONFLICTENPROCEDURE – Aangezien de belangen-
conflictenprocedure van art. 523 W.Venn. net zoals het ontworpen bevoegdheidskader als 
hoofdbetrachting heeft mogelijke belangendivergenties tussen bestuurders en de 
vennootschappen aan te pakken, is het niet toevallig dat daar op dezelfde wijze wordt 
gedifferentieerd naargelang de stadia van de besluitvorming. Zoals hoofdstuk I.4 (nr. 230) 
reeds toelichtte, is deze belangenconflictenregeling volgens de meerderheidsopvatting niet 
van toepassing op handelingen die door het bestuursorgaan worden gesteld ter 
voorbereiding of uitvoering van een beslissing van de algemene vergadering. Ook daar is 
de redenering impliciet dat bij de voorbereiding van een beslissing nog niets de 
vennootschap bindt en bij de uitvoering de uitvoerder gebonden is door de inhoud van de 
beslissing zelf, zodat de agency-kosten in dat stadium aanmerkelijk lager liggen dan bij de 
beslissing zelf. De voorbereiding en uitvoering van besluiten van de algemene 
vergadering behoort dus niet alleen tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, maar valt 
tegelijk buiten de toepassingssfeer van art. 523 W.Venn., wat de afbakening ervan verder 
in dit hoofdstuk ook relevant maakt voor de toepasselijkheid van art. 523 W.Venn. 

                                                                                                                                                   
Folgepflicht. Muß der Vorstand anfechtbare oder angefochtene Hauptversammlungsbeschlüsse ausführen und 
verteidigen?”, ZGR 1996, 55-81. 
2412 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 83, nr. 23. 
2413 Zo ook reeds, zonder zelfs manifestheid van de strijdigheid te vereisen: K. GEENS, “De bevoegdheid van de 
algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), 
Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 9-10. 
2414 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, 9; 
WAUWERMANS, Manuel, 245. Voor Duitsland: AktG § 93, Abs. 4, S. 1; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), 
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 83, nr. 17. 
2415 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, 9; RONSE, 
“Overzicht”, TPR 1964, 110; VAN RYN, Principes, I, 399; WAUWERMANS, Manuel pratique, 245. Voor Duitsland: 
AktG § 93, Abs. 4, S. 1; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, 
Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 83, nr. 17. 
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631. ANALOGIE MET DE STAATSSTRUCTUUR – In de horizontale verhouding tussen 
wetgevende en uitvoerende macht bestaat een vergelijkbaar onderscheid op basis van de 
stadia van de politieke besluitvorming. De kerntaken van het federale parlement bestaan 
namelijk uit het uitvaardigen van wetgeving en het uitoefenen van politieke controle op de 
uitvoerende macht, terwijl de uitvoerende macht o.m. instaat voor de uitvoering van de 
wet en ook (zij het niet alleen) wetgevende initiatieven kan nemen2416. Deze stemmen 
grosso modo overeen met de decision control resp. het decision management in de 
indeling van FAMA en JENSEN. De afweging van agency-kosten en transactiekosten is 
daar immers vergelijkbaar met deze in vennootschappen. Deze opsplitsing van decision 
management en decision control bestaat in België niet in de verticale 
bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat enerzijds en de gemeenschappen en de 
gewesten anderzijds. Daar geldt integendeel het verticaliteitsbeginsel, volgens hetwelk de 
overheid die de wetgeving uitvaardigt in principe ook instaat, niet alleen voor de 
voorbereiding, maar ook voor de uitvoering daarvan2417. De afweging van agency-kosten 
en transactiekosten verschilt immers niet op dezelfde manier tussen (deel)staat en 
(con)federatie als tussen algemene vergadering en raad van bestuur2418. 
 

§ 2. Bevoegdheid van de algemene vergadering m.b.t. de voorbereiding van haar 
beslissingen 

632. INLEIDING – Door de mindere geschiktheid van de algemene vergadering voor 
voorbereidende handelingen ligt de bevoegdheid daaromtrent bij het bestuursorgaan. 
Toch is de algemene vergadering niet volledig machteloos in het voorbereidende stadium 
van beslissingen die tot haar bevoegdheid behoren. Haar beslissingsbevoegdheid wordt 
versterkt door een eigen initiatiefbevoegdheid voor aandeelhouders (subparagraaf A), een 
zekere bevoegdheid tot wijziging van de door het bestuursorgaan voorbereide en 
voorgestelde beslissing (subparagraaf B) en soms zelfs een instructiebevoegdheid tot 
voorbereiding van haar beslissingen (subparagraaf C). 
 

A. Initiatiefbevoegdheid 

633. NOODZAAK VAN EEN EIGEN INITIATIEFRECHT – Bij de bespreking van de 
voorbereidingsbevoegdheid van de raad van bestuur werd er reeds op gewezen dat het 
bestuursorgaan de algemene vergadering kan bijeenroepen en haar agenda vastlegt. Op 
die manier vermijdt men hoge transactiekosten, zonder noemenswaardige agency-kosten 
te veroorzaken (nr. 625). Dat er geen agency-kosten verbonden zijn aan de 
initiatiefbevoegdheid van het bestuursorgaan geldt echter enkel op voorwaarde dat elk 
voor de vennootschap nuttig initiatief effectief wordt genomen. Indien het bestuursorgaan 
nalaat een waardecreërend initiatief te nemen ten gevolge van een eigen tegenstrijdig 

                                              
2416 Artt. 108 en 36 jo. 75 GW; A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 
2011, 25-27 en 181. 
2417 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 405. 
2418 De transactiekosten zijn uiteraard wel hoger wanneer meerdere deelstaten moeten beslissen in plaats van één 
federatie. Dit verschil komt echter niet voort uit de aard van het orgaan, maar uit de verschillende territoriale 
reikwijdte, een vraag die irrelevant is in de vennootschapscontext. 
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belang, betekent dat een agency-kost voor de vennootschap. Deze kost doet zich dus op 
negatieve wijze voor, nl. wanneer een initiatief niet wordt genomen. 
 
Voor sommige beslissingen kan het probleem gelenigd worden door de beslissing 
verplicht recurrent te maken, m.a.w. aan de raad van bestuur de verplichting op te leggen 
om een bepaalde kwestie op gezette tijden op de agenda van de algemene vergadering te 
zetten. Niet op alle materies kan echter een bepaalde regelmaat geplakt worden en zelfs 
waar dat kan, kan een tussentijdse beslissing soms wenselijk zijn. Daarom mag de 
voorbereidingsbevoegdheid van het bestuursorgaan geen algemene exclusieve 
initiatiefbevoegdheid impliceren, maar moeten ook de aandeelhouders de 
beslissingsprocedure van de algemene vergadering kunnen opstarten (met een specifieke 
uitzondering voor eventuele gedeelde bevoegdheden in de vorm van een exclusief 
initiatiefrecht van het bestuursorgaan2419). De algemene vergadering zelf bestaat echter 
niet zolang ze niet is bijeengeroepen en kan dus zelf maar zeer beperkt initiatief nemen. 
Het bijkomende initiatiefrecht zal daarom noodzakelijkerwijze aan (groepen van) 
individuele aandeelhouders toegekend moeten worden2420. In principe moeten dus zowel 
de raad van bestuur als aandeelhouders (die mogelijks aan bepaalde voorwaarden moeten 
voldoen inzake vertegenwoordigd aandelenpercentage enz.) initiatief kunnen nemen 
inzake de besluitvorming ter algemene vergadering. Ook in het staatsrecht stelt men vast 
dat zowel ministers als parlementsleden over een initiatiefrecht beschikken2421. 
 
634. HUIDIG RECHT – Het initiatiefrecht voor individuele aandeelhouders of groepen van 
aandeelhouders staat in België niet ter discussie, zodat de bespreking kort kan blijven. 
Reeds lang kunnen aandeelhouders die 20% van het vennootschapskapitaal 
vertegenwoordigen de bijeenroeping van een algemene vergadering eisen (art. 532 
W.Venn.) en nam men aan zij onder deze voorwaarde ook punten kunnen laten toevoegen 
aan de agenda2422. Voor aandelengenoteerde vennootschappen consacreerde de Wet 
Aandeelhoudersrechten van 20 december 20102423 onder Europese impuls2424 de 
mogelijkheid om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en 
voorstellen tot besluit in te dienen, met verlaging van de drempel tot 3% van het 
maatschappelijk kapitaal (art. 533ter W.Venn.). De andere oplossing die in vorig 
randnummer aan bod kwam, namelijk het verplicht recurrent maken van bepaalde 
beslissingen zodat het initiatief vanwege de aandeelhouders overbodig is, is nog meer 
wijdverspreid. Een typisch voorbeeld is de (her)benoeming van bestuurders, die in België 

                                              
2419 Hoofdstuk III.1 gaf reeds een negatief antwoord op de vraag of het Belgische vennootschapsrecht de raad van 
bestuur voor specifieke materies toekent, dus niet op algemene wijze als onderdeel van de 
voorbereidingsbevoegdheid. 
2420 Zie M. DEN BOOGERT, “Hoe nu verder met de aandeelhoudersvergadering?” in X., De nieuwe macht van de 
kapitaalverschaffer, Deventer, Kluwer, 2007, (139) 142-145. 
2421 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 165-167. 
2422 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 80; F. DE BAUW, 
“La loi du 20 décembre 2010 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées”, TBH 2012, 
(7) 11; HELLEMANS, De algemene vergadering, 398. 
2423 Art. 14 Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van 
genoteerde vennootschappen, BS 18 april 2011, 24.068.  
2424 Art. 6 Richtlijn Aandeelhoudersrechten. Bijgevolg ook: § 122 AktG (Duitsland); artt. L225-103, II, 2° en L225-
105, tweede lid Code de commerce (Frankrijk; bijeenroeping verloopt wel via een gerechtsmandataris). In Delaware 
is het initiatiefrecht beperkt, zie S. COOLS, “La répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe 
continentale et des sociétés américaines”, RPS 2007, (149) 161-162. 
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en Frankrijk ten laatste na zes jaar aan de algemene vergadering moet worden 
voorgelegd2425, in Duitsland na vijf jaar2426 en in Delaware zelfs elk jaar2427. 
 

B. Amenderingsbevoegdheid 

635. ALGEMENE BEVOEGDHEID – Een tweede vraag die relevant is ter afbakening van de 
voorbereidingsbevoegdheid van de raad van bestuur is of de algemene vergadering de 
voorstellen van de raad van bestuur kan amenderen. Kan de algemene vergadering een 
andere bestuurder benoemen dan deze die werd voorgedragen? Kan ze een grotere of 
kleinere vertrekvergoeding goedkeuren dan deze die voorlopig werd toegekend (en 
binnen het toepassingsgebied valt van art. 554, vierde lid W.Venn.)? Net als andere 
bevoegdheidsvragen wordt de wijzigingsmogelijkheid belangrijker naarmate het 
aandeelhouderschap van de vennootschap verder verspreid raakt. Doordat de 
samenstelling van de algemene vergadering er radicaler afwijkt van die van de raad van 
bestuur, riskeren beide organen vaker van mening te verschillen. Het bestuursorgaan kan 
ook moeilijker van tevoren de kansen op succes van het voorstel aftoetsen bij de 
aandeelhouders wanneer zij allen slechts onbelangrijke participaties aanhouden. 
 
Een juridisch argument voor de amenderingsbevoegdheid van de algemene vergadering 
kan men putten uit het adagium “qui peut le plus peut le moins”. Zoals vorig randnummer 
aangaf, kunnen aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden een algemene vergadering 
laten bijeenroepen om over een eigen voorstel te beraadslagen, punten toevoegen aan de 
agenda van een door de raad van bestuur bijeengeroepen algemene vergadering of andere 
voorstellen van besluit doen met betrekking tot punten die al op de agenda zijn 
opgenomen. Abstractie gemaakt van praktische bekommernissen (die in volgende 
randnummers aan bod komen), moet de algemene vergadering in die context a fortiori 
een voorstel van de raad van bestuur kunnen wijzigen. Vanuit rechtseconomisch oogpunt 
zou de onmogelijkheid om dit te doen bovendien aanzienlijke agency- en transactiekosten 
kunnen veroorzaken. Indien de algemene vergadering het voorstel afwijst en het 
bestuursorgaan haar huiswerk opnieuw laat doen, om dan in een latere algemene 
vergadering over het geamendeerde voorstel te beslissen, lopen de transactiekosten hoog 
op. Erger nog: omdat deze kosten prohibitief hoog kunnen liggen, dreigt de algemene 
vergadering echter te beslissen om een suboptimaal voorstel niettemin goed te keuren, in 
welk geval er agency-kosten ontstaan: de raad van bestuur kan dan het genomen besluit 
beïnvloeden en in zijn eigen belang sturen. Naar Belgisch positief recht wordt de 
amenderingsbevoegdheid dan ook terecht aanvaard2428 en zelfs als essentieel beschouwd 
voor een werkelijke beraadslaging in de algemene vergadering2429. Ook in Frankrijk en 
Nederland heeft de discussie haar beslag gevonden ten voordele van deze opvatting2430. 

                                              
2425 Art. 518, § 3 W.Venn. (België); art. L. 225-18, eerste lid Code de commerce (Frankrijk). 
2426 Om precies te zijn: vijf jaar voor leden van de Vorstand (§ 84 Abs. 1 AktG); vier jaar, zonder evenwel het eerste 
boekjaar mee te rekenen, voor leden van de Aufsichtsrat (§ 102 Abs. 1 AktG). 
2427 Del. Code Ann., tit. 8, §211(b). 
2428 H.-P. LEMAITRE, “La réforme du droit des fusions et des scissions”, DAOR 1994, (9) 32. Zie ook de bronnen 
aangehaald in volgende voetnoten. 
2429 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 347; HELLEMANS, De algemene vergadering, 404-405; F. HELLEMANS en 
M. WAUTERS, “Naar een virtuele algemene vergadering met meer rechten? Een bespreking van de Wet 
Aandeelhoudersrechten van 20 december 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
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636. PRAKTISCHE BEPERKINGEN – Slechts in materies waar het initiatiefrecht exclusief bij 
de raad van bestuur berust, vervalt eventueel het argument voor de wijzigingsbevoegdheid 
van de algemene vergadering2431. In vorig hoofdstuk (nrs. 598-604) werd echter 
geargumenteerd dat deze niet bestaan in het Belgische vennootschapsrecht. Er bestaan 
wel een drietal praktische moeilijkheden die het amenderingsrecht van de algemene 
vergadering de facto beperken, zoals uit volgende randnummers blijkt. 
 
637. BEPERKING DOOR AGENDA EN GEPUBLICEERDE VOORSTELLEN VAN BESLUIT – Een 
eerste beperking van het amenderingsrecht van de algemene vergadering vloeit voort uit 
de principiële onmogelijkheid om buiten de agenda te beslissen, omdat de agenda 
aandeelhouders moet toelaten te oordelen of het de moeite loont de algemene vergadering 
bij te wonen2432. Anders dan in Frankrijk, Duitsland en Nederland2433, is deze regel in 
België niet expliciet wettelijk neergelegd. Zij wordt echter algemeen aanvaard, met enkel 
uitzonderingen (i) voor de plano bevoegdheden, (ii) indien alle aandeelhouders aanwezig 
zijn en bij unanimiteit beslissen, of (iii) indien ter algemene vergadering een feit bekend 
wordt dat een onmiddellijke beslissing vergt2434. Men zou kunnen denken dat de algemene 
vergadering om die reden het voorstel enkel kan wijzigen als dat expliciet op de agenda is 
vermeld2435. De beperking tot agenda-items mag echter niet zo streng gelezen worden. 
Amendementen zijn mogelijk ook als dat niet expliciet in de agendapunten werd 
verduidelijkt, maar moeten wel in het verlengde liggen van de opgegeven agendapunten, 
hetgeen een feitenkwestie is2436. De modaliteiten van de transactie kan de algemene 
vergadering dus wel wijzigen2437, maar niet de essentie van de agendapunten. Bij 
afkeuring van de voorgestelde transactie kan zij dus niet tot een geheel andere transactie 
beslissen in plaats van deze die op de agenda is voorzien. O.i. mag de algemene 
vergadering die over de benoeming van bestuurders stemt zelfs ter vergadering een andere 
                                                                                                                                                   
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (174) 206; B. TILLEMAN, De geldigheid van de besluiten van 
de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 229. 
2430 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 439; M. GERMAIN en V. MAGNIER, Les sociétés commerciales, 
Parijs, LGDJ, 2011, 412; ANSA Comité juridique, Réunion du 6 juillet 2005, “Ordre des débats et du vote sur les 
projets de résolutions et les amendements”, nr. 05-044. 
2431 Deze uitzondering wordt dan ook gemaakt in Nederland: ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 439. 
2432 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 76. 
2433 Art. L. 225-105, derde lid Code de Commerce (Frankrijk); § 124 Abs. 4 AktG (Duitsland); art. 2:114 § 2 BW 
(Nederland). 
2434 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 418-419; HELLEMANS, De algemene vergadering, 
399-402; MALHERBE et al., Précis, 712; RESTEAU, Traité, II, 261-262; B. TILLEMAN, De geldigheid van de besluiten 
van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 226-229; D. VAN GERVEN en G. VAN WALLE, “Kan een 
algemene vergadering zich uitspreken over punten die niet op de agenda staan?”, TRV 2000, (199) 199-200; 
WAUWERMANS, Manuel pratique, 353-354 en 373-374. 
2435 Zie uit voorzichtigheid, i.v.m. de inbreng van een algemeenheid: K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van 
bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 91-92. 
2436 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 418; F. DE BAUW, “La loi du 20 décembre 2010 
concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées”, TBH 2012, (7) 11; A. DIRKX, 
“Commentaar bij art. 533ter W.Venn” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., 
Mechelen, Kluwer, 4; A. DIRKX, “La loi du 20 décembre 2010 concernant l’exercice de certains droits des 
actionnaires de sociétés cotées”, RPS 2012, (469) 501; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 347; HELLEMANS, De 
algemene vergadering, 404; A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een 
bedrijfstak”, (355) 368; A. GOEMINNE, “Commentaar bij art. 770 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 10; PASSELECQ, Traité, 403, nr. 2694ter; RONSE en VAN 

HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 832-833; B. TILLEMAN, De geldigheid van de besluiten van de algemene 
vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 229. Zie ook WAUWERMANS, Manuel pratique, 374. 
2437 Zie ook K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 91. 
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bestuurder voordragen, zeker in een niet-publieke vennootschap: de naam van de 
voorgedragen bestuurder hoeft er immers niet absoluut op de agenda te staan2438, zodat 
deze vanuit dit oogpunt niet als essentieel kan worden beschouwd. 
 
In vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, 
wilde de wetgever de aandeelhouders bijkomend beschermen door te vereisen dat de 
voorstellen van besluit op de agenda staan (art. 533, § 1, laatste lid W.Venn.). Daarbij 
moet duidelijk zijn in welke richting voorgesteld wordt te besluiten, zonder dat de tekst 
van het voorgestelde besluit daarom letterlijk moet worden weergegeven2439. De 
vermelding in de agenda is, ook in niet-publieke vennootschappen, vereist voor 
voorstellen tot statutenwijziging (art. 558, tweede lid W.Venn.). Ook hier is echter geen 
letterlijke opname van de voorgestelde wijziging verplicht2440. Uit deze vereisten kan men 
dus niet afleiden dat de algemene vergadering de voorgestelde beslissing enkel zoals 
zodanig kan nemen, zonder deze te kunnen amenderen. Ook in publieke vennootschappen 
en voor statutenwijzigingen mogen aandeelhouders binnen het kader van de agenda 
amendementen suggereren ter vergadering. Bedoeling van de opname op de agenda van 
de voorstellen van het bestuursorgaan is enkel om de voorstellen duidelijk te maken aan 
de aandeelhouders, niet om af te doen van de deliberatie ter algemene vergadering2441. 
Ook het recht van aandeelhouders om een bijkomend voorstel van besluit te formuleren 
m.b.t. een reeds op de agenda opgenomen onderwerp (nr. 635) impliceert niet, a 
contrario, dat dat recht ter algemene vergadering niet langer bestaat. De formele opname 
in de agenda is dan vooral een manier om de aandacht erop te vestigen dat een 
noemenswaardig aantal aandeelhouders over het betrokken agendapunt een andere 
zienswijze heeft dan degene op wiens initiatief de vergadering werd bijeengeroepen2442 en 
om het alternatieve voorstel een gelijke kans te geven om stemmen bij volmacht en 
stemmen op afstand achter zich te scharen.  
 
Voor de benoeming van bestuurders impliceert de opname in de agenda van de 
voorstellen van besluit in vennootschappen die openbaar beroep op het spaarwezen doen 
of hebben gedaan dat de naam van de kandidaat-bestuurder op de agenda moet staan2443. 

                                              
2438 P. KILESTE, C. BERTSCH en C. STAUDT, “Le statut des administrateurs et des gérants” in Guide juridique de 
l’entreprise, Kluwer, 2012, boek 22.3, 26; TILLEMAN, Bestuur, 141. Voorzichtiger: F. DE BAUW, Les assemblées 
générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 79 en 85. 
2439 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 77-78 en 82-83 ; D. 
VAN GERVEN en G. VAN WALLE, “Kan een algemene vergadering zich uitspreken over punten die niet op de agenda 
staan?”, TRV 2000, (199) 199. 
2440 GILSON, Les modifications aux statuts, 131; C. RESTEAU, Commentaire législatif de la Loi du 25 mai 1913, 
Brussel, Larcier, 1913, 102; F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 
1996, 82-83. 
2441 M.b.t. publieke vennootschappen: F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, 
Bruylant, 1996, 77-78 en 243-244; F. DE BAUW, “Les assemblées générales dans les sociétés cotées et la directive 
2007/36/CE” in G. DAL en M. FYON (eds.), Le droit des sociétés aujourd’hui: principes, évolutions et perspectives, 
Brussel, Jeune Barreau, 2008, (149) 163. M.b.t. statutenwijzigingen: S. DE JONGHE, “Commentaar bij art. 558 
W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer. 
2442 F. HELLEMANS en M. WAUTERS, “Naar een virtuele algemene vergadering met meer rechten? Een bespreking 
van de Wet Aandeelhoudersrechten van 20 december 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe 
wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (174) 206. 
2443 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 85; P. KILESTE, C. 
BERTSCH en C. STAUDT, Le statut des administrateurs et des gérants” in X., Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, 
2012, boek 22.3, 26; TILLEMAN, Bestuur, 141. 
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De FSMA (en voordien de CBFA) stuurt daar sinds lang op aan2444. Ook de Corporate 
Governance Code gaat in die zin, en beveelt aan dat het voorstel vergezeld wordt van een 
aanbeveling van de raad van bestuur, gebaseerd op het advies van het 
benoemingscomité2445. Volgens DE BAUW belet dat niet dat ter vergadering één of meer 
andere kandidaten worden voorgedragen2446. Zeker nu aandeelhouders gemakkelijker 
voorstellen van besluit kunnen toevoegen aan de agenda en veel stemmen reeds van 
tevoren worden uitgeoefend, lijkt het ons niettemin aanbevolen om de mogelijkheid van 
nieuwe nominaties ter algemene vergadering te beperken tot de hypothese waarbij zoveel 
voorgestelde kandidaten worden afgewezen dat niet meer voldaan is aan het statutair of 
wettelijk minimum aantal bestuurders. De naam van een andere bestuurder verschilt 
immers even veel van de agenda als de keuze voor een ander soort transactie dan werd 
voorgesteld en ligt dus niet langer in de lijn van de agenda (wanneer het minimumaantal 
niet gehaald wordt, hoeft het daarentegen als onverwacht en dringend besluit niet in de 
agenda te passen). Ook zal een kandidaat-bestuurder in een publieke vennootschap het 
mandaat gewoonlijk al enige tijd overwegen (behoudens de gemelde urgentie), zodat zijn 
naam perfect van tevoren kenbaar gemaakt kan worden. 
 
Tegen de stelling dat de publicatie van agenda en voorstellen van besluit het 
amenderingsrecht niet raken zou men het bezwaar kunnen inbrengen dat de 
aandeelhouders op basis daarvan uitmaken of het de moeite loont de algemene 
vergadering bij te wonen. Aandeelhouders die hun kat sturen of een volmacht geven, 
zouden dan de kans verkijken om hun mening aan te passen wanneer een geamendeerd 
besluit ter stemming komt. De stemmen per brief of per volmacht slaan dan enkel op het 
oorspronkelijke voorstel en gaan verloren bij wijziging2447. Men kan het ook omgekeerd 
zien: door het toenemende gebruik van volmachten en stemmen op afstand zullen 
alternatieve voorstellen die ter vergadering gedaan worden minder stemmen garen of tot 
onvoldoende afwijzingen van het oorspronkelijke voorstel leiden. In een publieke 
vennootschap wordt het daardoor praktisch moeilijk om de algemene vergadering meer 
keuze te laten dan tussen een ja- of een neen-stem over het oorspronkelijke voorstel2448 en 
zal het amenderingsrecht maar zelden nuttig aangewend kunnen worden. Dit probleem 
moet o.i. zelf worden aangepakt i.p.v. het amenderingsrecht van de aandeelhouders verder 
te beknotten. In de laatste jaren zijn stemmen opgegaan om het ogenblik van overleg 
tussen de aandeelhouders onderling en met de vennootschap naar voren te schuiven door 
gebruik te maken van de verbeterde elektronische communicatiemogelijkheden (bv. via 
een forum op de website van de vennootschap). Op die manier zouden het overleg en de 
meningsvorming opnieuw kunnen plaatsvinden en eventuele voorstellen tot 
amendementen gedaan kunnen worden vóór de stemmen per volmacht en op afstand 
worden uitgebracht2449 en kan het amenderingsrecht van de algemene vergadering weer 
een werkelijke rol spelen. 

                                              
2444 FSMA Circulaire nr. 2012-01 van 11 januari 2012 (update 22 april 2014), Verplichtingen van op een 
gereglementeerde markt genoteerde emittenten, 9-10. Zie ook reeds de voorloper: CBFA, Circulaire FMI/2007-02, 
12. 
2445 Bepaling 4.6 Corporate Governance Code 2009. Zie ook reeds bepaling 4.6 Code Lippens. 
2446 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 85. 
2447 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 244. 
2448 H.-U. VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurich, Dike, 2011, 40. 
2449 M. DEN BOOGERT, “Hoe nu verder met de aandeelhoudersvergadering?” in X., De nieuwe macht van de 
kapitaalverschaffer, Deventer, Kluwer, 2007, (139) 149-151. 
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638. BEPERKING DOOR BIJZONDERE PROCEDURES – Een tweede beperking van het 
amenderingsrecht zou erin bestaan dat de bijzondere procedure die de wet voorziet voor 
bepaalde beslissingen, zoals deze tot fusie, splitsing of inbreng van algemeenheid, een 
wijziging door de algemene vergadering niet zou toelaten2450. Dat wijzigingen onmogelijk 
zouden zijn omdat dat niet expliciet voorzien is in de wettelijke procedure snijdt alvast 
geen hout: de amenderingsbevoegdheid van de algemene vergadering wordt immers 
nérgens expliciet voorzien en niettemin als essentieel beschouwd (nr. 635). De stelling dat 
de algemene vergadering geen wijzigingen kan aanbrengen in het voorstel tot fusie, 
splitsing of inbreng wordt meestal gegrond op de overweging dat het gepubliceerd werd 
en zo ook derden beschermt2451. De derdenbescherming doet o.i. niet af aan de 
amenderingsbevoegdheid: bij fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid of bedrijfstak 
gaat deze bescherming (in de vorm van de mogelijkheid om zekerheidsstelling te eisen) 
immers pas in bij fusie of splitsing zelf (artt. 684 en 766 W.Venn.). Een amendering van 
het voorstel raakt deze bescherming dus geenszins: derden kunnen eenvoudigweg de 
uiteindelijke fusievoorwaarden raadplegen. Om de correcte informatie van derden te 
garanderen, moeten indien nodig (bv. bij invloed op de waardering of wijziging van de 
ruilvoet) het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor wel 
overeenkomstig aangepast worden2452, wat de facto vaak toch een tweede algemene 
vergadering zal vergen. Indien de gegevens van het voorstel gewijzigd zijn, behoeft dat 
eveneens aanpassing en neerlegging ter griffie. Dat geldt des te meer wanneer het voorstel 
juridische gevolgen heeft, zoals bij splitsing en inbreng van algemeenheid of bedrijfstak, 
waar de verdeling van niet-toegekende activa en passiva op het voorstel is gebaseerd (artt. 
729, 744 en 764 W.Venn.). 
 
Bovenstaande bezwaren kunnen bijgevolg niet overtuigen om een uitzondering te maken 
op de principiële bevoegdheid van de algemene vergadering om voorstellen die haar 
worden voorgelegd te amenderen. Bij de invoering van de wettelijke fusie- en 
splitsingsregeling namen meerdere commentaren dan ook terecht aan dat wijzigingen 
mogelijk zijn2453. De wetgever heeft de mogelijkheid van wijziging van het fusie- of 
splitsingsvoorstel ter vergadering overigens zelf bevestigd, zij het wel in de hypothese dat 
er zich tussen het voorstel en de beraadslaging een belangrijke wijziging voordoet in het 
vermogen van de betrokken vennootschappen2454. Een zo mogelijk nog sterker argument 
voor de amenderingsbevoegdheid is te vinden in het feit dat de vroegere Bankcommissie 
toeliet dat de raad van bestuur zelf amendementen zou voorleggen aan de algemene 
vergadering2455. Als de wettelijke procedure en de derdenbescherming voor het 

                                              
2450 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 91. 
2451 K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 94. 
2452 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 92. 
2453 H.-P. LEMAITRE, “La réforme du droit des fusions et des scissions”, DAOR 1994, (9) 32; J.-M. NELISSEN GRADE, 
“Rechtshandelingen die leiden tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, 
Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 61; T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 222; P. VAN 

OMMESLAGHE, “Les principes généraux relatifs à la fusion et la scission selon les directives et selon la loi nouvelle” 
in P. VAN OMMESLAGHE en J. KIRKPATRICK (eds.), Les fusions et scissions internes de sociétés, Brussel, Ed. Jeunne 
Barreau, 1993, (1) 37. 
2454 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1214/1, 8-9. 
2455 Bankcommissie, Jaarverslag 1966, 143. Zo ook T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 
1993, 175, vn. 229. 
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bestuursorgaan geen bezwaar vormen, bestaat er o.i. geen reden waarom dat voor de 
aandeelhouders wel zo zou zijn. 
 
639. BEPERKING DOOR HET BESTAAN VAN EEN CONTRACTSPARTIJ – Tot slot kan de 
algemene vergadering de modaliteiten van een voorgestelde transactie niet zomaar 
eenzijdig veranderen wanneer zij het resultaat zijn van onderhandelingen met één of 
meerdere contractspartijen. Voor fusies door overneming, gelijkgestelde verrichtingen en 
splitsingen benadrukt de wet zelf dat de transactie pas voltrokken is wanneer de 
vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen (artt. 701, 
tweede lid, 724, tweede lid en 738, tweede lid W.Venn.). Elke wijziging zal opnieuw 
onderhandeld moeten worden met de wederpartij(en). Deze beperking speelt niet alleen 
een rol bij structurele transacties zoals fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid of 
bedrijfstak, maar in elke situatie met een tegenpartij. Zo wordt over de bevoegdheid van 
de algemene vergadering tot goedkeuring van hoge vertrekvergoedingen gezegd dat zij de 
grootte van de vergoeding niet kan wijzigen2456. 
 
De algemene vergadering is inderdaad geen geschikt orgaan om te onderhandelen en heeft 
dan ook geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Die bevoegdheid komt toe aan het 
bestuursorgaan, dat de onderhandelingen zal moeten voeren. De algemene vergadering zal 
in principe dus niet anders kunnen dan de transactie af te keuren en de raad van bestuur te 
laten heronderhandelen. Indien de omstandigheden dat toelaten (bv. omdat de 
vergaderingen in de verschillende vennootschappen gelijktijdig worden gehouden), zou 
de algemene vergadering ook kortstondig kunnen worden opgeschort om de 
bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen te laten onderhandelen. Bij het 
hervatten van de algemene vergadering zou zij dan zelfs in de wettelijk vastgelegde 
fusieprocedure kunnen beslissen over een nieuw voorstel2457. 
 
640. BIJZONDERE SITUATIE VAN AMENDERING VAN DE JAARREKENING – De discussie over 
de amenderingsbevoegdheid van de algemene vergadering laait vooral op wanneer het 
gaat om de jaarrekening van de vennootschap. Het antwoord ligt o.i. in een aantal 
inzichten die verder in dit hoofdstuk worden uitgewerkt en wordt dan ook pas gegeven in 
nrs. 701-703. 
 

C. “Instructie”-bevoegdheid 

641. VRAAGSTELLING – Zoals hoofdstuk III.3 (nrs. 760-767) uitgebreid toelicht, beschikt 
de algemene vergadering naar Belgisch recht niet over een instructierecht, althans niet in 
de bevoegdheidssfeer van het bestuursorgaan. De vraag of de algemene vergadering de 
raad van bestuur kan instrueren bepaalde voorbereidende handelingen te stellen binnen de 
bevoegdheidssfeer van de algemene vergadering bleef tot dusver onbeantwoord. Het 
Belgische Wetboek van vennootschappen voorziet alvast niet uitdrukkelijk in een 
dergelijke instructiebevoegdheid. De facto bestaat die vaak wel, doordat de meerderheids- 
of referentieaandeelhouder door zijn macht over de bestuurders (en vooral over hun 
                                              
2456 Bv. H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 953. 
2457 H.-P. LEMAITRE, “La réforme du droit des fusions et des scissions”, DAOR 1994, (9) 32; T. TILQUIN, Traité des 
fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 222. 
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ontslag) op relatief dwingende wijze suggesties kan influisteren. Wellicht is het ook 
daardoor dat de wetgever geen nood heeft gevoeld om enig instructierecht te formaliseren 
of het net expliciet uit te sluiten. Zoals steeds (zie nr. 7) wordt de bevoegdheidsvraag 
echter interessant in vennootschappen waar geen meerderheids- of referentie-
aandeelhouder bestaat. 
 
In principe heeft een instructierecht in de eigen bevoegdheidssfeer geen nut: de algemene 
vergadering hoeft geen instructie te geven, maar beslist gewoon zelf. Toch kan de 
transactiekosten-handicap van de algemene vergadering, zeker in de fase van de 
voorbereiding van de beslissing, haar ernstig belemmeren in de uitoefening van haar 
bevoegdheid. De Richtlijn Aandeelhoudersrechten en de implementerende Wet 
Aandeelhoudersrechten verscherpten daarom het initiatiefrecht van de aandeelhouders 
(nr. 634). Dit initiatiefrecht ondersteunt aldus de eigen beslissingsbevoegdheden van de 
algemene vergadering, maar kan soms nog te weinig zijn wanneer een beslissing een 
bijzondere voorbereiding vergt, zoals het zoeken van potentiële tegenpartijen, het 
aanspreken van een geschikte kandidaat-bestuurder, het opstellen van verslagen enz. In 
die gevallen benodigt het initiatiefrecht soms een instructierecht om echt bruikbaar te zijn. 
 
642. INSTRUCTIERECHT BINNEN DE EIGEN BEVOEGDHEIDSSFEER – Als een door een 
aandeelhouder geagendeerd item ter bespreking komt op de algemene vergadering en 
principiële goedkeuring meekrijgt, maar de vergadering de beslissing niet kan nemen 
zonder medewerking van het bestuursorgaan omdat zij voor bepaalde voorbereidende 
handelingen (zoals het opstellen van verslagen en het onderhandelen van 
overeenkomsten) afhangt van de raad van bestuur, mag de raad van bestuur die 
afhankelijkheid en zijn voorbereidingsbevoegdheid o.i. niet misbruiken om het besluit te 
blokkeren. In die gevallen moet de algemene vergadering, in materies waar zij zelfstandig 
bevoegd is (zie nr. 573), “instructie” kunnen geven aan de raad van bestuur om de nodige 
voorbereidende handelingen te stellen. Zonder de term instructierecht in de mond te 
nemen, stelt NELISSEN GRADE (bovendien in de context van fusie, waar de procedure 
wettelijk vastligt) voorzichtig maar terecht dat het bestuursorgaan gehouden is een 
fusievoorstel op te stellen wanneer de algemene vergadering op initiatief van de 
aandeelhouders bijeenkomt om over fusie te beraadslagen2458. Er anders over oordelen, 
zou van het initiatiefrecht van de aandeelhouders vaak een lege doos maken en de raad 
van bestuur een exclusief initiatiefrecht en dus blokkeringsrecht kunnen verlenen zelfs in 
de “zelfstandige” bevoegdheden van de algemene vergadering. Ter vergelijking kan erop 
gewezen worden dat het Europese Parlement geen volwaardige “instructiebevoegdheid” 
heeft om de Europese Commissie ertoe aan te zetten een bepaald initiatief te nemen2459, 
en dat dit in verband wordt gebracht met het feit dat de initiatiefbevoegdheid van de 
Commissie er als een gedeelde bevoegdheid wordt gezien2460. 
 

                                              
2458 J.-M. NELISSEN GRADE, “Rechtshandelingen die leiden tot een fusie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe 
fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 42, vn. 10. GEENS lijkt de deur open te laten voor de 
mogelijkheid dat de initiatiefnemende aandeelhouders het bestuursorgaan zelf een fusievoorstel opdringen: K. 
GEENS, “Fusie of openbaar bod? Over de keuze van het overname-instrument en de bescherming van de betrokken 
belangen”, Bank Fin. 1990, (445) 447 (de hypothese die de auteur voor ogen heeft, is die waarbij de 
initiatiefnemende aandeelhouder zichzelf als opslorpende vennootschap aanbiedt). 
2459 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European Union Law, Sweet & Maxwell, 2011, 454-455, 661. 
2460 Ibid., 661-662. 
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Het “instructierecht” is nuttig voor de voorbereiding van besluiten van de algemene 
vergadering, omdat de boven toegelichte voorbereidingsplicht van het bestuursorgaan 
(nr. 626) noodzakelijkerwijze slechts algemeen van aard is. Doordat de algemene 
vergadering slechts bestaat wanneer ze is bijeengeroepen, riskeert het bestuursorgaan niet 
altijd de nodige initiatieven nemen. Wanneer de raad van bestuur een duidelijk verzoek 
van de algemene vergadering weigert, eigent de raad van bestuur zich een vetorecht toe en 
is ondanks “het mindere belang” van de voorbereiding de potentiële agency-kost nog 
aanzienlijk. Daarom moet de algemene vergadering in dergelijke situaties o.i. de 
voorbereidingsplicht van het bestuursorgaan kunnen preciseren middels een “instructie”. 
Voor de uitvoering is dat niet nodig, want dat is een concrete verplichting die vasthangt 
aan concrete, reeds door de algemene vergadering genomen besluiten. 
 
643. INSPIRATIE IN HET DUITSE RECHT – Vooraleer een instructie van de algemene 
vergadering binnen de eigen bevoegdheidssfeer als theoretisch wordt afgedaan, zij erop 
gewezen dat men in het Duitse vennootschapsrecht wel een formeel instructierecht 
aantreft t.a.v. de voorbereiding van besluiten. De algemene vergadering kan er de 
Vorstand vragen om haar beslissingen voor te bereiden, in welk geval de Vorstand 
daartoe verplicht is2461. Het moet daarbij gaan om materies waarvoor de algemene 
vergadering zelfstandig bevoegd is of waartoe ze haar goedkeuring moet verlenen2462. Het 
instructierecht is bedoeld als een uitbreiding van het initiatiefrecht voor de algemene 
vergadering om haar eigen bevoegdheid te kunnen uitoefenen2463 en niet om haar inspraak 
te verlenen in materies die tot de exclusieve bevoegdheid van de Vorstand behoren. In 
deze materies kan de algemene vergadering dan ook geen instructies geven2464. 
 
Om de Vorstand te verplichten een besluit voor te bereiden, moet de algemene 
vergadering zelf een besluit nemen. Daarvoor gelden dezelfde meerderheden als deze die 
vereist zijn voor de gewenste maatregel of toestemming2465. De instructie moet op een 
concrete maatregel slaan. De algemene vergadering kan de Vorstand m.a.w. niet in het 
algemeen tot voorbereiding verplichten, ook niet via de statuten2466. Dat er geen algemene 
verplichting kan bestaan zoals bij de uitvoeringsplicht (nr. 628) spreekt voor zich: het 
bestuursorgaan moet alle besluiten van de algemene vergadering uitvoeren, maar kan 
moeilijk alle ideeën van de algemene vergadering voorspellen. 
 
644. Voor de concrete toepassing van het instructierecht in de eigen bevoegdheden kan de 
Duitse regeling dus als (uiteraard niet bindende) inspiratiebron dienen. De algemene 
vergadering zou een (wellicht nog onvolledig) besluit kunnen nemen, zodat de raad van 
bestuur verplicht wordt om dat uit te voeren (zie ook nr. 603 i.v.m. de instructie om een 
fusievoorstel op te stellen). Wat anders voorbereiding was geweest, wordt dan uitvoering 

                                              
2461 AktG § 83 Abs. 1, S. 1. 
2462 AktG § 83 Abs. 1, S. 2. Zie W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, 
Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 83, nrs. 2 en 6. De auteurs spreken van een exclusieve bevoegdheid van de 
algemene vergadering, maar achten het ook mogelijk dat de algemene vergadering de voorbereiding oplegt wanneer 
zij uitzonderlijk ook (naast de Vorstand) bevoegd is voor bestuursdaden (ibid., nr. 6 in fine). 
2463 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 83, nr. 9. 
2464 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 83, nr. 2. 
2465 Ibid., nr. 11. 
2466 Ibid., nr. 14. 
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van een onvolledig besluit en het besluit geldt de facto als een instructie. Hoewel vandaag 
nog beperkt bruikbaar, kan het principe een groot belang toekomen in vennootschappen 
met een verspreid aandeelhouderschap. 
 

§ 3. Bevoegdheid van de algemene vergadering m.b.t. de uitvoering van haar 
beslissingen 

645. PRECISERINGEN INZAKE UITVOERING – Op het einde van een besluit van de algemene 
vergadering vindt men vaak een machtiging aan de bestuurders voor specifieke 
handelingen en/of een ruime omschrijving van “alle nuttige” uitvoeringshandelingen. 
Indien deze machtiging aan de gehele raad van bestuur wordt gegeven en normale 
uitvoeringshandelingen betreft, is zo’n expliciete machtiging eigenlijk overbodig. De 
uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering is immers een verplichting voor 
de raad van bestuur (nr. 628). Een besluit van de algemene vergadering doet vaak ook een 
juridische verplichting ontstaan in hoofde van de vennootschap, waarvan de uitvoering 
eveneens een taak is voor de raad van bestuur (zie verder, nrs. 689-694). Men denke bv. 
aan de verplichting tot uitbetaling van de toegekende remuneratie aan bestuurders, de 
betaalbaarstelling van een toegekend dividend; het toekennen aan de inschrijvers op een 
kapitaalverhoging van de onderschreven aandelen, enz. 
 
646. De vraag die hier kort onderzocht wordt, is of de algemene vergadering in haar 
besluit preciseringen mag opnemen omtrent de uitvoering van haar besluit. Mag ze m.a.w. 
instructies geven m.b.t. de uitvoeringsmodaliteiten van haar beslissingen? O.i. is de raad 
van bestuur verplicht om de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren in de 
geest van het besluit en kan de algemene vergadering dus expliciteren wat dat concreet 
betekent. Zij zou dus bv. in het besluit omtrent de bestuurdersremuneratie kunnen 
stipuleren met welke intervallen deze opeisbaar zijn. Een echte instructie is dat bijna niet, 
maar veeleer een gedetailleerd besluit dat de raad van bestuur krachtens zijn algemene 
uitvoeringsplicht moet uitvoeren (zie nr. 645). 
 
De algemene vergadering kan ook afwijken van de uitvoeringsbevoegdheid van de raad 
van bestuur, en een expliciete machtiging verlenen aan individuele bestuurders of 
uitzonderlijk ook bijzondere lasthebbers. Het gaat dan om een bijzondere lastgeving. De 
mogelijkheid om een bijzondere lasthebber aan te stellen is expliciet voorzien in de 
context van de actio mandati. Art. 561 W.Venn. stelt dat de algemene vergadering “één of 
meer lasthebbers [kan] aanstellen voor de uitvoering van [de] beslissing [tot instellen 
van een actio mandati].” Deze mogelijkheid past in het gehanteerde rechtseconomische 
kader, vermits het bestuursorgaan, gezien diens hoofdelijke aansprakelijkheid, met de 
vennootschap conflicterende belangen dreigt te hebben. Een al te veelvuldig gebruik van 
de afwijking van de uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan is echter af te raden 
en zou in bepaalde omstandigheden wel eens kunnen worden aangemerkt als misbruik 
van meerderheid of minderheid. 
 
647. De “instructiebevoegdheid” van de algemene vergadering t.a.v. de uitvoering van 
haar besluiten kent belangrijke beperkingen. Ten eerste mag de algemene vergadering niet 
zover gaan haar besluit zelf uit te voeren. Daarvoor kent de algemene vergadering te hoge 
transactiekosten: zij is enkel geëigend voor besluitvorming. Ten tweede beperkt het 
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“instructierecht” van de algemene vergadering zich tot de uitvoering van haar bevoegd 
genomen besluiten. Om die reden kan de algemene vergadering de raad van bestuur geen 
richtlijnen geven bij de uitvoering door deze laatste van duidelijke juridische 
verplichtingen die geen appreciatiebevoegdheid laten bestaan. Wanneer de wet 
verduidelijkt hoe de raad van bestuur ze moet uitvoeren, bv. door neerlegging ter griffie, 
kan de algemene vergadering daar niet van afwijken2467. De raad van bestuur zou anders 
immers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de niet wettelijke uitvoering2468. 
 

AFDELING 2. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN 

§ 1. Afbakening 

A. Criterium van de keuzevrijheid 

648. RECHTSECONOMISCH CRITERIUM – Uit de eerste afdeling volgt dat zelfs in materies 
waar de belangen van de bestuurders afwijken van die van de vennootschap, de 
voorbereidende handelingen voor een beslissing geen tussenkomst van de algemene 
vergadering behoeven. Enerzijds brengt de voorbereiding daarvoor teveel transactiekosten 
mee en anderzijds heeft de voorbereiding geen voldoende belang en kan deze dus slechts 
beperkte agency-kosten veroorzaken. De redenering bij dat laatste was dat de algemene 
vergadering in dat stadium nog over een reële keuzevrijheid beschikt: de vennootschap is 
immers nog niet verbonden en elke vorm van uitvoering kan worden ongedaan gemaakt. 
 
649. Vanuit transactiekostenoogpunt kan men het best zoveel mogelijk aan de raad van 
bestuur toewijzen. Het criterium van onderscheid tussen een voorbereidende handeling en 
de beslissing moet dan ook liggen in het aspect agency-kosten en meer bepaald in het 
verplichtend (of, omgekeerd, verbiedend) effect ten aanzien van de beslissing waarop de 
voorbereidende handeling betrekking heeft. Dat effect kan juridisch zijn, wanneer een 
weigering om de beslissing te nemen of keuze om een andere beslissing te nemen een 
contractbreuk uitmaakt, of louter feitelijk, wanneer een weigering of andere beslissing 
belangrijke niet-reversibele negatieve gevolgen voor de vennootschap meebrengt of de 
raad van bestuur de beraadslaging over een bepaald besluit zou kunnen blokkeren. Ook in 
dat laatste geval zal de algemene vergadering immers niet langer vrij kunnen kiezen 
tussen de goedkeuring en de afwijzing van het voorstel van de raad van bestuur. In 
materies die tot de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering behoren, moet 
zij dus tussenkomen op een ogenblik dat de beslissing nog kan worden afgewezen, m.a.w. 
nog reversibel is, zonder meerkost. 
 
650. Het is de beslissing die reversibel moet zijn en niet de voorbereidende handelingen 
zelf. In de aanloop van een (mogelijke) beslissing kan de raad van bestuur 
vanzelfsprekend redelijke kosten maken, zoals het inwinnen van juridisch of ander advies 
of een aanzienlijke investering van tijd. Dikwijls is dit zelfs noodzakelijk. Deze kosten 
van voorbereiding zijn sunk costs, m.a.w. reeds gemaakte kosten die bij een economisch 

                                              
2467 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, II, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 83, nr. 15. 
2468 K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene 
noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 9. 
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rationele beslissing niet meer in rekening mogen worden gebracht. De grootte van deze 
kosten verschilt niet naargelang de algemene vergadering het voorstel van het 
bestuursorgaan goedkeurt of afwijst en belemmert de vrije keuze van de algemene 
vergadering dus niet. Of de voorbereidingskosten binnen de grenzen van de redelijkheid 
vallen, is een overigens een feitenkwestie. Mogelijks kan men van de bestuurders 
verwachten dat zij van tevoren de voorgestelde beslissing aftoetsen bij belangrijke 
aandeelhouders (als het niet om voorkennis gaat). Dit is echter een vraag van 
bestuurdersaansprakelijkheid en niet van bevoegdheidsverdeling, zodat hier niet verder 
wordt op ingegaan. 
 

B. Contrast met tussentijdse beslissingen 

651. A CONTRARIO-REDENERING MET TUSSENTIJDSE BESLISSINGEN – Soms moet het 
bestuursorgaan net iets meer kunnen doen dan louter voorbereidende handelingen, zelfs 
als dat betekent dat het zich op het terrein van de beslissing zelf begeeft. Zonder 
wettelijke of (in geval van aanvullend recht) statutaire toewijzing van bevoegdheid 
vermag de raad van bestuur dat echter niet te doen. Uit een dergelijke wettelijke 
toewijzing van een op voorbereiding gelijkende, tussentijdse bevoegdheid i.v.m. een 
materie die voor het overige tot het domein van de algemene vergadering behoort kan 
men a contrario afleiden dat dat deel van het besluit anders deel zou uitmaken van de 
toegewezen bevoegdheid van de algemene vergadering en niet binnen de 
voorbereidingsbevoegdheid valt. Door na te gaan in welke omstandigheden de wetgever 
het precies noodzakelijk heeft geacht expliciet in de bevoegdheid van de raad van bestuur 
te voorzien, zonder dat het om een procedurele verduidelijking gaat, kan men de omvang 
van de voorbereidende bevoegdheid van de raad van bestuur dus nauwkeurig afbakenen. 
Uit volgende randnummers blijkt dat de wetgever dat heeft gedaan voor tussentijdse 
beslissingen die niet meer volledig reversibel zijn. Daarin lezen wij een bevestiging dat de 
grens tussen voorbereiding en beslissing samenhangt met het boven verdedigde 
reversibiliteitscriterium. 
 
652. INTERIMDIVIDENDEN – Een bevoegdheid van de raad van bestuur die raakt aan de 
bevoegdheid van de algemene vergadering tot winstuitkering en die lijkt op een 
voorbereiding daarvan is deze tot uitkering van interimdividenden. Reeds halverwege 
vorige eeuw bestond er een praktijk waarbij de raad van bestuur voorschotten uitkeerde 
op dividenden (acompte sur dividende) tijdens het boekjaar of na afsluiten daarvan, maar 
vóór de goedkeuring van de jaarrekening2469. De meerderheid aanvaardde de wettigheid 
daarvan, gewoonlijk op voorwaarde o.m. dat de raad van bestuur daartoe gemachtigd was 
in de statuten2470. Sommigen deden interimdividenden echter af als een onwettige 
interferentie in de bevoegdheid van de algemene vergadering2471. In uitvoering van de 

                                              
2469 VAN RYN, Principes, I, 472-473; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 68-69. 
2470 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 124; CBN, Advies nr. 118/1, Vergoeding van het kapitaal – 
Tussentijdse dividenden, Bull. CBN 1979, afl. 5, 16 (inmiddels vervangen door het verder geciteerde advies 133-5); 
VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1981, 411; WAUWERMANS, Manuel pratique, 702; VAN RYN, 
Principes, I, 472-473.  
2471 GILSON DE ROUVREUX, “De la distribution de dividendes intérimaires, RPS 1951, 123-127; M. HENRION, “La 
distribution de dividendes intercalaires dans les sociétés anonymes”, Ann. Not. 1952, 185-191; RESTEAU, Traité, IV, 
425. 
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Tweede Richtlijn2472 is nu wettelijk bepaald dat interimdividenden mogelijk zijn mits 
statutaire machtiging (art. 618, eerste lid W.Venn.). 
 
653. Gemeenrechtelijk zou men interimdividenden kunnen beschouwen als een voorschot 
op de dividenduitkering2473. Zoveel blijkt ten eerste uit de bewoordingen van de relevante 
teksten. De Franse versie van de wettekst van art. 618, eerste lid W.Venn. gebruikt klare 
taal door het te hebben over “un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur 
les résultats de l’exercice” i.p.v. een interimdividend, zoals in de Nederlandse versie. Ook 
de Tweede Richtlijn, waaraan de bepaling omzetting geeft, spreekt enkel over een 
voorschot2474. Ten tweede vertoont het interimdividend inhoudelijke gelijkenissen met een 
gewoon voorschot. In zekere zin is een interimdividend immers slechts “een voorlopige 
beslissing” van de raad van bestuur2475, die de algemene vergadering er niet toe verbindt 
om een dividend uit te keren2476. Als de algemene vergadering toch geen dividend 
uitkeert, wordt het interimdividend niet beschouwd als een fictief dividend (dat moet 
terugbetaald worden en strafrechtelijk wordt gesanctioneerd), maar wordt het gewoon 
aangerekend op latere dividenduitkeringen door de algemene vergadering (art. 618, laatste 
lid W.Venn.), een essentiële eigenschap van een voorschot2477. In de context van deze 
latere aanrekening spreekt ook de Nederlandse versie van art. 618 W.Venn. overigens 
expliciet van een voorschot2478. De kwalificatie als voorschot sluit ten slotte ook aan bij 
de bedoeling van de bepaling van (huidig) art. 618 W.Venn., die erin bestond om de 
praktijk van de voorschotten op dividenden wettelijk te regelen2479. 
 
654. Ondanks het bovenstaande en hoewel de Tweede Richtlijn niet de bevoegdheid van 
het ene of het andere orgaan voorschrijft, heeft de Belgische wetgever de bevoegdheid 
toegewezen aan de raad van bestuur mits statutaire machtiging door de algemene 
vergadering2480. De verklaring daarvoor ligt o.i. in het gegeven dat het interimdividend 
iets meer is dan een gewoon voorschot2481 (dat tot de residuaire bevoegdheid van de raad 
van bestuur behoort). In tegenstelling tot een gewoon voorschot en de gewone 
voorbereidingsbevoegdheid van de raad van bestuur is de uitkering van een 
                                              
2472 Art. 15, tweede lid Tweede Richtlijn. 
2473 CBN, Advies nr. 133-5 (hernummerd 2009/1), Interimdividend versus tussentijds dividend, Bull. CBN 2009, afl. 
50, 5. Voor Nederland: P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, 
Kluwer, 2013, 92. LAFORCE argumenteert dat dit neerkomt op een renteloze lening aan aandeelhouders onder 
ontbindende voorwaarde van uitkering van een dividend (B. LAFORCE, “Verslag” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (194) 196). 
2474 B. LAFORCE, “Verslag” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1999, (194) 196; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 23. 
2475 T. BAART en Y. VAN DEN BROEKE, “Over de uitkering van gewone, tussentijdse en interim-dividenden: op welke 
jaarrekening moet de uitkering worden gebaseerd en welke procedure dient te worden gevolgd?”, Not.Fisc.M. 2011, 
(194) 295. 
2476 Ibid., 295. 
2477 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 234-236. 
2478 B. LAFORCE, “Verslag” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1999, (194) 195. 
2479 Ibid., 195-196. 
2480 Verslag Verhaegen, Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 210/9, 56. Ook in Frankrijk beslist de raad van bestuur (of bij 
een duale structuur het directoire) over de acompte sur dividende: art. R. 232-17 Code de commerce; P. MERLE, 
Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 364. 
2481 De term voorschot is in dat opzicht ongelukkig gekozen: K. SELLESLAGHS, Commentaar bij art. 618 W.Venn” in 
H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; J. ’T KINT, Les 
modifications apportées au droit des Sociétés Anonymes par la loi du 5 décembre 1984 (et par la loi du 21 février 
1985), Brussel, Larcier, 1985, 127. 
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interimdividend immers niet volledig reversibel. Een interimdividend dat rechtmatig werd 
uitgekeerd, is definitief verworven en hoeft niet te worden teruggegeven als de algemene 
vergadering uiteindelijk geen dividend uitkeert2482. Deze definitieve verworvenheid is 
ingegeven door praktische overwegingen en bedoeld om aandeelhouders te goeder trouw 
te beschermen2483, maar heeft meteen ook tot gevolg dat de raad van bestuur met een 
interimdividend het terrein van de bevoegdheid tot winstuitkering betreedt. Zoals in vorig 
randnummer uiteengezet, is om die reden een expliciete toewijzing van bevoegdheid 
noodzakelijk. 
 
TAS leidt uit de bewoordingen van de bepalingen omtrent interimdividenden in de 
Tweede Richtlijn, die van toepassing zijn “wanneer de wet van een Lidstaat toestaat 
voorschotten op dividend uit te keren”, af dat een wettelijke bepaling noodzakelijk zou 
zijn opdat de vennootschap interimdividenden zou kunnen uitkeren ongeacht welk orgaan 
bevoegd is. Daarmee bedoelt hij vooral dat de algemene vergadering, bij gebreke aan 
uitdrukkelijke toewijzing, zelf onbevoegd is inzake interimdividenden (zie ook 
nr. 590)2484. Het lijkt ons inderdaad correct dat een uitdrukkelijke wettelijke toelating van 
de praktijk van interimdividenden noodzakelijk is, aangezien winstuitkering slechts 
mogelijk is binnen de door de wet uitgestippelde grenzen. Het feit dat de wetgever niet 
alleen de praktijk toelaat, maar daarnaast ook de bevoegdheid uitdrukkelijk heeft 
toegewezen aan het bestuursorgaan valt o.i. beter te verklaren door de vaststelling dat 
deze bevoegdheid op de wip zit tussen de bevoegdheid tot winstuitkering en de voorschot- 
of voorbereidende bevoegdheid. Om elke twijfel uit te sluiten omtrent bovenstaande a 
contrario-redenering werkt volgend randnummer nog een voorbeeld uit waarbij de 
uitgebreide voorbereidingsbevoegdheid van de raad van bestuur nog minder verschilt van 
de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering. 
 
655. COÖPTATIE VAN BESTUURDERS – Naast de uitkering van interimdividenden 
impliceert ook de bevoegdheid van de raad van bestuur tot coöptatie van bestuurders een 
tussentijdse interventie in een bevoegdheid van de algemene vergadering, nl. deze tot 
benoeming van de bestuurders. Reeds de Wet van 1873 voorzag dat bij het openvallen 
van een vacature de overblijvende bestuurders en commissarissen samen tijdelijk een 
nieuwe bestuurder kunnen aanstellen, tot de eerstvolgende algemene vergadering, die tot 
de definitieve benoeming overgaat2485. De instelling van het commissariaat als onderdeel 
van een tweeledige raad van bestuur werd inmiddels afgeschaft, met als gevolg dat art. 
519, eerste lid W.Venn. vandaag de bestuurders toestaat om “voorlopig” in een vacature 
te voorzien2486. Deze mogelijkheid van coöptatie kan wel beperkt worden in de 
statuten2487. 
 

                                              
2482 CBN, Advies nr. 133-5 (hernummerd 2009/1), Interimdividend versus tussentijds dividend, Bull. CBN 2009, afl. 
50, 5; K. SELLESLAGHS, Commentaar bij art. 618 W.Venn” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 234. Voor Nederland: P. 
VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 92. 
2483 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 235-236. 
2484 Ibid., 233. 
2485 Art. 45, vierde lid Wet 1873, later art. 55, vierde lid Venn.W. 
2486 Ook in Frankrijk beschikt de raad van bestuur over een dergelijk coöptatierecht (art. L. 225-24 Code de 
commerce). 
2487 J.-F. TOSSENS en C. BERTSCH, “Les situations de blocage au sein du conseil d’administration de la société 
anonyme à la suite de l’application de l’article 60 L.C.S.C. relatif à la dualité d’intérêts”, RPS 1995, (32) 39. 
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656. De coöptatie van bestuurders is in zekere zin een voorbereiding op de beslissing van 
de algemene vergadering tot benoeming van bestuurders. Als de raad van bestuur een 
collega heeft gecoöpteerd, is dat slechts ten voorlopige titel, tot de eerstvolgende 
algemene vergadering. Deze behoudt alle vrijheid om te beslissen de bestuurder al dan 
niet te benoemen voor de rest het mandaat van de weggevallen bestuurder2488. Het recht 
tot coöptatie is ook niet meer dan tijdelijk: zelfs wanneer het niet werd uitgeoefend, 
vervalt het bij de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na het wegvallen van 
de bestuurder2489. Er zit ook een miniem element van noodzaak in, in die zin dat 
bestuursorgaan enkel kan coöpteren als er een collega wegvalt2490 en het coöptatierecht tot 
doel heeft de vlotte werking van de raad van bestuur te vrijwaren2491 (zie echter volgend 
randnummer voor een belangrijke nuancering). 
 
657. De coöptatie gaat verder dan een loutere voorbereiding van de beslissing tot 
benoeming van de algemene vergadering, omdat een coöptatie niet volledig reversibel is. 
De aanstelling van een gecoöpteerde bestuurder kan niet ongedaan gemaakt worden voor 
de periode voorafgaand aan de eerstvolgende algemene vergadering, maar enkel voor de 
toekomst. Tot de algemene vergadering blijft zijn aanstelling en bezoldiging dus geldig 
(zie vorig randnummer) en zijn de beslissingen van de raad van bestuur niet vernietigbaar 
op grond van niet-bevestiging van zijn benoeming door de algemene vergadering2492. 
Bovendien gaat de coöptatie, zoals die in het Belgische recht bestaat, verder dan een 
noodzakelijke anticipatie op het besluit de algemene vergadering. Noch de bewoordingen 
van art. 519, eerste lid W.Venn., noch de interpretatie daarvan in de rechtsleer vereisen 
immers hoogdringendheid, bv. doordat niet langer voldaan is aan het wettelijk of statutair 
vereiste minimumaantal bestuurders terwijl de komende algemene vergadering nog ver 
verwijderd is2493. 
 

§ 2. Bijzondere vraagstukken 

A. Kapitaalverhoging 

658. VERREGAANDE VOORBEREIDINGSBEVOEGDHEID – Dat men de voorbereidings-
bevoegdheid van het bestuursorgaan niet mag geringschatten, illustreert de 
kapitaalverhoging. Bij een rechtstreekse kapitaalverhoging zal het bestuursorgaan reeds 
vóór de algemene vergadering afspraken moeten maken met de aandeelhouders en met de 
kandidaat-inschrijvers op de kapitaalverhoging. Op het ogenblik van de algemene 
vergadering moet immers een duidelijk voorstel op tafel liggen, waarin essentiële punten 

                                              
2488 P. BAERT, “Commentaar bij art. 519 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; TILLEMAN, Bestuur, 171; L. TART, “De la nomination provisoire 
d’administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1922, (243) 260-261; VAN RYN, Principes, I, 384. 
2489 P. BAERT, “Commentaar bij art. 519 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; L. TART, “De la nomination provisoire d’administrateurs dans les sociétés 
anonymes”, RPS 1922, (243) 256-259; TILLEMAN, Bestuur, 169-170; WAUWERMANS, Manuel pratique, 212. 
2490 TILLEMAN, Bestuur, 166. 
2491 FREDERICQ, Traité, V, 596; RESTEAU, Traité, II, 61; TILLEMAN, Bestuur, 165. 
2492 In Frankrijk is dit zelfs uitdrukkelijk gestipuleerd in art. L. 225-24, vierde lid Code de commerce. 
2493 FREDERICQ, Traité, V, 599; L. TART, “De la nomination provisoire d’administrateurs dans les sociétés 
anonymes”, RPS 1922, (243) 248-255; TILLEMAN, Bestuur, 168; VAN RYN, Principes, I, 384; WAUWERMANS, 
Manuel pratique, 211. 
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zoals het bedrag van de kapitaalverhoging vastliggen, opdat de algemene vergadering de 
transactie meteen zou kunnen goedkeuren2494. 
 
Bij een beursgang gaat de voorbereiding nog een stuk verder. Indien de algemene 
vergadering moet tussenkomen om te beslissen tot de kapitaalverhoging of machtiging te 
verlenen inzake het toegestaan kapitaal, het publiek beroep op het spaarwezen in de 
statuten moet vermelden en eventuele andere aanpassingen moet doorvoeren in de 
statuten2495, heeft de raad van bestuur er doorgaans al een lange voorbereiding op zitten. 
Zij omvat ook niet-kapitaalgerelateerde voorbereidingen, waarbij het kan zijn dat de 
algemene vergadering moet tussenkomen, bv. om de groep te herstructureren. Gewoonlijk 
heeft het bestuursorgaan ook al zakenbanken, advocaten en andere adviseurs geselecteerd 
om de vennootschap bij te staan in de transactie2496, een langetermijnstrategie uitgewerkt, 
de balans geherstructureerd en aangepast aan IFRS, de vereiste corporate governance-
structuren opgezet, een interne due diligence gedaan en eventueel ook een dataroom 
opengezet voor de vaste overnemers (de “underwriters”)2497, een intentiebrief 
ondertekend met de lead manager en leden van het syndicaat van underwriters, het 
prospectus en de gerelateerde documenten opgesteld2498. Bovendien heeft het 
bestuursorgaan vóór de algemene vergadering wellicht ook al informeel contact 
opgenomen met de FSMA2499, haar vervolgens officieel kennis gegeven van de 
voorgenomen uitgifteverrichting, haar daarbij het dossier en een ontwerpprospectus 
overgemaakt2500 en eventueel zelfs een aanvraag ingediend voor toelating tot de 
verhandeling van de uit te geven aandelen en/of te verkopen bestaande aandelen op een 
gereglementeerde markt. Zelfs als er geen bestaande aandeelhouders zijn die (mee) hun 
aandelen aanbieden, is het vaak goed dat het bestuursorgaan vóór de algemene 
vergadering communiceert met belangrijke aandeelhouders, om in te schatten of een 
positieve stemming in de algemene vergadering redelijkerwijze mogelijk is en te 
vermijden dat er nodeloze voorbereidingskosten worden gemaakt2501. 
 
Een lancering van het bod vooraleer de algemene vergadering over de transactie 
geraadpleegd wordt (nog steeds in de hypothese dat er geen voldoende machtiging inzake 
toegestaan kapitaal is of de statuten aangepast moeten worden omdat het om een IPO 
gaat), kan o.i. niet door de beugel. Daarmee zou de raad van bestuur immers het domein 
van de beslissing betreden door deze al te gaan uitvoeren en quasi-irreversibele 
handelingen te stellen (over deze uitvoeringshandelingen, zie nrs. 681-684). 
 

                                              
2494 HELLEMANS, De algemene vergadering, 601. 
2495 E. JANSSENS, “Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus”, T. Fin. R. 2005, (1165) 1177. 
2496 E. JANSSENS, “Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus”, T. Fin. R. 2005, (1165) 1171-
1183; G. MILANTS, “Een beursintroductie praktisch bekeken”, Bank Fin. 2004, (365) 368. Zie P. DELLA FAILLE, 
Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 356-388. 
2497 E. JANSSENS, “Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus”, T.Fin.R. 2005, (1165) 1186-1187; 
G. MILANTS, “Een beursintroductie praktisch bekeken”, Bank Fin. 2004, (365) 369. 
2498 J.-M. NELISSEN GRADE en B. DE VOS, “Het verloop van de openbare uitgifte en de emissie prospectus”, T.Fin.R. 
2005, (1138) 1160-1161. 
2499 E. JANSSENS, “Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus”, T.Fin.R. 2005, (1165) 1187; D. 
VAN EENOO, “De beursintroductie: de te volgen procedure en prospectusplicht”, T.Fin.R. 2008, 79. 
2500 J.-M. NELISSEN GRADE en B. DE VOS, “Het verloop van de openbare uitgifte en de emissieprospectus”, T.Fin.R. 
2005, (1138) 1160. 
2501 Het bestuursorgaan moet dan wel op zijn hoede zijn voor het verspreiden van voorkennis als het om een 
secundaire IPO gaat. 



487 

B. Dealbescherming 

659. PROBLEEMSTELLING – Grote transacties gebeuren naar Angelsaksisch model vaak in 
twee stappen: het ondertekenen (de “signing”) van een overeenkomst en de uitvoering (de 
“closing”) ervan. Closing kan pas plaatsvinden wanneer een aantal voorwaarden (de 
“closing conditions”) zijn voldaan, een proces dat vaak een aantal maanden in beslag 
neemt2502. Als het na de signing onverwachts niet tot een closing komt, zijn de kosten die 
de kandidaat-koper heeft gemaakt (namelijk de boven reeds vermelde zoekkosten en 
onderhandelingskosten; nr. 29), een maat voor niets geweest en ook voor niets anders 
bruikbaar (“sunk costs”). Bovendien loopt hij een risico van reputatieverlies en zelfs 
dalende beurskoers als een aangekondigde transactie toch niet doorgaat2503. Eenzelfde 
gevaar bestaat ook in transacties waar geen tijdsverloop zit tussen signing en closing, 
maar in de vroegere stadia van contracteren, nl. bij een zgn. “protocol” of een letter of 
intent (LOI) die achteraf niet tot een contract riskeert te leiden en bij 
ontwerpovereenkomsten die ondertekend worden met verbintenis ze aan de algemene 
vergadering voor te leggen, ook wanneer daar niet het Angelsaksische etiket “closing 
condition” werd opgeplakt. 
 
Om het risico te verminderen dat de gecontempleerde transactie niet doorgaat of om de 
kosten van een eventuele stopzetting te vergoeden, grijpen partijen in de continentaal-
Europese traditie vaak naar stemovereenkomsten of andere overeenkomsten met de 
grootaandeelhouders van de vennootschap2504. Deze worden hier niet verder onderzocht 
omdat zij geen betrekking hebben op de bevoegdheidsverdeling tussen raad van bestuur 
en algemene vergadering. Wanneer de vennootschap geen grote aandeelhouders heeft die 
een stembelofte kunnen doen, moeten de partijen zoeken naar andere technieken, die de 
vennootschap zelf verbinden. In dat kader ziet men steeds vaker “deal protection” 
clausules opduiken, ook wel “lock-up” clausules genoemd2505, die een zekere exclusiviteit 
verlenen aan de overeenkomst door de te beschermen contractspartij een competitief 
voordeel te verlenen ten opzichte van derden2506. Indien de overeenkomst, protocol of LOI 
goedkeuring van de algemene vergadering behoeft, dreigt de dealbescherming de 
keuzevrijheid van de algemene vergadering te beperken. De vraag die m.a.w. onderzoek 
behoeft, is of een dergelijke lock-up wel nog binnen de voorbereidingsbevoegdheid van 
het bestuursorgaan valt. In lijn met het betoog in § 1 van deze afdeling wordt immers 
aanvaard dat een protocol of LOI de algemene vergadering niet kan verbinden wanneer zij 
beslissingsbevoegd is2507. 
 

                                              
2502 S. BAINBRIDGE, “Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups in Negotiated Corporate Acquisitions”, 
Minnesota Law Review 1990-91, (239) 241. 
2503 Ibid., 242; C. SAUTTER, “Shopping During Extended Store Hours: From No Shops to Go-Shops”, Brooklyn Law 
Review 2007-08, (525) 531-532. 
2504 Voor een beschrijving van een aantal praktijkvoorbeelden in de Belgische overnamecontext en een kritische 
analyse, zie J.-M. NELISSEN GRADE, “Kroniek van de openbare overnamebiedingen (1996-2003) (Deel I)”, Bank Fin. 
R. 2004, (30) 45-47. 
2505 Voor de VS, zie S. DAVIDOFF en C. SAUTTER, “Lock-up Creep”, The Journal of Corporation Law 2013, 101-
150. 
2506 S. BAINBRIDGE, “Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups in Negotiated Corporate Acquisitions”, 
Minnesota Law Review 1990-91, (239) 250-251. 
2507 In de context van het fusieprotocol: T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 160-161. 
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660. SHARE EN ASSET LOCK-UP – Een bijzondere vorm van lock-up, die gewoonlijk in een 
afzonderlijke overeenkomst wordt bedongen, is de share lock-up. Deze verleent de 
contractspartij (gewoonlijk een bieder of fusiekandidaat) een optie op aandelen van de 
doelvennootschap die uitoefenbaar wordt wanneer een derde partij een bepaald 
percentage van de aandelen van die doelvennootschap verwerft. Op die manier wordt een 
concurrerend bod duurder, doordat de concurrent zelf meer aandelen zal moeten kopen, 
en als dat toch lukt, kan de begunstigde van de lock-up de gekochte aandelen hoger 
verkopen en zo een deel van de gemaakte kosten terugverdienen. Naast de share lock-up 
bestaat ook de “asset lock-up” (of “crown jewel lock-up”), die de begunstigde een optie 
verleent op belangrijke activa van de vennootschap 2508. 
 
661. Share en asset lock-ups kunnen in België moeilijk dienen om de periode te 
overbruggen tot de algemene vergadering tussenkomt, omdat zij zelf de tussenkomst van 
de algemene vergadering vergen. Wanneer een share lock-up een optie verleent op 
bestaande aandelen (die de vennootschap al dan niet reeds zelf heeft), zal een machtiging 
of besluit (nrs. 592-593) van de algemene vergadering nodig zijn voor de vervreemding 
(en indien nodig eerst ook de verwerving) van de eigen effecten van de vennootschap 
krachtens art. 622, § 2 W.Venn.2509 Wanneer de opties nog uit te geven aandelen 
betreffen, en dus eigenlijk warrants zijn, die bovendien met uitsluiting van voorkeurrecht 
“in hoofdzaak voor één of meer personen andere dan personeelsleden” worden 
uitgegeven, zal alleen de algemene vergadering tot de uitgifte kunnen beslissen2510. Voor 
deze kan de raad van bestuur immers geen gebruik maken van een gebeurlijke machtiging 
i.v.m. toegestaan kapitaal (art. 606, 3° W.Venn.). Voor een asset lock-up die geactiveerd 
wordt door een overnamebod van een derde zal de goedkeuring van de algemene 
vergadering steeds vereist zijn op basis van de kroonjuwelenbepaling (art. 556 W.Venn.). 
 
662. INSPANNINGSVERBINTENISSEN – Dealbescherming kan ook voortvloeien uit zgn. 
“performance promises”, beloftes van de partijen om op een bepaalde manier te handelen 
in de aanloop van de stemming ter algemene vergadering. Dat kan een 
inspanningsverbintenis (een “best efforts covenant”) zijn om er alles aan te doen de 
transactie te doen plaatsvinden. Gewoonlijk omvat dat de verplichting voor de raad van 
bestuur om de transactie aan te bevelen aan de algemene vergadering, clausules die men 
soms ook in de Belgische overnamecontext aantreft2511. Amerikaanse 
fusieovereenkomsten wijden vaak ook pagina’s aan het beperken van de vrijheid om met 
andere partijen te onderhandelen. Deze “no shop”-clausules (ook wel “no solicitation”-
clausules) verbieden de op te slorpen vennootschap om actief andere biedingen uit te 
lokken in de periode tussen de signing en de algemene vergadering. Een stap verder nog 
gaan de zgn. “no talk”-clausules, die de doelvennootschap daarenboven verbieden om te 
onderhandelen met, of zelfs de mogelijkheid van due diligence of enige andere informatie 

                                              
2508 S. BAINBRIDGE, “Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups in Negotiated Corporate Acquisitions”, 
Minnesota Law Review 1990-91, (239) 250-251. 
2509 M. WAUTERS, “De wet op de aandelenopties bekeken vanuit het vennootschapsrecht (W. 26 maart 1999)” in JAN 

RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, (73) 84-87. 
2510 Ibid., 91. 
2511 J.-M. NELISSEN GRADE, “Kroniek van de openbare overnamebiedingen (1996-2003) (Deel I)”, Bank Fin. R. 
2004, (30) 44-45. 
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te verschaffen aan een derde die spontaan een bod doet, zelfs als dat een veel 
aantrekkelijker bod zou zijn2512. 
 
663. Performance promises zijn vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling weinig 
problematisch in de VS, waar de raad van bestuur over een exclusief initiatiefrecht 
beschikt voor fusies2513. Een heikeler punt is er of deze clausules niet botsen met de 
fiduciaire verplichtingen van de bestuurders, die in naam van het vennootschapsbelang 
soms kunnen vereisen dat de raad van bestuur de ogen open houdt voor een beter bod. 
Amerikaanse lock-ups worden daarom aangevuld met een “fiduciary out”, een 
contractuele clausule die de doelvennootschap toestaat om de lock-up te miskennen als hij 
anders zijn fiduciaire verplichtingen zou schenden2514. Een steeds vaker voorkomend 
alternatief is de no-shop clausule te vervangen door een “go-shop” clausule, die onder 
bepaalde voorwaarden toelaat om alsnog uit te kijken naar andere kandidaten. Praktisch 
lijkt dit echter weinig verschil uit te maken en vooral een vorm van window-dressing te 
zijn om aansprakelijkheidsclaims wegens schending van een fiduciary duty te 
vermijden2515. 
 
Aangezien het Belgische vennootschapsrecht geen exclusief initiatiefrecht toekent aan het 
bestuursorgaan voor de fusie (nrs. 600-602), is de vraag of de raad van bestuur d.m.v. de 
performance promises de mogelijkheden van de vennootschap kan beperken hier wél 
relevant. Toegegeven, België kent geen traditie van bieden voor fusies of andere 
transacties dan bij openbaar bod. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat het 
aandeelhouderschap vaak verankerd is in grote participaties, zodat een bod tegen de wil 
van de dominante aandeelhouders in geen zin heeft. Nu het aandeelhouderschap verder 
lijkt te fragmenteren (zie nr. 2) neemt het belang van deze clausules toe. 
 
No shop of no talk clausules zijn maar beperkt bruikbaar in Belgische context. Vooreerst 
zal een no-shop vaak overbodig zijn omdat de bestuurders precontractuele 
aansprakelijkheid zouden oplopen indien zij in een gevorderd stadium van onderhandelen 
nog met derde partij gaan spreken. Bovendien is het bestuursorgaan, omwille van de 
functionaliteit van zijn bevoegdheid, die te goeder trouw in het vennootschapsbelang 
moet worden uitgeoefend, in bepaalde omstandigheden wel gehouden de algemene 
vergadering in te lichten van de interesse van derden, wat de kans op slagen van de 
“beschermde” transactie kan verminderen. Om die reden is overigens een 
aanbevelingsplicht, die de raad van bestuur zou beletten om redelijke alternatieven aan de 
algemene vergadering te presenteren, zonder meer problematisch. Vanuit 
bevoegdheidsperspectief is een no shop- of no talk-clausule aanvaardbaar indien deze niet 
onredelijk lang blijft gelden. Een dergelijke clausule verplicht de algemene vergadering 
immers niet de transactie goed te keuren, maar verbiedt tijdelijk de transactie met een 

                                              
2512 S. BAINBRIDGE, “Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups in Negotiated Corporate Acquisitions”, 
Minnesota Law Review 1990-91, (239) 243-245; B. QUINN, “Bulletproof: Mandatory Rules for Deal Protection”, The 
Journal of Corporation Law 2007, (865) 869-871. 
2513 DEL. CODE ANN. tit. 8, § 251(b); J. COX en T. HAZEN, Treatise on the Law of Corporations, New York, Aspen, 
2011, § 22:13. 
2514 W. ALLEN, “Understanding Fiduciary Outs: The What and the Why of an Anomalous Concept”, Business 
Lawyer 2000, (653) 653-654; C. SAUTTER, “Shopping During Extended Store Hours: From No Shops to Go-Shops”, 
Brooklyn Law Review 2007-08, (525) 529-530. 
2515 A. SORKIN, “‘Go Shop’ Can Be a Fig Leaf for a Deal to Hide Behind”, New York Times 28 februari 2011. 
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derde af te sluiten. Van belang is dat het de algemene vergadering vrij staat de 
voorgestelde transactie af te wijzen en vervolgens met andere partij in zee gaan, omdat de 
clausule dan geen irreversibele negatieve consequenties aan de afwijzing verbindt. 
 
In de context van fusie en openbaar bod wordt bovenstaande redenering doorkruist door 
bijzondere wettelijke regelingen. Elders werd reeds verduidelijkt dat het fusievoorstel een 
verbintenis inhoudt voor de raad van bestuur om de voorgestelde fusie aan de algemene 
vergadering voor te leggen (nr. 601). Daaruit volgt dat de vennootschap vóór de algemene 
vergadering zelfs zonder no shop-clausule bezwaarlijk nog kan gaan shoppen. Ook een 
belofte om de transactie zonder meer aan te bevelen wordt enigszins gemilderd door art. 
696 W.Venn., dat de raad van bestuur verplicht om belangrijke wijzigingen in activa en 
passiva mede te delen aan de algemene vergadering (en aan de bestuursorganen van de 
andere betrokken vennootschappen). In openbare overnamebiedingen moet de 
doelvennootschap bieder, tegenbieder en hogere bieder op gelijke voet behandelen qua 
informatieverstrekking2516. De geldigheid van een no talk-clausule, waarop vooral 
buitenlandse bieders soms aandringen, moet dus resoluut worden afgewezen in 
overnamecontext. Hoewel het Overnamebesluit dat niet met zoveel woorden zegt, kleurt 
deze bepaling i.v.m. gelijke behandeling van de bieders o.i. ook de voorfase, wanneer de 
bieder de mogelijkheden nog aan het aftasten is en er al een tweede bieder zou opduiken. 
Een aanbevelingsverplichting wordt dan niet geheel uitgesloten door het 
Overnamebesluit, al moet de raad van bestuur wel zijn vrijheid behouden om 
opmerkingen te formuleren bij het prospectus en zal hij het standpunt van de 
ondernemingsraad moeten respecteren2517. Bovendien moet de raad van bestuur die in zijn 
standpunt een voorkeur laat blijken voor een bepaald bod (in de hypothese van een 
tegenbod en eventueel een hoger bod) zich daarbij laten leiden door het (ruim 
geformuleerde) vennootschapsbelang2518.  
 
664. STRAFBEDINGEN – Een laatste vorm van dealbescherming is deze van het strafbeding 
(“termination fee”, “cancellation fee” of “breakup fee”), waarbij de vennootschap een 
vergoeding moet betalen wanneer de algemene vergadering de transactie niet 
goedkeurt2519. Strafbedingen komen voor in veel meer soorten transacties en zijn in België 
ook een veel gekender concept dan de net besproken vormen van dealbescherming2520. 
 
In Delaware vinden de rechtbanken een breakup fee van 1 tot 6% een redelijke 
vergoeding voor de kosten die de tegenpartij oploopt2521. O.i. kan een strafbeding, als het 
niet al uitgesloten is krachtens art. 1023 Ger.W., naar Belgisch recht niet door de beugel 

                                              
2516 Art. 40, § 2 KB 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen; oud art. 36 KB 8 november 1989 op de 
openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen. 
2517 J.-M. NELISSEN GRADE, “Kroniek van de openbare overnamebiedingen (1996-2003) (Deel I)”, Bank Fin. R. 
2004, (30) 45. 
2518 Art. 40, § 1, 2° KB 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. 
2519 S. BAINBRIDGE, “Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups in Negotiated Corporate Acquisitions”, 
Minnesota Law Review 1990-91, (239) 245-246; B. QUINN, “Bulletproof: Mandatory Rules for Deal Protection”, The 
Journal of Corporation Law 2007, (865) 871. 
2520 Omdat deze strafbedingen in de precontractuele fase worden aangegaan en geen betrekking hebben op 
contractuele verplichtingen, worden zij niet voor ongeschreven gehouden krachtens art. 1023 Ger.W. (D. LECLERCQ, 
Les conventions de cession d’actions, Brussel, Larcier, 2009, 53-54). 
2521 B. QUINN, “Bulletproof: Mandatory Rules for Deal Protection”, The Journal of Corporation Law 2007, (865) 
873-874. 
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wanneer de opeisbaarheid ervan afhangt van de beslissing van de algemene vergadering 
in een materie die tot haar bevoegdheid behoort. Een dergelijk strafbeding laat immers 
irreversibele negatieve gevolgen afhangen van de beslissing, hetgeen, zoals boven 
(nr. 648) uiteengezet, niet binnen de voorbereidingsbevoegdheid valt. Een strafbeding 
maakt in die omstandigheden een bevoegdheidsoverschrijding uit van het bestuursorgaan. 
In rechtseconomische termen uitgedrukt: d.m.v. een lock-up treedt het bestuursorgaan op 
de bevoegdheid van de algemene vergadering, zodat opnieuw die agency-kosten ontstaan 
die de bevoegdheid van de algemene vergadering net moest voorkomen, zoals het 
onderhandelen van persoonlijke voordelen in de randvoorwaarden van de transactie2522. 
Een forfaitaire en realistische begroting van de schade vormt uiteraard geen strafbeding 
en creëert dan ook geen enkel bevoegdheidsprobleem. 
 
Men zou kunnen pogen tot dezelfde conclusie te komen op basis van de (al dan niet 
fiduciair genoemde) verplichting van de raad van bestuur om zijn bevoegdheden te goeder 
trouw in het belang van de vennootschap uit te oefenen. O.i. zou men daarmee al te veel 
onder de noemer van fiduciaire of goede trouw-verplichtingen proberen onder te brengen. 
Waar dat aanvaard wordt voor bevoegdheidsafwending2523, gaat het hier naar ons 
aanvoelen om een regelrechte bevoegdheidsoverschrijding. De goede trouw kan in een 
geschil dus best in secundaire orde ingeroepen worden, wanneer de rechter in het concrete 
geval geen bevoegdheidsoverschrijding vaststelt. Anders dan bij no shop-clausules kan 
men hier evenmin argumenteren dat men op basis van de precontractuele 
aansprakelijkheid tot een vergelijkbare sanctionering zou kunnen komen als bij een 
strafbeding dat in werking treedt bij afkeuring door de algemene vergadering. De 
wettelijke bevoegdheidsverdeling is immers tegenwerpelijk aan derden; de tegenpartij 
wordt geacht het recht te kennen dat de algemene vergadering bevoegd verklaart. Enkel in 
zeer bijzondere concrete omstandigheden (bv. wanneer het bestuursorgaan zich bewust is 
van de tegenstand van een grootaandeelhouder en niettemin verdergaat met de 
onderhandelingen) zou men de vennootschap eventueel kunnen aanspreken wegens 
precontractuele aansprakelijkheid. 
 

C. Voorschotten op bezoldiging 

665. VRAAGSTELLING – Tweestrijd bestaat over de vraag of het bestuursorgaan de 
bestuurders voorschotten kan toekennen op hun bezoldiging zonder enige machtiging van 
de algemene vergadering. Sommige auteurs zien geen graten in voorafnemingen ten titel 
van bezoldiging zelfs wanneer de statuten of de algemene vergadering de bestuurders daar 
niet vooraf toe gemachtigd hebben2524; anderen vinden dat uitsluitend de algemene 
vergadering kan beslissen of bestuurders voorschotten mogen nemen op vergoeding, 
d.m.v. een statutaire machtiging of een gewoon meerderheidsbesluit in die zin2525. 
 

                                              
2522 Het is moeilijk om daarvan empirisch bewijs te vinden: S. DAVIDOFF en C. SAUTTER, “Lock-up Creep”, The 
Journal of Corporation Law 2013, (101) 128 (de auteurs argumenteren zelfs dat het eigenlijk alleen de advocaten 
zijn die de lock-ups volledig begrijpen zodat deze wel eens gedreven kunnen worden door attorney agency costs). 
2523 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 447; B. DU LAING, “De functionaliteit van de bestuursbevoegdheid in België 
en in Nederland”, Jura Falc. 1998-99, 189. 
2524 P. SALENS, De Janusgezichten van de managementvennootschap, Mechelen, Kluwer, 2006, 88. 
2525 TILLEMAN, Bestuur, 440-441. 
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666. LENINGEN AAN BESTUURDERS – Een voorschot op de bestuurdersbezoldiging is in 
feite een lening van de vennootschap aan de betrokken bestuurder, die wordt terugbetaald 
door compensatie met de later aan de bestuurder verschuldigde bezoldiging. Het toestaan 
van leningen behoort in beginsel tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, die deze 
taak gewoonlijk delegeert. In de praktijk hebben bestuurders in kleine vennootschappen 
vaak een permanente rekening-courant openstaan met de vennootschap; het zou praktisch 
onhaalbaar zijn om voor elk voorschot of voor elke schommeling in het uitstaande bedrag 
een algemene vergadering bijeen te roepen. 
 
Hoewel leningen van de vennootschap aan bestuurders een bijzonder karakter vertonen, 
wordt daarvoor in België niet afgeweken van de principiële bevoegdheid van het 
bestuursorgaan2526. Voor leningen is er geen inherente belangentegenstelling tussen het 
bestuursorgaan en de algemene vergadering die de tussenkomst van de algemene 
vergadering kan verantwoorden, maar slechts een belangentegenstelling die voortvloeit 
uit de identiteit van de tegenpartij (nl. een bestuurder). Andere mechanismen, zoals 
bestuurdersaansprakelijkheid2527, een bijzondere publicatieverplichting voor financiële 
betrekkingen tussen bestuurders en de vennootschap2528 en eventueel de 
belangenconflictenprocedure2529 moeten voldoende bescherming bieden (zie nrs. 212 
e.v.). 
 
667. VOORSCHOTTEN OP BEZOLDIGING – Anders dan gewone leningen aan bestuurders, 
houden voorschotten aan bestuurders op hun bezoldiging ook een risico in dat wordt 
voorgelopen op de beslissing van de algemene vergadering en dat het bestuursorgaan door 
de toekenning van het voorschot zijn voorbereidingsbevoegdheid overschrijdt en al een 
deel van de beslissing neemt. Voor de analyse daarvan maakt men het best een duidelijk 
onderscheid tussen voorschotten op reeds door de algemene vergadering toegekende, 
maar nog niet opeisbare remuneratie enerzijds en voorschotten op nog niet toegekende 
remuneratie anderzijds. 
 
Zelfs indien de remuneratie reeds werd toegekend, is zij nog niet opeisbaar wanneer de 
betrokken bestuurder de relevante prestaties nog niet heeft geleverd of, indien hij ze wel 
reeds heeft geleverd, wanneer de opeisbaarheid van de bezoldiging expliciet op een later 
ogenblik werd vastgesteld2530. Die hypothese verschilt weinig van de boven besproken 
hypothese van de gewone lening. De uitkering van een voorschot loopt niet voorop op de 
beslissing inzake remuneratie in die zin dat de uitvoering niet vóór de beslissing gebeurt, 
maar dat zij nà de beslissing, maar te vroeg wordt uitgevoerd. Deze voorschotten behoren 
tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, krachtens bovenvermelde regel inzake 
leningen (nr. 665). Als uitvoeringsmodaliteit van haar beslissing inzake de bezoldiging 

                                              
2526 In Frankrijk vallen deze daarentegen onder de “verboden overeenkomsten” in de belangenconflictenregeling (art. 
L. 225-43 Code de commerce; zie ook reeds hoofdstuk I.4). 
2527 Zie TILLEMAN, Bestuur, 441. 
2528 ART. 91, XIX (A) KB W.VENN. 
2529 Als het voorschot niet onder de uitzondering van art. 523, § 3, tweede lid W.Venn. valt. 
2530 We gaan ervan uit dat, overeenkomstig het gemene recht en behoudens afwijking in het besluit tot toekenning of 
in de statuten, de bezoldiging opeisbaar is na de levering van de prestaties en dat de regel uit de lastgeving, die de 
opeisbaarheid uitstelt tot de kwijting, geen toepassing vindt in vennootschappen. Contra TILLEMAN, Bestuur, 440. 
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(zie nrs. 645-647), kan de algemene vergadering wel stipuleren dat alle bedragen die een 
bestuurder opneemt, aangerekend zullen worden op zijn vergoeding2531. 
 
Bij een voorschot op een nog niet door de algemene vergadering toegezegde bezoldiging, 
vormt de betaling van het voorschot strikt genomen de uitvoering van de beslissing nog 
voor ze genomen is. Daartegen kan men inbrengen dat het slechts om een voorschot gaat 
en dat de vennootschap daardoor hoegenaamd niet is verbonden tot toekenning van een 
bezoldiging2532. In principe behoort deze toekenning van voorschotten dus eveneens tot de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan, al moeten deze nadien nog steeds bekrachtigd 
worden door een besluit van de algemene vergadering2533. Een systematisch beroep op 
voorschotten op de bezoldiging dient echter te worden afgekeurd. Doorgaans wordt de 
bezoldiging van een bestuurder vastgesteld naar aanleiding van diens (her)benoeming, en 
komt er voor dat laatste dus in elk geval een algemene vergadering bijeen2534. In die 
gevallen is er geen reden om de algemene vergadering niet meteen ook over de 
bezoldiging te laten beslissen2535, des te meer omdat de algemene vergadering bij de 
beslissing over de remuneratie niet gebonden is door afspraken die de betrokken 
bestuurder met de raad van bestuur had gemaakt.  
 

D. Goedkeuring van de bezoldiging via de jaarrekening 

668. VRAAGSTELLING – In de praktijk gaat men soms nog een stap verder dan in de in 
vorig randnummer besproken hypothese, en keert het bestuursorgaan een bedrag uit ten 
titel van bezoldiging zonder de bezoldiging zelf daarna nog expliciet aan de algemene 
vergadering voor te leggen. Steeds vaker duikt in de rechtsleer en de rechtspraak de 
stelling op dat geen afzonderlijke stemming of formeel besluit over de bezoldiging vereist 
is, maar dat de goedkeuring van de bezoldiging afgeleid kan worden uit de goedkeuring 
van de jaarrekening2536. De bezoldiging, zo luidt de redenering, is immers opgenomen in 
de jaarrekening en de goedkeuring van de jaarrekening impliceert daarom goedkeuring 
van de uitbetaalde bezoldiging. Meestal neemt men aan dat de initiële uitbetaling geldig 
uitgekeerd is en slechts “goedkeuring” behoeft2537; soms spreekt men van een uitbetaling 
die “geratificeerd” moet worden en dus initieel onbevoegd gedaan was2538. Vorige 
randnummers zetten reeds uiteen dat het gaat om een voorschot dat achteraf goedkeuring 
behoeft. Vraagwaardig is evenwel of die goedkeuring wel via de jaarrekening kan. 
                                              
2531 Bv. Antwerpen 21 oktober 1979, RPS 1980, 294. 
2532 In geval van insolvabiliteit van de bestuurder is de vennootschap de facto wel onherroepelijk haar geld kwijt en 
zal zij de bestuurders aansprakelijk moeten stellen wegens het lichtzinnig toekennen van voorschotten in de 
wetenschap dat zij mogelijks niet meer kunnen worden terugbetaald. 
2533 Rb. Brussel 16 maart 2000, T.Not. 2001, (503) 506. 
2534 Dat is anders bij coöptatie, in welk geval het bestuursorgaan ook over de bestuurdersvergoeding beslist tot de 
eerstvolgende algemene vergadering en er dus ook geen nood is aan voorschotten. 
2535 Naast de discretie spelen ook fiscale overwegingen daarbij een rol: door de toekenning van de bezoldiging uit te 
stellen tot de jaarvergadering, wordt zij dan pas belastbaar in hoofde van de bestuurder (art. 204, 3°, b 
Uitvoeringsbesluit WIB). 
2536 Kh. Dendermonde 30 april 2009, TRV 2009, 659, JDSC 2010, 49, noot; TILLEMAN, Bestuur, 433; GEENS en 
LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1143; GEENS et al., “Overzicht 2012, 253; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, 
“Kroniek vennootschapsrecht 2002-2003, TRV 2003, (615) 637; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen ”, RCJB 
1994, 740. Zie ook Kh. Hasselt 22 november 1990, TRV 1991, 229. 
2537 Bv. GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 253; D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek 
vennootschapsrecht 2002-2003, TRV 2003, (615) 637. 
2538 Bv. VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1994, 740. 



494 

 
669. GETROUWHEID VAN DE JAARREKENING – Een eerste, zij het wat futiel bezwaar tegen 
deze praktijk is dat de jaarrekening er geen getrouw beeld geeft van de realiteit, of op z’n 
minst de juridische kwalificatie van voorschot miskent. Ondanks de kwalificatie als 
voorschot, worden de bedragen wel geboekt als bezoldiging2539. Zo niet zouden de 
bedragen nog opgenomen zijn in de activa (als vorderingen op bestuurders), zodat de 
winst van het boekjaar hoger lijkt dan ze is en de boekhouding bijgevolg geen getrouw 
beeld geeft van de financiële situatie van de vennootschap. Bovendien moeten de 
opgenomen bedragen duidelijk afleesbaar zijn als bezoldiging opdat de algemene 
vergadering via de jaarrekening de bezoldiging zou kunnen goedkeuren. Dat brengt ons 
bij een tweede en meer fundamenteel bezwaar. 
 
670. VERMELDING IN DE JAARREKENING – Uit de goedkeuring van de jaarrekening kan 
men niet méér goedkeuring afleiden dan van hetgeen in die jaarrekening vermeld staat. 
Dat geldt ook indien men het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring van de 
jaarrekening kwalificeert als een ratificatie van een onbevoegd besluit van het 
bestuursorgaan. Voor een geldige ratificatie is immers vereist dat zij met kennis van 
zaken en zonder wilsgebreken werd gedaan2540. Om de mogelijkheid van impliciete 
goedkeuring of ratificatie van de bestuurdersbezoldiging via de jaarrekening na te gaan, 
behoeft de omvang van de bekendmaking van de remuneratie dus nader onderzoek. 
 
671. In de resultatenrekening van grote vennootschappen, die het volledige schema 
moeten volgen2541, worden bestuurdersbezoldigingen samengeteld voor alle bestuurders 
en opgenomen in een globale post voor “diensten en diverse goederen” (61-rekening). Dit 
is een moeilijk leesbare restcategorie waarin alle algemene kosten terechtkomen2542. Ook 
wanneer de bestuurder via een managementovereenkomst werkt, wordt de 
managementvergoeding in deze rekening opgenomen. Een eventueel loon aan de 
bestuurder in een bijkomende hoedanigheid van werknemer wordt dan weer geboekt in de 
post “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” (62-rekening), samen met het loon 
uitbetaald aan andere werknemers2543. Voor kleine vennootschappen, die met het verkort 
schema werken2544, geldt hetzelfde voor het inkomen uit arbeidsovereenkomsten (62-
rekening)2545. De post “diensten en diverse goederen”, die o.m. strikte 
bestuurdersbezoldigingen omvat, wordt er echter samen met andere verwerkt onder 
“brutomarge”2546. In kleine noch in grote vennootschappen is de bezoldiging dus duidelijk 
afleesbaar van de te publiceren resultatenrekening, zelfs niet op globale basis. 
 

                                              
2539 Zo was dit bv. gedaan in Brussel 18 september 2000, DAOR 2001, 46, noot P. KILESTE en C. BERTSCH en JDSC 
2002, 122, noot. Anders is het voor de opnemingen die bovenop de voorgestelde bezoldiging voor reeds geleverde 
diensten komen: zij vormen eveneens een voorschot, maar moeten ook als zodanig geboekt worden in rekening-
courant overeenkomstig de boven besproken principes. 
2540 B. TILLEMAN, “De nietigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn.W.”, 
TBH 1994, (987) 1000. 
2541 Art. 92 jo. 93 W.Venn. 
2542 Artt. 89, (II) B en 96, (II) B KB W.Venn. 
2543 Art. 89, (II) C KB W.Venn. 
2544 Art. 93, eerste lid W.Venn. 
2545 Art. 93, I., C KB W.Venn. 
2546 Art. 93, I.A.B. en definitie in art. 96, I.A.B. Brutomarge KB W.Venn. De 60/61-rekeningen zijn facultatief in het 
verkorte schema. 
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672. In de minimumindeling van het rekeningenstelsel, maar niet in de te publiceren 
jaarrekening, bestaat in rekening 61 een subrekening 618 specifiek voor 
bestuurdersbezoldiging anders dan uit arbeidsovereenkomst2547. Deze omvat de totale 
brutobezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen en ouderdoms- en 
overlevingspensioenen van bestuurders. Ook rekening 62 wordt er opgesplitst naar de 
zuivere bruto-bezoldiging, werkgeversbijdragen, werkgeverspremies enz. De subrekening 
van de bruto-bezoldigingen (subrekening 620) wordt dan nog eens onderverdeeld naar 
categorie van ontvangers, waaronder de bestuurders (subrekening 6200)2548. Deze 
subrekeningen worden in het grootboek en in de interne jaarrekening verder opgedeeld 
per bestuurder. Daar is de bestuurdersbezoldiging dus wel afleesbaar, zelfs individueel, 
maar deze stukken worden meestal niet aan de algemene vergadering voorgelegd. De 
algemene vergadering moet enkel de te publiceren jaarrekening goedkeuren. Een 
impliciete goedkeuring van de bezoldiging kan dan ook niet uit deze stukken volgen tenzij 
ze op vrijwillige basis aan de algemene vergadering ter geodkeuring werden voorgelegd. 
 
673. Enkel in grote vennootschappen moet de te publiceren jaarrekening de bezoldigingen 
en pensioenen van de bestuurders specifiek vermelden, in de toelichting omtrent de 
financiële betrekkingen van de vennootschap met haar bestuurders2549. In 
overeenstemming met de Vierde Richtlijn2550 betreft deze bekendmaking enkel het bedrag 
voor alle bestuurders of zaakvoerders samen2551. De bekendmaking is zelfs niet vereist als 
er maar één zaakvoerder is of als door combinatie met andere gepubliceerde gegevens het 
precieze bedrag kan afgeleid worden dat aan één identificeerbare persoon is 
toegekend2552. Met deze uitzondering moet men echter restrictief omspringen2553. Een 
andere ontwijkingsmogelijkheid wordt veel frequenter aangewend: vergoedingen aan 
bestuurders worden vaak in hun bijkomende hoedanigheid van manager of werknemer 
toegekend, zodat zij in de jaarrekening in de ruime post terechtkomen voor de 
werknemerslonen (“bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen”) resp. posten van 
“diensten en diverse goederen” (in het volledig schema) of in aanmerking werden 
genomen bij het bepalen van de “brutomarge” (in het verkort schema). 
 
674. In vennootschappen waarvan de aandelen genoteerd zijn, moet sinds de wet van 6 
april 2010 geïndividualiseerde informatie verstrekt worden over de remuneratie van 
bestuurders en managers2554 (en wellicht wordt deze verplichting in de nabije toekomst 

                                              
2547 Bijlage bij KB 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel, BS 
29 september 1983, 11.950. Deze van het werknemersloon afzonderlijke rekening 618 werd pas ingevoerd door art. 8 
KB 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans, BS 30 augustus 1996, 23.039. Voordien werden beide categorieën 
samen vermeld (zie CBN, Advies nr. 111-1, Bezoldigingen toegekend aan bestuurders en commissarissen – 
Bedoelde bezoldigingen, Bull. CBN 1978, afl. 3, 14); X., “Bestuurdersbezoldigingen voortaan op een 61-rekening”, 
Balans 1996, afl. 331, 1-2). 
2548 Bijlage bij KB 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel, BS 
29 september 1983, 11.950. 
2549 Code 9503 op VOL 5.15. Art. 91, XIX (A) KB W.Venn. Deze bekendmaking is niet voorgeschreven voor het 
verkorte schema (zie art. 94 (X) A KB W.Venn.). 
2550 Art. 43, § 1, 12° Geconsolideerde Vierde Richtlijn 2009. 
2551 Zie reeds RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1002. 
2552 CBN, Advies nr. 111-2, Toepassing van de uitzondering waarin punt 17 van de toelichting voorziet, Bull. CBN 
1980, afl. 6, 6; Art. 43, § 3 Geconsolideerde Vierde Richtlijn 2009. 
2553 RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1002-1003. 
2554 In niet-beursgenoteerde ondernemingen kan de raad van bestuur op basis van zijn residuaire bevoegdheid 
uiteraard beslissen deze informatie vrijwillig bekend te maken (art. 5.13, derde lid Code Buysse 2009). 
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ook in de Richtlijn Aandeelhoudersrechten ingeschreven2555). Deze informatie wordt 
gebundeld in het remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de corporate governance-
verklaring in het jaarverslag (art. 96, § 3 W.Venn.2556). 
 
Voor elke niet-uitvoerende bestuurder moet het remuneratieverslag op individuele basis 
het bedrag van de remuneratie en andere voordelen bekendmaken die hem rechtstreeks of 
onrechtstreeks toegekend werden door de vennootschap of door een vennootschap die 
behoort tot de consolidatiekring van de vennootschap (art. 96, § 3, tweede lid, 3° 
W.Venn.)2557. Het is raadzaam om eventuele bijkomende vergoedingen die hij ontvangt 
als lid van een comité afzonderlijk bekend te maken2558. De vergoeding die een uitvoerend 
bestuurder ontvangt als bestuurder moet bekendgemaakt worden afzonderlijk van andere 
remuneratie die hij als manager ontvangt (art. 96, § 3, tweede lid, 4° W.Venn.)2559. De 
wetgeving vereist niet expliciet dat deze bekendmaking van de bestuurdersvergoeding van 
uitvoerende bestuurders per bestuurder wordt opgesplitst. Een deel van de rechtsleer gaat 
ervan uit dat dat toch vereist is2560; een ander deel neemt genoegen met een globale 
bekendmaking2561. Een opsplitsing tussen basisremuneratie en andere 
remuneratiecomponenten is voor de bestuurdersbezoldiging niet verplicht. 
 
Uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en dagelijks 
bestuurders (hierna “executives”2562) ontvangen uiteraard (of vooral) nog andere bedragen 
dan diegene die zij ontvangen in hun eventuele hoedanigheid als lid van de raad van 
bestuur. Deze hoeven slechts op globale basis, d.i. voor alle executives samen, 
prijsgegeven worden, zij het wel uitgesplitst naar type vergoeding (art. 96, § 3, tweede lid, 
7° W.Venn.)2563. Een uitzondering is de hoofdvertegenwoordiger van de executives 

                                              
2555 Voorstel van nieuw art. 9ter in Richtlijn Aandeelhoudersrechten; art. 1 voorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de 
verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
2556 Zie ook bepaling 7.2 Corporate Governance Code 2009. 
2557 Zo ook bepaling 7.8 Corporate Governance Code 2009 en reeds bepaling 7.5 Code Lippens (tenzij anders 
aangeduid, slaan referenties naar de Code Lippens steeds op publicatie in het corporate governance hoofdstuk in het 
jaarverslag, daar de opdeling in een afzonderlijk remuneratieverslag toen nog niet voorgeschreven was). 
2558 H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 937; H. LAGA en B. TILLEMAN, 
“Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet van 6 april 
2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 
2011, (97) 123. 
2559 Zo ook bepaling 7.10 Corporate Governance Code 2009. Zie ook reeds bepalingen 7.5 jo. 7.6 Code Lippens. 
2560 H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 938; H. LAGA en B. TILLEMAN, 
“Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet van 6 april 
2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 
2011, (97) 123. 
2561 E. JANSSENS, “Remuneratiecomité verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 17. 
2562 Voor een nadere omschrijving van dit begrip, zie C. BAYART, Q. HELSEN en P. VAN DEN EYNDE, “Gouden 
parachutes en Corporate Governance”, NJW 2010, (730) 738-739; H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. 
VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: remuneratie en transparantie na de wet van 6 
april 2010”, TBH 2010, (911) 922-925; J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De arbeidsrechtelijke implicaties van de 
beperking van de gouden parachute in de nieuwe Corporate Governance Wet”, Or. 2010, (177) 178-179. 
2563 Zo ook bepaling 7.15 Corporate Governance Code 2009 en reeds bepaling 7.16 Code Lippens. Men neemt aan 
dat daarin ook de bedragen worden opgenomen die executives hebben gekregen omdat ze lid zijn van de raad van 
bestuur en die op basis van artikel 96, § 3, 3° en 4°, W.Venn. individueel zijn bekendgemaakt; volgens H. DE WULF, 
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(m.a.w. de CEO2564): voor zijn remuneratie en voordelen (toegekend door de 
vennootschap of een vennootschap die tot de consolidatiekring behoort) is wel een 
individuele bekendmaking voorgeschreven (art. 96, § 3, tweede lid, 6° W.Venn.)2565. Ook 
gegevens omtrent vertrekvergoedingen, aandelen, aandelenopties of alle andere rechten 
om aandelen te verwerven ten gunste van uitvoerende bestuurders moeten op individuele 
basis bekendgemaakt worden (art. 96, § 3, tweede lid, 8°-10° W.Venn.)2566. 
 
675. Uit voorgaande randnummers volgt dat de bekendmaking van de remuneratie van 
bestuurders vroeger uitermate beperkt was2567 en vandaag nog steeds lacunes vertoont. In 
kleine vennootschappen en soms zelfs in grote vennootschappen kan men uit de 
jaarrekening niet eens het globale bedrag van de bestuurdersbezoldigingen afleiden, 
hetgeen nochtans het minimum zou moeten zijn dat de algemene vergadering goedkeurt 
(nr. 347). Uit de goedkeuring van de jaarrekening kan men dus niet steeds een beslissing 
over de remuneratie van bestuurders afleiden2568. Hooguit indien de jaarrekening de 
bezoldiging van de elk van de bestuurders afzonderlijk vermeldt, zou men uit de 
goedkeuring daarvan eventueel een goedkeuring of ratificatie van de bezoldiging kunnen 
afleiden2569. 
 
676. LIMIETEN VOORBEREIDINGSBEVOEGDHEID – Een derde bezwaar tegen goedkeuring 
van de bestuurdersbezoldiging via de jaarrekening heeft te maken met het onderscheid 
tussen voorbereiding enerzijds en beslissing en uitvoering anderzijds. Boven (nr. 667) 
werd uiteengezet dat een voorschot op bezoldiging in beginsel geen problemen stelt, 
omdat de vennootschap er niet door verbonden is en het de keuzevrijheid van de 
algemene vergadering bij de uiteindelijke toekenning van de bezoldiging bijgevolg 
ongerept laat. Deze redenering houdt o.i. niet langer stand wanneer de uiteindelijke 
toekenning niet in een expliciet besluit gebeurt, maar impliciet, door goedkeuring van de 
jaarrekening waarin de bezoldiging werd geboekt. Zoals net uit de doeken gedaan, wordt 
de bezoldiging immers opgenomen in de kosten, en laat dat net een onderdeel van de 
jaarrekening zijn waarin de algemene vergadering geen wijzigingen kan aanbrengen 
(nr. 702). Wanneer de algemene vergadering zich niet kan vinden in de ten titel van 
bezoldiging opgenomen bedragen, zou zij dus de jaarrekening moeten afwijzen en de 
vergadering verdagen of later opnieuw bijeenkomen, met alle transactiekosten vandien. 
Door twee beslissingen (de goedkeuring van de jaarrekening en de goedkeuring of 
ratificatie van de remuneratie van bestuurders) aan mekaar te knopen en in één besluit af 

                                                                                                                                                   
C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: remuneratie en 
transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 937). 
2564 M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor 
“leiders” van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2000” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het 
Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 36. 
2565 Zo ook bepaling 7.14 Corporate Governance Code 2009 en reeds bepaling 7.15 Code Lippens. 
2566 Zo ook, althans voor aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, bepaling 7.16 
Corporate Governance Code 2009. 
2567 C. VAN DER ELST, “De remuneratie van de raad van bestuur aan het begin van de 21e eeuw”, Acc.Bedr.(M) 2002, 
3. 
2568 Zie GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 253. 
2569 Gezien de discussie in de rechtsleer en de rechtspraak omtrent deze mogelijkheid impliceert dit o.i. niet dat de 
bestuurder die dacht dat zijn vergoeding via de jaarrekening was goedgekeurd, zich heeft bezondigd aan misbruik 
van vennootschapsgoederen of misbruik van vertrouwen, wegens het ontbreken van het morele delictsbestanddeel 
van het bedrieglijk opzet. 
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te handelen (“bundling”2570), belemmert het bestuursorgaan m.a.w. de keuzevrijheid van 
de algemene vergadering. Hoewel er ruimte bestaat voor discussie, kan men argumenteren 
dat het daarmee zijn bevoegdheid tot voorbereiding van de beslissing inzake bezoldiging 
overschrijdt en op het terrein van de beslissing zelf treedt. 
 
Om deze redenen zou het o.i. zelfs niet voldoende mogen zijn dat de reeds opgenomen 
bezoldiging duidelijk en voor elke bestuurder afzonderlijk wordt vermeld in de 
jaarrekening2571. Een voorafname zonder machtiging daartoe van de algemene 
vergadering zou eigenlijk slechts mogen kunnen als de uiteindelijke toekenning het 
voorwerp vormt van een afzonderlijk besluit door de algemene vergadering. Men kan 
bezwaarlijk opwerpen dat dit te moeilijk of te lastig is: het volstaat de uitgekeerde 
bedragen te vermelden in een besluit dat voorafgaat aan het besluit tot goedkeuring van de 
jaarrekening, in een algemene vergadering die sowieso is bijeengekomen. Als men 
aanneemt dat de bezoldiging een bevoegdheid moet zijn van de algemene vergadering 
(wat algemeen wordt aanvaard: nrs. 292 e.v. en 346), kan men tegen zo’n eenvoudig 
vereiste weinig inbrengen. 
 
Een machtiging is o.i. dan weer geen vereiste voor voorafnemingen op 
bestuurdersbezoldiging. De vraag roept herinneringen op aan de bespreking van het 
interimdividend. Het interimdividend kon evenmin 100% steun vinden in de 
voorbereidingsbevoegdheid of de voorschotbevoegdheid van het bestuursorgaan en werd 
eveneens nog gevolgd door een goedkeuring via de jaarrekening, (maar met het 
belangrijke verschil dat dividenden worden opgenomen in het gedeelte daarvan dat de 
algemene vergadering wél vlot kan wijzigen) en toch vereist art. 618, eerste lid W.Venn. 
een machtiging. De reden daarvoor is o.i. te vinden in het feit dat de bevoegdheid van de 
algemene vergadering daar nog meer beknot wordt, omdat de reeds ten titel van 
interimdividend betaalde bedragen niet meer kunnen worden teruggeëist indien de 
algemene vergadering achteraf beslist geen dividend uit te keren (nr. 590), wat bij een 
niet-toegekende bezoldiging wel zou kunnen. 
 

AFDELING 3. UITVOERINGSHANDELINGEN 

§ 1. Afbakening 

A. Criterium van de keuzevrijheid 

677. AFBAKENING VAN UITVOERINGSHANDELINGEN – Het onderscheid tussen een 
beslissingsbevoegdheid en een uitvoeringsbevoegdheid (of beter: uitvoeringsplicht) ligt 
opnieuw in de keuzevrijheid die overblijft in de volgende beslissingsfase: anders dan bij 
een (eigen of gedelegeerde) beslissingsbevoegdheid beschikt de raad van bestuur in de 

                                              
2570 Zie over het problem van bundling: L. BEBCHUK, “Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on 
State Competition in Corporate Law”, Harvard Law Review 1992, (1435) 1475; L. BEBCHUK en E. KAMAR, 
“Bundling and Entrenchment”, Harvard Law Review 2010, (1549) 1555-1559; J. GORDON, “Ties That Bond: Dual 
Class Common Stock and the Problem of Shareholder Choice”, California Law Review 1988, (1) 47-49. 
2571 De lege ferenda kan men bovendien de vraag stellen of de goedkeuring van de jaarrekening wel een bevoegdheid 
van de algemene vergadering behoort te zijn (hoofdstuk II.2). Wanneer dat niet langer het geval zou zijn, zal men 
niet anders kunnen dan de beslissing over de remuneratie eruit te distilleren en als zodanig aan de algemene 
vergadering voor te leggen. 
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uitvoeringsfase niet over enige noemenswaardige discretionaire beoordelingsvrijheid2572. 
De algemene vergadering heeft reeds de knopen doorgehakt2573 en deze beslissing is 
bindend voor degene die ze uitvoert: zij is irreversibel en kan niet meer in vraag gesteld of 
gewijzigd worden – een conclusie die reeds volgde uit het gegeven dat de raad van 
bestuur niet alleen bevoegd, maar ook verplicht is om beslissingen van de algemene 
vergadering uit te voeren (zie nr. 628). Doordat de raad van bestuur bij de uitvoering geen 
noemenswaardige keuzevrijheid meer heeft waarin zijn eigen belangen de keuzes zouden 
kunnen leiden, kan hij geen significante agency-kosten meer berokkenen aan de 
vennootschap, ook als dat risico bij de beslissing zelf wel bestond2574. De (her)benoeming 
en remuneratie van bestuurders kan dit mooi illustreren: bij de beslissing daarover kunnen 
de belangen van de bestuurders sterk verschillen van die van de vennootschap (zie nrs. 
315 e.v. en 332 e.v.), maar dat conflict verschrompelt quasi volledig voor het sluiten van 
een bestuurdersovereenkomst met een door de algemene vergadering benoemde kandidaat 
waarvoor de remuneratie ook al werd vastgelegd. 
 

B. Contrast met partiële ad hoc delegaties 

678. AFBAKENING – Uitzonderlijk aanvaardt men dat de algemene vergadering op een ad 
hoc basis onderdelen van haar beslissing (m.a.w. keuzevrijheid) delegeert aan het 
bestuursorgaan en het dus toestaat iets verder te gaan dan de gewone uitvoering van een 
beslissing. Zo’n delegatie is schering en inslag bij kapitaalverhogingen in publieke 
vennootschappen (nrs. 681-685) en kan men ook lezen in de vaststelling van de 
individuele remuneratie van bestuurders binnen een door de algemene vergadering 
vastgestelde globale enveloppe (nr. 688). In de oudere rechtsleer vindt men ook de 
opvatting terug dat de algemene vergadering over het principe van een statutenwijziging 
kan beslissen en de concrete invulling ervan aan het bestuursorgaan kan overlaten2575.  
 
Anders dan bij de delegatie van een volledige beslissingsbevoegdheid (zie hoofdstuk 
III.3), vormt een ad hoc partiële delegatie geen echte afwijking van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling: de algemene vergadering neemt haar beslissing grotendeels nog 
zelf. Daarom behoeft een ad hoc partiële delegatie geen wettelijke toelating en kan zij ook 
gedaan worden bij dwingende bevoegdheden van de algemene vergadering. Toch mag de 
mogelijkheid van ad hoc delegaties van een deel van de beslissingsbevoegdheid niet al te 
gemakkelijk aanvaard worden. Het besluit van de algemene vergadering moet minstens de 
essentiële elementen van de beslissing bevatten2576 en net zoals bij de delegatie van een 
hele bevoegdheid (daarover nr. 744) moet de delegatie duidelijk omschreven zijn2577. Het 
verschil met de gewone delegatie ligt dus in het feit dat de partiële ad hoc delegatie een 
                                              
2572 HELLEMANS, De algemene vergadering, 600. 
2573 Een oude uitspraak dat de kapitaalverhoging door de algemene vergadering slechts een uitvoeringshandeling is 
wanneer de statuten een kapitaalverhoging toestaan en daarom door het bestuursorgaan kon worden uitgevoerd, werd 
daarom terecht afgekeurd in de rechtsleer (GILSON, Les modifications aux statuts, 17-18). 
2574 Zoals in hoofdstuk I.2 aangeduid, in de veronderstelling dat de andere agency-strategieën (o.m. 
aansprakelijkheid) van toepassing blijven. 
2575 GILSON, Les modifications aux statuts, 38-39. 
2576 Zie L. LEGEIN, “Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au 
marché des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 254. Zie ook J. RONSE, Preadvies over de nietigheid van besluiten 
van organen van de naamloze vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1966, 18, die schrijft dat “modaliteiten van 
tenuitvoerlegging” aan het bestuursorgaan gedelegeerd kunnen worden. 
2577 Zie FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 178. 
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niet-essentieel deel van een beslissing betreft, terwijl hoofdstuk III.3 (nrs. 744-745) 
aantoont dat een gewone delegatie enkel kan voor een niet-essentiële (en daarom niet 
dwingende) bevoegdheid. 
 
Een aanknopingspunt voor de omschrijving van wat een essentieel onderdeel is van een 
beslissing kan men vinden in de regeling van de fusieprocedure, waar de inhoud van het 
fusievoorstel wordt voorgeschreven (artt. 693, tweede lid en 706, tweede lid W.Venn 
i.v.m. fusie; artt. 728, tweede lid en 743, tweede lid W.Venn. i.v.m. splitsing), dat door de 
algemene vergadering “wordt aangenomen” (artt. 699, § 1, 2° en 712, § 1, 2° i.v.m. fusie; 
artt. 736, § 1, 2° en 751, § 1, 2° W.Venn. i.v.m. splitsing). Een soortgelijk voorstel moet 
het bestuursorgaan opstellen voor een inbreng van algemeenheid (art. 760, § 1, tweede lid 
W.Venn). In geen van beide gevallen expliciteert de wet wat het beslissingsrecht van de 
algemene vergadering precies inhoudt. Soms raadt men bij de inbreng van een 
algemeenheid aan om haar niet alleen de principiële inbrengbeslissing te laten 
goedkeuren, maar ook het aantal aandelen dat de vennootschap voor de inbreng zal 
ontvangen, de winstrechten, de datum van boekhoudkundige retroactiviteit en het fiscaal 
regime2578, m.a.w. de essentiële elementen van de beslissing. O.i. keurt de algemene 
vergadering de inbreng goed onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het voorstel, 
dat zij niet expliciet hoeft te herhalen in haar besluit, maar bij verwijzing kan overnemen. 
De voorgeschreven inhoud van het voorstel kan dan worden gezien als een opsomming 
van de essentiële onderdelen van de beslissing. Ook in de Duitse rechtsleer omtrent 
impliciete bevoegdheden van de algemene vergadering neemt men aan dat zij niet 
noodzakelijk de overeenkomst zelf moet goedkeuren. Dat mag ook een concept zijn, 
zolang daarin alle belangrijke economische en juridische gegevens voldoende bepaald 
zijn2579. 
 
679. ONDUBBELZINNIGE DELEGATIE – Wanneer de algemene vergadering wenst dat de 
raad van bestuur verder gaat dan gewone uitvoeringshandelingen valt deze opdracht niet 
meer onder de algemene uitvoeringsbevoegdheid. De intentie om onderdelen van haar 
beslissing te delegeren moet daarom ondubbelzinnig blijken uit het besluit van de 
algemene vergadering. De delegatie kan het best expliciet in de beslissing zelf worden 
gegeven, ook als die bij gewoon meerderheidsbesluit werd genomen – in tegenstelling tot 
de delegatie van volledige beslissingsbevoegdheid, die in de statuten moet worden 
opgenomen (nrs. 756-758). Indien de algemene vergadering niet de volledige beslissing 
neemt en niet duidelijk de bedoeling blijkt om de rest van de beslissing te delegeren aan 
het bestuursorgaan, kan men soms terugvallen op een gebeurlijke suppletieve wettelijke 
regeling van die aspecten, hetgeen het geval is bij de beslissing over betaalbaarstelling 
van dividenden (zie nr. 687). Bij gebreke aan een suppletieve regeling echter, zal de 
algemene vergadering bij dubbelzinnigheid nogmaals moeten bijeenkomen om de 
beslissing te vervolledigen, zoals in de tweede stap van een kapitaalverhoging in drie 
stappen (zie nr. 684). 
 
680. SYSTEMATIEK – Het verschil met machtiging en gewone delegatie is er één van 
gradatie. Met enige zin voor systematiek kan men aldus stellen dat bij machtiging en 

                                              
2578 K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Brussel, Larcier, 2004, 99. 
2579 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 49. 
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delegatie de algemene vergadering de beslissing niet genomen heeft en niet voor een 
concrete beslissing bijeenkomt, maar in een statutaire clausule op algemene wijze de 
bevoegdheid verleent en hooguit de kring van mogelijke beslissingen beperkt. Het 
bestuursorgaan kan dan de beslissing nemen, maar moet zelf beoordelen of dat in het 
belang van de vennootschap is en draagt ook zelf de eventuele aansprakelijkheid voor de 
beslissing. Bij een ad hoc partiële delegatie daarentegen komt de algemene vergadering 
bijeen voor elk concreet besluit, waarin zij de essentie van de beslissing neemt en in dat 
gewoon meerderheidsbesluit ook een deel van de beslissingsbevoegdheid verleent aan de 
raad van bestuur. Deze laatste is dan niet alleen bevoegd maar (behoudens onwettigheid 
van het besluit) ook verplicht om het besluit van de algemene vergadering aan te vullen én 
uit te voeren. Voor gewone uitvoeringshandelingen, ten slotte, liggen (eventueel met 
uitzondering van randvoorwaarden) alle elementen van de concrete beslissing reeds vast 
in het besluit van de algemene vergadering, dat de raad van bestuur moet uitvoeren, zelfs 
zonder dat de algemene vergadering hem daar expliciet de bevoegdheid toe verleent. 
 

§ 2. Bijzondere vraagstukken 

A. Kapitaalverhoging in verschillende fases 

681. INLEIDING – In het reeds aangehaalde (nr. 658) voorbeeld van een kapitaalverhoging 
in het kader van een beursgang (of een kapitaalverhoging door een vennootschap die 
reeds publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen) speelt het bestuursorgaan niet 
alleen een belangrijke rol bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering van de 
beslissing van de algemene vergadering. Volgende randnummers tonen aan dat zijn 
betrokkenheid nog groter kan worden door de kapitaalverhoging in verschillende stappen 
op te delen, met een afzonderlijke uitvoeringsfase en eventueel ook een partiële ad hoc 
delegatie. Een dergelijke opdeling zal zelfs nuttig blijken wanneer de raad van bestuur 
binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal (nrs. 736 e.v.) zelf het kapitaal verhoogt2580 
en dus zelf een openbaar aanbod uitbrengt tot inschrijving op nieuw uit te geven aandelen, 
warrants of converteerbare obligaties2581. 
 
682. KAPITAALVERHOGING IN TWEE STAPPEN – Wanneer het kapitaal wordt verhoogd 
zonder dat men al weet wie erop zal inschrijven, bv. ten gevolge van toepassing van het 
voorkeurrecht, van openbare uitgifte zonder vaste overname (art. 597 W.Venn.)2582 of van 
uitgestelde kapitaalverhoging, d.m.v. converteerbare aandelen of warrants (art. 591 
W.Venn.)., gebeurt de kapitaalverhoging noodzakelijkerwijze in meer dan één akte2583. 

                                              
2580 M. MASSAGÉ, L’adaptation du droit des sociétés anonymes aux deuxième et quatrième directives européennes, 
Brussel, Swinnen, 1985, 94; M. WYCKAERT, “De formaliteiten en de voorwaarden van een kapitaalverhoging buiten 
voorkeurrecht in het kader van het toegestaan kapitaal” (noot onder Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (142) 143. 
2581 Zie J.-M. NELISSEN GRADE en B. DE VOS, “Het verloop van de openbare uitgifte en de emissieprospectus”, 
T.Fin.R. 2005, (1138) 1145. 
2582 Bij hard underwriting zou de vennootschap zelfs een publieke kapitaalverhoging in één akte kunnen afhandelen. 
Gewoonlijk zullen banken zich slechts willen verbinden tot soft underwriting, in welk geval de kapitaalverhoging 
toch nog in verschillende stappen plaatsvindt. Zie E. JANSSENS, “Het verloop van de beursintroductie en de 
admissieprospectus”, T.Fin.R. 2005, (1165) 1195; LEGEIN, “Quelques questions spéciales de droit des sociétés en 
rapport avec les opérations d’appel au marché des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 251-252. 
2583 S. DE GEYTER, “Commentaar bij art. 588-590 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
(eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; P. HAINAUT-HAMENDE, Les sociétés anonymes, II, Opérations sur le 
capital. Emission publiques. Transformation. Fusion et scission in Rép.not., Brussel, Larcier, 2009, 54; L. LEGEIN, 
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Het precieze bedrag van de kapitaalverhoging hangt immers af van het succes van het 
aanbod en zal dus nog niet in het initiële besluit kunnen vaststaan (zie artt. 584 et 590 
W.Venn.)2584. De finale akte kan (bij inbreng in geld) ook pas worden verleden nadat de 
nodige fondsen gedeponeerd zijn op een bijzondere rekening (art. 600 W.Venn.). Indien 
het de algemene vergadering is die besluit tot verhoging van het kapitaal, zal zij enkel 
besluiten tot kapitaalverhoging (art. 588 W.Venn.) en de andere noodzakelijke 
handelingen aan het bestuursorgaan overlaten. Dit laatste omvat niet alleen het 
verzamelen van de inschrijvingen en de organisatie van het voorkeurrecht, maar ook het 
verschijnen voor de notaris, namens de vennootschap, om bij authentieke akte vast te 
stellen dat het kapitaal geplaatst is en dat de kapitaalverhoging dus gerealiseerd is en de 
statuten overeenkomstig aan te passen (art. 589 W.Venn.)2585. 
 
683. Na de eerste akte, waarin besloten wordt tot de kapitaalverhoging, stelt de raad van 
bestuur enkel handelingen die deze eerste beslissing noodzaakt, en hoeft de raad van 
bestuur geen knopen meer door te hakken. De raad van bestuur ontbeert dan elke 
discretionaire beslissingsbevoegdheid, zodat van een beslissing geen sprake meer is, maar 
enkel van de uitvoering van het eerste besluit2586. In principe zou de raad van bestuur dit 
dus kunnen zonder expliciete delegatie en zonder enige wettelijke bepaling in die zin2587. 
Niettemin werd deze explicitering in art. 589 W.Venn. ingeschreven, wellicht omdat er 
anders onduidelijkheid zou ontstaan hoe de algemene uitvoeringsbevoegdheid van het 
bestuursorgaan te verzoenen valt met de wettelijk voorziene procedure voor 
statutenwijziging, waarin de algemene vergadering als enige bevoegd orgaan wordt 
beschouwd (over dit dilemma, zie nrs. 704 e.v.). 
 
684. KAPITAALVERHOGING IN DRIE STAPPEN – Bij een kapitaalverhoging bij wijze van 
openbaar aanbod van kapitaaleffecten wordt het besluitvormingsproces vaak niet in twee, 
maar zelfs in drie stappen opgedeeld2588. Het eerste besluit van de net besproken 
kapitaalverhoging in twee stappen wordt dan opgesplitst in een besluit omtrent het 
principe en de essentiële elementen van de kapitaalverhoging enerzijds en een besluit tot 
lancering van het aanbod en vaststelling van de voorwaarden daarvan anderzijds. De 
precieze voorwaarden van het aanbod kunnen immers vaak pas optimaal worden 
vastgelegd net vóór de opening daarvan, in functie van de marktsituatie op dat 
ogenblik2589. De beslissing daarover wordt in dat geval later genomen dan het besluit tot 

                                                                                                                                                   
“Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché des capitaux”, 
Bank Fin. R. 2008, (247) 254; Y. MERCHIERS, “De oprichting en de kapitaalverhoging bij de naamloze 
vennootschap” in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het nieuwe vennootschapsrecht na de wet van 5 
december 1984, Antwerpen, Kluwer, 1985, (3) 24; RESTEAU, Traité, III, 10; M. WYCKAERT, “De formaliteiten en de 
voorwaarden van een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht in het kader van het toegestaan kapitaal” (noot onder 
Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (142) 142-143. 
2584 L. LEGEIN, “Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché 
des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 254, vn. 25; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 653-654. 
2585 HELLEMANS, De algemene vergadering, 601. Zie GILSON, Les modifications aux statuts, 203-204. 
2586 HELLEMANS, De algemene vergadering, 600. 
2587 Zie ibid., 601. 
2588 Zelfs een opdeling in vier besluiten is mogelijk, wanneer het tweede besluit van de driestappenprocedure op zijn 
beurt wordt opgesplitst in het vastleggen van de definitieve prijsvork vóór het bod en het bepalen van de definitieve 
prijs na het bod. 
2589 P. HAINAUT-HAMENDE, Les sociétés anonymes, II, Opérations sur le capital. Emission publiques. 
Transformation. Fusion et scission in Rép.not., Brussel, Larcier, 2009, 55; L. LEGEIN, “Quelques questions spéciales 
de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 254. 
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kapitaalverhoging. Zonder delegatie moet daarvoor in principe hetzelfde orgaan nog eens 
bijeenkomen als datgene dat het initiële besluit nam2590. Wanneer dat de algemene 
vergadering was, is dat echter niet haalbaar en zal zij de lancering van het bod en 
vaststelling van de exacte voorwaarden echter noodgedwongen delegeren aan de raad van 
bestuur2591. Om de gegevens omtrent de kapitaalverhoging confidentieel te houden en de 
beurskoers niet te beïnvloeden, zal het in een reeds genoteerde vennootschap vaak de raad 
van bestuur zijn die binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal tot de 
kapitaalverhoging beslist. Ook de raad van bestuur zal het vastleggen van de precieze 
voorwaarden vaak delegeren, maar dan aan de CEO en CFO gezamenlijk of aan een 
comité binnen de schoot van de raad van bestuur dat specifiek voor het openbaar aanbod 
werd opgericht. 
 
Welke zijn nu de parameters waarvan de vaststelling kan worden gedelegeerd? Een eerste 
gedelegeerde bevoegdheid is gewoonlijk deze tot het bepalen van het precieze ogenblik 
van de lancering van het aanbod, om zo de raad van bestuur of het comité van bestuurders 
toe te laten het gunstigste ogenblik te kiezen. In dezelfde lijn wordt vaak ook de 
bevoegdheid gedelegeerd om de transactie in bepaalde omstandigheden (zoals een 
ongunstige markt) op te schorten of zelfs af te lassen2592 (zie echter volgend 
randnummer). De delegatie omvat typisch ook de bevoegdheid om het (maximum) aantal 
aan te bieden effecten te bepalen, evenals de uitgifteprijs of de officiële prijsvork, telkens 
evenwel binnen de grenzen die werden uitgestippeld in het eerste besluit (zie volgend 
randnummer). Het precieze aantal aangeboden aandelen en de precieze prijs worden 
immers vastgelegd in functie van de interesse bij institutionele beleggers, in een 
bookbuilding-procedure net vóór of tijdens het bod2593. Tot slot zal men vaak ook de 
bevoegdheid delegeren om een aantal documenten te ondertekenen namens de 
vennootschap, zoals het prospectus en de underwriting agreement tussen de uitgevende 
vennootschap en/of, bij een gemengde resp. secundaire IPO, de verkopende 
aandeelhouders enerzijds en de lead manager en leden van het syndicaat anderzijds2594, en 
om de nodige stappen te ondernemen bij de FSMA en de bevoegde marktautoriteit2595. 
 
685. Op een paar uitzonderingen na in de laatst vermelde categorie, kan men de 
gewoonlijk gedelegeerde bevoegdheden bezwaarlijk als een zuivere uitvoering van een 
reeds gemaakte beslissing bestempelen: de delegataris moet nog belangrijke keuzes 
maken en krijgt dus een deel van de beslissingsbevoegdheid in de schoot geworpen. Het 

                                              
2590 P. HAINAUT-HAMENDE, Les sociétés anonymes, II, Opérations sur le capital. Emission publiques. 
Transformation. Fusion et scission in Rép.not., Brussel, Larcier, 2009, 55-56. 
2591 P. DELLA FAILLE, Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 397, vn. 1075; L. 
LEGEIN, “Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché des 
capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 254. 
2592 L. LEGEIN, “Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché 
des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 256. 
2593 E. JANSSENS, “Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus”, T.Fin.R. 2005, (1165) 1195; G. 
MILANTS, “Een beursintroductie praktisch bekeken”, Bank Fin. 2004, (365) 372. 
2594 Dit in de hypothese van een soft underwriting, waarbij de “vaste overnemer” de effecten pas koopt nadat de prijs 
vaststaat of slechts een middelenverbintenis aangaat om alle aandelen te plaatsen (E. JANSSENS, “Het verloop van de 
beursintroductie en de admissieprospectus”, T.Fin.R. 2005, (1165) 1195-1196; L. LEGEIN, “Quelques questions 
spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, 
(247) 252). 
2595 L. LEGEIN, “Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché 
des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 256. 
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gaat dus om een ad hoc delegatie van een deel van de beslissingsbevoegdheid voor een 
concrete transactie. In tegenstelling tot de “delegatie” van uitvoeringshandelingen, die 
steun vindt in de algemene uitvoeringsplicht van de raad van bestuur, is hier een 
uitdrukkelijke delegatie nodig. 
 
Zoals boven (nr. 678) toegelicht, mag een partiële ad hoc delegatie bovendien niet de 
essentie van de bevoegdheid betreffen. Bijgevolg zal het initiële besluit tot 
kapitaalverhoging zelf ofwel een maximumbedrag van de kapitaalverhoging of 
maximumaantal uit te geven effecten moeten vooropstellen2596, ofwel objectieve criteria 
opleggen om het aantal uit te geven aandelen te bepalen2597. Een machtiging om de 
transactie stop te zetten kan (ook volgens de vroegere Bankcommissie) enkel door de 
beugel indien zij uitdrukkelijk wordt voorzien en refereert aan externe voorwaarden, 
zodat zij niet aan de arbitraire keuze van het bestuursorgaan wordt overgelaten2598. Op 
vergelijkbare wijze mag de delegataris geen al te grote vrijheid krijgen om de prijs of 
prijsvork van de aangeboden aandelen te kiezen, maar moet het spectrum van mogelijke 
prijzen redelijkerwijze begrensd worden door middel van een prijsvork of een maximale 
décote ten opzichte van de beurskoers op het ogenblik van het aanbod2599. Een prijsvork 
of décote die zo ruim is geformuleerd dat er geen werkelijke beperking van uitgaat, 
overschrijdt o.i. de toelaatbare reikwijdte van een partiële ad hoc delegatie. 
 

B. Betaling en betaalbaarstelling van dividenden 

686. BETALING VAN DIVIDENDEN – Wanneer de algemene vergadering beslist een 
dividend uit te keren, zal de raad van bestuur in het kader van zijn uitvoeringsplicht een 
serie handelingen moeten stellen. Die taak bestaat er voornamelijk in te zorgen dat het 
benodigde bedrag tegen de datum van betaalbaarstelling ter beschikking staat van de 
aandeelhouders op een speciaal daartoe geopende dividendenrekening bij de bank, een 
aangifte in te dienen in de roerende voorheffing en deze roerende voorheffing te betalen 
ten laatste vijftien dagen na de betaalbaarstelling van het dividend2600. 
 
687. BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN – Hoewel het Wetboek van 
vennootschappen dat niet met zoveel woorden zegt, neemt men aan dat het bepalen van de 
datum van betaalbaarstelling deel uitmaakt van de bevoegdheid van de algemene 
vergadering tot uitkering van dividenden2601. De raad van bestuur is met zijn lagere 

                                              
2596 Ibid., 254. 
2597 VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 654; M. WYCKAERT, “De formaliteiten en de 
voorwaarden van een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht in het kader van het toegestaan kapitaal” (noot onder 
Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (142) 146. 
2598 Bankcommissie, Jaarverslag 1981-82, 64 en 76. Volgens de Bankcommissie moet een dergelijke bepaling als een 
opschortende voorwaarde worden geconstrueerd, wat o.i. niet expliciet moet gebeuren. In Delaware kan de algemene 
vergadering bij goedkeuring van een fusie wel een onbeperkte machtiging voorzien tot afgelasting van de transactie 
(Del. Code Ann., tit. 8, § 251 (d)). 
2599 Zie de naar ons aanvoelen nog te weinig beperkende formulering in L. LEGEIN, “Quelques questions spéciales de 
droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché des capitaux”, Bank Fin. R. 2008, (247) 254. 
2600 X., “Niet vergeten: de nazorg bij een jaarvergadering”, De Venn. 2001, afl. 2, 12-13. 
2601 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 596; K. DE HAEN, L. BOGAERT en K. 
VANDERSTAPPEN, “Binnen welke termijnen moet een door de algemene vergadering gedelegeerde raad van bestuur 
dividenden betaalbaar stellen?”, AFT 2001, 318; J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la 
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besluitvormingskosten echter meestal beter geplaatst om in te schatten welk ogenblik voor 
de vennootschap het meest opportuun is: hij beschikt over de meest recente en accurate 
gegevens over de evolutie van de liquiditeiten van de vennootschap en kan sneller 
inspelen op de economische conjunctuur2602. Daarom zal de algemene vergadering het 
kiezen van de datum van betaalbaarstelling dikwijls overlaten aan de raad van bestuur2603. 
Bij een uitdrukkelijke delegatie beslist deze laatste zelf en op risico van eigen 
aansprakelijkheid wanneer betaalbaarstelling opportuun is2604. Men neemt aan dat dit wel 
moet gebeuren binnen het boekjaar waarin de schuldvordering op het dividend is 
ontstaan2605. Een latere datum zou, gezien het principe van de annuïteit van de 
dividendbeslissing, bezwaarlijk nog passen binnen de bevoegdheid tot uitvoering van een 
besluit om dat jaar een dividend toe te kennen en zou op het terrein van de beslissing zelf 
tot dividenduitkering komen, die zelf niet gedelegeerd kan worden2606. Slechts een 
minderheid beweert dat er geen termijn bestaat waarin de dividenden uiterlijk betaalbaar 
gesteld moeten worden, zolang er geen sprake is van misbruik van meerderheid2607. 
Doordat het gaat om een uitvoerende taak, vindt art. 523 W.Venn. ook geen toepassing op 
de beslissing tot betaalbaarstelling2608. 
 
Aangezien de betaalbaarstelling van dividenden deel is van een bevoegdheid van de 
algemene vergadering en niet als een loutere uitvoering van het besluit inzake 
winstuitkering kan gelden, is een expliciete ad hoc delegatie nodig opdat de raad van 
bestuur enige bevoegdheid terzake zou kunnen claimen. Hij zal dat niet kunnen doen op 
basis van de loutere vaststelling dat de algemene vergadering zelf geen datum van 
betaalbaarstelling heeft vastgeprikt. Bij gebreke van zo’n datum én van een duidelijke 
delegatie zijn de dividenden onmiddellijk opeisbaar. Door de beslissing tot 
dividenduitkering verwerven de aandeelhouders immers een schuldvordering op de 
vennootschap2609. Wanneer aan een schuldvordering geen modaliteiten verbonden zijn, 

                                                                                                                                                   
distribution de dividendes en droit belge” (noot onder Gent 14 september 2004), JDSC 2009, (94) 96; HAINAUT-
HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 684; MALHERBE et al., Précis, 802; RESTEAU, Traité, III, 254. 
2602 K. DE HAEN, L. BOGAERT en K. VANDERSTAPPEN, “Binnen welke termijnen moet een door de algemene 
vergadering gedelegeerde raad van bestuur dividenden betaalbaar stellen?”, AFT 2001, 318; J. GOFFIN, “Le rôle de 
l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge” (noot onder Gent 14 
september 2004), JDSC 2009, (94) 96; MALHERBE et al., Précis, 802-803; RESTEAU, Traité, III, 254. 
2603 V. COLAERT, “Commentaar bij art. 617 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer; J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution 
de dividendes en droit belge” (noot onder Gent 14 september 2004), JDSC 2009, (94) 96; TAS, Winstuitkering, 
kapitaalvermindering en –verlies, 257; VAN RYN, Principes, I, 473. 
2604 HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 684; C. JASSOGNE (ed.), Les sociétés, II in 
T.P.D.C., Waterloo, Kluwer, 2014, 421; RESTEAU, Traité, III, 254; WAUWERMANS, Manuel pratique, 309. 
2605 W. GANSHOF, noot onder Cass. 7 februari 1967, Pas. 1967, I, (698) 701; K. GEENS, “De bevoegdheid van de 
algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), 
Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 16-17; RESTEAU, Traité, III, 256; TAS, 
Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 257; VAN RYN, Principes, 473. 
2606 Zie TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 257. 
2607 J. AUTENNE, “Dividende non-exigible et droit de l’actionnaire”, RPS 1969, (1) 2-4; WAUWERMANS, Manuel 
pratique, 309. Zie ook de rechtspraak geciteerd in K. DE HAEN, L. BOGAERT en K. VANDERSTAPPEN, “Binnen welke 
termijnen moet een door de algemene vergadering gedelegeerde raad van bestuur dividenden betaalbaar stellen?”, 
AFT 2001, 318. 
2608 K. SELLESLAGHS, “Commentaar bij art. 618 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer. 
2609 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 596; FREDERICQ, Traite, V, 775; W. GANSHOF, noot 
onder Cass. 7 februari 1967, Pas. 1967, I, (698) 700; K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de 
Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van 



506 

valt men terug op de algemene regel van de onmiddellijke opeisbaarheid van 
verbintenissen2610. 
 

C. Remuneratie van individuele bestuurders en verdeling van tantièmes 

688. VERWIJZING – Voorgaande hoofdstukken (nrs. 583, 678 en 688) wezen reeds op de 
bevoegdheid van de raad van bestuur tot vaststelling van de individuele 
bestuurdersbezoldiging of verdeling van tantièmes binnen de grenzen van een globale 
door de algemene vergadering voorziene enveloppe. In het licht van de onderzochte 
voorbeelden van kapitaalverhoging en betaalbaarstelling van dividenden, lijkt de vrije 
bepaling van de individuele bestuurdersbezoldiging de reikwijdte van 
uitvoeringshandelingen te overschrijden. Hoewel met het globaal bedrag de contouren 
reeds gezet zijn en het bestuursorgaan enkel nog over de onderlinge verdeling te beslissen 
heeft, impliceert dit nog belangrijke keuzes, zeker wanneer zij ook de variabele 
remuneratie betreft. Voor het overige stuit de bevoegdheid van het bestuursorgaan tot 
onderlinge verdeling niet op echte bezwaren: de belangen van de bestuurders conflicteren 
niet met die van de vennootschap, daar het globale bedrag reeds vaststaat, maar hooguit 
onderling2611. Uit de aard van de beslissing zou men een impliciete, maar ondubbelzinnige 
ad hoc delegatie kunnen afleiden. Naar voorbeeld van de prijszetting bij een publieke 
kapitaalverhoging zou de algemene vergadering o.i. echter best een expliciete ad hoc 
delegatie en bij voorkeur ook beperking van de mogelijkheden moeten decreteren. Zoals 
reeds werd verdedigd (nr. 357), zou de wetgever de lege ferenda een duidelijkere keuze 
moeten maken i.v.m. de bevoegdheid inzake bestuurdersbezoldiging. 
 

AFDELING 4.  BEVOEGDHEID VOOR UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN EN 

VASTSTELLING VAN RECHTSFEITEN 

§ 1. Bevoegdheid van het bestuursorgaan 

A. Wettelijke verplichtingen 

689. PRINCIPE – Wanneer de wet of, meer algemeen, het recht een verplichting oplegt aan 
de vennootschap, blijft er geen keuzevrijheid over en valt er m.a.w. geen beslissing meer 
te nemen. De beslissing is dan immers al genomen door de wetgever. Wat nog moet 
gebeuren, is niet meer dan de uitvoering van de verplichting die daaruit voortvloeit – net 
zoals bij de uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering. Op basis van zijn 

                                                                                                                                                   
vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 16; C. JASSOGNE (ed.), Les sociétés, II in T.P.D.C., Waterloo, Kluwer, 2014, 
420; MALHERBE et al., Précis, 802; VAN RYN, Principes, I, 473;WYCKAERT, Kapitaal, 469-470. 
2610 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 597; C. JASSOGNE (ed.), Les sociétés, II in T.P.D.C., 
Waterloo, Kluwer, 2014, 421; J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution de 
dividendes en droit belge” (noot onder Gent 14 september 2004), JDSC 2009, (94) 97; HAINAUT-HAMENDE en 
RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 684; MALHERBE et al., Précis, 803-804; RESTEAU, Traité, III, 255. 
2611 Om dezelfde reden neemt men aan dat bij deze onderlinge verdeling de belangenconflictenprocedure van art. 523 
W.Venn. niet nageleefd hoeft te worden (S. COOLS, “Variabele remuneratie: de rol van tantièmes uitgespeeld of 
onderschat?”, TRV 2012, 163, vn. 73; L. SIMONT, “Conflits d’intérêt: les implications des nouveaux articles 60 et 
60bis”, RPS 1996, (369) 376. In het kader van een globaal toegekende bezoldiging: HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, 
Constitution et fonctionnement, 533; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, 
questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 237, vn. 96). 
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algemene uitvoeringsbevoegdheid (en op basis van dezelfde rechtseconomische 
redenering) mag – en moet – de raad van bestuur deze zorg op zich nemen. Een belangrijk 
verschil met de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering is dat de algemene 
vergadering de raad van bestuur geen instructies kan geven bij de uitvoering van 
wettelijke verplichtingen (nr. 647): een instructie om de wet niet na te leven zou sowieso 
vernietigbaar zijn op basis van bevoegdheidsoverschrijding. 
 
690. TOEPASSINGEN – Net zoals bij de gewone voorbereidings- en 
uitvoeringsbevoegdheid komt men tot bovenstaand principe via inductie op basis van de 
talrijke toepassingen ervan, waarvan slechts enkele hier worden vermeld. Zo neemt men 
aan dat de bevoegdheid van de algemene vergadering inzake kroonjuwelen (art. 557 
W.Venn.) niet geldt voor verplichtingen die voortvloeien uit contractuele verbintenissen 
of rechterlijke of arbitrale uitspraken, zodat deze onder de residuaire bevoegdheid van het 
bestuursorgaan vallen2612. 
 
691. Een andere toepassing is te vinden in de terugbetaling, door de vennootschap aan één 
van haar bestuurders, van kosten die de laatste voor de vennootschap heeft voorgeschoten. 
Wanneer een bestuurder kosten maakt voor de vennootschap, is deze laatste gehouden tot 
terugbetaling daarvan, ook als het bestuurdersmandaat onbezoldigd is2613. Dit is een 
toepassing van een regel uit de gemeenrechtelijke lastgeving, die vervat zit in art. 1999, 
eerste lid BW2614. De vennootschap heeft daarbij geen keuzevrijheid, maar staat voor een 
juridische verplichting die zij moet uitvoeren. De terugbetaling van kosten vergt dus geen 
beslissing meer, maar is de loutere uitvoering van een verplichting en ressorteert daarom 
onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan, zonder dat daar een statutaire machtiging 
voor nodig is2615. Opdat het bestuursorgaan bevoegd zou zijn, moet het wel gaan om echte 
kosten die voor de vennootschap werden gemaakt. Zoniet is er sprake van een verdoken 
bezoldiging, die voor bestuurders enkel door de algemene vergadering kan worden 
toegekend (nr. 292 e.v. en 346)2616. 
 
692. Een derde toepassing is te vinden in de algemeen aanvaarde bevoegdheid van de raad 
van bestuur om het faillissement van de vennootschap aan te geven2617. Deze bevoegdheid 
vindt haar grond in het feit dat de aangifte van het faillissement slechts uitvoering geeft 
aan een wettelijke verplichting, gecombineerd met de feitelijke vaststelling dat aan de 

                                              
2612 P. VAN DER BEKEN, “Commentaar bij art. 557 W.Venn” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
(eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
2613 TILLEMAN, Bestuur, 435. 
2614Ibid., 13. 
2615 Kh. Charleroi 13 november 1991, JLMB 1992, 711; WAUWERMANS, Manuel pratique, 198. Het bestuursorgaan 
kan wel zelf de berekeningsmodaliteiten van de kosten bepalen (TILLEMAN, Bestuur, 456). Omdat hij daarbij amper 
keuzevrijheid heeft (de kosten mogen immers geen verdoken bezoldiging uitmaken), kan dit o.i. als een 
uitvoeringshandeling gekwalificeerd worden. 
2616 Zie ook Kh. Charleroi 13 november 1991, JLMB 1992, 711. 
2617 Zie Kh. Luik 17 oktober 2003, JDSC 2006, 106 en TBH 2005, 429; P. COPPENS en F. T’KINT, “Les faillites et les 
concordats – Examen de jurisprudence (1979-1983)”, RCJB 1984, (413) 475; H. GEINGER, Ph. COLLE en C. VAN 

BUGGENHOUT, “Overzicht van rechtspraak 1975-1989. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord”, TPR 1991, 
(407) 453; PASSELECQ, Traité, 303, nr. 1816; RESTEAU, Traité, II, 109; RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 
1978, 811; M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Een ongeluk komt nooit alleen. Hoe weegt de insolventie van de 
vennootschap op de bestuurdersaansprakelijkheid?” in K. GEENS (ed.), Themis – Vennootschap- en financieel recht, 
Brugge, die Keure, 2011, (1) 26; A. ZENNER, Dépistages, faillites et concordats, Brussel, Larcier, 1998, 238-239. 
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faillissementsvoorwaarden is voldaan2618. In dat geval verplicht art. 9, eerste lid Faill.W. 
(dat bovendien strafrechtelijk gesanctioneerd wordt door art. 489bis, 4° Sw.) de 
vennootschap immers om aangifte te doen van faillissement binnen één maand na staking 
van betaling. De verplichting rust weliswaar op de vennootschap en niet specifiek op de 
bestuurders2619, maar doordat het een verplichting is die elke beslissingsruimte binnen de 
vennootschap uitsluit, is de raad van bestuur bevoegd om deze uit te voeren. Indien 
bestuurders nalaten het faillissement aan te vragen en wisten of behoorden te weten dat de 
vennootschap failliet was, kunnen zij aansprakelijk gehouden worden wegens 
onrechtmatige daad2620. Deze aansprakelijkheid van het bestuursorgaan bevestigt meteen 
ook de bevoegdheid van dat orgaan. De bepaling van art. 9, eerste lid Faill.W. is een 
hogere norm dan elk besluit van de algemene vergadering, die de bestuurders dus niet zou 
kunnen verbieden om de boeken neer te leggen2621. 
 
Dat het faillissementsvonnis de buitenbezitstelling meebrengt (art. 16 Faill.W.), daarna 
eventueel ook de verkoop van essentiële activa, en tot slot ook de ontbinding en 
vereffening (artt. 73, tweede lid en 83, eerste lid Faill.W.), verandert niets aan de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan tot aangifte van het faillissement. Deze gevolgen 
vloeien niet voort uit de aangifte van het faillissement op zich, maar uit een rechterlijke 
uitspraak, waarbij de rechter niet gebonden is door de aangifte van het faillissement2622. 
Zij maken deel uit van een procedure die bij wet (middels de verplichting tot aangifte van 
het faillissement) wordt ontnomen aan de bevoegdheid van de gewone organen. 
 
693. Een laatste voorbeeld betreft vertrekvergoedingen voor executives. Boven (nrs. 354-
355) werd toegelicht dat de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is voor 
vertrekvergoedingen van (onder meer) managers indien die hoger zijn dan 12 maanden 
loon of, op gemotiveerd advies van het remuneratiecomité, hoger dan 18 maanden loon 
(art. 554, vierde lid W.Venn.). Het feit dat het vennootschapsrecht zich mengt in de 
vertrekvergoedingen van niet-bestuurders creëert nieuwe uitdagingen wanneer de 
betrokken executive met de vennootschap is verbonden door een arbeidsovereenkomst. 
Dan vindt naast het veeleer responsabiliserende vennootschapsrecht namelijk ook de 

                                              
2618 Kh. Brussel 17 januari 1957, JCB 1957, (65) 69; M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour 
extinction de la chose et sur le pouvoir de décider le dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot 
onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, (11) 43; H. GEINGER, P. COLLE en C. VAN BUGGENHOUT, “Overzicht 
van rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1975-1989), TPR 1991, (407) 453; B. TILLEMAN, De 
geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 60. 
2619 K. GEENS en J. VANANROYE, “Bestuursaansprakelijkheid in NV en BVBA” in K. GEENS (ed.), Themis – 
Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die Keure, 2002, (5) 19. 
2620 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1033-1034; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2000, 317-320; K. GEENS 
en J. VANANROYE, “Bestuursaansprakelijkheid in NV en BVBA” in K. GEENS (ed.), Vennootschaps- en financieel 
recht, Themis Cahier nr. 11, Brugge, die Keure, 2002, (5) 18-19; RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 
811; P. SOENS, “Maatregelen in het Wetboek van vennootschappen ter voorkoming van het faillissement van de 
onderneming: rol en aansprakelijkheid van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor” in P. ERNST, A. 
FRANÇOIS, A. VAN OEVELEN en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, 
Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3, 21-26; M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Een ongeluk komt nooit alleen. Hoe weegt 
de insolventie van de vennootschap op de bestuurdersaansprakelijkheid?” in K. GEENS (ed.), Themis – 
Vennootschap- en financieel recht, Brugge, die Keure, 2011, (1) 26. 
2621 Zie M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le pouvoir de 
décider le dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif” (noot onder Cass. 21 september 1989), RCJB 1993, 
(11) 43. 
2622 Kh. Brussel 17 januari 1957, JCB 1957, (65) 69. 
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beschermende ontslagregeling de Arbeidsovereenkomstenwet toepassing2623. Door hun 
verschillende objectieven komen beide regelingen onvermijdelijk met elkaar in botsing: 
de minimumdrempels die de Arbeidsovereenkomstenwet oplegt, liggen soms hoger dan 
de maxima die volgens art. 554, vierde lid W.Venn. niet kunnen worden toegekend 
zonder de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
De wet zelf bewaart het stilzwijgen over de kwestie, maar de memorie van toelichting bij 
de Wet van 6 april 2010 werpt meer licht op de bedoeling van de wetgever. Deze stelt dat 
voordeligere vertrekregelingen die uit de wet (zoals de Arbeidsovereenkomstenwet) 
volgen, niet door de algemene vergadering hoeven te worden goedgekeurd2624. Hoewel 
deze interpretatie tegen de tekst van art. 554, vierde lid W.Venn. ingaat, wordt zij in de 
rechtsleer algemeen gevolgd2625. Ook in het licht van de net uitgewerkte principes 
verdient deze opvatting navolging: wanneer de betaling van een vertrekvergoeding niet 
meer is dan de uitvoering van een wettelijke verplichting (in casu de 
Arbeidsovereenkomstenwet), is er voor de toekenning ervan eigenlijk geen keuzevrijheid 
meer. De weigering van een vertrekvergoeding die door een dwingende wet is 
voorgeschreven, zou een schending van de wet (en aldus een bevoegdheidsoverschrijding) 
uitmaken2626. Het gaat dus niet om een echte beslissing, zodat de raad van bestuur er zelf 
voor kan instaan. Hoewel dit niet direct in de bedoeling van de wetgever lag, strookt het 
wel met de ratio legis. Deze bestond er immers in excessieve vergoedingen in te tomen 
(nrs. 349 en 354). Vergoedingen die in het arbeidsrecht voor andere bedienden de regel 
zijn, kunnen bezwaarlijk als excessief worden beschouwd voor de vennootschapsleiding. 
Veelal zal een manager echter een hogere afscheidsvergoeding wensen dan het 
arbeidsrechtelijke minimum. In dat geval is er opnieuw sprake van een beslissing die niet 
wettelijk voorgeschreven is en zal de algemene vergadering de vertrekpremie alsnog 

                                              
2623 M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor 
“leiders” van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2000” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het 
Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 33. 
2624 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 19-20. Tot voor kort schreef de 
Arbeidsovereenkomstenwet voor hogere bedienden (waartoe executives doorgaans behoren) geen precieze 
ontslagvergoedingen voor, zodat de toepassing van deze uitzondering niet steeds duidelijk was (zie bronnen in 
volgende voetnoot). Sinds de inwerkingtreding van de wet op het eenheidsstatuut (Wet 26 december 2013 
betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de 
carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104.147) op 1 januari 2014, legt de wet duidelijke 
minimale ontslagtermijnen en –vergoedingen op voor nieuwe én lopende arbeidsovereenkomsten. 
2625 Bv. H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: 
remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 951-953; E. JANSSENS, 
“Remuneratiecomité verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 27; H. LAGA en B. TILLEMAN, 
“Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet van 6 april 
2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 
2011, (97) 139-144; K. MAGERMAN, “De gouden parachutes en de Wet van 6 april 2010”, JTT 2010, (257) 259-260; 
J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De arbeidsrechtelijke implicaties van de beperking van de gouden parachute in de 
nieuwe Corporate Governance Wet”, Or. 2010, (177) 183-184; M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: de 
wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor “leiders” van genoteerde vennootschappen na de wet van 
6 april 2000” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, Larcier, 
2010, (25) 48-49. 
2626 H. LAGA en B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een 
bespreking van de Wet van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving 
vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 142. Zie ook C. BAYART, Q. HELSEN en P. VAN DEN 

EYNDE, “Gouden parachutes en Corporate Governance”, NJW 2010, (730) 779. 
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moeten goedkeuren indien die de drempels van art. 554, vierde lid W.Venn. 
overschrijdt2627. 
 
694. CRITERIUM VAN DE KEUZEVRIJHEID – Opdat de raad van bestuur zich via zijn 
bevoegdheid tot uitvoering van wettelijke verplichtingen zou kunnen begeven op het 
terrein van een bevoegdheid van de algemene vergadering, is wel vereist dat de 
verplichting duidelijk is en geen echte keuzevrijheid laat bestaan, bv. doordat de wetgever 
aanmerkelijk verschillende oplossingen toelaat. Als dat toch het geval is, is alsnog een 
beslissing nodig, zodat men zal moeten onderzoeken welk orgaan beslissingsbevoegdheid 
heeft in de betroffen materie. De verplichte aanleg van een reservefonds kan dit 
illustreren. Overeenkomstig art. 616 W.Venn. moet de algemene vergadering elk jaar een 
bedrag van ten minste van een twintigste van de nettowinst aanwenden voor de vorming 
van een reservefonds tot dat een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De 
bestuurders zijn echter hoofdelijk aansprakelijk als ze de algemene vergadering niet 
voorstellen om de verplichte reserve aan te leggen2628 en stellen zich onrechtstreeks bloot 
aan de strafsanctie van art. 648, 1° W.Venn. als ze overgaan tot uitkering van de volledige 
winst zonder de nodige afhoudingen te doen voor het wettelijk reservefonds2629. Op het 
eerste gezicht kan deze wettelijke verplichting een uitzondering rechtvaardigen op de 
bevoegdheid van de algemene vergadering inzake winstbestemming: als de raad van 
bestuur een voorstel moet doen dat louter de wet toepast en het door de algemene 
vergadering genomen besluit niet anders mag uitvoeren dan hij heeft voorgesteld, heeft 
een beslissing van de algemene vergadering nog weinig zin. Er zit echter een addertje 
onder het gras: art. 616 W.Venn. legt enkel een minimumbedrag op dat jaarlijks moet 
aangewend worden voor de vorming van een reservefonds. Niets belet dat de 
vennootschap de wettelijke reserve sneller aanlegt. Er blijft m.a.w. een keuzemogelijkheid 
bestaan en omdat die de winstbestemming betreft, zal het de algemene vergadering zijn 
die de keuze maakt tussen de verschillende manieren van naleving van art. 616 W.Venn. 
 
695. COMBINATIES – De uitvoering van een juridische verplichting kan samengaan met de 
uitvoering van een besluit van de algemene vergadering. Zo geeft de neerlegging van de 
jaarrekening, een onbetwiste bevoegdheid van de raad van bestuur2630, niet alleen 
uitvoering aan de beslissing van de algemene vergadering tot goedkeuring van de 
jaarrekening, maar ook aan de wettelijke verplichting om binnen een maand na deze 
goedkeuring de jaarrekening neer te leggen (art. 98 W.Venn.). Zo is de bevoegdheid van 
de raad van bestuur om het prospectus bij openbare uitgifteverrichtingen goed te keuren 
niet alleen een uitvoering van de beslissing (van de algemene vergadering of raad van 
bestuur) tot kapitaalverhoging middels een publieke verrichting (zie nr. 684), maar tevens 
een uitvoering van een wettelijke verplichting. Wanneer een handeling zowel uitvoering 
geeft aan een besluit van de algemene vergadering als aan een wettelijke verplichting, kan 

                                              
2627 C. BAYART, Q. HELSEN en P. VAN DEN EYNDE, “Gouden parachutes en Corporate Governance”, NJW 2010, 
(730) 779; O. DEBRAY en D. LEMBERGER, “La nouvelle loi ‘Corporate Governance’ et les limites à la rémunération 
et aux indemnités des dirigeants d’entreprise”, Bank Fin. R. 2010, (195) 198-199; H. DE WULF, C. VAN DER ELST en 
S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving: remuneratie en transparantie na de wet van 6 
april 2010”, TBH 2010, (911) 953. 
2628 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 377. Zie ook WAUWERMANS, Manuel pratique, 433. 
2629 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 377; PASSELECQ, Traité, 415, nr. 2783. 
2630 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 540. 
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de algemene vergadering uiteraard geen instructie geven om de juridische verplichting in 
de wind te slaan (zie nr. 689).  
 

B. Uitspraken van rechtbanken en overheidsinstanties 

696. PRINCIPE– Het bovenstaande principe inzake de bevoegdheid van het bestuursorgaan 
voor de uitvoering van juridische verplichtingen geldt ook wanneer deze verplichtingen 
voortvloeien uit uitspraken van bevoegde rechtbanken of overheidsinstanties of uit geldig 
gesloten overeenkomsten.  
 
697. TOEPASSINGEN – Voor een voorbeeld van uitvoering van rechterlijke uitspraken kan 
men te rade gaan in de Europese vennootschapsrichtlijnen. Ook de Europese wetgever 
erkent de bevoegdheid van het bestuursorgaan voor de uitvoering van rechterlijke 
uitspraken. De Tweede Richtlijn maakt immers uitzondering op de bevoegdheid van de 
algemene vergadering voor kapitaalvermindering wanneer deze kapitaalvermindering 
verplicht is in uitvoering van een rechterlijke uitspraak2631. In België zal dit maar zelden 
voorkomen, al zou het kunnen wanneer eigen effecten nietig zijn terwijl er onvoldoende 
beschikbare reserves bestaan waarop de nietige effecten afgeboekt kunnen worden2632. 
Art. 623, tweede lid W.Venn. schrijft in dat geval een kapitaalvermindering voor door de 
algemene vergadering die uiterlijk vóór afsluiting van het lopende boekjaar wordt 
bijeengeroepen. De algemene vergadering zou daarbij echter over geen enkele 
beoordelingsvrijheid meer beschikken, zodat de raad van bestuur de kapitaalvermindering 
eigenlijk zelf had kunnen doorvoeren krachtens zijn uitvoeringsbevoegdheid als deze 
wetsbepaling er niet uitdrukkelijk van had afgeweken. Eén en ander heeft wellicht te 
maken met het feit dat de uitvoering van de verplichting een statutenwijziging inhoudt (en 
dan nog één die het kapitaal raakt), waarvoor men moeite heeft om af te wijken van de 
bevoegdheid van de algemene vergadering (nrs. 519 e.v.). Deze kwestie wordt verder in 
dit hoofdstuk behandeld (nrs. 704-709). 
 
Als voorbeeld van een verplichting opgelegd door een overheidsinstantie kan men denken 
aan voorwaarden die de mededingingsautoriteiten vaak verbinden aan een fusie of 
overname. Als die voldoende specifiek zijn, kan de raad van bestuur die zelf uitvoeren. 
Een voorbeeld zou zijn het stopzetten van een specifieke transactie, ook al werd daartoe 
door de algemene vergadering beslist, terwijl anderszins de raad van bestuur niet bevoegd 
is om te besluiten een door de algemene vergadering genomen beslissing niet uit te 
voeren. Veelal zullen de verplichtingen van mededingingsautoriteiten echter niet 
voldoende specifiek zijn (bv. de afstoting van een bedrijfstak, waarbij nog keuzes bestaan 
inzake de afstotingstechniek en tegenpartij). 
 

C. Vaststelling van rechtsfeiten 

698. PRINCIPE – Een derde situatie waarin geen beslissing nodig is die de tussenkomst van 
de algemene vergadering zou kunnen rechtvaardigen is deze waar enkel rechtsfeiten 
moeten worden vastgesteld. 
                                              
2631 Art. 30 Geconsolideerde Tweede Richtlijn 2009. 
2632 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 394. 
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699. TOEPASSINGEN EN COMBINATIES – De uitvoering van een juridische verplichting en 
de vaststelling van feiten gaan vaak hand in hand. Een voorbeeld kan men vinden bij de 
afloop van de duur van de vennootschap (in de mate dat dat nog voorkomt), in welk geval 
de vennootschap van rechtswege ontbonden is (art. 39, 1° W.Venn.). Dit “houdt in dat een 
bepaald feit (gebeurtenis) intreedt, waardoor zonder beslissing van aandeelhouders 
(vennoten) of van de rechtbank, de ontbinding van de vennootschap intreedt”2633. De 
vennootschap treedt dan onmiddellijk in vereffening2634. GILSON schrijft daaromtrent: 
“Lorsque la société entre en dissolution à la date fixée, le contrat reçoit son exécution 
normale”2635. Volgens de auteur is er dan niet eens authentieke akte of publicatie 
vereist2636. “Uitvoering” van het vennootschapscontract of, zo men wil, vaststelling van 
feiten, is o.i. inderdaad de correcte kwalificatie, zodat geen besluit van de algemene 
vergadering vereist is2637 en de raad van bestuur inderdaad de ontbinding en opening van 
de vereffening kan vaststellen. Indien de statuten geen vereffenaar aanduiden, is het wel 
aanbevolen dat het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroept om er één (of 
meer) aan te duiden (zie art. 184, § 1 W.Venn.), om te vermijden dat ze zelf als 
vereffenaars worden beschouwd ten aanzien van derden (art. 185 W.Venn.). 
 
700. De vaststelling van feiten kan ook verbonden zijn met de uitvoering van een besluit 
van de algemene vergadering. Zo is de vaststelling van de realisatie van een 
kapitaalverhoging geen loutere vaststelling van feiten, maar vloeit die voort uit een eerder 
besluit tot kapitaalverhoging van de algemene vergadering of, bij gebruikmaking van het 
toegestaan kapitaal, het bestuursorgaan (nr. 683).  
 

§ 2. Bijzondere vraagstukken 

A. Wijziging van de jaarrekening 

701. VRAAGSTELLING – Een conceptueel onderscheid tussen uitvoering van wettelijke 
verplichtingen en volwaardige beslissingen werpt meer licht op de omstreden vraag of en 
in welke mate de algemene vergadering de jaarrekening kan wijzigen. De traditionele 
opvatting omtrent de bevoegdheid voor de jaarrekening luidde dat de algemene 
vergadering de jaarrekening die het bestuursorgaan haar voorlegt niet alleen kan 
goedkeuren of afkeuren, maar ook steeds kan wijzigen2638. Dat wijzigingsrecht was 
absoluut en betrof ook de gekozen waarderingen van activa2639. Men redeneerde dat de 
balans immers het recht van de aandeelhouders op dividend vaststelt, evenals de waarde 

                                              
2633 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 796. 
2634 Ibid., 796. 
2635 GILSON, Les modifications aux statuts, 284. 
2636 Ibid., 286. 
2637 B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 104-105. 
2638 Verslag Pirmez aan de Kamer van 9 februari 1866 in GUILLERY, Commentaire législatif, II, 131, nr. 65; FRANCK, 
Manuel pratique des Assemblées Générales, 177; FREDERICQ, Traité, V, 710-711; P. NAMUR, Le Code de Commerce 
belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 264-265, nr. 1134; PASSELECQ, Traité, 406, nr. 2707 en 423, nr. 2848; 
RESTEAU, Traité, II, 207; VAN RYN, Principes, I, 468; WAUWERMANS, Manuel pratique, 404 en 454. 
2639 RESTEAU, Traité, II, 207. 
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van hun aandelen2640. Ook meer recent vindt men deze opvatting terug, zij het steeds 
voorzichtiger2641. 
 
Vandaag neigen sommige auteurs naar het andere uiterste en oordelen zij dat de algemene 
vergadering de jaarrekening überhaupt niet kan wijzigen2642, omdat de algemene 
bestuurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid in voor onrechtmatige uitkeringen 
(art. 648, 1° W.Venn.) zich daartegen zouden verzetten. Daarover werd opgemerkt dat de 
algemene vergadering meer verantwoordelijkheid zou dragen wanneer ze de jaarrekening 
wijzigt2643. Idealiter zou dat inderdaad zo zijn, maar door de beperkte aansprakelijkheid 
van de aandeelhouders zouden zij dit niet aan den lijve ondervinden. In de tweede 
opvatting kan de algemene vergadering wel weigeren om haar goedkeuring te verlenen 
aan de jaarrekening en het bestuursorgaan op die manier dwingen om een wijziging door 
te voeren, minstens althans wat de winstverdeling betreft2644. 
 
Een derde opvatting houdt het midden tussen de twee voorgaande opvattingen. In deze 
zienswijze kan de algemene vergadering enkel de posten van winstbestemming wijzigen. 
Als ze niet akkoord gaat met andere posten kan ze de jaarrekening enkel afkeuren, maar 
in geen geval op die punten wijzigen2645. Opnieuw steunt men deze beperking op de 
burgerrechtelijke en zelfs strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurders voor 
de inhoud van de jaarrekening. 
 
702. DIFFERENTIATIE NAARGELANG DE AARD VAN HET BESLUIT – Het besluit van de 
algemene vergadering omtrent de jaarrekening is een complex besluit omdat het geen 
zuivere beslissing is. Vanuit het perspectief van het type besluit kan men in de 
jaarrekening drie categorieën van posten onderscheiden. Naar huidig recht2646 verschilt de 
omvang van de bevoegdheid van de algemene vergadering o.i. naargelang de categorie 
waarin de betrokken post uit de jaarrekening valt. 
 
De jaarrekening zelf is in principe (zie echter nr. 703) geen grondslag voor rechten en 
verbintenissen, maar slechts een vaststelling van rechten en verbintenissen die hun 
oorsprong vinden in overeenkomsten en verrichtingen van de vennootschap2647. Een 
eerste categorie van posten uit de jaarrekening omvat dus deze die louter en alleen een 
reflectie vormen van gebeurtenissen, contracten en andere verrichtingen overeenkomstig 
de toepasselijke boekhoudrechtelijke bepalingen. Tot deze boekingen kunnen louter 
feitelijke gebeurtenissen aanleiding geven, maar ook juridische verplichtingen of 

                                              
2640 WAUWERMANS, Manuel pratique, 454. 
2641 Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 125-126; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 551. Voor 
Frankrijk: P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 682. 
2642 MALHERBE et al., Précis, 277-278. 
2643 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 551. 
2644 J. GOFFIN, “Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge” 
(noot onder Gent 14 september 2004), JDSC 2009, (94) 103. 
2645 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 712; F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les 
sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 236-237; J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, “La rectification du bilan 
de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal” (noot onder Cass. 12 mei 1989), RCJB 1992, (317) 324; 
TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 229. Zie ook RONSE 
en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 832-833. 
2646 Hoofdstuk II.2 argumenteerde reeds dat de wetgever de lege ferenda nog een stap verder zou mogen gaan en de 
bevoegdheid van de algemene vergadering over de jaarrekening zou mogen afschaffen. 
2647 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 544. Zie TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 239. 
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beslissingen die door de vennootschap werden genomen overeenkomstig de wettelijke en 
statutaire bevoegdheidsverdeling. Het recht schrijft voor hoe dat moet gebeuren (vnl. artt. 
88-103 KB W.Venn.) en stelt strafsancties in het vooruitzicht voor zij die dat niet op 
waarheidsgetrouwe wijze doen (art. 127 W.Venn.)2648. De opname van genoemde 
feitelijke gegevens in de jaarrekening is dan niet meer dan de uitvoering van een 
wettelijke verplichting, die o.i. om die reden tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan 
behoort en waarover de algemene vergadering geen instructies kan geven (nr. 689). De 
algemene vergadering kan deze feiten en beslissingen niet zomaar ongedaan maken of 
veranderen op basis van haar bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarrekening. Anders 
zou de goedkeuring van de jaarrekening de algemene vergadering een zeggenschap 
verlenen over het gehele vennootschapsleven en op die manier afbreuk doen aan de 
grotendeels dwingende (nrs. 724, 730-732, 752 en 755) verdeling van bevoegdheden 
tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur. Evenmin kan de algemene 
vergadering het boekhoudrecht naast zich neerleggen en de feiten of beslissingen anders 
registreren dan wettelijk is voorgeschreven. Indien de algemene vergadering fouten of 
inbreuken op boekhoudwetgeving opmerkt, is het uiteraard wel wenselijk dat zij het 
bestuursorgaan daarop attent maakt. De raad van bestuur is dan verplicht om de 
jaarrekening aan te passen krachtens een wettelijke verplichting veeleer dan door enige 
“instructie” van de algemene vergadering zelf: regelrechte fouten in de jaarrekening 
kunnen immers steeds worden rechtgezet2649.  
 
Diametraal tegenovergesteld aan de eerste categorie van jaarrekeningposten is de tweede, 
die alle posten inzake winstbestemming omvat. De winstbestemming vloeit niet voort uit 
feiten of eerder genomen beslissingen, gecombineerd met boekhoudkundige 
voorschriften, zoals de eerste categorie. Integendeel, de goedkeuring van de 
winstbestemming is een volwaardige beslissing. De balans wordt immers opgesteld onder 
opschortende voorwaarde van goedkeuring van de winstbestemming door het bevoegde 
orgaan (art. 26, § 1 KB W.Venn.). Elders (nrs. 296 e.v.) werd reeds toegelicht dat dat de 
algemene vergadering is, die daartoe impliciet bevoegd is. De volwaardige bevoegdheid 
van de algemene vergadering inzake de winstbestemming vertaalt zich in een 
bevoegdheid om goed te keuren, af te keuren én te wijzigen op basis van haar algemene 
amenderingsbevoegdheid (nr. 635). Wijzigingen van de winstbestemming ter algemene 
vergadering zijn ook praktisch haalbaar, omdat zij de rest van de jaarrekening maar 
beperkt raken (nl. het passief van de balans) en dus weinig aanpassingen vergen. De 
limieten van de wijzigingsbevoegdheid van de algemene vergadering wanneer een 
wijziging heronderhandelingen vergt of de rechten van derden kan aantasten (zie nrs. 638-
639) vormen evenmin een hindernis. De betrokkenen zijn immers de aandeelhouders zelf 
en derden kunnen zich niet verlaten op de ontwerpjaarrekening wat de winstbestemming 
betreft, omdat het net het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening zelf is dat de 
rechtsgrondslag is voor elke vorm van winstbestemming (nr. 687). 
 
In de laatste en moeilijkste categorie bevinden zich die posten uit de jaarrekening 
waarvoor een zekere appreciatiebevoegdheid bestaat. Voor de hand liggende voorbeelden 
zijn de waardering van activa (bv. al dan niet boeken van een minderwaarde op goodwill), 
de keuze van de afschrijvingsmethode en de vraag of een bepaalde kost al moet worden 

                                              
2648 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 551-557; HELLEMANS, De algemene vergadering, 354-357. 
2649 Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 530. 
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opgenomen. Over de bevoegdheid voor deze keuzes biedt het Wetboek van 
vennootschappen geen uitsluitsel. Het uitvoeringsbesluit bepaalt wel dat de raad van 
bestuur bevoegd is voor de opstelling van de waarderingsregels (art. 28, § 1, tweede lid 
KB W.Venn.). Deze bepaling wordt soms aangevoerd ter ondersteuning van de stelling 
dat de raad van bestuur bevoegd is voor alle posten waar een appreciatiebevoegdheid aan 
te pas komt2650. Het vaststellen van de waarderingsregels is weliswaar iets anders dan de 
toepassing ervan op concrete activa, maar het komt ons voor dat het laatste dan a fortiori 
een bevoegdheid is van het bestuursorgaan. De algemene vergadering mag zich niet gaan 
bezighouden met micro-management en mist de vereiste boekhoudkundige kennis om de 
jaarrekening ter plekke te wijzigen2651. In tegenstelling tot de winstbestemming zijn de 
genoemde boekingen veel te complex – een wijziging veroorzaakt vaak een serie andere 
wijzigingen – zodat de transactiekosten veel te hoog zouden oplopen als de algemene 
vergadering daar aan zou raken. Bovendien bestaat er bij deze kwesties geen substantieel 
belangenconflict in hoofde van de bestuurders zoals dat wel het geval is bij de 
winstbestemming (zie nrs. 371-372). 
 
De algemene vergadering mag uiteraard wel in discussie treden met de bestuurders en kan 
soms toch een wijziging afdwingen in de posten van jaarrekening uit de eerste of derde 
vermelde categorie door ermee te dreigen de jaarrekening niet goed te keuren, in welk 
geval zij ook niet kan worden neergelegd (nr. 382). De inmenging in de bevoegdheden 
van het bestuursorgaan die dat kan impliceren, werd boven (nr. 374 e.v.) reeds 
aangemerkt als een voldoende reden om de bevoegdheid inzake de jaarrekening te 
herzien. Eenzelfde inmenging kan de algemene vergadering soms bewerkstelligen door 
ermee te dreigen gebruik te maken van de ad nutum herroepbaarheid van de 
bestuurders2652. Gezien de meer verregaande gevolgen (het vertrek van de betrokken 
bestuurder), mag men ervan uitgaan dat de algemene vergadering bij deze mogelijkheid 
een grotere terughoudendheid aan de dag zal leggen en slechts tot ontslag zal overgaan als 
daar werkelijk goede redenen voor zijn. 
 
703. RELEVANTIE NA GOEDKEURING – Het net gemaakte onderscheid tussen beslissing en 
uitvoering van een verplichting of vaststelling van een feit blijft overigens relevant na de 
goedkeuring van de jaarrekening. Vanuit verbintenisrechtelijk oogpunt is de 
vennootschap door haar jaarrekening verbonden t.a.v. aandeelhouders en derden die er 
rechten uit putten (vnl. wat de winstuitkering betreft). Onderdelen die een beslissing 
inhouden, kan de vennootschap dus achteraf niet meer unilateraal wijzigen2653. Posten die 
louter de naleving vormen van een wettelijke verplichting, zonder dat daarbij enige 
beslissingsmarge bestond bij de boeking, kunnen nog worden aangepast om de 
toepasselijke wettelijke verplichting na te leven als ze dat nog niet deden2654. Eenzelfde 

                                              
2650 J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, “La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit 
fiscal” (noot onder Cass. 12 mei 1989), RCJB 1992, (317) 324-325. 
2651 Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 551. 
2652 MALHERBE et al., Précis, 278. 
2653 CBN, Advies nr. 2014/4, 23 april 2014, Correctie van de jaarrekening, 4 en 6; J. KIRKPATRICK en D. 
GARABEDIAN, “La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal” (noot onder Cass. 12 
mei 1989), RCJB 1992, (317) 327; J. WERBROUCK, “De verbetering van de jaarrekening in geval van een materiële 
vergissing van de algemene vergadering” (noot onder Gent 25 mei 1999), TFR 1999, (938) 938. 
2654 Niet-naleving van de wet kan het gevolg zijn van een materiële vergissing, een schending van het boekhoudrecht 
of een aantasting van het goedkeuringsbesluit door een nietigheidsgrond. Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 
545; HELLEMANS, De algemene vergadering, 523. 
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conclusie bereikt men vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt: het Wetboek van 
vennootschappen voorziet een jaarlijkse procedure i.v.m. de jaarrekening; eenmaal die is 
gevolgd, heeft de vennootschap haar bevoegdheden uitgeput voor het betrokken 
boekjaar2655. Beslissingen die in de jaarrekening tot uiting komen kunnen niet meer 
veranderd worden2656. Derden baseren hun beslissingen om contracten tegen bepaalde 
voorwaarden aan te gaan met de vennootschap immers vaak op financiële toestand zoals 
die uit jaarrekening blijkt. Vergissingen en de niet-naleving van wettelijke voorschriften 
daarentegen kunnen wel worden gecorrigeerd door de raad van bestuur een nieuw 
ontwerp te laten opstellen en dat opnieuw te laten goedkeuren door de algemene 
vergadering2657. 
 
Meer nog, het onderscheid tussen beslissingen en vaststelling van feiten of uitvoering van 
verplichtingen heeft na goedkeuring van de jaarrekening gevolgen voor de bevoegdheid 
voor eventuele correcties. In een recent advies stelde de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen terecht dat de raad van bestuur geen nieuwe algemene 
vergadering hoeft bijeen te roepen indien na de goedkeuring van de jaarrekening 
materiële vergissingen naar boven komen. Hij mag de correctie(s) zelf doorvoeren en de 
gecorrigeerde jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen2658. 
 

B. Statutenwijzigingen als uitvoeringshandelingen 

704. INLEIDING – Een bijzondere vraag in verband met de bevoegdheid van de raad van 
bestuur tot uitvoering van juridische verplichtingen en van bevoegd (door de algemene 
vergadering of door hemzelf) genomen beslissingen en de bevoegdheid tot het doen van 
feitelijke vaststellingen is of de raad van bestuur deze uitvoeringsbevoegdheid ook kan 
aanwenden voor het wijzigen van de statuten van de vennootschap. Voor zulke 
wijzigingen schrijft het Wetboek van vennootschappen immers niet alleen de principiële 
bevoegdheid van de algemene vergadering voor, maar ook de naleving van bijzondere 
procedures en meerderheden (artt. 558-560 W.Venn.). Waar de mogelijkheid voor het 
bestuursorgaan om via de uitvoeringsbevoegdheid op expliciete bevoegdheden van de 
algemene vergadering te treden boven al werd bevestigd, moet de mogelijkheid om af te 
wijken van deze procedurele vereisten nog onderzocht worden. Door middel van inductie-
deductie wordt hierna de toepasselijkheid van bovenstaande principes bevestigd en 

                                              
2655 CBN, Advies nr. 2014/4, 23 april 2014, Correctie van de jaarrekening, 4; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 
545-546; HELLEMANS, De algemene vergadering, 523; J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, “La rectification du 
bilan de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal” (noot onder Cass. 12 mei 1989), RCJB 1992, (317) 327. 
2656 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 713; F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les 
sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 238; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 546-547; S. VAN 

CROMBRUGGE, “De bindende kracht van de jaarrekening” (noot onder Antwerpen 8 september 1987), TRV 1988, 
(159) 159. 
2657 Cass. 12 mei 1989, AFT 1989, 305, noot G. JORION, Arr.Cass. 1988-89, 1066, FJF 1989 (verkort), 284, 
Fisc.Koer. 1989 (weergave), 402, noot G. JOSEPH, JDSC 2000, 135, Not. Fisc. M. 1990, 149, noot S. DE KEYSER, 
Pas. 1989, I, 963, RCJB 1992, 313, noot J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, TRV 1989, 423, noot S. VAN 
CROMBRUGGE; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 713; F. DE BAUW, Les assemblées 
générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 238; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 546-548; 
HELLEMANS, De algemene vergadering, 523; J. WERBROUCK, “De verbetering van de jaarrekening in geval van een 
materiële vergissing van de algemene vergadering” (noot onder Gent 25 mei 1999), TFR 1999, (938) 939. Zie ook 
art. 102, laatste lid W.Venn. 
2658 CBN, Advies nr. 2014/4, 23 april 2014, Correctie van de jaarrekening, 8-9. 
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aangewend om een paar openstaande vraagstukken op te lossen en een mogelijke 
verbetering van artt. 558-560 W.Venn. voor te stellen. 
 

1. Uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering 

705. VERWANTSCHAP MET HET LEERSTUK VAN DE DELEGEERBAARHEID – Voor de 
uitvoering van besluiten van de algemene vergadering is de net gestelde vraag naar de 
eigen uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan minder cruciaal, omdat de 
algemene vergadering in elk geval een besluit moet nemen, waarin ze dan gemakkelijk 
ook een delegatie kan opnemen. Daarvoor kan men teruggrijpen naar het verder 
uitgewerkte leerstuk i.v.m. de delegeerbaarheid van bevoegdheden van de algemene 
vergadering (zie hfst. III.3). Volgens GILSON en HELLEMANS zijn statutenwijzigingen 
delegeerbaar als zij niet-essentiële bevoegdheden van de algemene vergadering betreffen 
en duidelijk afgebakend zijn (zie nrs. 744 e.v.). Aan die criteria voldoen volgens GILSON 
de louter vormelijke wijzigingen2659. Hoewel het principe van de delegeerbaarheid van 
niet-essentiële en nauwkeurig afgebakende bevoegdheden bijval verdient (zie nrs. 744-
745) en men de met enige goede wil de uitvoering van besluiten als een louter vormelijke 
wijziging zou kunnen beschouwen, vormt een duidelijke conceptueel onderscheid een 
nuttige basis voor het verdere betoog inzake de uitvoering van besluiten van het 
bestuursorgaan en de uitvoering van wettelijke verplichtingen. 
 
706. WETTELIJKE BEVESTIGING BIJ KAPITAALVERHOGING IN STAPPEN – De aandachtige 
lezer zal opgemerkt hebben dat een statutenwijziging door de raad van bestuur in het 
kader van diens bevoegdheid tot uitvoering van besluiten van de algemene vergadering 
boven (nr. 683) reeds wordt aanvaard in de context van de kapitaalverhoging in twee 
fasen. Na het besluit van de algemene vergadering tot kapitaalverhoging, zo werd 
uiteengezet, is het aan de raad van bestuur om de effectieve plaatsing op te volgen en vast 
te stellen in een authentieke akte tot statutenwijziging. Het gaat daarbij om een 
combinatie van uitvoering van een besluit van de algemene vergadering en een feitelijke 
vaststelling. De bevoegdheid van de raad van bestuur wordt bij de kapitaalverhoging in 
twee fasen expliciet in de wet bevestigd (art. 589 W.Venn.), wat eventueel verklaard kan 
worden door het feit dat de wetgever in plaats van de tussenkomst van de raad van bestuur 
ook die van “één of meer speciaal gemachtigde bestuurders” toestaat. De vraag blijft 
echter of het bestuursorgaan ook zonder expliciete wettelijke bepaling in die zin statuten 
kan wijzigen in uitvoering van een beslissing van de algemene vergadering of van een 
wettelijke verplichting, of zelfs in uitvoering van een eigen bevoegd door de raad van 
bestuur genomen besluit. 
 
707. RUIME AANVAARDING BIJ AFLOSSING VAN KAPITAAL – De bevoegdheid van de raad 
van bestuur om in het kader van uitvoeringshandelingen de statuten te wijzigen wordt 
door de wetgever en in de rechtsleer ook bevestigd in de context van de aflossing van 
kapitaal2660. Zoals (in nr. 373) uiteengezet, behoort de aflossing zelf tot beslissings-
bevoegdheid van de gewone algemene vergadering. Hoewel een kapitaalaflossing geen 
                                              
2659 GILSON, Les modifications aux statuts, 24. Daarnaast haalt hij ook de binnenlandse zetelverplaatsing en 
naamswijziging aan. Deze zijn op zich geen uitvoering en komen dan ook elders aan bod (hoofdstuk III.3). 
2660 Verslag Verhaegen, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 210/9, 51; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 265. 
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kapitaalvermindering impliceert, moet het aantal aandelen dat in de statuten vermeld staat 
wel gecorrigeerd worden, omdat ze vervangen zijn door bewijzen van 
deelgerechtigdheid2661. Zowel de parlementaire werkzaamheden als de rechtsleer 
aanvaarden dat de raad van bestuur dat kan doen omdat het niet meer is dan uitvoering 
van een beslissing van de algemene vergadering. Nergens wordt daarbij gewag gemaakt 
van enige vereiste van machtiging door de algemene vergadering2662. 
 
In de hypothese dat de door art. 615, eerste lid W.Venn. voor aflossing van kapitaal 
voorgeschreven statutaire clausule alle aspecten van de aflossing reeds vastlegt, stelt zich 
de vraag of voor de aflossing zelf nog wel een meerderheidsbesluit van de algemene 
vergadering nodig is (dat in principe vereist is; nr. 373). Volgens TAS wel, maar dan 
louter om vast te stellen, en niet om te beslissen, dat het kapitaal afgelost wordt zoals de 
statuten het voorschrijven2663. Indien men aanneemt dat de statuten de vrijheid van de 
gewone algemene vergadering in die mate mogen beperken dat er niets meer te beslissen 
valt, kan de raad van bestuur de statuten o.i. gewoon zelf uitvoeren krachtens zijn 
algemene uitvoeringsbevoegdheid. 
 
708. FORMELE EN WERKELIJKE COÖRDINATIE – Ook bij een formele of werkelijke 
coördinatie van de statuten treft de algemene vergadering een expliciet besluit tot 
statutenwijziging, zodat de uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan dan buiten kijf 
staat en een expliciete delegatie zelfs elke twijfel kan wegnemen. Een formele 
coördinatie, in de zin van het opstellen van een nieuwe volledige versie van de statuten 
zoals die eruit ziet na een geldig besloten statutenwijziging, met het oog op de 
neerlegging ervan ter griffie, is geen inhoudelijke wijziging van statuten. Het is zelfs niet 
eens een formele tekstuele wijziging, zodat de bijzondere procedures en meerderheden 
artt. 558-560 W.Venn. geen toepassing vinden. De formele coördinatie is dan ook geen 
beslissing tot statutenwijziging, maar deel van de uitvoering van zo’n beslissing (die in 
principe door de algemene vergadering werd genomen met de bijzondere meerderheid 
voor statutenwijziging), gecombineerd met de wettelijke verplichting die vervat zit in art. 
75, eerste lid, 2° W. Venn. en zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd wordt (art. 90 W.Venn.). 
Er kan dan ook geen twijfel bestaan dat deze uitvoering tot de bevoegdheid van de raad 
van bestuur behoort2664, als de algemene vergadering ze niet aan iemand anders 
(doorgaans de notaris) heeft gedelegeerd (zie immers nr. 646). 
 
Een werkelijke coördinatie van de statuten, in de zin van het wegwerken van bis- en ter-
artikels, het overeenkomstig aanpassen van kruisverwijzingen, het verbeteren van de 
logische structuur, het corrigeren van taalkundige onzuiverheden, brengt – in tegenstelling 
tot de formele coördinatie – wél tekstuele wijzigingen mee, maar is evenmin een 
inhoudelijke statutenwijziging. Tot een dergelijke coördinatie wordt besloten door de 
buitengewone algemene vergadering, die de effectieve coördinatie kan delegeren aan de 
raad van bestuur. Deze laatste doet dat dan in uitvoering van een beslissing tot 

                                              
2661 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 265; WYCKAERT, Kapitaal, 377 en 401. Anders: J. 
MARIEN, “De aflossing van kapitaal: zin en nut van een vergeten techniek”, TRV 2012, (655) 659, die argumenteert 
dat zelfs dat laatste niet nodig zou zijn. 
2662 Zie Verslag Verhaegen, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 210/9, 51; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 265. 
2663 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 264. 
2664 Zie i.v.m. kapitaalverhoging: WAUWERMANS, Manuel pratique, 332. 
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statutenwijziging van de algemene vergadering2665. Doordat de algemene vergadering 
over de coördinatie beslist en de uitvoering delegeert met de meerderheid voor 
statutenwijziging, wordt er niet afgeweken van de bijzondere procedures en meerderheden 
artt. 558-560 W.Venn. 
 
709. GEEN TOEPASSING NA OMZETTING WEGENS KEUZEVRIJHEID – Voorgaande 
randnummers benadrukten reeds meermaals dat de raad van bestuur zich op grond van 
zijn uitvoeringsbevoegdheid enkel op het terrein van de statutenwijziging kan begeven 
wanneer er voor die statutenwijziging geen beslissing meer nodig is. Bovenstaande 
argumentatie geldt dus niet als de statutenwijziging meer inhoudt dan de uitvoering van 
een besluit of verplichting en/of een feitelijke vaststelling. 
 
Deze beperking laat zich voelen in de context van de omzetting van vennootschappen. 
“Onmiddellijk na het besluit tot omzetting” moeten de statuten van de vennootschap in 
haar nieuwe vorm vastgesteld worden, waarbij eventueel het doel moet worden aangepast 
(art. 782, eerste lid W.Venn.). Deze aanpassing van de statuten is weliswaar noodzakelijk 
na het omzettingsbesluit, maar is toch niet zomaar een uitvoeringshandeling die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening kan nemen. Er moeten immers nog belangrijke keuzes 
gemaakt worden omtrent de organisatie en structuur van de nieuwe vennootschapsvorm. 
Een bijkomend argument voor deze stelling kan men vinden in het gegeven dat, in 
tegenstelling tot de boven besproken statutenwijziging omtrent het openbaar karakter van 
een vennootschap, de statutenwijziging na omzetting een opschortende voorwaarde 
vormt. Het uitblijven ervan zal er dus voor zorgen dat het besluit tot omzetting “zonder 
gevolg” blijft (art. 782, tweede lid W.Venn.). Dit opschortend karakter van de 
statutenwijziging verschaft een bijkomende reden waarom de raad van bestuur deze niet 
zelf kan doorvoeren. Als de raad van bestuur daar wel bevoegd toe zou zijn, zou hij 
kunnen afdoen van het bindend karakter van het besluit van de algemene vergadering (zie 
nr. 677) door de beslissing tot in het oneindige op te schorten. Het zou het bestuursorgaan 
de facto de macht verlenen omzettingsbeslissingen te vetoën, wat de grenzen van de 
uitvoeringsbevoegdheid ver overschrijdt. Zowel voor het omzettingsbesluit als voor de 
latere statutenwijziging is dus de algemene vergadering bevoegd. 
 

2. Uitvoering van beslissingen van het bestuursorgaan 

710. ONBRUIKBAARHEID VAN HET LEERSTUK INZAKE DELEGATIE – Het leerstuk van de 
delegatie is weinig nuttig wanneer men wil nagaan of de raad van bestuur krachtens zijn 
uitvoeringsbevoegdheid zelf de statuten kan aanpassen wanneer de noodzaak van die 
aanpassing uit zijn eigen besluiten volgt. Indien een algemene vergadering moet 
bijeenkomen om de delegatie te doen en eventueel zelfs met dezelfde 
drievierdemeerderheid van art. 558, laatste lid W.Venn. moet beslissen, kan de algemene 
vergadering al even goed zelf de statuten aanpassen. Het voordeel van de besparing van 
transactiekosten dat de uitvoeringsbevoegdheid van de raad van bestuur kon realiseren, is 
dan toch al verloren. Voor langer voorzienbare wijzigingen, zoals de schrapping van de 
publieke status van de vennootschap (zie nr. 718), moet worden toegegeven dat dit 
voordeel minder belangrijk is. Daar zou de algemene vergadering de machtiging immers 

                                              
2665 HELLEMANS, De algemene vergadering, 601-602. 
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in de statuten kunnen inschrijven samen met de publieke status wanneer die verworven 
wordt. 
 
711. AANVAARDING BIJ BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT KAPITAALVERHOGING – 
Wanneer de raad van bestuur bevoegd is tot kapitaalverhoging in het kader van een 
delegatie inzake toegestaan kapitaal, neemt men aan dat de raad van bestuur meteen ook 
de daarbij horende statutenwijziging kan doorvoeren2666. Ook als het kapitaal verhoogd 
werd door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, zal de raad van bestuur het preferent 
dividend, dat bij de uitgifte wordt bepaald, in de statuten opnemen2667 (zie reeds nr. 738). 
 
712. GEDEELTELIJKE AANVAARDING BIJ BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT 

BINNENLANDSE ZETELVERPLAATSING – Hoofdstuk III.3 zal toelichten dat de rechtsleer 
aanvaardt dat de algemene vergadering de bevoegdheid tot binnenlandse zetelverplaatsing 
delegeert aan het bestuursorgaan (nrs. 746-747). Minstens een aantal auteurs nemen 
daarbij aan de raad van bestuur de zetel daarbij zelf kan wijzigen in de statuten (nrs. 748-
750). 
 
713. AANVAARDING BIJ BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT FUSIE – In de vorige 
twee voorbeelden van statutenwijzigingen die de raad van bestuur zelf kan doorvoeren (in 
het kader van het toegestaan kapitaal en de binnenlandse zetelverplaatsing) zou men nog 
kunnen stellen dat de algemene vergadering de bevoegdheid tot statutenwijziging 
impliciet gedelegeerd heeft. In de context van de fusie is er van een delegatie echter 
helemaal geen sprake meer. De meeste auteurs aanvaarden de bevoegdheid van de raad 
van bestuur voor statutenwijziging naar aanleiding van eigen beslissingen in de context 
van fusies die geen besluit van de algemene vergadering vergen. Bij een 
grensoverschrijdende geruisloze fusie, waarbij de overnemende vennootschap reeds alle 
aandelen van de overgenomen vennootschap bezit, hoeft de algemene vergadering van de 
Belgische overgenomen vennootschap traditioneel geen goedkeuring te verlenen (art. 
772/11, § 1, laatste lid W.Venn.)2668. Sinds de wet van 8 januari 20122669 wordt ook voor 
een aantal niet-grensoverschrijdende fusies een uitzondering gemaakt op de principiële 
bevoegdheid van de algemene vergadering terzake (zie nr. 543). Zo moet er bij een 
“geruisloze fusie”, waarbij de overnemende vennootschap alle stemgerechtigde effecten 
van de overgenomen vennootschap heeft, in geen van de betrokken vennootschappen een 
algemene vergadering gehouden worden (art. 722, § 6 W.Venn.). Bij een fusie door 
overneming waarbij de overnemende vennootschap minstens 90% bezit van de 
stemgerechtigde effecten in de overgenomen vennootschap (hierna “90% geruisloze 
                                              
2666 J. TYTECA, “Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen – converteerbare obligaties en warrants” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (91) 101. Zie ook 
HELLEMANS, De algemene vergadering, 581. 
2667 J. TYTECA, “Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen – converteerbare obligaties en warrants” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (91) 101. Meer algemene 
bepalingen over aandelen zonder stremrecht en preferente dividenden moeten echter voordien al in de statuten zijn 
ingeschreven door de algemene vergadering zelf (ibid., 117). 
2668 Art. 9.3. Tiende Richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies staat de lidstaten toe om de overnemende 
vennootschap bij elke grensoverschrijdende fusie vrij te stellen van het houden van de algemene vergadering op 
voorwaarde aandeelhouders het recht wordt verleend om de bijeenroeping te vragen indien zij dat toch wensen. 
België heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
2669 Artt. 9 en 18 Wet 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 
2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft, BS 18 
januari 2012, 3.013. 
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fusie” genoemd), moet er in de moedervennootschap2670 geen buitengewone algemene 
vergadering tussenkomen (art. 699, § 6 W.Venn.). De meerderheid in de rechtsleer 
oordeelt dat de beslissingsbevoegdheid in deze gevallen bij de raad van bestuur berust2671, 
ook wanneer deze niet over een machtiging beschikt inzake toegestaan kapitaal2672. 
 
Geruisloze fusies vergen slechts sporadisch statutenwijzigingen aangezien er zich bij die 
verrichtingen geen kapitaalverhoging opdringt2673. Bij een 90% geruisloze fusie 
daarentegen zal het besluit tot fusie bij de overnemende vennootschap steeds aanleiding 
geven tot een statutenwijziging, omdat het kapitaal moet worden verhoogd. Daarnaast zal 
een doelwijziging soms noodzakelijk zijn om de activiteiten van de overgenomen 
vennootschap te kunnen voortzetten. De vraag rijst dan of de raad van bestuur naast het 
fusiebesluit ook de daaruit volgende statutenwijziging voor zijn rekening kan nemen. Art. 
699, § 6 W.Venn. (i.v.m. de 90% geruisloze fusie) voorziet enkel een uitzondering op de 
verplichte tussenkomst van de algemene vergadering voor de goedkeuring van de fusie 
(zoals in principe vereist door art. 700 W.Venn.). Het Wetboek van vennootschappen 
bewaart echter het stilzwijgen over de gevolgen van deze bepaling voor de vereiste van 
art. 701 W.Venn., dat onmiddellijk na het besluit tot fusie de eventuele wijzigingen van 
de statuten van de overnemende vennootschap vastgesteld worden. Op het eerste gezicht 
blijft de algemene vergadering bijgevolg bevoegd voor deze statutenwijziging na deze 
fusies, tenzij de raad van bestuur gebruik kan maken van een machtiging inzake 
toegestaan kapitaal2674. Sommige auteurs leiden daar effectief uit af dat de algemene 
vergadering toch zal moeten tussenkomen wanneer de fusie een statutenwijziging van de 
overnemende vennootschap meebrengt2675. 
 

                                              
2670 In een letterlijke lezing zou de overnemende vennootschap ook een derde vennootschap kunnen zijn, maar deze 
lezing botst met de ratio legis en de Europese regelgeving (P. ERNST, “Herstructureren anno 2012: recente 
ontwikkelingen m.b.t. fusies en splitsingen” in F. HELLEMANS (ed.), Vennootschapsrecht, Themis cahier nr. 74, 
Brugge, die Keure, 2012, (135) 183). 
2671 I.v.m. binnenlandse vereenvoudigde fusie: J.-A. DELCORDE, “Les procédures de fusion et de scission simplifiées 
entre sociétés d’un même groupe” in G.-A. DAL (ed.), Droit des groupes de sociétés. Questions pratiques, Brussel, 
Larcier, 2013, (43) 62; P. MALHERBE en D. DANTHINE, “Procédures de fusion et de scission nationales et squeeze-
out la loi du 8 janvier 2012”, RPS 2012, (395) 442; P. VANDENDRIESSCHE en A. HERMANS, “Verslaggevings- en 
documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen anno 2012”, TBH 2012, (663) 683. I.v.m. grensoverschrijdende 
vereenvoudigde fusie: G. PALMAERS en A. GUBBELS, “De grensoverschrijdende fusie”, T.Fin.R. 2008, (251) 274. 
Een minderheid stelt dat geen enkele formaliteit meer nodig is in de vennootschappen die vrijgesteld zijn van het 
houden van een algemene vergadering (J. VERMEYLEN en A. DAUWE, “De binnenlandse en de grensoverschrijdende 
fusie- en splitsingsprocedures na de wet van 8 januari 2012: een kritische analyse”, RW 2012-13, (962) 980). 
2672 P. VANDENDRIESSCHE en A. HERMANS, “Verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen 
anno 2012”, TBH 2012, (663) 683-684. 
2673 J.-A. DELCORDE, “Les procédures de fusion et de scission simplifiées entre sociétés d’un même groupe” in G.-A. 
DAL (ed.), Droit des groupes de sociétés. Questions pratiques, Brussel, Larcier, 2013, (43) 64; P. MALHERBE en D. 
DANTHINE, “Procédures de fusion et de scission nationales et squeeze-out la loi du 8 janvier 2012”, RPS 2012, (395) 
443; P. VAN MELKEBEKE, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar niet zonder notaris!”, Notariaat 
2012, afl. 11, (1) 6. Bij splitsing door overneming waarbij de verkrijgende vennootschappen alle stemgerechtigde 
effecten in de gesplitste vennootschap hebben, moet de algemene vergadering niet bijeenkomen in de gesplitste 
vennootschap (art. 736, § 6 W.Venn.). Omdat in dat scenario in de gesplitste vennootschap geen statutenwijziging 
meer nodig is, stelt dezelfde vraag zich er niet. 
2674 P. MALHERBE en D. DANTHINE, “Procédures de fusion et de scission nationales et squeeze-out la loi du 8 janvier 
2012”, RPS 2012, (395) 444; P. VAN MELKEBEKE, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar niet 
zonder notaris!”, Notariaat 2012, afl. 11, (1) 6. 
2675 J. VERMEYLEN en A. DAUWE, “De binnenlandse en de grensoverschrijdende fusie- en splitsingsprocedures na de 
wet van 8 januari 2012: een kritische analyse”, RW 2012-13, (962) 980. 
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714. Het is echter zonder veel nadenken2676 dat de Belgische wetgever de formulering van 
de uitzonderingen op de fusiebevoegdheid van de algemene vergadering heeft overgepend 
van de in 2009 versoepelde Fusierichtlijn. Sindsdien verbiedt de Fusierichtlijn de lidstaten 
onder bepaalde voorwaarden de “goedkeuring van de fusie” door de algemene 
vergadering van de overnemende vennootschap te eisen2677. Er moet echter op worden 
gewezen dat in de terminologie van de Fusierichtlijn het fusiebesluit meteen ook de 
statutenwijzigingen omvat die nodig zijn voor de fusie. Volgens art. 7.3 Fusierichtlijn 
volstaat immers één besluit voor zowel de goedkeuring van de fusie als de 
daaropvolgende statutenwijzigingen. De uitzondering op de tussenkomst van de algemene 
vergadering voor de goedkeuring van de fusie geldt dan ook eveneens voor de 
statutenwijzigingen die daarmee gepaard gaan2678. Om te vermijden dat het nieuwe 
vrijstellingsregime voor de 90% geruisloze fusie elk nuttig effect zou missen, moet men 
de nieuwe bepalingen richtlijnconform interpreteren, waarbij de raad van bestuur bij 
bevoegdheid voor de goedkeuring van de fusie ook instaat voor de statutenwijzigingen die 
voortvloeien uit het fusiebesluit en er onlosmakelijk mee verbonden zijn2679. Over niet-
noodzakelijke wijzigingen, zoals een verandering van de maatschappelijke benaming van 
de overnemende vennootschap, zal een algemene vergadering moeten trancheren2680. 
 
Zelfs zonder indicaties in de Europeesrechtelijke origine van deze bepaling zou men o.i. 
tot dezelfde conclusie komen op basis van bovenstaande theorie inzake de 
uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan. Indien men een beslissing of delegatie 
door de algemene vergadering zou vereisen voor de statutenwijziging na een fusie die tot 
de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, zou deze laatste bevoegdheid neerkomen 
op een gedeelde bevoegdheid en zou het nut van de bevoegdheid van het bestuursorgaan 
(nl. de besparing van transactiekosten) teniet doen. Ook het criterium van de 
noodzakelijkheid stemt grotendeels overeen met het criterium van de afwezigheid van 
keuzevrijheid ter afbakening van de uitvoeringsbevoegdheid: bedoeld wordt dat het 
bestuursorgaan de gelegenheid niet mag aangrijpen om nog eigen beslissingen te nemen, 
maar dat hij zich moet beperken tot hetgeen uit de beslissing volgt. 
 
In de minderheidsstrekking dat voor genoemde fusiebesluiten zelf niet eens een besluit 
van het bestuursorgaan nodig is, oordeelt men niettemin dat in een 90% geruisloze fusie 
de algemene vergadering in de overnemende vennootschap toch zal moeten bijeenkomen 
voor de daarop volgende statutenwijziging2681. O.i. kan de raad van bestuur dit zelf doen 
ook als men aanneemt dat in de betrokken vennootschap geen fusiebesluit moet worden 

                                              
2676 P. MALHERBE en D. DANTHINE, “Procédures de fusion et de scission nationales et squeeze-out la loi du 8 janvier 
2012”, RPS 2012, (395) 436-437. 
2677 Artt. 25 en 27 Gecodificeerde Fusierichtlijn 2011. 
2678 P. VAN MELKEBEKE, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar niet zonder notaris!”, Notariaat 
2012, afl. 11, (1) 7. 
2679 P. MALHERBE en D. DANTHINE, “Procédures de fusion et de scission nationales et squeeze-out la loi du 8 janvier 
2012”, RPS 2012, (395) 444-445; P. VAN MELKEBEKE, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar 
niet zonder notaris!”, Notariaat 2012, afl. 11, (1) 7. Voor een noodzakelijke doelwijziging hoeft de verslaggeving 
van art. 559 W.Venn. dan niet bijkomend nageleefd worden (Ibid., vn. 1; zie voor hetzelfde argument voor fusie in 
het algemeen: D. NAPOLITANO en L. VAN ELSEN, “Fusie en doelwijziging: notariële koudwatervrees?”, TRV 2002, 
404-407). 
2680 P. VAN MELKEBEKE, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar niet zonder notaris!”, Notariaat 
2012, afl. 11, (1) 7. 
2681 J. VERMEYLEN en A. DAUWE, “De binnenlandse en de grensoverschrijdende fusie- en splitsingsprocedures na de 
wet van 8 januari 2012: een kritische analyse”, RW 2012-13, (962) 980. 
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genomen: zelfs als er een probleem zou bestaan met de uitvoering van beslissingen van de 
algemene vergadering van een andere vennootschap, kan het bestuursorgaan de 
statutenwijziging doorvoeren als een loutere vaststelling van feiten. 
 

3. Uitvoering van verplichtingen en feitelijke vaststellingen 

715. ONBRUIKBAARHEID VAN HET LEERSTUK INZAKE DELEGATIE – Ook voor de 
uitvoering van verplichtingen en feitelijke vaststelling zal het leerstuk van de delegatie 
geen soelaas bieden. Waar in het laatste hierna besproken voorbeeld eventueel nog een 
delegatiemogelijkheid bestaat, zou een vereiste van delegatie door de algemene 
vergadering in de eerste twee gegeven voorbeelden de (nochtans aanvaarde) 
uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan elk nut ontnemen. 
 
716. WETTELIJKE BEVESTIGING BIJ DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN AAN TOONDER – 
De wetgever heeft zelf ondubbelzinnig toepassing gemaakt van de 
uitvoeringsbevoegdheid van de raad van bestuur voor statutenwijzigingen die gevolg 
geven aan een wettelijke verplichting in de context van de afschaffing van de effecten aan 
toonder. Bij die gelegenheid voorzag hij in een uitdrukkelijke afwijking op art. 558 
W.Venn. en liet hij de raad van bestuur toe om de omzetting van effecten aan toonder in 
gedematerialiseerde effecten in de statuten te regelen en dat dan achteraf louter ter 
informatie aan de algemene vergadering mee te delen2682. In de rechtsleer stootte dit 
doorgaans niet op enig protest2683. Het enige kritische geluid dat te horen was, betrof niet 
toevallig de marge van keuzevrijheid waarover het bestuursorgaan nog beschikte, nl. 
m.b.t. de vaststelling van de omzettingsdatum2684, die impliciet in de wettelijke 
bevoegdheidstoewijzing aan het bestuur gelezen kon worden2685. 
 
717. STATUTENWIJZIGING NA VERANDERING VAN AARD VAN DE VENNOOTSCHAP – Een 
theoretisch voorbeeld van een verplichting tot statutenwijziging dat men in de rechtsleer 
terugvindt, betreft de aanpassing van de statuten wanneer de wetgever sleutelt aan de 
burgerlijke of handelsrechtelijke aard van de activiteiten van de vennootschap2686. Mocht 
de wetgever bv. beslissen dat vrije beroepen voortaan een handelsactiviteit uitmaken, of 
het onderscheid tussen burgerlijke en handelsactiviteiten afschaffen, dan zou de 
vermelding van de burgerlijke aard in de statuten van de betrokken professionele 
vennootschappen geschrapt moeten worden. Op basis van zijn uitvoeringsbevoegdheid 
zou het bestuursorgaan deze aanpassing o.i. voor zijn rekening kunnen nemen. 
 
718. STATUTENWIJZIGING BIJ VASTSTELLING VAN VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN 

PUBLIEKE VENNOOTSCHAP – De vraag naar de verhouding tussen de bevoegdheid van de 
algemene vergadering tot statutenwijziging en de uitvoeringsbevoegdheid van het 

                                              
2682 Art. 96 Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007, 25.103. 
2683 M. VAN DER HAEGEN en N. DE CROMBRUGGHE, “La dématérialisation des titres en Belgique: synthèse du régime 
légal après la loi du 25 avril 2007”, RPS 2008, (421) 455-456; D. VAN GERVEN, “Gedematerialiseerde effecten”, RW 
2007-08, (1698) 1700; L. VAN DEN STEEN, “Effecten aan toonder en gedematerialiseerde effecten”, NJW 2007, (770) 
775. 
2684 L. VAN DEN STEEN, “Dematerialisatie in het Belgisch recht”, TRV 2007, (467) 473. 
2685 M. VAN DER HAEGEN en N. DE CROMBRUGGHE, “La dématérialisation des titres en Belgique: synthèse du régime 
légal après la loi du 25 avril 2007”, RPS 2008, (421) 455 
2686 Zie BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 839-840. 
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bestuursorgaan rijst tot slot ook wanneer een vennootschap niet langer geacht wordt een 
publiek beroep te doen op het spaarwezen ten gevolge van gebeurtenissen, zonder dat de 
vennootschap daartoe beslist. Art. 438, derde lid W.Venn. bepaalt dat een vennootschap 
haar publieke hoedanigheid kan verliezen door afloop van een uitkoopbod of doordat 
geen effecten nog verspreid zijn onder het publiek. Het laatste kan bv. gebeuren doordat 
publiek genoteerde obligaties komen te vervallen2687 of ten gevolge van overdrachten 
tussen aandeelhouders. Bij een uitkoopbod worden de niet-aangeboden aandelen omgezet 
in aandelen op naam die de bieder op zijn naam kan inschrijven, zodat de vennootschap 
niet langer publiek is als er geen andere genoteerde of publieke effecten van de 
vennootschap bestaan2688. Wanneer een vennootschap haar publiek karakter verliest, is ze 
wettelijk verplicht haar statuten aan te passen. Vroeger werd deze verplichting gebaseerd 
op het oude art. 200 KB W.Venn. en de lijst die de toenmalige CBFA bijhield van de 
publieke vennootschappen2689. Inmiddels werden het genoemde artikel en de lijst 
afgeschaft2690, maar staat de verplichting te lezen in art. 438, derde lid W.Venn. (dat de 
raad van bestuur overigens opdraagt in een authentieke akte vast te stellen dat de door de 
vennootschap uitgegeven effecten niet meer verspreid zijn onder het publiek). Niet-
naleving van dit artikel leidt niet alleen tot gemeenrechtelijke aansprakelijkheid2691, maar 
wordt zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 648, 4° W.Venn.). 
 
HELLEMANS argumenteert dat de algemene vergadering bevoegd is voor het weglaten van 
de publieke hoedanigheid uit de statuten, maar dat zij in de net gemelde gevallen deze 
bevoegdheid aan de raad van bestuur kan delegeren2692. O.i. zou men zelfs verder mogen 
gaan en ten gevolge van de juridische verplichting tot statutenwijziging de raad van 
bestuur er zelfstandig bevoegd voor achten krachtens zijn algemene uitvoerings-
bevoegdheid. In alle genoemde hypotheses (uitkoopbod, verval van obligaties en 
overdracht tussen aandeelhouders) werd de “beslissing” om niet langer publiek te zijn 
immers buiten vennootschap genomen2693. De aanpassing in de statuten veronderstelt dan 
geen verdere beslissing meer, maar is slechts de uitvoering van een wettelijke verplichting 
gecombineerd met de vaststelling van feiten. De raad van bestuur moet in de tweede 
hypothese van art. 438, derde lid W.Venn. in elk geval al naar de notaris voor een 
authentieke akte tot vaststelling “dat uit de voorgelegde stavingstukken blijkt dat de door 
de vennootschap uitgegeven effecten niet meer verspreid zijn onder het publiek” (art. 438, 
derde lid W.Venn.). Naar analogie met de hierboven besproken voorbeelden zou de raad 

                                              
2687 D. NAPOLITANO, De publieke vennootschap, Gent, Larcier, 2003, 107. 
2688 Zie D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: Introductie tot de “going private”-operatie naar 
Belgisch recht”, TRV 2002, (161) 171. 
2689 HELLEMANS, De algemene vergadering, 597-598; D. NAPOLITANO, De publieke vennootschap, Gent, Larcier, 
2003, 110. 
2690 Art. 59 wet 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, BS 26 april 2007. 
2691 D. NAPOLITANO, De publieke vennootschap, Gent, Larcier, 2003, 110; V. DE SCHRYVER, “De vennootschap die 
een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen” in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het 
gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, (71) 94. 
2692 HELLEMANS, De algemene vergadering, 597. 
2693 Anders is het wanneer de vennootschap haar publieke hoedanigheid verliest nadat ze zelf het initiatief heeft 
genomen tot een going private-operatie (bv. d.m.v. een fusie gevolgd door een besluit om niet langer genoteerd te 
zijn of d.m.v. een inkoop van eigen aandelen met intrekking of met kapitaalvermindering). Daar vergt het verlies van 
de hoedanigheid van publieke vennootschap immers een bewuste beslissing, die tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoort. Desgevallend kan de raad van bestuur de statutenwijziging dan eventueel wel zelf doorvoeren 
in uitvoering van de going private-beslissing van de algemene vergadering. 
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van bestuur o.i. bij die gelegenheid meteen ook zelf de statutenwijziging kunnen laten 
akteren. 
 

4. Suggestie de lege ferenda 

719. ERKENNING VAN DE UITVOERINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN – Uit 
bovenstaande voorbeelden blijkt dat er barsten zijn gekomen in de absolute bevoegdheid 
van de algemene vergadering om de statuten te wijzigen, zoals die wettelijk is neergelegd 
in artt. 558-560 W.Venn. Een aantal bevoegdheden van het bestuursorgaan die zijn 
ingegeven door de zorg om transactiekosten te besparen, zoals de bevoegdheid voor 
bepaalde fusieverrichtingen, voor binnenlandse zetelverplaatsing en voor kapitaal-
verhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zouden weinig zin hebben als 
men de bevoegdheid van het bestuursorgaan tot aanpassing van de statuten niet erkent. 
Bovenop de boven (nr. 537 e.v.) bepleite wijziging de lege ferenda inzake wijziging van 
de statutaire zetel, zou een voorzichtige uitzondering op het absolute principe van artt. 
558-560 W.Venn., wat de uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan betreft, de 
coherentie én de efficiëntie van het vennootschapsrecht ten goede komen. 
 

BESLUIT 

720. Dit hoofdstuk deed een aantal vondsten in het nog weinig ontgonnen terrein van de 
voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering. De principiële 
bevoegdheid in deze fases van de besluitvorming berust bij het bestuursorgaan. Vooral in 
de voorbereidingsfase werden daar een aantal belangrijke nuances bij aangebracht. De 
aandeelhouders beschikken er immers niet enkel over een initiatiefbevoegdheid, maar, zo 
werd geargumenteerd, de algemene vergadering kan ook voorstellen van het 
bestuursorgaan amenderen en zelfs “instructie” geven aan het bestuursorgaan om 
beslissingen binnen haar bevoegdheidssfeer voor te bereiden. Voor de uitvoeringsfase 
verduidelijkte dit hoofdstuk dat het bestuursorgaan een expliciete delegatie behoeft 
wanneer de algemene vergadering hem iets meer overlaat dan de loutere uitvoering (de 
“partiële ad hoc delegatie”), maar voor het overige ook zonder delegatie verplicht is om 
uitvoering te geven aan besluiten van de algemene vergadering. 
 
Wat de afbakening van de voorbereidings- en uitvoeringsfase betreft ten opzichte van de 
beslissing zelf, werd vanuit rechtseconomische efficiëntie-overwegingen een lans 
gebroken voor een criterium gebaseerd op de keuzevrijheid in de navolgende fase en werd 
door inductie vastgesteld dat dit criterium past in het Belgische vennootschaps-
rechtssysteem. Een verdergaande bevoegdheid in de vorm van een tussentijdse beslissing 
of een partiële ad hoc delegatie behoeven wettelijke toelating resp. ondubbelzinnige 
delegatie. Een benadering vanuit dit perspectief werpt een nieuw licht op de 
toelaatbaarheid van dealbescherming, de mogelijkheid van goedkeuring van 
bestuurdersbezoldigingen via de jaarrekening, de reikwijdte van de bevoegdheid van het 
bestuursorgaan inzake betaalbaarstelling van dividenden enz.  
 
Uit een inductieve analyse volgde ook dat de uitvoeringsbevoegdheid van het 
bestuursorgaan zich uitstrekt tot de bevoegdheid tot uitvoering van wettelijke 
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verplichtingen, rechterlijke uitspraken, beschikkingen van overheidsinstanties en zelfs de 
vaststelling van rechtsfeiten. Een goed begrip en consequente toepassing van deze noties 
leert o.m. dat de amenderingsbevoegdheid van de algemene vergadering bij jaarrekening 
zich beperkt tot de winstbestemming en dat de uitvoeringsbevoegdheid de grondslag 
vormt voor de bevoegdheid van het bestuursorgaan om het faillissement aan te vragen. 
Wegens de dubbelzinnige relatie van de uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan 
en de bevoegdheid van de algemene vergadering tot statutenwijziging, die aanleiding 
geeft tot discussies in de rechtsleer (vooral in de context van de 90% geruisloze fusie) 
werd tot slot ook gepleit voor een verduidelijking in de wet dat de raad van bestuur 
binnen de grenzen van zijn uitvoeringsbevoegdheid zélf kan overgaan tot de wijziging 
van de vennootschapsstatuten. 
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HOOFDSTUK 3. BINDENDE KRACHT VAN DE BEVOEGDHEIDS-
VERDELING 

 

INLEIDING 

721. Tot dusver werd voornamelijk aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling zoals 
die door de wetgever is uitgetekend. Omdat men niet steeds alle vennootschappen over 
dezelfde kam kan scheren, rijst vaak de vraag in welke mate zij van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling kunnen afwijken. Afdeling 1 van dit hoofdstuk gaat kort in op de 
betekenis van aanvullend en dwingend recht in de context van de interne 
bevoegdheidsverdeling in vennootschappen. De meest voor de hand liggende manier om 
af te wijken van de wettelijke bevoegdheidsverdeling is door overdracht of delegatie van 
bevoegdheden van het ene orgaan aan het andere orgaan. Voor welke bevoegdheden dit 
mogelijk is, wordt uiteengezet en getoetst aan het ontworpen rechtseconomische kader in 
Afdeling 2. Soms kan een vennootschap op minder permanente wijze, voor één specifieke 
transactie willen ingrijpen in de wettelijke bevoegdheidsverdeling. Afdeling 3 onderzoekt 
daarom achtereenvolgens of de algemene vergadering instructie kan geven aan de raad 
van bestuur, of de raad van bestuur beslissingen waarvoor hij bevoegd is alsnog kan 
voorleggen aan de algemene vergadering, of beslissingen naar de algemene vergadering 
kunnen worden doorgeschoven wanneer de raad van bestuur verlamd is en of bepaalde 
beslissingen kunnen worden vermoed. 
 

AFDELING 1. DWINGEND RECHT, AANVULLEND RECHT EN OPENBARE ORDE IN DE 

BEVOEGDHEIDSVERDELING 

722. GEMEEN RECHT – In het gemeen recht is het onderscheid welbekend tussen enerzijds 
rechtsregels van aanvullend recht, waarvan partijen kunnen afwijken, en anderzijds 
rechtsregels van dwingend recht en van openbare orde, die de partijen niet kunnen 
vervangen door een andere regeling. Een bepaling is gewoon dwingend wanneer zij louter 
private belangen beschermt en van openbare orde wanneer ze de essentiële belangen van 
de Staat of de gemeenschap raakt, of de juridische grondslagen betreft waarop de 
economische of morele orde van de maatschappij rust2694. Aan dit onderscheid tussen 
dwingend recht en openbare orde worden drie gevolgen verbonden. Het eerste en 
belangrijkste gevolg betreft de kring der aanspraakgerechtigden: iedere belanghebbende 
kan een schending van een bepaling van openbare orde inroepen, terwijl die mogelijkheid 
bij een bepaling van dwingend recht enkel openstaat voor de door die bepaling 
beschermde personen. Schendingen van regels van openbare orde mogen dan ook in 
iedere stand van het geding en ook door de rechter worden ingeroepen. Een tweede 
verschilpunt is te vinden in de sanctie: waar een overtreding van een bepaling van 

                                              
2694 Cass. 9 december 1948, Arr. Cass. 1948, 615, Pas. 1948, I, 699, RCJB 1954, 251, noot P. DE HARVEN en RW 
1976-68, 2000; Cass. 22 december 1949, Pas. 1950, I, 266; Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 884, Arr. Cass. 1968, 
936 en RW 1967-68, 2000; Cass. 10 november 1978, Pas. 1979, I, 309 en RW 1979-80, 1479, noot A. VAN 
OEVELEN; Cass. 28 september 1979, Pas. 1980, I, 131; Cass. 10 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 236, noot T. DENYS en 
D. MEULEMANS, RW 1994-95, 431 en Pas. 1994, I, 237, TBH 1995, 15, noot F. GLANSDORFF en TRV 1995, 176, 
noot H. LAGA; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1962, I, 22, nr. 91; W. VAN 

GERVEN, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 73-83. 
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openbare orde tot absolute nietigheid leidt, wordt een schending van een regel van 
dwingend recht slechts met relatieve nietigheid gesanctioneerd en is zij m.a.w. vatbaar 
voor bevestiging. De verjaringstermijn voor de vordering van die nietigheid – en dat is 
meteen het derde verschilpunt – bedraagt dertig resp. tien jaar2695. 
 
723. BETEKENIS IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT – Het onderscheid tussen aanvullend en 
dwingend recht bestaat onverkort in vennootschapscontext en werd op treffende wijze 
gesystematiseerd door GEENS en WYCKAERT. Zij onderzochten het geheel van 
vennootschapsrechtelijke regels in hun relatie tot het gemeen recht, om zo de ruimte voor 
contractuele vrijheid m.b.t. elk van deze regels te bepalen2696. Omdat het verdere betoog 
meermaals naar deze indeling zal verwijzen, is het waard deze hier kort te schetsen. 
GEENS en WYCKAERT ontwaren vier “beginselen van gemeen recht” waarvan de 
bepalingen inzake vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid afwijken: de 
contractuele band intuitu personae, de eenheid van vermogen, de bindende kracht van de 
overeenkomst en de beheersautonomie van de eigenaar. Het vennootschapsrecht wijkt 
daarvan af respectievelijk door de continuïteit van de rechtspersoonlijkheid, de beperkte 
aansprakelijkheid, het meerderheidsbesluit en de macht van het bestuursorgaan. Om tot 
een evenwichtig geheel te komen, verfijnt het vennootschapsrecht deze “derogerende 
beginselen” op twee manieren. Een eerste bestaat in de “toenadering” tot het 
gemeenrechtelijke beginsel2697. Hoewel partijen in principe zelf vrij toenadering kunnen 
zoeken tot de gemeenrechtelijke beginselen2698, wordt die vrijheid beperkt in die materies 
waar de wetgever zelf een toenaderingsregel uitvaardigt2699. Een tweede correctie op de 
werking van de derogerende beginselen bestaat in de “remediëring” d.m.v. regels die niet 
als zodanig bestaan in het gemeen recht2700. Ook deze zijn van dwingend recht, omdat ze 
de radicaliteit van de afwijking matigen. Afwijking ervan is slechts mogelijk binnen de 
door de wetgever uitgezette lijnen of door verzaking2701. 
 
Het gemeenrechtelijke onderscheid tussen dwingendrechtelijke regels en regels van 
openbare orde valt moeilijker te transponeren naar het vennootschapsrecht. Met haar 
limitatieve opsomming van nietigheidsgronden, haar expliciete toelating van 
nietigheidsvorderingen aan elke belanghebbende en haar bijzondere verjaringstermijnen 
heeft het vennootschapsrecht een eigen nietigheidsregime gecreëerd dat moeilijk in deze 
indeling past2702. Hooguit twee van de drie gevolgen van het gemeenrechtelijke 

                                              
2695 HELLEMANS, De algemene vergadering, 318-321; V. SIMONART, “L’ordre public et le droit des sociétés”, TBH 
1994, (96) 98-99; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 431-442. 
2696 K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, 527-558. Zie ook GEENS en WYCKAERT, 
Algemeen deel, 38-85; K. GEENS en M. WYCKAERT, “Doorwerking van het gemeen contractenrecht in het 
vennootschappelijk rechtspersonenrecht” in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN 

BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen 2013, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2013, (235) 255-280. 
2697 K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, (527) 528. 
2698 Ibid., 532. 
2699 Ibid., 534. 
2700 Ibid., 535. 
2701 Ibid., 535 en 542-543. 
2702 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 332-336; V. 
SIMONART, “L’ordre public et le droit des sociétés”, TBH 1994, (96) 100-121. De auteur stelt een andere indeling 
voor in het vennootschapsrecht, met verschillende gradaties van openbare orde, maar zonder er concrete 
rechtsgevolgen aan te verbinden (ibid., 121-129). 
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onderscheid, nl. de kring der aanspraakgerechtigden en eventueel de mogelijkheid tot 
bevestiging, kunnen nuttige aanwending vinden in het vennootschapsrecht, zodat van het 
dwingendrechtelijke of openbare orde-karakter van een regel afhangt of enkel de 
beschermde persoon een schending ervan kan inroepen en eventueel of bevestiging 
mogelijk is2703. Vast staat wel dat het vennootschapsrecht van het gemeen recht afwijkt 
wat het derde gevolg betreft, nl. de verjaringstermijnen voor nietigheidsvordering. Voor 
besluiten van de algemene vergadering voorziet het Wetboek van vennootschappen in een 
vervaltermijn van zes maanden (art. 198, § 2, laatste lid W.Venn.), die mogelijks ook 
geldt voor besluiten van de raad van bestuur2704. Het onderscheid tussen dwingend recht 
en openbare orde is bijgevolg van geen tel in het vennootschapsrecht wat het 
verjaringsregime betreft2705. 
 
724. BETEKENIS VOOR DE BEVOEGDHEIDSVERDELING IN VENNOOTSCHAPPEN – Algemeen 
genomen wordt de wettelijke bevoegdheidsverdeling minstens van dwingend recht 
beschouwd2706. Ook in Frankrijk, Nederland en Duitsland is de wettelijke bevoegdheids-
verdeling in beginsel van dwingend recht2707. Hoewel de Verenigde Staten bekend staan 
om hun grote vrijheid om het recht zelf gestalte te geven, is zelfs daar de 
bevoegdheidsverdeling grotendeels van dwingend recht2708. 
 
Het dwingend karakter van de bevoegdheidsverdeling zou ook een dam moeten opwerpen 
tegen de steeds toenemende bevoegdheden van de raad van bestuur2709, al ondersteunt dat 
o.i. enkel het dwingend karakter van de bevoegdheden van de algemene vergadering (zie 
nr. 725). Een andere reden die wordt aangevoerd ter ondersteuning van een dwingende 
bevoegdheidsverdeling is de vereiste transparantie in het licht van de Prokura-leer, 
volgens dewelke derden kunnen uitgaan van de wettelijke bevoegdheidsverdeling2710. De 

                                              
2703 HELLEMANS, De algemene vergadering, 324-325; T. TILQUIN, “La société privée et la société faisant ou ayant 
fait publiquement appel à l’épargne – Evolutions récentes”, TBH 1993, 115-116. De regel van art. 178, eerste lid 
W.Venn. dat “elke belanghebbende” de nietigverklaring van besluiten kan vragen wegens 
bevoegdheidsoverschrijding is een gewone regel van gerechtelijk recht die in deze mildere opvatting niet afdoet van 
het genoemde onderscheid (HELLEMANS, De algemene vergadering, 324). 
2704 Kh. Dendermonde, 10 september 2009, TRV 2010, 589. Deze uitspraak wordt op dit punt afgekeurd in S. DE 

DIER, “Nietigheid van bestuursbesluiten in een NV: enkele aantekeningen” (noot onder Kh. Antwerpen 8 januari 
2010), TRV 2010, (580) 583-584. 
2705 HELLEMANS, De algemene vergadering, 321-324. 
2706 S. COOLS, “La répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés 
américaines”, RPS 2007, (149) 163; A. FRANÇOIS en J. DELVOIE, “De wet corporate governance in het licht van het 
ruimere corporate governance debat” in De wet corporate governance ont(k)leed, Mechelen, Kluwer, 2004, (3) 31-
32; HELLEMANS, De algemene vergadering, 602; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1992, 643-645; 
VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 754-755 (de auteurs zijn van oordeel dat helemaal niet 
afgeweken kan worden van de bevoegdheid van het bestuursorgaan, een stelling die verder zal worden genuanceerd 
wat diens residuaire bevoegdheden betreft). 
2707 P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, Parijs, Dalloz, 2013, 486 (Frankrijk); art. 2:25 BW; K. 
GEENS en K. SCHWARZ, “Het leerstuk van het tegenstrijdig belang en zijn consequenties naar Nederlands en Belgisch 
recht; enige rechtsvergelijkende beschouwingen” in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS, Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (285) 286 (Nederland); J. SEMLER, 
“Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener Handbuch des 
Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nr. 1 (Duitsland). 
2708 L. BEBCHUK, “Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter 
Amendments”, Harvard Law Review 1989, (1820) 1821; R. BUXBAUM, “Facilitative and Mandatory Rules in the 
Corporation Law(s) of the United States”, American Journal of Comparative Law 2002, (249) 252; J. GORDON, “The 
Mandatory Structure of Corporate Law”, Columbia Law Review 1989, (1549) 1592. 
2709 HELLEMANS, De algemene vergadering, 602-603. 
2710 HELLEMANS, De algemene vergadering, 602-603. 
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Prokura-leer staat o.i. niet in de weg aan suppletief recht – de leer houdt net in dat 
afwijkingen van de wettelijke bevoegdheidsverdeling toegestaan zijn, maar dat derden 
deze kunnen negeren2711 – maar heeft inderdaad wel tot gevolg dat al te veel afwijkingen 
het nut van de leer ondergraaft. Daarin ligt meteen een eerste particulariteit van de 
betekenis van dwingend recht in de context van de vennootschapsrechtelijke 
bevoegdheidsverdeling: het onderscheid is er slechts van belang voor de interne 
verhoudingen2712 en komt dus aanzienlijk minder belang toe dan in andere juridische 
kwesties. 
 
Aan de bevoegdheidsverdeling in vennootschappen wordt in België zelden een openbare 
orde-karakter toegedicht2713, al zijn er auteurs die dat wel doen omdat zij vinden dat deze 
bevoegdheidsverdeling de grondslagen van de vennootschapsrechtelijke economische 
orde raakt2714. Een gevolg daarvan zou zijn dat een onbevoegd door de raad van bestuur 
genomen besluit niet door de algemene vergadering kan worden bevestigd en dat de 
algemene vergadering het vernietigbare of vernietigde besluit opnieuw moet nemen opdat 
het niet langer vernietigbaar resp. geldig zou zijn2715. Een aantal auteurs merken op dat de 
bevoegdheidsverdeling niet van openbare orde kan zijn, nu art. 522, tweede lid W.Venn. 
zelf een statutaire herverdeling van bevoegdheden toelaat2716. 
 
Wat er ook van zij, afstand van een bevoegdheid, hetgeen in principe zou kunnen als deze 
slechts van dwingend recht is, maar niet als ze van openbare orde is, is een moeilijk 
denkbaar concept2717. Afstand is iets anders dan afwijking: afstand kan ook achteraf. Bij 
afstand wordt er niet echt afgeweken van de regels, maar wordt er afstand gedaan van een 
reeds volgens die regels ontstaan recht of een recht dat anders volgens die regels zou 
ontstaan2718. Bij de bevoegdheidsverdeling gaat het niet over het al dan niet ontstaan van 
rechten: de bevoegdheid moet aan een orgaan toekomen2719, zodat deze niet verdwijnt, 
maar enkel kan verschuiven. Het dichtst bij afstand komen de figuren van overdracht van 
bevoegdheden en van ratificatie van een onbevoegd genomen besluit, hetgeen weinig 
verschilt van het opnieuw nemen van het besluit. 
 
725. O.i. kan men het bindend karakter van de bevoegdheidsverdeling niet in algemene 
bewoordingen vaststellen, maar moet men differentiëren tussen bevoegdheden van de 
algemene vergadering en deze van de raad van bestuur en daarbinnen nog eens 

                                              
2711 Voor een uitstekende samenvatting van deze materie, zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 470-479. 
2712 Het is niet zeker of dat ook geldt voor afwijkingen van de bevoegdheden van de algemene vergadering. Zie 
hoofdstuk I.3. 
2713 V. SIMONART, “Le contrat de management. Aspects de droit des obligations et de droit des sociétés”, TBH 1991, 
(1031) 1048. 
2714 HELLEMANS, De algemene vergadering, 603. Zie ook WAUWERMANS, Manuel pratique, 313. 
2715 HELLEMANS, De algemene vergadering, 603. 
2716 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 339. Zie ook T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het 
perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 229. 
2717 In de systematiek van GEENS en WYCKAERT kan men in principe verzaken aan remediërende mechanismen, 
waartoe de meeste bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, tenzij zij van openbare orde zijn (K. GEENS 
en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 
tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, (527) 542-543). 
2718 J. DABIN, “Autonomie de la volonté et lois impératives, ordre public et bonnes mœurs, sanctions de la dérogation 
aux lois, en droit privé interne”, Ann.Dr. Sc.Pol., VIII, 1939-40, (190) 204-206. 
2719 Een uitzondering kan gemaakt worden voor die bevoegdheden die de vennootschap zich volledig zou kunnen 
ontzeggen, zoals de doelomschrijving de bekwaamheid beperkt. 
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onderscheiden tussen verschillende categorieën van bevoegdheden. Deze distincties 
komen aan bod in Afdeling 2. 
 

AFDELING 2. OVERDRACHT EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN 

726. INLEIDING – Een vennootschap kan op algemene wijze van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling afwijken door organen bevoegdheden te laten overdragen of 
delegeren2720. Deze afdeling onderzoekt de overdracht en delegatie tussen algemene 
vergadering en raad van bestuur, maar niet de taakverdeling binnen de raad van bestuur, 
de verdeling binnen of naar comités in de schoot daarvan of daarbuiten. Na een beknopte 
begripsomschrijving in § 1, gaan §§ 2 en 3 na welke ruimte er bestaat voor de afwijking 
van de wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur 
respectievelijk. 
 

§ 1. Begrippen 

727. DELEGATIE VS. OVERDRACHT – Bij de typologisering van bevoegdheden werd het 
verschil tussen delegatie en overdracht reeds kort aangestipt (nr. 578). Wanneer een 
orgaan bevoegdheden delegeert, bewaart het zijn eigen bevoegdheid in de betrokken 
materies2721. Het delegerende orgaan en het orgaan waaraan gedelegeerd werd, worden 
dan concurrerend bevoegd2722 (zie meer uitgebreid nr. 575). Niettemin bestaat er een 
voorrang voor de algemene vergadering, in die zin dat de gedelegeerde bevoegdheid moet 
worden uitgeoefend in de geest van de oorspronkelijke titularis2723. Na een overdracht van 
bevoegdheden daarentegen kan de oorspronkelijke houder van de bevoegdheden niet 
meer zelf optreden in de overgedragen materies. Overdracht lijkt om die reden sterk op 
een afstand van bevoegdheden2724 (zie nr. 724). 
 

§ 2. Bevoegdheden van de algemene vergadering 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

728. KEUZE VOOR DWINGEND RECHT – Bij de uitwerking van het rechtseconomische 
kader in hoofdstuk I.2 werd gepleit voor een principieel dwingende bevoegdheids-
verdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in aandelengenoteerde 
vennootschappen. Voor de toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering geldt 

                                              
2720 In Nederland bestaat er nog een derde vorm van afwijking, nl. door van een zelfstandige bevoegdheid een met 
het bestuur gedeelde bevoegdheid te maken. Zo kunnen de statuten bepalen dat bepaalde clausules slechts kunnen 
worden gewijzigd op voorstel van het bestuur (P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en 
de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 386). Zie art. 2:121, § 2 BW. 
2721 HELLEMANS, De algemene vergadering, 556; H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het 
bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, (223) 230. 
2722 H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. 
M. 2002, (223) 230; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 121. 
2723 K. GEENS, “Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen overvallen: het wettig belang van de ‘bieder’ 
(Cerus) en het vennootschapsbelang van de ‘doelwitvennootschap’ (GMB)” (noot onder Brussel 1 maart 1988), TRV 
1988, (133) 136. 
2724 HELLEMANS, De algemene vergadering, 556; H. VAN DRIESSCHE, “Bevoegdheidsdelegatie door het 
bestuursorgaan van de N.V. en de B.V.B.A.”, Not. Fisc. M. 2002, (223) 230. 
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deze aanbeveling des te meer, omdat zij berusten op belangenconflicten in hoofde van de 
bestuurders (nrs. 136 e.v.). Dat men dat soms intuïtief aanvoelt, mag blijken uit de steeds 
weerkerende stelling dat men aan de raad van bestuur geen bevoegdheden mag toekennen 
die “in strijd zouden zijn met hun mandaat”, zoals de statutenwijziging, de goedkeuring 
van de jaarrekening en de benoeming van de commissaris2725. Afwijkingen moeten 
beperkt blijven tot uitzonderlijke situaties waar goede argumenten voorhanden zijn. Wat 
niet-aandelengenoteerde vennootschappen betreft, werd een lans gebroken voor meer 
contractuele vrijheid, maar dan, wat de algemene vergadering betreft, hooguit in materies 
met zijdelingse belangenconflicten (nrs. 143 e.v.). 
 
De dwingende aard van de bevoegdheden van de algemene vergadering past in elk geval 
in de matrix van GEENS en WYCKAERT (zie daarover algemeen nr. 723). Het voor de 
bevoegdheidsverdeling relevante “beginsel van gemeen recht” is in deze benadering de 
beheersautonomie van de eigenaar. Tegenover dat beginsel staat in vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid het “derogerende beginsel” van de macht van het bestuurs-
orgaan2726. Zoals ook vanuit rechtseconomische oogpunt werd opgemerkt (nr. 73), is deze 
afwijking onontbeerlijk om de vennootschappelijke onderneming op efficiënte wijze te 
laten functioneren2727. Om alles in goede banen te leiden, bevat het vennootschapsrecht 
ook zgn. “toenaderingsregels” en “remediërende beginselen”. De meeste bevoegdheden 
van de algemene vergadering zijn een voorbeeld van zo’n toenaderingsregel2728. Bij de 
remediëring hoort de rest, nl. de verplichting om rekenschap te geven aan de algemene 
vergadering, de goedkeuring door deze laatste van de jaarrekening, evenals de kwijting en 
de winstverdeling2729. Zowel de toenaderingsregels als de remediërende beginselen zijn 
volgens GEENS en WYCKAERT dwingend van aard, zodat ook in deze systematiek de 
bevoegdheden van de algemene vergadering van dwingend recht behoren te zijn. 
 
729. UITZONDERINGEN VIA DELEGATIE, NIET VIA OVERDRACHT – De bevoegdheid van de 
algemene vergadering is in het ontworpen kader het gevolg van een inherent 
belangenconflict in hoofde van de bestuurders. In het licht van de argumenten voor 
dwingend recht moet men spaarzaam omspringen met afwijkingen. Een volledige en 
ongecontroleerde overdracht van bevoegdheid naar het bestuursorgaan in een materie 
waarin het getroffen is door een belangenconflict, is alvast uit den boze. Anders is het 
voor de figuur van de delegatie, waarop men grotendeels dezelfde redenering kan 
toepassen als op de machtiging (nr. 595): wanneer zowel transactiekosten als agency-
kosten hoog liggen, wordt een middenweg gezocht door het bestuursorgaan toch een 
zekere rol te geven en zo de transactiekosten te dempen, maar slechts binnen de grenzen 
uitgestippeld door de algemene vergadering, om het belangenconflict zoveel mogelijk 
binnen de perken te houden. Het verschil tussen delegatie en machtiging sensu stricto is, 
zoals reeds uiteengezet (nr. 579), dat de algemene vergadering bij de eerste figuur ook 
over een zelfstandige bevoegdheid beschikt, en ook blijft beschikken nadat de 
bevoegdheid werd gedelegeerd. De delegatie is daarom efficiënt voor materies waarbij de 
transactiekosten vaak, maar niet altijd groot zijn (vnl. omdat de vennootschap niet altijd 

                                              
2725 A. VAN HULLE en K. VAN HULLE, De coöperatieve vennootschap, Antwerpen, Kluwer, 1996, 338. 
2726 K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, (527) 528 en 530-531. 
2727 Ibid., 531. 
2728 Ibid., 535 en 555. 
2729 Ibid., 541. 



533 

zo snel hoeft te kunnen beslissen), terwijl de agency-kosten hoog blijven. Aandeelhouders 
die de ondernemingswaarde maximaliseren, zullen dan voor delegatie kiezen wanneer de 
voordelen van een besluit door het bestuursorgaan de agency-kosten overschrijden, 
m.a.w. wanneer zulks efficiënt is2730. De voorbeelden van machtiging daarentegen (zie 
nrs. 590-594) betroffen transacties waar de materialiteit of het belangenconflict steeds 
beperkt was of beperkt kon worden en een eigen zelfstandige bevoegdheid niet nodig 
bleek2731. 
 

B. Principieel dwingend karakter 

730. DWINGEND KARAKTER VAN TOEGEWEZEN BEVOEGDHEDEN – De boven (nr. 724) 
gedane vaststelling van het principieel dwingend karakter van de bevoegdheidsverdeling 
tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur is alvast in lijn met het ontworpen 
rechtseconomische kader wat de aandelengenoteerde NV’s betreft (nrs. 136 e.v.). Voor 
andere NV’s zou daar de lege ferenda verandering in mogen komen (zie nrs. 122 e.v.), 
maar zolang dat niet het geval is, blijft navolgende bespreking van het positieve recht ook 
voor deze vennootschappen relevant. 
 
Dat de algemene vergadering haar wettelijk voorbehouden bevoegdheden (m.a.w al haar 
bevoegdheden; zie nr. 732) niet mag overdragen, is alvast boven alle twijfel verheven2732. 
Het Wetboek van vennootschappen zelf verduidelijkt dat nochtans maar sporadisch. Zo 
kan tot kapitaalvermindering “slechts worden besloten door de algemene vergadering op 
de wijze vereist voor de wijziging van de statuten” (art. 612 W.Venn., eigen cursivering). 
Het dwingend karakter kan ook op andere wijzen blijken. Zo volgt het bij quasi-inbreng 
uit de strafsanctie bij miskenning van de bevoegdheid van de algemene vergadering 
(art. 647, 2° W.Venn.). 
 
De vaststelling dat de toegewezen bevoegdheden van dwingend recht zijn, kan ook helpen 
bij de interpretatie van wetsbepalingen die op ambigue wijze ruimte laten voor 
afwijkingen. Wanneer art. 519 W.Venn. bv. voorziet in een recht van coöptatie van 
bestuurders “indien de statuten niets anders bepalen”, wijst dat op een suppletiviteit die 
slechts in één richting werkt. Het is nl. mogelijk om af te doen van de 
coöptatiebevoegdheid van de raad van bestuur door de coöptatie uit te sluiten of te 
beperken2733, maar de statuten kunnen het recht van coöptatie van de bestuurders niet 
uitbreiden. Dat zou inbreuk maken op de dwingende, want toegewezen 
benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering2734 (zie nrs. 325 e.v.). 
 
                                              
2730 M. HARRIS en A. RAVIV, “Control of Corporate Decisions: Shareholders vs. Management”, Review of Financial 
Studies 2010, 4115-4147. De auteurs verliezen echter uit het oog dat het bestuur en het management niet alleen een 
informatievoordeel hebben, maar ook beter presteren wat de andere besluitvormingskosten betreft. Als gevolg 
daarvan kiezen ze o.i. te vaak voor de bevoegdheid van de algemene vergadering, met het argument dat de algemene 
vergadering de beslissing wel zal delegeren wanneer dat efficiënt is. Daarbij wordt onterecht geen rekening 
gehouden met de transactiekosten van de delegatiebeslissing zelf. 
2731 Zie F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme tentative de redéfinition” 
in XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 26. 
2732 F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
2733 RESTEAU, Traité, II, 59; TILLEMAN, Bestuur, 171; WAUWERMANS, Manuel pratique, 212. 
2734 TILLEMAN, Bestuur, 167. 
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731. Zoals reeds toegelicht (nrs. 156 en 258) beschikte de algemene vergadering tot 1973 
zowel over residuaire als over toegewezen (of voorbehouden) bevoegdheden. Toen al 
bestond er geen twijfel over het dwingend karakter van de toegewezen bevoegdheden (in 
tegenstelling tot de residuaire bevoegdheden; zie nr. 753), zodat zij niet aan de raad van 
bestuur konden worden toevertrouwd2735. Hooguit kon de algemene vergadering een 
bijzondere volmacht verlenen binnen het kader van een genomen beslissing, een figuur 
die boven de partiële ad-hocdelegatie werd gedoopt2736. Wanneer de wetgever materies 
expliciet aan de algemene vergadering toewees, ging het immers om essentiële 
bevoegdheden, noodzakelijke onderdelen van de werking van de vennootschap2737. Zo 
kregen de bevoegdheden van de algemene vergadering voor de benoeming en het ontslag 
van bestuurders, het verlenen van kwijting, de winstbestemming en in mindere mate ook 
de vaststelling van de bestuurdersvergoeding, het onderzoek en/of de goedkeuring van de 
jaarrekening, de wijziging van statuten2738, de ontbinding en de verlenging van de 
vennootschap herhaaldelijk het etiket “onaantastbaar” en/of “essentieel” opgeplakt2739. 
Ook haar bevoegdheid om tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering te beslissen, kon 
de algemene vergadering niet opgeven2740 – de notie toegestaan kapitaal was toen 
onbekend (nr. 736). Gezien het essentiële karakter van de uitdrukkelijk toegewezen 
bevoegdheden was het niet meer dan logisch dat organen niet op elkaars domein kunnen 
treden voor deze bevoegdheden2741. 
 
732. Sinds 1973 heeft de algemene vergadering uitsluitend toegewezen bevoegdheden, 
zodat al haar bevoegdheden nu in principe dwingend zijn. Dat verklaart waarom het 
Wetboek van vennootschappen geen algemene bepaling bevat omtrent afwijkingen zoals 
bij de bevoegdheden van de raad van bestuur (art. 522, § 1, tweede lid W.Venn.). Bij de 
bespreking van expliciet toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering, zoals 
de benoeming (niet de tijdelijke coöptatie) en het ontslag van bestuurders2742, de 
kapitaalvermindering2743 (maar niet langer de kapitaalverhoging; zie nrs. 736-738), de 
vrijwillige ontbinding van de vennootschap2744, de fusie2745 en de splitsing2746, wordt 

                                              
2735 L. SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 
1975, 35; VAN RYN, Principes, I, 392 en 442-443. 
2736 GILSON, Les modifications aux statuts, 22; PASSELECQ, Traité, 375, nr. 2478. 
2737 FRANCK, Manuel pratique des Assemblées Générales, 175; F. GILSON, Les modifications aux statuts des sociétés 
anonymes, Brussel, Bruylant, 1919, 48. 
2738 Deze bevoegdheid kon wel in haar geheel uitgesloten worden (zie hoofdstuk II.3), maar kon zeker niet 
overgedragen worden aan het bestuursorgaan (WAUWERMANS, Manuel pratique, 320). 
2739 F. GILSON, Les modifications aux statuts des sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1919, 48; R. PIRET, 
L’évolution de la législation belge sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1846, 29; J. RONSE, “Nietigheid 
van besluiten van organen van de naamloze vennootschap” in Jaarboek van de Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van België en Nederland, 1965-66, Antwerpen, De Sikkel, 377-378; VAN RYN, Principes, I, 442-
443; WAUWERMANS, Manuel pratique, 206 en 320. 
2740 WAUWERMANS, Manuel pratique, 320. 
2741 VAN RYN, Principes, I, 443. 
2742 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 278. 
2743 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 639; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –
verlies, 395. 
2744 B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, 70. Volgens RYCX kon de algemene 
vergadering echter onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen de bevoegdheid tot ontbinding aan het 
bestuursorgaan delegeren (RYCX, Traité, II, 167). 
2745 Wetsontwerp, Parl.St. Kamer 1989-90, 1214/1, 11; K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 94; T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 127. 
2746 T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 127. 
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steevast opgemerkt dat zij exclusief en dus niet delegeerbaar zijn. Voor de 
statutenwijziging wordt dat niet altijd even absoluut gesteld (zie nr. 744). 
 
Eenzelfde vaststelling wordt gedaan voor impliciete bevoegdheden, hetgeen past in de 
boven gemaakte systematisering daarvan als toegewezen bevoegdheden (nr. 274). 
Impliciet toegewezen bevoegdheden zijn even dwingend als de expliciet toegewezen 
bevoegdheid waaruit ze afgeleid worden. De impliciete bevoegdheid van de algemene 
vergadering voor de winstbestemming is essentieel en kan dus niet zonder expliciete 
wettelijke basis gedelegeerd worden aan de raad van bestuur2747. Ook in Duitsland, waar 
toegewezen bevoegdheden dwingend zijn (nr. 724), strekt dat dwingende karakter zich uit 
tot de impliciet toegewezen bevoegdheden2748. 
 

Hoewel vanuit de praktijk vaak andere verzuchtingen weerklinken, is ook de bevoegdheid 
van de algemene vergadering om de bezoldiging van de bestuurders vast te stellen een 
exclusieve bevoegdheid2749. De algemene vergadering kan deze m.a.w. op geen enkele 
wijze overdragen of eraan verzaken2750, omdat het gaat om een essentiële bevoegdheid 
van de algemene vergadering. Een statutaire clausule die dat wel tracht te doen, is vatbaar 
voor nietigverklaring wegens bevoegdheidsoverschrijding2751. 
 

C. Eerste afwijkingsmogelijkheid: wettelijke toelating 

733. INLEIDING – Enige tijd nadat door de verschuiving van residuaire bevoegdheden in 
1973 de regel werd dat álle bevoegdheden van de algemene vergadering dwingend zijn, 
heeft de wetgever zelf een paar beperkte uitzonderingen aangebracht op die regel, in de 
vorm van delegatie en (vroeger althans) overdracht. Hierna worden beide vormen van 
afwijking onderzocht en wordt gepleit voor een restrictieve interpretatie, in lijn met 
bovenstaande rechtseconomische aanbevelingen (nr. 728). 
 

                                              
2747 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies, 257. 
2748 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 93. 
2749 Rb. Brussel 16 maart 2000, T.Not. 2001, (503) 506; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 164; TILLEMAN, 
Bestuur, 453; VAN RYN, Principes, I, 388-389. 
2750 Bankcommissie, Jaarverslag 1961, 129; B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van 
bezoldigingen door bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 277-278; H. OLIVIER en T. AFSCHRIFT, Vademecum de 
l’administrateur de société anonyme, Brussel, Creadif, 1996, 187; RONSE, “Overzicht”, TPR 1964, 124; 
WAUWERMANS, Manuel pratique, 198. 
2751 HELLEMANS, De algemene vergadering, 605; B. TILLEMAN, “De nietigheid van besluiten van de algemene 
vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn.W.”, TBH 1994, (987) 997. Volgens één auteur volgt de nietigheid ook 
uit het dwingend karakter van art. 517 W.Venn. en uit het verbod voor de lasthebber om op te treden als tegenpartij 
van de lastgever: B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door 
bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 277. 
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1. Delegatie 

a. Slechts één echte toepassing in het Wetboek van vennootschappen 

734. ECHTE TOEPASSING – De techniek van de delegatie is o.i. slechts voor één 
bevoegdheid van de algemene vergadering uitdrukkelijk geoorloofd, nl. voor de 
kapitaalverhoging, d.m.v. de figuur van het toegestaan kapitaal. Eventueel kan men 
daaraan de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants toevoegen, maar eigenlijk is 
zij slechts een modaliteit van het toegestaan kapitaal. 
 
735. VERMEENDE TOEPASSINGEN – Andere bevoegdheden van de algemene vergadering 
die vaak bij delegatie worden besproken zijn o.i. geen echte delegatie (zie de definitie in 
nr. 578). De interventie van de algemene vergadering voor een interimdividend en de 
oprichting van een directiecomité zijn geen delegatie van een zelfstandige bevoegdheid 
van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan in deze niet zelfstandig 
optreden, maar enkel samen met het bestuursorgaan, door hem een machtiging sensu 
stricto te verlenen (zie hfst III.1 en hfst III.2 re interimdiv). Het gaat dus niet om een 
afwijking van een suppletieve wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering, maar 
een dwingend voorgeschreven regeling van een gedeelde bevoegdheid. Het akkoord van 
de algemene vergadering met een korte spreiding in de tijd van variabele remuneratie kan 
evenmin als delegatie gekwalificeerd worden. Veeleer betreft het een goedkeuring van 
een specifiek onderdeel van een besluit dat tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering of de raad van bestuur behoort, naargelang de begunstigde bestuurder is of 
niet (zie nr. 594). 
 
Naast deze figuren bestaan nog twee grensgevallen. Het eerste is de machtiging van de 
raad van bestuur tot inkoop en inpandneming van eigen aandelen. Omdat de mogelijkheid 
voor de algemene vergadering om zelfstandig in te kopen niet boven elke discussie 
verheven staat, werd zij reeds besproken in hoofdstuk III.1 en gekwalificeerd als een 
atypische machtiging (nrs. 592-593). Een tweede is de statutaire machtiging die kan 
worden gegeven inzake conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder 
stemrecht. De kwalificatie daarvan wordt hier bestudeerd na het enige onbetwistbare 
voorbeeld van delegatie: het toegestaan kapitaal. 
 

b. Toegestaan kapitaal 

736. GESCHIEDENIS – De eerste uitzondering op de niet-delegeerbaarheid van de 
toegewezen bevoegdheden van de algemene vergadering dook op in de vorm van de 
figuur van het toegestaan kapitaal. Hoewel de Vennootschappenwet van 1873 deze 
mogelijkheid niet met zoveel woorden toeliet, namen rechtsleer en wetgever aan dat de 
algemene vergadering in de statuten de bevoegdheid kon delegeren aan de raad van 
bestuur om het kapitaal binnen bepaalde grenzen te verhogen2752. Sinds de wet van 25 mei 

                                              
2752 J. CORBIAU, “De la réduction du capital des sociétés anonymes sous la nouvelle loi du 25 mai 1913”, RPS 1914, 
164; PASSELECQ, Traité, 239, nr. 1302bis; TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 388; J. ’T KINT, 
Les modifications apportées au droit des Sociétés Anonymes par la loi du 5 décembre 1984 (et par la loi du 21 
février 1985), Brussel, Larcier, 1985, 38; WAUWERMANS, Manuel pratique, 332. 
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1913 (oud art. 59ter Venn.W.; later art. 72 Venn.W.) was dat niet meer mogelijk2753. De 
bevoegdheid van de raad van bestuur was sindsdien beperkt tot de uitvoering van een 
door de algemene vergadering welbepaalde kapitaalverhoging2754 (over de 
uitvoeringsbevoegdheid bij kapitaalverhoging, zie nrs. 681-685). In 1979 wilde het Groot 
Ontwerp naar Angelsaksische voorbeeld de figuur van het toegestaan kapitaal 
invoeren2755, maar zoals men weet haalde dit wetsontwerp als zodanig nooit de eindmeet 
(zie nr. 166). Het was pas de Wet van 5 december 1984 die het toegestaan kapitaal 
invoerde in het Belgische vennootschapsrecht2756, en wel ter implementatie van de 
Tweede Richtlijn2757. De regeling werd later verstrengd door de wetten van 18 juli 1991 
en 13 april 19952758. Boven werd reeds toegelicht dat de delegatie ook de bevoegdheid tot 
statutenwijziging omvat (nr. 711). 
 
737. BEOORDELING – De mogelijkheid voor de algemene vergadering om aan de raad van 
bestuur een beperkte bevoegdheid te delegeren inzake kapitaalverhoging strookt met de 
ratio van machtiging en delegatie, omdat er zowel sprake is van hoge transactiekosten als 
van hoge agency-kosten. De delegatie laat de vennootschap toe snel in te spelen op haar 
kapitaalbehoeften en op ontwikkelingen in de kapitaalmarkt en aldus transactiekosten te 
besparen. Bij kapitaalvermindering doet die nood zich niet voor en biedt de wetgever de 
mogelijkheid van delegatie dan ook niet aan2759. De agency-kosten worden bij het 
toegestaan kapitaal in bedwang gehouden door de algemene vergadering middels de 
vereiste van een statutaire clausule zelf te laten inschatten of en wanneer het risico op 
belangenconflicten beperkt is2760. Omdat dat risico kan evolueren, wordt vereist dat de 
algemene vergadering op gezette tijden, ten laatste na vijf jaar, haar beoordeling opnieuw 
maakt (art. 604, eerste lid W.Venn.). Daaraan wordt nog een ex post-strategie gekoppeld 
in de vorm van een rapporteringsverplichting wanneer het bestuursorgaan effectief 
gebruik maakt van de delegatie (art. 608 W.Venn.). Delegatie is ook een meer geschikte 
figuur voor het toegestaan kapitaal dan machtiging. Omdat de transactiekosten bij een niet 
dringende kapitaalverhoging veel lager liggen en de agency-kosten toch hoog blijven als 
het een grote kapitaalverhoging betreft, kan immers slechts een klein deel van de 
                                              
2753 Verslag der vereenigde commissiën bij het wetsontwerp houdende wijziging van de wetten op de 
vennootschappen van koophandel, Parl.St. Senaat 1904-05, nr. 79, 108; B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar 
Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, (183) 184; J. CORBIAU, “De la réduction du capital 
des sociétés anonymes sous la nouvelle loi du 25 mai 1913”, RPS 1914, 164; J. CORBIAU, “L’augmentation du 
capital des sociétés anonymes sous la nouvelle loi du 25 mai 1913”, RPS 1914, (39) 47; P. FRANCK, Manuel pratique 
des assemblées générales d’actionnaires dans les sociétés anonymes, Brussel, Avenir, 1944, 183-186; K. GEENS, 
“Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen overvallen: het wettig belang van de ‘bieder’ (Cerus) en het 
vennootschapsbelang van de ‘doelwitvennootschap’ (GMB)” (noot onder Brussel 1 maart 1988), TRV 1988, (133) 
135-136. Een dergelijke clausule was niet alleen nietig; zij kon volgens de rechtsleer soms zelfs geïnterpreteerd 
worden als een teken dat de vennootschap was opgericht zonder dat het werkelijke kapitaal was onderschreven, met 
eventuele oprichtersaansprakelijkheid tot gevolg (GILSON, Les modifications aux statuts, 23; WAUWERMANS, Manuel 
pratique, 331). 
2754 PASSELECQ, Traité, 239, nr. 1302bis-1302ter. Onder bepaalde voorwaarden kon de AV wel de raad van bestuur 
machtigen om een tweede kapitaalverhoging te bewerkstelligen (PASSELECQ, Traité, 239, nr.1305). 
2755 Art. 124, tweede lid Groot Ontwerp; Memorie van toelichting bij het Groot Ontwerp, 28 en 56 e.v. 
2756 Art. 9 wet 5 december 1984 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 
november 1935, BS 12 december 1984, 15.612. 
2757 Art. 25, § 2 Tweede Richtlijn. 
2758 B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, 
(183) 185. 
2759 TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies, 395. 
2760 Zie ook P.A. FORIERS, S. HIRSCH, V. MARQUETTE en R. JAFFERALI, Les offres publiques d’acquisition, Brussel, 
Larcier, 2008, 103. 
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bevoegdheid worden gedeeld, terwijl de algemene vergadering zelf nog steeds over de 
grotere kapitaalverhogingen of deze met onvermijdelijke belangenconflicten moet 
beslissen2761. 
 
Slechts in een aantal hypotheses, nl. de kapitaalverhoging door inbreng in natura of door 
opname van reserves en de kapitaalverhoging in niet-publieke vennootschappen, past de 
mogelijkheid om het toegestaan kapitaal aan te wenden niet in de logica van delegatie of 
machtiging, omdat er van urgentie en de bijhorende transactiekosten geen sprake is, en 
moet zij worden afgekeurd2762. 
 
738. BEPERKINGEN – In bepaalde situaties is het inherente belangenconflict van het 
bestuursorgaan bij kapitaalverhoging onmiskenbaar en legt de wetgever zelf beperkingen 
op aan de aanwendingsmogelijkheden van het toegestaan kapitaal. Het meest flagrante 
voorbeeld is wanneer de raad van bestuur door een kapitaalverhoging de controle over de 
vennootschap zou kunnen beïnvloeden2763 (zie nrs. 459 e.v.). Daarom kan het toegestaan 
kapitaal niet worden aangewend voor een voornamelijk niet-geldelijke inbreng door een 
aandeelhouder die reeds meer dan 10% van de stemrechten in de vennootschap aanhoudt 
(art. 606, 1° W.Venn.): deze inbreng zou misbruikt kunnen worden om de controle van de 
meerderheidsaandeelhouder te versterken2764. Ook de vereiste van een specifieke 
machtiging voor de beperking of opheffing van het voorkeurrecht (art. 605, 1° en 2° 
W.Venn.) moet worden gelezen in het licht van de mogelijke implicaties voor de 
aandeelhoudersstructuur2765. Om te beletten dat de raad van bestuur deze structuur in 
publieke vennootschappen volledig kan vergrendelen2766, kan de raad van bestuur het 
maatschappelijk kapitaal er ook ten hoogste verdubbelen (art. 603, eerste lid, in fine 
W.Venn.). De uitgifte beneden fractiewaarde, een techniek die nuttig kan zijn als de 
intrinsieke waarde beneden de fractiewaarde ligt, is niet beschikbaar bij toegestaan 
kapitaal (art. 606, 2° W.Venn.)2767, opnieuw op grond van controle-overwegingen: nieuwe 

                                              
2761 In Nederland daarentegen blijft de algemene vergadering niet zelf bevoegd tenzij de machtiging (in dat geval: 
delegatie) daar anders over beschikt: P. VAN SCHILFGAARDE, J. WINTER en J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, 
Deventer, Kluwer, 2013, 114. 
2762 B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, 
(183) 215; WYCKAERT, Kapitaal, 179-180; M. WYCKAERT, “De notaris kan tellen: Een wandeling doorheen de 
kapitaalbewegingen in de naamloze vennootschap”, Not. Fisc. M. 2006, (284) 287; Y. MERCHIERS, “De oprichting 
en de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap” in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH, Het nieuwe 
vennootschappenrecht na de wet van 5 december 1984, Antwerpen, Kluwer, 1985, (3) 21-22. Zie ook BRAECKMANS 
en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 566-567. Bij kapitaalverhoging door incorporatie van reserves gelden 
overigens dezelfde bezwaren als bij de bevoegdheid tot winstuitkering (zie hoofdstuk II.2; F. DE CUYPER, “Les 
pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme tentative de redéfinition” in XIVe journées d’études 
juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 24). 
2763 Een ander belangenconflict bestaat bij de winstuitkering (zie hoofdstuk II.2). Vandaar de vereiste specifieke 
machtiging om het kapitaal te kunnen verhogen door incorporatie van reserves (art. 605, 3° W.Venn.): zij beperkt de 
mogelijkheid voor de algemene vergadering om winst uit te keren (Zie B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar 
Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, (183) 203). 
2764 Zie B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, 
(183) 204; WYCKAERT, Kapitaal, 442. 
2765 Zie ibid., 208. 
2766 Zie ibid., 199. 
2767 In hoofdstuk III.2 werd toegelicht dat de kapitaalverhoging in verschillende stappen kan plaatsvinden. Is op het 
ogenblik van het besluit tot kapitaalverhoging de uitgifteprijs nog niet precies vastgesteld, maar zijn de contouren zó 
afgebakend (meestal d.m.v. een prijsvork) dat deze beneden de fractiewaarde kan uitkomen, zal men voor de 
veiligheid art. 582 W.Venn. moeten naleven en het besluit door de algemene vergadering laten nemen (L. LEGEIN, 
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aandeelhouders zouden met een mindere inbreng dezelfde stemrechten verwerven als 
bestaande aandeelhouders2768. Een specifieke machtiging is ook nodig zo het 
bestuursorgaan aandelen met andere rechten wil uitgeven, hetgeen zelfs dan nog een 
verregaande bevoegdheid is in het licht van de mogelijke gevolgen voor de 
machtsverhoudingen2769. De bijzondere machtiging is krachtens deze regel ook vereist 
voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht2770, hetgeen enigszins verwonderlijk is, 
omdat daar de gevolgen voor de controle beperkt blijven (tot die situaties waarin aandelen 
zonder stemrecht uitzonderlijk toch stemrecht dragen). Bij de onmogelijkheid om het 
toegestaan kapitaal te gebruiken voor een fusie door overname2771 speelt dezelfde 
controle-overweging als degene die bij fusie de bevoegdheid van de algemene 
vergadering rechtvaardigt, namelijk dat de bestaande aandeelhouders een kleiner 
percentage aanhouden in (de weliswaar grotere) vennootschap. In publieke 
vennootschappen worden gevechten om de controle op hun scherpst gevoerd bij 
overnamebiedingen. Vandaar dat het toegestaan kapitaal na een overnamebod aan nog 
meer beperkingen onderhevig is, zoals een kortere geldigheidsduur van drie jaar, een 
beperking van de kapitaalverhoging tot 10% van het maatschappelijk kapitaal en de 
onmogelijkheid om het voorkeurrecht uit te sluiten (art. 607 W.Venn.). 
 

c. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants 

739. MODALITEIT VAN TOEGESTAAN KAPITAAL – De bevoegdheid tot uitgifte van 
converteerbare obligaties of warrants kan slechts gedelegeerd worden binnen de perken 
van het toegestaan kapitaal (zie art. 581, tweede lid W.Venn.). Daarbovenop is een 
uitdrukkelijke statutaire machtiging vereist tot uitgifte van converteerbare obligaties of 
warrants (art. 603, tweede lid W.Venn) en kan de raad van bestuur geen warrants uitgeven 
met uitsluiting van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personen (art. 606, 3° 
W.Venn.). Een diepgaand onderzoek zou ons te ver leiden en werd reeds elders 
gevoerd2772, maar opnieuw kan worden vastgesteld dat de wetgever de raad van bestuur 
geen beschermingsmaatregelen tegen overnamebiedingen in de schoot wilde werpen2773. 
 

d. Conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht 

740. PARTIËLE AD HOC DELEGATIE – Een tweede (of derde) wettelijk voorziene delegatie 
aan de raad van bestuur werd ingevoerd bij Wet van 18 juli 1991, die aandelen zonder 

                                                                                                                                                   
“Quelques questions spéciales de droit des sociétés en rapport avec les opérations d’appel au marché des capitaux”, 
Bank Fin. R. 2008, (247) 254). 
2768 Daarbij kan wel worden opgemerkt dat, indien men deze redenering doortrekt, de wetgever ook een speciale 
machtiging had moeten opleggen om aandelen uit te geven zonder uitgiftepremie wanneer de intrinsieke waarde 
hoger ligt dan de fractiewaarde (B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht: een overzicht van de 
beperkingen”, TRV 1998, (183) 210-212). 
2769 Zie WYCKAERT, Kapitaal, 568. 
2770 B. CAEYMAEX, “Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht: een overzicht van de beperkingen”, TRV 1998, 
(183) 212; J. TYTECA, “Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen – converteerbare obligaties en warrants” in JAN 

RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (91) 117. 
2771 Zie o.m. HELLEMANS, De algemene vergadering, 560-561. 
2772 HELLEMANS, De algemene vergadering, 573-580. 
2773 HELLEMANS, De algemene vergadering, 577-578. 
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stemrecht invoerde2774. Meer bepaald kan de algemene vergadering in het kader van de 
conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht aan het 
bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om “het maximum aantal te converteren 
aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen” (art. 482, tweede lid 
W.Venn.). Sommige auteurs kleven de stelling aan dat het conversiebesluit zelf en de 
wijziging van de statuten besloten kunnen zijn in deze delegatie2775 – wat dat laatste 
betreft, net zoals boven al mogelijk werd bevonden in het kader van het toegestaan 
kapitaal (nr. 736). Volgens andere auteurs kunnen het eigenlijke conversiebesluit en de 
statutenwijziging niet gedelegeerd worden2776. 
 
Spijtig genoeg biedt de parlementaire voorbereiding geen uitsluitsel2777. Een letterlijke 
lezing van art. 482, tweede lid W.Venn. lijkt de tweede, restrictieve stelling te bevestigen: 
bij de delegeerbare materies is immers geen sprake van het conversie- of wijzigingsbesluit 
zelf. Daartegen kan worden ingebracht dat het conversie- of wijzigingsbesluit ook niet 
wordt vermeld in het eerste lid van genoemde bepaling, dat bij het besluit van de 
algemene vergadering enkel dezelfde twee elementen (nl. maximumaantal en 
conversievoorwaarden) vermeldt. Dit eerste lid heeft het echter over de hypothese dat tot 
een uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie is besloten, zodat het besluit 
wel impliciet vermeld is en de wet enkel de minimuminhoud van het besluit verduidelijkt. 
Het conversiebesluit zelf komt o.i. dan ook enkel aan de algemene vergadering toe. 
WYCKAERT merkt terecht (zie nr. 627) op dat een expliciete statutaire delegatie niet nodig 
zou zijn als het om een zuiver uitvoerende bevoegdheid gaat2778. De vaststelling van het 
maximumaantal te converteren aandelen en van de conversievoorwaarden overschrijdt 
echter de boven verdedigde definitie van uitvoeringshandelingen (nr. 677). De delegatie is 
dan ook een partiële ad-hocdelegatie, vergelijkbaar met de delegatie van de vaststelling 
van de precieze uitgifteprijs bij kapitaalverhoging in verschillende fases (zie nrs. 678 en 
684). In tegenstelling tot het conversiebesluit kan de statutenwijziging o.i. wel een zuivere 
uitvoeringshandeling worden, nl. wanneer de algemene vergadering het principiële 
conversiebesluit neemt en de raad van bestuur op basis van een delegatie het 
maximumaantal en de voorwaarden bepaalt. In dat geval is de statutenwijziging niet meer 
dan een uitvoering van de bevoegd genomen beslissingen, zodat de raad van bestuur deze 
zelf zou moeten kunnen doorvoeren (nrs. 704-719). Dat is dan wel op basis van diens 
algemene uitvoeringsbevoegdheid eerder dan op grond van art. 482 W.Venn. zelf. 
 

                                              
2774 Art. 6 wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 
november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de 
openbare overnameaanbiedingen, BS 26 juli 1991, 16.516; H. BRAECKMANS, “De nieuwe vennootschapswet van 18 
juli 1991”, RW 1991-92, (1001) 1012; C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in 
kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 94. 
2775 J. LIEVENS, De nieuwe vennootschapswet (Wet van 18 juli 1991), Gent, Mys en Breesch, 1991, 47; J. TYTECA, 
“Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen – converteerbare obligaties en warrants” in JAN RONSE INSTITUUT 
(ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1995, (91) 130; WYCKAERT, Kapitaal, 563-
564. 
2776 L. CORNELIS en J. PEETERS, “De verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen, het nemen van wederzijdse 
deelnemingen, de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van obligaties en warrants” in H. BRAECKMANS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, (143) 219-220. 
Genuanceerd: HELLEMANS, De algemene vergadering, 582. 
2777 Zie o.m. Verslag Verhaegen en Bayenet, Parl.St. Senaat 1990-91, 1107/3, 107-108. 
2778 WYCKAERT, Kapitaal, 564. 
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Ook vanuit rechtseconomisch oogpunt is een volwaardige bevoegdheidsdelegatie moeilijk 
hard te maken bij de omzetting van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht. 
Weliswaar impliceert dit geen kapitaalverhoging, want er worden geen nieuwe inbrengen 
gesolliciteerd2779, maar de beslissing kan een grote impact hebben op de 
machtsverhoudingen in de vennootschap: de aandelen zonder stemrecht waren net 
bedoeld om kapitaal te kunnen ophalen en tegelijkertijd de stabiliteit van het bestuur (lees: 
behoud van de controle) te kunnen garanderen2780. Controlekwesties zijn bijzonder 
gevoelig voor belangenconflicten in hoofde van de bestuurders (zie hfst II.3). Anderzijds 
bestaat er bij de conversie geen gelijkaardige noodzaak om snel in te spelen op 
marktevoluties als bij een kapitaalverhoging, zodat een delegatie geen vergelijkbare winst 
in transactiekosten kan toelaten. 
 

2. Overdracht 

a. Benoeming van de vereffenaar 

741. HISTORIEK – Lange tijd voorzag het Wetboek van vennootschappen dat “voor zover 
niet anders is overeengekomen” de algemene vergadering de wijze van vereffening 
bepaalde en de vereffenaar benoemde (oud art. 184 W.Venn.). In deze bepaling leest 
HELLEMANS de enige toegelaten overdracht van bevoegdheden aan de raad van 
bestuur2781. 
 
De Wet van 2 juni 20062782 bracht daar tijdelijk verandering in. De toegelaten afwijking 
sloeg duidelijk enkel nog op de wijze van vereffening, terwijl de bevoegdheid van de 
algemene vergadering zonder voorbehoud werd bevestigd in het toenmalige art. 184, § 1 
W.Venn. Deze bevoegdheid werd in zeker opzicht gedeeld met de rechtbank van 
koophandel, die de benoeming sindsdien moet bevestigen of in sommige gevallen 
homologeren. Hoewel de rechtbank niet echt mee beslist in de zin dat zij zich niet inlaat 
met de opportuniteit van de keuze van de vereffenaar2783, werd haar bevestiging wel een 
opschortende voorwaarde2784 voor het in functie treden van de vereffenaar (oud art. 184, § 
1, tweede lid, eerste zin W.Venn.). De reparatiewet van 19 maart 20122785 keerde echter 
terug naar de oude formulering, zodat art. 184, § 1 W.Venn. nu luidt: “Voor zover de 
statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de 
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.” De parlementaire voorbereiding 
onderwijst daarover dat “[d]e wet van 2 juni 2006 […] niets [diende] te wijzigen aan het 
principe dat de vereffenaar in beginsel door de algemene vergadering wordt benoemd, 

                                              
2779 J. TYTECA, “Aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen – converteerbare obligaties en warrants” in JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1995, (91) 130. 
2780 C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 
94. 
2781 HELLEMANS, De algemene vergadering, 555. 
2782 Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te 
verbeteren, BS 26 juni 2006, 32.226. 
2783 GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 609. 
2784 Bv. P. JEHASSE, “La loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés en vue d’améliorer la procédure de 
liquidation: exposé des principes et analyse critique”, DAOR 2007, (124) 132. 
2785 Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure 
betreft, BS 7 mei 2012, 26.743. 
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voor zover de statuten niets anders bepalen.”2786 Zo lijkt het erop dat de overdracht van 
bevoegdheden door de algemene vergadering aan de raad van bestuur opnieuw mogelijk 
is in het Belgische vennootschapsrecht. 
 
742. GEEN OVERDRACHT – Vraagwaardig is of het wel in de bedoeling van de wetgever 
lag om de overdracht van bevoegdheden door de algemene vergadering aan de raad van 
bestuur toe te laten, zeker nu deze afwijkingsmogelijkheid voor geen enkele andere 
bevoegdheid van de algemene vergadering bestaat. 
 
De suppletieve bevoegdheid van de algemene vergadering om de vereffenaar aan te 
wijzen, werd ingevoerd door de eerste Belgische Vennootschappenwet in 1873 (art. 112 
Venn.W. 1873; later art. 154, § 1 Venn.W.) met ongeveer dezelfde bewoordingen als 
degene waarmee vandaag nog (of beter, opnieuw) art. 184 W.Venn. aanvangt. Een sterke 
nadruk werd toen gelegd op de vrijheid van de algemene vergadering om te bepalen hoe 
de vereffening verloopt en hoe de vereffenaar wordt aangesteld2787, hetgeen de 
uitzondering verklaart voor de hypothese dat de statuten anders voorschrijven2788. Daarbij 
dacht men aan regelingen waarbij men bepaalde personen uitsloot, een oplossing voorzag 
voor het geval de algemene vergadering niets zou beslissen, een vereffenaar in de statuten 
zou aanduiden (bij naam of bij functie) of de keuze van de vereffenaar aan een derde 
overliet, zoals de voorzitter van de rechtbank van koophandel2789. Ook vandaag zijn het 
nog dit soort afwijkingen die als voorbeelden worden aangehaald in de doctrine2790. 
 
Nergens blijkt echter een bedoeling om de interne bevoegdheidsverdeling voor een 
radicaal nieuwe figuur open te stellen door te voorzien in een mogelijkheid om de 
benoemingsbevoegdheid over te dragen aan het bestuursorgaan. De bevoegdheid van de 
algemene vergadering om het vereffeningsorgaan aan te stellen werd integendeel gezien 
als een logisch verlengstuk van haar bevoegdheid om het bestuursorgaan te benoemen2791, 
een redenering die ook vandaag nog wordt gevolgd2792. Net zoals bij hun benoeming als 
bestuurder hebben bestuurders andere belangen dan de vennootschap bij hun benoeming 
als vereffenaar, al moet worden toegegeven dat het conflict minder sterk kan zijn, 
aangezien bestuurders mogelijks minder staan te springen voor een mandaat als 
vereffenaar. Hoewel het historische argument wat speculatief blijft, is het logische meer 
overtuigend: als verlengstuk van de benoeming van bestuurders is de benoeming van de 
vereffenaar niet alleen ook een bevoegdheid van de algemene vergadering, maar geniet zij 
ook van hetzelfde dwingende karakter als de benoeming van bestuurders. Daaraan kan 
worden toegevoegd dat ook in Duitsland, waar de benoeming van de vereffenaar eveneens 
een bevoegdheid van de algemene vergadering is behoudens afwijkende statutaire 

                                              
2786 Wetsontwerp tot wijziging, wat de vereffeningsprocedure betreft, van het Wetboek van vennootschappen en 
wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure van 
vennootschappen, Parl.St. Kamer 2009-2010, nrs. 2527/001 en 2528/001, 5. 
2787 Verslag Pirmez in GUILLERY, Commentaire législatif, II, 140-141, nr. 76; RESTEAU, Traité, IV, 105. 
2788 Zie P. NAMUR, Le Code de Commerce belge révisé, II, Brussel, Bruylant, 1876, 382; RYCX, Traité, II, 171-172. 
2789 RESTEAU, Traité, IV, 105. 
2790 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 827; P. JEHASSE, “La loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés en 
vue d’améliorer la procédure de liquidation: exposé des principes et analyse critique”, DAOR 2007, (124) 129. 
2791 Verslag Pirmez in GUILLERY, Commentaire législatif, II, 141, nr. 76; PASSELECQ, Traité, 582, nr. 4355; 
RESTEAU, Traité, IV, 106. 
2792 H. BRAECKMANS, “Nieuwe wijzigingen bij vereffening van vennootschappen: de wet van 19 maart 2012”, RW 
2012-13, (1482) 1483. 
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regeling2793, vaststaat dat de statutaire afwijkingen de bevoegdheid van de algemene 
vergadering niet mogen kortwieken2794. Bovendien moet de algemene vergadering in elk 
geval bijeenkomen voor het ontbindingsbesluit, zodat er geen vergaderkosten uitgespaard 
worden door de beslissing naar bestuursniveau te verschuiven. O.i. kan de bevoegdheid 
tot aanstelling van de vereffenaar derhalve niet aan het bestuursorgaan worden 
overgedragen, en wellicht zelfs niet gedelegeerd worden. 
 

b. Geen toepassing in het Wetboek van vennootschappen 

743. GEEN OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING – Bij 
gebrek aan andere mogelijke toepassingen, betekent de vaststelling dat de algemene 
vergadering haar bevoegdheid tot benoeming van de vereffenaar niet mag overdragen aan 
de raad van bestuur meteen dat een overdracht van bevoegdheden door de algemene 
vergadering niet gekend is als rechtsfiguur in het Belgische vennootschapsrecht. Vanuit 
rechtseconomisch perspectief werd een overdracht van bevoegdheden aan het 
bestuursorgaan boven (nr. 729) inderdaad als weinig zinvol aangemerkt. 
 

D. Tweede afwijkingsmogelijkheid: niet-essentiële bevoegdheden 

1. Algemeen 

744. CRITERIUM – Ook zonder uitdrukkelijke basis in de wet neemt men soms aan dat de 
algemene vergadering een bevoegdheid kan delegeren aan het bestuursorgaan. Volgens 
GILSON kan de algemene vergadering soms de bevoegdheid delegeren om specifieke 
bepalingen in de statuten te wijzigen. Deze delegatie moet volgens hem voldoen aan twee 
voorwaarden: het mag niet gaan om essentiële bevoegdheden en de delegatie moet 
duidelijk afgebakend zijn2795. Dezelfde criteria werden later overigens ook verdedigd door 
HELLEMANS voor de delegatie van bevoegdheden door de algemene vergadering aan de 
raad van bestuur in het algemeen2796. Het verschil met de delegatie van 
uitvoeringshandelingen en van partiële ad hoc delegaties is dat het om een niet-essentiële 
bevoegdheid moet gaan, omdat de gehele beslissing gedelegeerd wordt. Een 
uitvoeringshandeling of partiële ad-hocdelegatie daarentegen betreft geen beslissing of 
slechts een klein onderdeel van de genomen beslissing. Het criterium is daar dan ook dat 
het om een zuivere uitvoering of een niet-essentieel deel van een beslissing gaat, terwijl 
het al dan niet essentieel karakter van de uitgeoefende bevoegdheid zelf er niet toe doet. 
 
Als aannemelijke voorbeelden van statutenwijzigingen die delegeerbaar zijn aan het 
bestuursorgaan zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, vermelden zowel 
GILSON als HELLEMANS de binnenlandse verplaatsing van de statutaire zetel van de 

                                              
2793 § 265 AktG. Zo ook in Frankrijk: art. L. 237-1, L. 237-18 Code de commerce. 
2794 M. HOFFMANN-BECKING, “Abwicklung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener Handbuch des 
Gesellschaftsrechts, IV, Aktiengesellschaft, Munchen, Beck, 2007, § 66, nr. 3a. 
2795 GILSON, Les modifications aux statuts, 23-24. 
2796 HELLEMANS, De algemene vergadering, 599-600. Zie WAUWERMANS, Manuel pratique, 313; PASSELECQ, Traité, 
301, nr. 1792. 
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vennootschap en de wijziging van de vennootschapsnaam2797. Wellicht kan daar de 
bepaling van plaats en tijdstip van de jaarvergadering aan worden toegevoegd2798. Een 
verdere toepassingsmogelijkheid vinden GILSON en HELLEMANS in louter vormelijke 
statutenwijzigingen. Boven verdedigden wij reeds de opvatting dat formele wijzigingen 
geen beslissingsbevoegdheid vereisen, maar dat een uitvoeringsbevoegdheid zou moeten 
volstaan, zodat de raad van bestuur deze wijzigingen op die grond zou moeten kunnen 
doorvoeren, ook bij ontstentenis van enige delegatie (zie nrs. 704-719). De lege ferenda 
zouden zowel formele wijzigingen als de wijziging van zetel of naam zelfs rechtstreeks 
tot de beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur mogen behoren (nrs. 537 e.v.), 
zodat aan de uitzondering van GILSON en HELLEMANS geen nood meer zou zijn. 
 
745. STRIKTE INTERPRETATIE – De mogelijkheid voor de algemene vergadering om haar 
bevoegdheden aan de raad van bestuur te delegeren, wordt volgens HELLEMANS het best 
beperkend geïnterpreteerd, omdat zij een uitzondering vormt op de principiële 
bevoegdheid tot statutenwijziging2799. In het licht van het principieel dwingendrechtelijke 
karakter van deze bevoegdheid (nr. 732) kan daar enkel mee worden ingestemd. De 
vaststelling dat alle vermelde toepassingsgevallen betrekking hebben op 
statutenwijzigingen, stemt o.i. vooral tot nadenken over de opportuniteit van de huidige 
regels inzake bevoegdheid voor statutenwijzigingen (zie nrs. 537 e.v.). 
 

2. Toepassing: zetelverplaatsing 

746. PRINCIPE – Vandaag wordt vrij ruim aanvaard dat de algemene vergadering aan het 
bestuursorgaan de bevoegdheid kan delegeren tot verplaatsing van de statutaire zetel2800. 
Controversieel is wel hoever die delegatie kan gaan om toch nog voldoende afgebakend te 
zijn en niet-essentieel te blijven. In hoofdstuk II.3 werd de lege ferenda voorgesteld om 
de bevoegdheid tot binnenlandse zetelverplaatsing zonder meer aan de raad van bestuur 
toe te wijzen. De taalwetgeving, waarop heel wat auteurs steunen om de geografische 
reikwijdte van delegaties te beperken, staat overigens onder vuur2801, zodat hun 
argumenten mogelijks vanzelf zullen komen te vervallen. Navolgende bespreking blijft 
binnen de grenzen van de situatie de lege lata. 
 
747. GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE – Verdeeldheid bestaat ten eerste over de mogelijke 
geografische reikwijdte van een machtiging aan het bestuursorgaan tot zetelverplaatsing. 
Een sterke stroming in de rechtsleer poneert dat het bestuursorgaan enkel kan worden 
gemachtigd om de statutaire zetel te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied2802. De 
taalgrensoverschrijding vergt volgens hen immers een vertaling van de gehele statuten en 
                                              
2797 GILSON, Les modifications aux statuts, 24; HELLEMANS, De algemene vergadering, 599. Dit in de 
veronderstelling uiteraard dat ze vermeld worden in de statuten (over deze discussie, zie hoofdstuk II.3). 
2798 Zie HELLEMANS, De algemene vergadering, 596. 
2799 Zie i.v.m. de conversie van aandelen in aandelen zonder stemrecht: HELLEMANS, De algemene vergadering, 582. 
2800 VAN RYN, Principes, I, 322. Zie ook de bronnen geciteerd in volgende twee randnummers. 
2801 HvJ 16 april 2013, Pb.C. 8 juni 2013 (dispositief), afl. 164, 3, Juristenkrant 2013 (weergave D. CUYPERS en H. 
VERSCHUEREN), afl. 268, 1, JLMB 2013, 1601, noot P. MINSIER, Or. 2013 (weergave I. PLETS), 125, RPS 2013, 339, 
noot V. SIMONART, RW 2013-14 (weergave D. CUYPERS, en H. VERSCHUEREN), 596, SEW 2013 (weergave), 280, 
TBP 2013 (weergave E. LANGHENDRIES en N. MAROCCHI), 598. 
2802 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 414; HELLEMANS, De algemene vergadering, 600; MALHERBE et al., 
Précis, 273-274; HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 277; VAN OMMESLAGHE en 
DIEUX, “Examen”, RCJB 1992, 672, vn. 18. 
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dus een statutenwijziging2803 en brengt ook belangrijke gevolgen mee voor vennootschap 
en aandeelhouders, in het bijzonder de taal van de oproeping en notulen2804. Voor de 
verplaatsing van een eentalig naar een tweetalig gebied (m.a.w. Brussel-Hoofdstad) kan 
het bestuursorgaan in deze zienswijze eveneens gemachtigd worden2805. In dat geval kan 
de vennootschap immers vrij kiezen om één of beide talen te hanteren2806. Bij een 
verplaatsing in de omgekeerde richting zal enkel nog één taal geldig zijn als de statuten 
tot dusver in twee talen opgesteld waren2807. 
 
Meer overtuigend is de opvatting dat de statuten het bestuursorgaan kunnen machtigen 
om de statutaire zetel te verplaatsen waar dan ook binnen België2808. Ook een verplaatsing 
naar het andere taalgebied is o.i. geen essentiële bevoegdheid van de algemene 
vergadering. Argumenten gebaseerd op taalvoorschriften maken niet steeds een 
voldoende scherp onderscheid tussen enerzijds de taalwetgeving die geldt in de relaties 
tussen werkgevers en werknemers alsmede voor de door de wet voorgeschreven akten en 
bescheiden van ondernemingen, zoals oproepingen en notulen2809, en anderzijds de 
vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake de neerlegging van documenten ter griffie. 
Voor de toepassing van de taalwetgeving is niet de ligging van de statutaire zetel 
bepalend, maar wel die van de bedrijfszetel (ook wel de exploitatiezetel genoemd)2810. 
Theoretisch kan dat de werkelijke zetel zijn, maar het kan ook een bijkantoor zijn2811. De 
verplaatsing van de statutaire zetel brengt op zich geen verschil mee wat de taalwetgeving 
betreft2812. Dat is slechts het geval indien ook de werkelijke leiding (m.a.w. de werkelijke 
zetel) mee verplaatst wordt. Wanneer werkelijke leiding en statutaire zetel samenvallen, 
wordt de statutaire zetel voor de taalwetgeving immers als exploitatiezetel beschouwd2813. 
Over de bevoegdheid van de raad van bestuur voor de verplaatsing van de werkelijke 
zetel of de oprichting van een bijkantoor, die wel een taalwijziging of –toevoeging 

                                              
2803 BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht, 150; HAINAUT-HAMENDE en RAUCQ, Constitution et 
fonctionnement, 196; MALHERBE et al., Précis, 260. 
2804 F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de 
bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 192; HELLEMANS, De algemene vergadering, 600. 
2805 R. VAN BOVEN, “De zetelverplaatsing van een vennootschap op Belgisch grondgebied”, Acc. & Tax 2006, afl. 4, 
(5) 6. 
2806 HELLEMANS, De algemene vergadering, 432. 
2807 J. VINCKE, “De verplaatsing van de maatschappelijke zetel”, Pacioli 2009, afl. 273, 7. 
2808 Gent 13 januari 2003, JDSC 2005, 296, noot M. DELVAUX, RW 2003-04, 871, noot F. VAN REMOORTEL; GEENS 
et al., “Overzicht”, TPR 2012, 131; F. PARREIN, “Het bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een 
ander taalgebied”, TRV 2011, 32-39; TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 651; E. WYMEERSCH, “Die Sitzverlegung nach 
belgischem Recht”, ZGR 1999, (126) 135-136. Eén auteur beweert dat de machtiging expliciet moet toelaten de 
taalgrens over te steken (E. VAN SOEST, “Taalgebruik in vennootschapsakten” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, 
B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum 
Prof. Dr. Luc Weyts, Gent, Larcier, 2011, (21) 39). 
2809 HELLEMANS, De algemene vergadering, 432-433 en 538; V. SIMONART, “La législation sur l’emploi des langues 
et la liberté d’établissement des sociétés” (noot onder HvJ 16 april 2013), RPS 2013, (348) 359-360. 
2810 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 411; HELLEMANS, De algemene vergadering, 432; F. PARREIN, “Het 
bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een ander taalgebied”, TRV 2011, (32) 36-37. Contra, op basis 
van de ratio legis: E. VAN SOEST, “Taalgebruik in vennootschapsakten” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. 
TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Prof. 
Dr. Luc Weyts, Gent, Larcier, 2011, (21) 38. 
2811 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 392-393, RONSE, Algemeen deel, 260. 
2812 F. PARREIN, “Het bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een ander taalgebied”, TRV 2011, (32) 
37. 
2813 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 412; HELLEMANS, De algemene vergadering, 432. 
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kunnen meebrengen, bestaat nochtans geen discussie2814. De statuten kunnen de raad van 
bestuur dan a fortiori machtigen om de statutaire zetel aan de andere kant van de taalgrens 
te vestigen, aangezien dit zelfs minder gevolgen heeft. 
 
Rest dan nog het argument dat een zetelverplaatsing naar het andere taalgebied een 
wijziging, en meer bepaald een vertaling, van de gehele statuten zou vergen en een andere 
taal zou opleggen voor de communicatie met aandeelhouders. Krachtens de taalwetgeving 
is een vertaling alvast niet nodig voor de geldigheid van akten opgesteld vóór de 
zetelverplaatsing2815. Daartegen werd ingebracht dat het hier gaat om documenten die 
door het publiek in het algemeen worden geraadpleegd, terwijl de anterioriteit slechts een 
uitzondering is voor documenten over de verhoudingen tussen de vennootschap en haar 
werknemer2816. Preciezer is te stellen dat deze argumenten dan wel mogen kloppen voor 
de taalwetgeving, maar dat zij niet onverkort kunnen worden getransponeerd naar 
vennootschapsrechtelijke bepalingen m.b.t. de taal van ter griffie neer te leggen 
documenten (zoals de statuten). Ongeacht de ligging van de werkelijke zetel zal de griffie 
op basis van art. 67, § 1, tweede lid W.Venn. doorgaans eisen dat de statuten en andere 
documenten worden neergelegd in de taal van het rechtsgebied waar de statutaire zetel is 
gevestigd en dat de statuten dus worden vertaald2817. Een vertaling van de statuten zal dus 
op een gegeven ogenblik wel degelijk nodig zijn. Omdat de zetelverplaatsing geen 
neerlegging, maar wel een overzending van het vennootschapsdossier met zich meebrengt 
(waarin de zetelverplaatsing reeds is opgenomen), kan men wel verdedigen dat de statuten 
niet onmiddellijk bij zetelverplaatsing vertaald hoeven te worden, maar pas bij de 
eerstvolgende neerlegging van een statutenwijziging en van de gecoördineerde statuten. 
 
De discussie over de vertaling van de statuten als aanknopingspunt voor de bevoegdheid 
tot zetelverplaatsing over de taalgrens is o.i. echter naast de kwestie. Zelfs als een 
vertaling meteen nodig was, zou dit de bevoegdheid van de raad van bestuur niet 
tenietdoen. De raad van bestuur is immers zelf bevoegd voor de vertaling. Sommige 
auteurs stoelen deze bevoegdheid op de vaststelling dat de raad van bestuur de statuten 
getrouw moet vertalen, zodat de statuten eigenlijk niet gewijzigd worden2818. Vanuit 
formalistische hoek zou men kunnen protesteren dat dit toch een wijziging uitmaakt. 
Doorslaggevend is o.i. het gegeven dat de vertaling een wettelijke verplichting is, die 
voortvloeit uit een geldig genomen beslissing tot zetelverplaatsing en waarbij de raad van 
bestuur geen beslissingsmarge meer heeft. De vertaling houdt dus geen enkele beslissing 
meer in. Zij is integendeel slechts de uitvoering van een verplichting of, zo men wil, van 

                                              
2814 F. PARREIN, “Het bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een ander taalgebied”, TRV 2011, (32) 
39; E. WYMEERSCH, “Die Sitzverlegung nach belgischem Recht”, ZGR 1999, (126) 135; X., “Zetelverplaatsing: 
bevoegdheid algemene vergadering of raad van bestuur?”, De Venn. 2004, afl. 2, (10) 11 (de auteur gebruikt de term 
“exploitatiezetel”, maar lijkt de werkelijke zetel te bedoelen). 
2815 F. PARREIN, “Het bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een ander taalgebied”, TRV 2011, (32) 
37-38. 
2816 E. VAN SOEST, “Taalgebruik in vennootschapsakten” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A.-
L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, 
Gent, Larcier, 2011, (21) 38. 
2817 Zie GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 412-413. Nochtans kan men bepleiten dat art. 67, § 1 W.Venn. zo 
gelezen moet worden dat de neerlegging moet gebeuren in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel is gelegen 
(zo V. SIMONART, “La législation sur l’emploi des langues et la liberté d’établissement des sociétés” (noot onder HvJ 
16 april 2013), RPS 2013, (348) 360-361). 
2818 F. PARREIN, “Het bestuursorgaan kan de statutaire zetel verplaatsen naar een ander taalgebied”, TRV 2011, (32) 
38, J. VAN BAEL, “Taal in vennootschapsakten”, RW 1985-86, k. 1691 en 1713. 
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de beslissing tot zetelverplaatsing en valt als dusdanig onder de algemene 
uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan (nr. 627). Ook het argument dat de 
communicatie met de aandeelhouders in een andere taal zal verlopen, verandert weinig 
aan de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Daarvoor kan al helemaal geen argument 
geput worden uit de bevoegdheid van de algemene vergadering tot statutenwijziging, 
zodat de (indirecte) beslissing over de taal van deze documenten tot de residuaire 
bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort. Vanuit rechtseconomisch perspectief kan 
daar, ook wat de vertaling van de statuten betreft, aan worden toegevoegd dat de 
taalkeuze geen reëel inherent belangenconflict impliceert (zie nrs. 499 e.v.). 
 
748. STATUTENWIJZIGING – Een tweede heikele vraag is of de delegatie van de 
bevoegdheid tot zetelverplaatsing de raad van bestuur ook toelaat om de vermelding van 
de zetel in de statuten te wijzigen. Vandaag wordt vrij ruim aangenomen dat een 
statutenwijziging overbodig is bij een interne zetelverplaatsing krachtens statutaire 
machtiging, omdat ze geen ingrijpende wijziging van de statuten met zich meebrengt2819. 
Vroeger las men ook wel eens dat de verplaatsing van de zetel krachtens een statutaire 
machtiging geen statutenwijziging behelst, maar slechts een uitvoering vormt van de 
statuten2820, al rekt men daarbij het begrip van de uitvoering iets te ver (zie nr. 677). In 
beide zienswijzen aanvaardt men zonder daar lang bij stil te staan dat de vennootschap 
buiten de statuten kan afwijken van de inhoud daarvan2821. Eigenlijk laat men dus toe dat 
de werkelijke zetel kan divergeren van de statutaire. Nochtans wordt de regel dat beide 
moeten samenvallen nog steeds absoluut geformuleerd (nr. 535) en wordt meer algemeen 
vooropgesteld dat de vennootschap de statuten moet naleven zolang ze die niet wijzigt2822. 
Twee bekommernissen liggen aan deze regel ten grondslag: enerzijds moet de interne 
bevoegdheidsverdeling gerespecteerd worden (tussen algemene vergadering en raad van 
bestuur, maar ook tussen de gewone en de buitengewone algemene vergadering), 
anderzijds moeten ook derden kunnen vertrouwen op de gelding van de voor hen 
relevante statutaire bepalingen. 
 
De vraag naar de mogelijkheid tijdelijke afwijkingen van de statuten, zonder naleving van 
de vereisten voor statutenwijziging (een zgn. révision transitoire2823) komt soms ter 
sprake in de context van remuneratie van bestuurders, wanneer in een gewoon 
meerderheidsbesluit (eventueel zelfs omdat ze afgeleid wordt uit de goedkeuring van de 
jaarrekening) een bestuurdersvergoeding wordt goedgekeurd die indruist tegen de 

                                              
2819 L. DABIN, “L’évolution des conditions de constitution des sociétés anonymes et des sociétés privées à 
responsabilité limitée” in Les sociétés commerciales, Brussel, Jeune Barreau, 1985, (7) 54; E. DESMET, “Over de 
verplaatsing van de maatschappelijke zetel en de vermeldingen in het vennootschapsdossier en het handelsregister” 
(noot onder Corr. Oudenaarde 7 februari 2002), TBH 2002, (739) 740; GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 986; 
GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 414; MALHERBE et al., Précis, 274; RONSE, “Overzicht”, TPR 1986, 908, vn. 
6; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 908, vn. 61; R. VAN BOVEN, “De zetelverplaatsing van een vennootschap op 
Belgisch grondgebied”, Acc. & Tax 2006, afl. 4, (5) 6-7. Zie ook A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à 
la deuxième directive européenne de coordination du droit des sociétés”, RPS 1984, (215) 232; TILQUIN en 
SIMONART, Traité, I, 651. 
2820 Brussel 24 juni 1913, aangehaald in GILSON, Les modifications aux statuts, 18-19. Dezelfde mening werd i.v.m. 
een machtiging aan de gewone algemene vergadering vertolkt door RESTEAU, Traité, I, 31. 
2821 Zie F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de 
bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 194. 
2822 PASSELECQ, Traité, 376, nr. 2485. 
2823 WAUWERMANS, Manuel pratique, 436-437. 
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statuten2824. Vooral de Duitse rechtsleer heeft zich met deze kwestie van 
Satzungsdurchbrechung ingelaten. Het is vooral om de tweede net vermelde bezorgdheid, 
en meer bepaald omwille van de rechtszekerheid, de beleggersbescherming en het 
gegeven dat in Duitsland zonder de melding in het handelsregister een statutenwijziging 
geen uitwerking kan krijgen, dat de meerderheid een Satzungsdurchbrechung onmogelijk 
acht in de Aktiengesellschaft2825. 
 
In principe is dit antwoord zonder meer te transponeren naar de Belgische situatie. Omdat 
niet de werking van de statutenwijziging, maar enkel de tegenstelbaarheid aan derden 
afhangt van de publicatie, kan men eventueel een kleine uitzondering maken. Met 
WAUWERMANS kan worden aangenomen dat een tijdelijke afwijking van de statuten mag 
onder een dubbele voorwaarde: de beslissing daartoe moet genomen worden met de 
meerderheid vereist voor statutenwijziging en het mag niet gaan om een maatregel die 
tegenstelbaar is aan derden, maar enkel om één die de aandeelhouders louter in hun 
interne relaties aanbelangt2826. In de praktijk zal dit maar zelden voorkomen. Ook de hier 
onderzochte vraag naar de mogelijkheid van een extrastatutaire zetelverplaatsing voldoet 
niet aan WAUWERMANS’ criteria, omdat de beslissing niet in de algemene vergadering 
met een versterkte meerderheid wordt genomen en het niet om een tijdelijke, maar om een 
blijvende wijziging gaat. Aan de belangen van derden wordt wel gedacht: na verplaatsing 
van de zetel moeten de notulen van de vergadering waarin de raad van bestuur het besluit 
tot zetelverplaatsing genomen heeft, neergelegd worden op de griffie van de rechtbank 
van koophandel en gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad2827. 
Daarnaast zullen derden ook op de hoogte zijn wanneer ze vaststellen dat het 
vennootschapsdossier naar de griffie van een andere rechtbank werd doorgezonden2828. 
 
De oplossing van de extrastatutaire zetelverplaatsing kan op zijn minst weinig elegant 
genoemd worden. Meer fundamenteel stelt zij opnieuw de betekenis van de statuten aan 
de orde: wat is het nut van een vereiste om een bepaling in de statuten op te nemen, 
wanneer zij buiten de statuten kan worden gewijzigd? Meer nog, welke zin heeft het een 
orgaan bevoegd te noemen voor de wijziging van een gegeven dat in de statuten is 
opgenomen, maar het niet de bevoegdheid te geven dat ook in de statuten aan te passen? 
De vraag spoort aan om na te denken over de noodzaak van de opname van de zetel in de 
statuten of om te differentiëren tussen verschillende soorten statutaire bepalingen (meer 
daarover in nrs. 537 e.v. en 704 e.v.). 
 

                                              
2824 Zo ook in Duitsland: W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, 
Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2011, § 179, nr. 38. 
2825 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 179, nrs. 39-41. Onder bepaalde voorwaarden zou het wel kunnen in de GmbH: ibid., nr. 39. 
2826 WAUWERMANS, Manuel pratique, 436-437. 
2827 A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à la deuxième directive européenne de coordination du droit des 
sociétés”, RPS 1984, (215) 230; F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging 
of besluit van de bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 195; GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 987; GEENS en 
WYCKAERT, Algemeen deel, 414-415; RONSE, Algemeen deel, 258; RONSE, “Overzicht”, TPR 1986, 908; M. 
WYCKAERT, “Zetelverplaatsing, vennootschapsdossier en handelsregister” (noot onder Kh. Leuven 26 juli 1988), 
TRV 1988, (459) 459. 
2828 F. BOUCKAERT, “Verandering van de zetel van de vennootschap: statutenwijziging of besluit van de 
bestuursorganen?”, TRV 1988, (191) 195. 
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749. De principes van GILSON en HELLEMANS maken de extrastatutaire afwijking 
grotendeels overbodig. De wijziging in de statuten van de zetel is immers geen essentiële 
bevoegdheid. Elders in deze studie (nrs. 704-719) werd uiteengezet dat de raad van 
bestuur soms statutaire bepalingen zou moeten kunnen wijzigen enkel en alleen krachtens 
zijn uitvoeringsbevoegdheid. Niet elke statutenwijziging is dus even essentieel. Boven 
(nrs. 525 e.v.) werd reeds aangetoond dat er redelijke twijfel bestaat of de zetel überhaupt 
wel in de statuten moet worden opgenomen, zodat de betreffende bepaling niet meteen als 
essentieel voorkomt. Het is o.i. dan ook terecht, de lege lata, dat GILSON en HELLEMANS 
aannemen dat de machtiging aan het bestuursorgaan om de zetel te verplaatsen het 
bestuursorgaan ook toelaat om de statuten te wijzigen2829. Het bestuursorgaan moet dat 
wel in authentieke vorm doen en publiceren, net zoals de algemene vergadering dat zou 
moeten doen2830. 
 
750. PARTIËLE AD-HOCDELEGATIE – Overeenkomstig de in hoofdstuk III.2 uitgewerkte 
principes (nrs. 678-680), kan de algemene vergadering uiteraard ook zelf tot een concrete 
statutenwijziging besluiten en enkel de invulling van de details overlaten aan de raad van 
bestuur. Zonder er het etiket van partiële ad-hocdelegatie op te plakken, geeft GILSON de 
zetelverplaatsing als voorbeeld: het zou volstaan dat de algemene vergadering beslist de 
zetel te verplaatsen naar de Brusselse agglomeratie en de raad van bestuur de specifieke 
gemeente laat kiezen2831. In het licht van voorgaande randnummers, waarin werd 
uiteengezet dat de statuten de raad van bestuur kunnen machtigen om zelfs over de 
binnenlandse zetelverplaatsing te beslissen, kan men gemakkelijk aannemen dat de raad 
van bestuur ook voor een deel van die beslissing gemachtigd kan worden. 
 

§ 3. Bevoegdheden van de raad van bestuur 

A. Toepassing van het rechtseconomische kader 

751. KEUZE VOOR DWINGEND RECHT BEHALVE VOOR RESIDUAIRE BEVOEGDHEDEN – Uit 
hoofdstuk I.2 volgt dat de aanbeveling van dwingend recht inzake de bevoegdheids-
verdeling in aandelengenoteerde vennootschappen enkel de toegewezen en de inherente 
bevoegdheden betreft, en niet de inherente bevoegdheden van de raad van bestuur. Er valt 
nochtans iets voor te zeggen om in aandelengenoteerde vennootschappen ook de 
residuaire bevoegdheden dwingend toe te wijzen. Door de bevoegdheden van de 
algemene vergadering te beperken tot materies waar het bestuursorgaan inherente 
belangenconflicten kent, worden immers ook de (tweede) agency-kosten in toom 
gehouden die kunnen voortvloeien uit moderne problemen van belangendivergenties 
tussen aandeelhouders onderling in publieke vennootschappen (kortetermijndenken, 
empty voting enz.). In materies waar het bestuursorgaan geen strijdige belangen heeft, kan 
zijn bevoegdheid immers deze (tweede) agency-kosten kosten vermijden; in de andere 
materies zijn de (tweede) agency-kosten in de algemene vergadering wellicht niet groter 
dan de (eerste) agency-kosten bij besluitvorming in de raad van bestuur (zie nrs. 111 e.v.). 

                                              
2829 GILSON, Les modifications aux statuts, 190; HELLEMANS, De algemene vergadering, 596. Zo ook HAINAUT-
HAMENDE en RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 196 en 277. 
2830 A. BENOIT-MOURY, “L’adaptation du droit belge à la deuxième directive européenne de coordination du droit des 
sociétés”, RPS 1984, (215) 233. 
2831 GILSON, Les modifications aux statuts, 38. 
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Door af te wijken van de wettelijke bevoegdheden van het bestuursorgaan in 
aandelengenoteerde vennootschappen, riskeert men dat evenwicht te verbreken. Niettemin 
zal dat probleem beperkt blijven omdat zo’n afwijking een statutenwijziging en dus een 
versterkte meerderheid vergt (nrs. 756-757). 
 
Boven werd reeds opgemerkt dat de wetgever in vennootschappen waarvan de aandelen 
niet ter beurze genoteerd zijn meer aanvullend recht zou mogen gebruiken voor de 
toegewezen bevoegdheden (nrs. 122 e.v.). Doordat de raad van bestuur maar weinig 
bevoegdheden van deze categorie bezit (nr. 245), maakt de aanbeveling weinig verschil 
uit voor diens bevoegdheden. 
 

B. Toegewezen bevoegdheden 

752. DWINGEND KARAKTER – De dwingende aard van toegewezen bevoegdheden kwam 
reeds boven aan bod bij de bespreking van de (zuiver) toegewezen bevoegdheden van de 
algemene vergadering (nr. 730). Zij geldt ook voor de beperkte toegewezen 
bevoegdheden van de raad van bestuur2832. De belangrijkste voorbehouden bevoegdheid 
van de raad van bestuur, het opstellen van de jaarrekening, wordt inderdaad als exclusief 
beschouwd2833. Daarvan wordt overigens impliciete bevestiging gevonden in de 
strafsancties die staan op het niet-naleven van de verplichtingen omtrent de 
jaarrekening2834.  
 

C. Residuaire bevoegdheden 

753. AANVULLEND KARAKTER – Art. 522, § 1, eerste lid W.Venn., dat de residuaire 
bevoegdheid aan de raad van bestuur toewijst, is suppletief van aard2835. Dat 
bevoegdheden van het bestuursorgaan van suppletief recht zijn, past in de systematiek van 
GEENS en WYCKAERT (daarover algemeen nr. 723). De macht van het bestuursorgaan is 
in deze zienswijze een afwijking van de gemeenrechtelijke beheersautonomie van de 
eigenaar2836. Aangezien deze afwijking van het gemeen recht bedoeld is om het 
vennootschapsleven te faciliteren, is het ook mogelijk om opnieuw dichter bij het gemeen 
recht aan te sluiten (“toe te naderen”)2837, door de bevoegdheden van de algemene 
vergadering uit te breiden2838. 
 
                                              
2832 T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het perspectief van de ‘voorbehouden 
bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR (227) 229. 
2833 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 528-529; J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, “La rectification du bilan 
de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal” (noot onder Cass. 12 mei 1989), RCJB 1992, 325; RESTEAU, 
Traité, III, 235; D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de 
sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, 
Larcier, 2009, (123) 131. 
2834 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 531; J. KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN, “La rectification du bilan de la 
société anonyme en droit privé et en droit fiscal” (noot onder Cass. 12 mei 1989), RCJB 1992, 325. 
2835 HELLEMANS, De algemene vergadering, 554 en 683-684; F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 
531 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
2836 K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, (527) 531-532. 
2837 Ibid., 532. 
2838 Ibid., 533. 
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Toch hangt de suppletieve aard vast aan het residuair karakter van de bevoegdheid en niet 
aan enige bijzondere eigenschappen van de houder van die bevoegdheid. Dat residuaire 
bevoegdheden suppletief zijn, is de logica zelve: de toewijzing van residuaire 
bevoegdheden is immers een weinig onderbouwde gok van de wetgever, waarvoor geen 
ideale oplossing bestaat, omtrent bevoegdheden waar hij niet aan heeft gedacht. Een 
vennootschap die aan concrete bevoegdheden denkt die in die residuaire categorie vallen, 
moet die dus anders kunnen toewijzen als haar dat beter lijkt (zie nrs. 241). Vandaar dat 
residuaire bevoegdheden ook suppletief waren vóór 1973, toen ze nog aan de algemene 
vergadering toekwamen2839. 
 
De categorie van de residuaire bevoegdheden zou eventueel wel als geheel dwingend 
kunnen zijn. In dat geval zijn de statuten niet bij machte de gehele residuaire 
bevoegdheden zonder meer over te dragen. Dat is het geval in Nederland, waar enkel 
punctuele afwijkingen zijn toegestaan2840. Enerzijds valt deze regel te begrijpen: bij een 
overdracht en bloc kent men nog steeds niet de inhoud van de residuaire bevoegdheden, 
zodat de overdracht evengoed een gok is die weinig meerwaarde meebrengt. Anderzijds 
gaat er met zo’n algemene overdracht ook weinig verloren, daar de keuze van de wetgever 
ook geen grote meerwaarde creëerde. In België kan in de statuten de toewijzing van de 
residuaire bevoegdheid volledig worden omgekeerd of kan er worden voorzien in zeer 
specifieke beperkingen van de bevoegdheden van de raad van bestuur2841. 
 
754. Van de residuaire bevoegdheden van de raad van bestuur kan men dus afwijken door 
deze aan de algemene vergadering over te dragen2842, maar enkel met interne werking, 
hetgeen de betekenis ervan drastisch inperkt (daarover nr. 724). Anders dan bij 
afwijkingen van bevoegdheden van de algemene vergadering, is niet vereist dat een 
overdracht aan de algemene vergadering niet-essentieel of precies afgebakend is, en dit 
net omdat het niet gaat om een uitzondering op een principieel dwingende bevoegdheid. 
Een delegatie aan de algemene vergadering, waarbij de raad van bestuur zijn eigen 
bevoegdheid behoudt, is o.i. niet mogelijk. Art. 522, § 1, tweede lid W.Venn. laat enkel 
de “beperking” van bevoegdheden van de raad van bestuur toe, en niet het delen ervan, 
hetgeen immers geen beperking inhoudt. Omdat delegatie bedoeld is als manier om 
transactiekosten uit te sparen, zal er in aandelengenoteerde vennootschappen in de 
praktijk geen nood zijn aan delegatie aan de – in termen van transactiekosten veel 
duurdere – algemene vergadering. Wanneer de raad van bestuur bevoegdheden delegeert, 
zal dat zijn aan een orgaan van dagelijks bestuur, een directiecomité, een orgaan van 
vertegenwoordiging of een lasthebber. Deze vormen van delegatie worden hier niet 
behandeld (al kwamen zij kort ter sprake in nr. 104). 

                                              
2839 Verslag Pirmez, Parl.St. 1865-66, 542; PASSELECQ, Traité, 375, nr. 2479; VAN RYN, Principes, I, 443; 
WAUWERMANS, Manuel pratique, 310. 
2840 E. VAN DER HEIJDEN, W. VAN DER GRINTEN en P. DORTMOND, Handboek voor de naamloze en de besloten 
vennootschap, Deventer, Kluwer, 2013, 478. 
2841 HELLEMANS, De algemene vergadering, 683-684; F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 
W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl. 
2842 BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 394; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 474. 
Sommige auteurs stellen dat de statuten de bestuursbevoegdheden enkel kunnen beperken, maar niet aan de 
algemene vergadering kunnen overdragen: D. MEULEMANS, “De beslissingsbevoegdheid binnen de vennootschap” in 
D. MEULEMANS (ed.), Het sluiten van vastgoedcontracten door een vennootschap of een vereniging, Gent, Larcier, 
2009, (39) 46; E. WYMEERSCH, “Hoofdlijnen van het Belgische recht van de vennootschapsgroepen” in 
Arbitrageovereenkomsten, vennootschapsgroepen en groepenovereenkomsten, Brussel, Bruylant, 2007, (81) 94. 
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D. Inherente bevoegdheden 

755. DWINGEND RECHT – Soms, vooral in niet-genoteerde vennootschappen, kennen de 
statuten zodanig veel bevoegdheden toe aan de algemene vergadering, dat de vraag rijst 
waar de grens ligt van de toelaatbare inperking van de bevoegdheid van het 
bestuursorgaan2843. 
 
Het antwoord wordt duidelijk wanneer men het model van GEENS en WYCKAERT 
aanschouwt dat boven (nr. 723) werd toegelicht: als een afwijking van de 
gemeenrechtelijke beheersautonomie behoort de macht van het bestuursorgaan er tot de 
essentie zelf van het vennootschapsrecht2844. Niet álle bevoegdheden van de raad van 
bestuur raken echter de essentie van de vennootschap. Een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de bevoegdheden die met de essentie van de vennootschap te maken 
hebben, boven (nrs. 279 e.v.) de inherente bevoegdheden genoemd, en de residuaire 
bevoegdheden (zie ook nrs. 241)2845. Suppletief recht is inderdaad geschikt voor de laatste 
categorie (zie nr. 753), maar niet voor de eerste. Er zou immers geen vennootschap meer 
zijn als de statuten konden afdoen van de essentie van het vennootschapsrecht, of van de 
vennootschap. Deze essentie kan dan ook niet anders dan dwingend zijn, een redenering 
die reeds werd gemaakt in het hoofdstuk omtrent de rechtseconomische theorie (nr. 140). 
 
In de rechtsleer voelt men inderdaad aan dat de statuten de harde kern van bevoegdheden 
van de raad van bestuur niet aan de algemene vergadering mogen toekennen2846. De 
mogelijke statutaire bevoegdheidsoverdrachten van raad van bestuur naar algemene 
vergadering worden niet enkel beperkt door de aan het bestuursorgaan voorbehouden 
bevoegdheden, maar moeten ook een minimum aan zelfstandige beslissingsmacht laten 
aan de raad van bestuur2847. Anders zou de raad van bestuur niet meer als een orgaan 
blijven bestaan dat onderscheiden is van de algemene vergadering en zou men afbreuk 
doen aan het mechanisme van het instituut van de vennootschap2848. Bevestiging van het 
bovenstaande is o.i. ook te vinden in het CV-recht. Zelfs in de CV, waar de algemene 
vergadering een grote vrijheid heeft in het vormgeven van de bevoegdheidsverdeling in 
de statuten, wordt de autonomie van de algemene vergadering begrensd door de vereiste 
dat het bestuursorgaan nog voldoende bevoegdheden moet behouden om zelfstandig van 
de algemene vergadering te kunnen functioneren2849. 
 

                                              
2843 A. BENOIT-MOURY en P. PELTZER, “Représentation de la société anonyme depuis la première directive 
européenne de coordination du droit des sociétés”, RPS 1977, (57) 67. 
2844 K. GEENS en M. WYCKAERT, “De ruimte voor contractuele vrijheid bij de vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid: tussen toenadering en remediëring”, TRV 2008, (527) 531-532. 
2845 Voor de afbakening van beide types bestuursbevoegdheden wordt verwezen naar hoofdstuk II.1. 
2846 HELLEMANS, De algemene vergadering, 683-684; T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit 
het perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR (227) 229. 
2847 ERNST, Belangenconflicten, 852; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 166. 
2848 RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 166; L. SIMONT, “La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation 
relative aux sociétés commerciales”, RPS 1974, (33) 39. Zie C. BERTSCH, “Définition des pouvoirs de gestion: 
quelles décisions peuvent être prises par les administrateurs, les membres du comité de direction et les gérants?” in 
Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique, Boek 23.2, september 2002, (32) 36.). 
2849 A. VAN HULLE en K. VAN HULLE, De coöperatieve vennootschap, Antwerpen, Kluwer, 1996, 338. 



553 

§ 4. Vorm en bevoegdheid voor overdracht en delegatie 

756. ALGEMEEN – Suppletief recht betekent niet dat men zonder meer van dat recht kan 
afwijken. Zonder de juiste vormen te respecteren, zou dat neerkomen op een schending 
van het recht in plaats van een toegestane afwijking. Aanvullend recht dringt zich net zo 
goed als dwingend recht op zolang niet is overeengekomen de wettelijke regeling te 
vervangen door een andere regeling2850. In het vennootschapsrecht moet een afwijking 
van suppletieve regels in principe in de statuten worden vastgelegd. Een besluit dat 
afwijkt van suppletief recht, zou men strijdig kunnen achten met de statuten, waarvan het 
aanvullend recht deel wordt als er niet van afgeweken wordt2851. Ook een reglement van 
inwendige orde is geen geschikt instrument om af te wijken van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling, zelfs niet als het door de algemene vergadering werd opgesteld. 
Zo’n reglement is immers ook een besluit van een orgaan2852. Overdracht en delegatie van 
bevoegdheden moeten dus worden vastgelegd in de statuten2853. 
 
Art. 453 W.Venn. vereist de opname van de verdeling van bevoegdheden in “het 
uittreksel [van de vennootschapsakte] bestemd voor bekendmaking”, maar wegens de 
blijvende relevantie kan men aannemen dat dat meer bepaald het uittreksel van de statuten 
is (zie nrs. 519 e.v.). Het gaat daarbij meer bepaald om de “verdeling van bevoegdheden 
tussen die organen” “die belast zijn met het bestuur en, in voorkomend geval, het 
dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging tegenover derden en de controle op de 
vennootschap” (art. 453, eerste lid, 2°, in fine W.Venn.). Op het eerste gezicht hoort de 
algemene vergadering daar niet bij, maar de wetgever heeft wellicht verondersteld dat de 
bevoegdheden van de algemene vergadering wettelijk vastliggen. Boven werd inderdaad 
vastgesteld dat er slechts een beperkte ruimte is voor afwijking van de wettelijke 
bevoegdheden van de algemene vergadering (nrs. 730-750) en verder blijkt dat de 
wetgever voor deze uitzonderlijke afwijkingen zelf heeft voorgeschreven dat ze in de 
statuten moeten worden neergelegd (nr. 758). Daarbij wordt niet betwist dat de vereiste 
statutaire clausule tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort. 
 
757. AFWIJKING VAN BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN – Reeds in de negentiende eeuw 
werd de bevoegdheid van het bestuursorgaan afgebakend in de statuten (art. 13 wet 
1873)2854. Inmiddels heeft de wetgever zich veel meer ingelaten met de 
bevoegdheidsverdeling (zie hoofdstuk I.3) en is de vraag niet zozeer hoe de 
bevoegdheden worden toegewezen, maar hoe er van de wettelijke regeling kan worden 
afgeweken. Een beperking van de bevoegdheden van de raad van bestuur door overdracht 
aan de algemene vergadering, zo wordt algemeen aangenomen, hoort in de statuten te 

                                              
2850 J. DABIN, “Autonomie de la volonté et lois impératives, ordre public et bonnes mœurs, sanctions de la dérogation 
aux lois, en droit privé interne”, Ann.Dr.Sc.Pol. 1939-40, (190) 199 en 202-203. 
2851 H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van 
contractenrecht, onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 264. 
2852 H. LAGA, “Het reglement van inwendige orde in vennootschappen”, TPR 1993, (895) 905-906; H. LAGA, 
Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van contractenrecht, 
onuitg. doctoraatsthesis KU Leuven, 1991, 227. 
2853 Dit in tegenstelling tot een machtiging sensu stricto van het bestuursorgaan, die immers toepassing maakt van de 
wet eerder dan ervan af te wijken (zie hoofdstuk III.1). 
2854 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lx. 
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staan2855. Dit wordt expliciet bevestigd in art. 522, § 1, tweede lid W.Venn. Een 
eenvoudig besluit van de algemene vergadering volstaat dus niet2856. Dat zou immers 
gelijkstaan met een instructierecht en dat heeft de algemene vergadering niet in België2857, 
althans niet wat de bevoegdheden van de raad van bestuur betreft (nrs. 760-767). In de 
zaak Fortis ging het Brusselse hof van beroep nog verder en achtte het zelfs voldoende dat 
de statuten een verwijzing bevatten naar een corporate governance-verklaring met daarin 
bevoegdheidsbeperkingen. Deze uitspraak is wellicht ingegeven door de bijzondere 
omstandigheden van de zaak, zodat deze mogelijkheid niet al te licht mag worden 
aangenomen2858. 
 
758. AFWIJKING VAN BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING – Zoals boven werd 
verdedigd (nrs. 730-750), zijn de overdracht en delegatie van bevoegdheden van de 
algemene vergadering naar het bestuursorgaan slechts beperkt mogelijk. De wettelijk 
toegestane delegaties vergen steevast een statutaire clausule. Dat is zo voor het voorbeeld 
bij uitstek van een delegatie door de algemene vergadering, nl. het toegestaan kapitaal 
(art. 603, eerste lid in initio W.Venn.), maar ook voor de uitgifte van converteerbare 
obligaties of warrants (die een uitdrukkelijke statutaire machtiging behoeven bovenop 
deze van het toegestaan kapitaal: art. 603, tweede lid W.Venn.2859) en voor de conversie 
van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht (482, tweede lid W.Venn.; al 
heeft deze meer weg van een ad-hocdelegatie, zie nr. 740). De tussenkomst van de 
algemene vergadering voor de inkoop en inpandneming van eigen aandelen hoeft 
weliswaar niet volgens alle auteurs in de statuten te gebeuren (nr. 592), maar is dan ook 
veeleer een machtiging die – toegegeven – nauw aanleunt bij delegatie (de mogelijkheid 
voor de algemene vergadering om zelfstandig in te kopen staat niet geheel boven alle 
discussie verheven; zie nrs. 592-593)2860. Deze wetsbepalingen zouden op zich maar een 
dunne basis bieden om inductief tot de conclusie te komen dat een statutaire clausule 
steeds vereist is voor afwijkingen van de wettelijke bevoegdheid van de algemene 
vergadering, maar dient wel genoegzaam als bevestiging van de boven reeds aangegeven 
algemene regel in die zin (nr. 756). 
 
Door de vereiste van een statutaire clausule verschillen delegatie en overdracht van 
beslissingsbevoegdheden enerzijds van de delegatie van onderdelen van een beslissing 
anderzijds. Zoals reeds uiteengezet in het hoofdstuk over de voorbereiding en uitvoering 
                                              
2855 Bv. C. BERTSCH, “Définition des pouvoirs de gestion: quelles décisions peuvent être prises par les 
administrateurs, les membres du comité de direction et les gérants?” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité 
théorique et pratique, Boek 23.2, september 2002, (32) 36; BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek 
vennootschapsrecht, 394; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 474; GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 271; 
WAUWERMANS, Manuel pratique, 201-202; D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement 
des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant 
d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 132. 
2856 D. MEULEMANS, “De beslissingsbevoegdheid binnen de vennootschap” in D. MEULEMANS (ed.), Het sluiten van 
vastgoedcontracten door een vennootschap of een vereniging, Gent, Larcier, 2009, (39) 45. 
2857 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 474. 
2858 Zo ook D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés 
anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 
2009, (123) 132-133. 
2859 In de mate deze wetsbepaling nog twijfel zou laten bestaan: HELLEMANS, De algemene vergadering, 573. 
2860 De interventie van de algemene vergadering voor een interimdividend en de oprichting van een directiecomité 
werden hoger als machtiging sensu stricto gekwalificeerd (zie hfst typologie en hfst voorb/uitv re interimdiv), terwijl 
het akkoord met een korte spreiding in de tijd van variabele remuneratie balanceert tussen machtiging en veto-recht 
(zie hoofdstuk III.1). 
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van beslissingen, kan de algemene vergadering die aan de raad van bestuur iets meer wil 
overlaten dan de gewone uitvoering (bv. bepaling van de precieze prijs van aandelen 
uitgegeven in een kapitaalverhoging in verschillende stappen), dat doen met een ad-
hocdelegatie. Deze delegatie ad hoc van kleine onderdelen van een concreet besluit 
behoeft uiteraard geen statutaire clausule. 
 

AFDELING 3. AD HOC BEVOEGDHEIDSVERSCHUIVINGEN 

759. INLEIDING – Een laatste vraag die in dit hoofdstuk onderzocht wordt, is of ad hoc 
bevoegdheidsverschuivingen van de wettelijke bevoegdheidsverdeling kunnen afdoen. 
Daarmee wordt bedoeld dat de bevoegdheid niet op blijvende wijze wordt verschoven, 
maar slechts in concrete gevallen. Een dergelijk resultaat zou men kunnen bereiken via 
een instructierecht van de algemene vergadering ten aanzien van de raad van bestuur 
(§ 1), via niet-bindend advies of consultatie van de algemene vergadering (§ 2), via renvoi 
naar de algemene vergadering bij blokkering van de besluitvorming in de schoot van de 
raad van bestuur (§ 3) en via eventuele vermoedens die bepaalde beslissingen overbodig 
zouden maken (§ 4). Daarbij gaat het telkens om de verschuiving van een gehele 
bevoegdheid. Voor de partiële ad-hocdelegatie, die slechts een klein onderdeel van een 
beslissing betreft die in essentie reeds genomen is door de algemene vergadering, wordt 
verwezen naar hoofdstuk III.2 (nrs. 678-680). 
 

§ 1. Instructie door de algemene vergadering 

760. GEEN ALGEMEEN INSTRUCTIERECHT NAAR BELGISCH RECHT – Een eerste ad hoc 
afwijking van de wettelijke bevoegdheidsverdeling waarvan de toelaatbaarheid wordt 
onderzocht, is de instructie van de algemene vergadering aan de raad van bestuur. Het 
instructierecht (of injunctierecht) moet worden onderscheiden van de gewone zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, waarvan sprake is wanneer de 
algemene vergadering krachtens de wet zelf beslissingsbevoegd is en niet interfereert in 
beslissingsbevoegdheden van het bestuursorgaan, maar het bestuursorgaan enkel de 
uitvoering van haar besluiten oplegt2861. Net zoals bij een zelfstandige beslissings-
bevoegdheid, maar anders dan bij een goedkeuringsrecht, kan de algemene vergadering 
bij het instructierecht zelf het initiatief nemen2862. 
 
Tot 1973 bestond er discussie over het bestaan van een injunctierecht van de algemene 
vergadering. Volgens een belangrijke strekking in de rechtsleer kon de algemene 
vergadering inderdaad dwingende instructies geven omtrent het beleid van de raad van 
bestuur2863. Deze stelling werd echter betwist vanuit gezaghebbende hoek: volgens 
SIMONT en VAN OMMESLAGHE kon de algemene vergadering geen bindende richtlijnen 

                                              
2861 Dat onderscheid wordt niet altijd even scherp gemaakt. Zie bv. J.M. DE JONGH, “Gij zult splitsen! Instructies van 
aandeelhouders in beursvennootschappen”, Ondernemingsrecht 2007, 11. De auteur bespreekt zelfstandige 
bevoegdheden van de algemene vergadering in Delaware als voorbeelden van instructie. 
2862 J.M. DE JONGH, “Gij zult splitsen! Instructies van aandeelhouders in beursvennootschappen”, Ondernemingsrecht 
2007, 11. 
2863 FREDERICQ, Traité, V, 666; PASSELECQ, Traité, 373-386; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 161; J. 
RONSE, Preadvies over de nietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1966, 9; VAN RYN, Principes, I, 443. Vgl. RONSE, Algemeen deel, 336. 
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geven aan het bestuursorgaan2864. Sinds de wet van 6 maart 1973 elk van beide organen 
zijn eigen bevoegdheden toekende, staat onbetwistbaar vast dat de algemene vergadering 
zich niet in de bevoegdheden van het bestuursorgaan kan mengen door het instructies te 
geven2865. Wanneer de algemene vergadering zich niet kan vinden in het gevoerde beleid, 
moet zij de bestuurders maar herroepen, weigeren de jaarrekening goed te keuren, geen 
kwijting verlenen en/of een actio mandati instellen2866. 
 
Deze evolutie hangt samen met de doorheen de tijd gewijzigde opvatting van de 
vennootschap en haar bestuurders. Bestuurders worden niet meer zonder meer als 
lasthebbers gezien van de algemene vergadering en hun bevoegdheid wordt niet 
beschouwd als afgeleid van de algemene vergadering2867. Hand in hand daarmee ging het 
doorsijpelen van de institutionele opvatting van de vennootschap (nr. 22), waarin een 
instructierecht moeilijker te kaderen valt. Het is niet toevallig dat net TILQUIN en 
SIMONART, notoire aanhangers van de contractuele opvatting van de vennootschap, 
pleiten voor een instructierecht m.b.t. de algemene beleidslijnen, op voorwaarde dat de 
wezenlijke bevoegdheden van de raad van bestuur niet aangetast worden (gezien het 
verbod van algemene delegatie; nr. 299 e.v.) en het vennootschapsbelang niet geschonden 
wordt2868. Daarbij moet wel worden toegegeven dat men ook onder de aanhangers van de 
contractuele opvatting minstens één auteur vindt die geen plaats ziet voor een ad hoc 
instructierecht in zelfstandige vennootschappen2869. 
 

                                              
2864 L. SIMONT, “La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation sur les sociétés commerciales”, RPS 1974, 35; L. 
SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 1975, 
35; L. SIMONT en P. VAN OMMESLAGHE, “La notion de l’organe statutaire et la répartition des pouvoirs par le conseil 
d’administration de la société anonyme”, RCJB 1964, (74) 93, vn. 67; P. VAN OMMESLAGHE, Le régime des sociétés 
par actions et leur administration en droit comparé, 261-262. 
2865 F. DE CUYPER, “Les pouvoirs du conseil d’administration dans la société anonyme tentative de redéfinition” in 
XIVe journées d’études juridiques Jean Dabin, Louvain-La-Neuve, 19-20 november 1992, 19; DE WULF, Taak en 
loyauteitsplicht, 337; X. DIEUX, “L’exercice du pouvoir au sein de la société anonyme – Observations sur quelques 
incertitudes” in Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, (251) 254; X. DIEUX, “Droit, pouvoirs et 
responsabilités des actionnaires et des autres ‘parties prenantes’” in X. DIEUX, P.A. FORIERS, V. MARQUETTE en D. 
WILLERMAIN (eds.), Droit des sociétés, Brussel, Bruylant, 2012, (7) 35; K. GEENS, “De bevoegdheid van de 
algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), 
Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 1985, (2) 7 en 8; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 474; 
H. LAGA, “Bestuur: monistisch of duaal” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar 
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, 476; RONSE, Algemeen deel, 336; RONSE, De vennootschapswetgeving 
1973, 162; L. SIMONT, “La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation sur les sociétés commerciales”, RPS 1974, 37; 
L. SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 
1975, 37; TILLEMAN, Bestuur, 649; B. TILLEMAN, “De nietigheid van besluiten van de algemene vergadering: het 
nieuwe artikel 190bis Venn.W.”, TBH 1994, (987) 996; M. VAN DER HAEGEN en C. VERBRAEKEN, “L’adaptation de 
la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés”, JT 1974, (125) 131; D. WILLERMAIN, 
“Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et 
réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 133-134. 
2866 L. SIMONT, “La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation sur les sociétés commerciales”, RPS 1974, 37; L. 
SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 1975, 
37. Zie ook L. SIMONT en P. VAN OMMESLAGHE, “La notion de l’organe statutaire et la répartition des pouvoirs par 
le conseil d’administration de la société anonyme”, RCJB 1964, (74) 93, vn. 67. 
2867 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 337; T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het 
perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 230-231. Voor 
Duitsland, zie: J. SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), 
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nr. 5. 
2868 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 747-748.  
2869 Namelijk DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 340. Voor moeder-dochterrelaties formuleert hij wel een 
soortgelijke aanbeveling als TILQUIN en SIMONART (DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 347-348). 
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761. BEGRENSD INSTRUCTIERECHT NAAR NEDERLANDS RECHT – Nederland heeft een 
andere evolutie gekend wat de mogelijkheid van instructie betreft. Lange tijd beschikte de 
algemene vergadering in Nederland evenmin over een instructierecht. In haar Forumbank-
arrest van 1955 had de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat het bestuursorgaan autonoom 
handelt binnen de grenzen van de wet en de statuten2870. Daarin kwam eerst verandering 
in 1986, toen de departementale richtlijnen toelieten “te bepalen dat het bestuur zich moet 
gedragen naar de aanwijzingen van een vennootschapsorgaan betreffende de algemene 
lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.”2871 Dit 
principe werd in 2001 geconsacreerd in art. 2:129, vierde lid BW, dat vandaag nog steeds 
een statutaire clausule toelaat die bepaalt “dat het bestuur zich dient te gedragen naar de 
aanwijzingen van een orgaan van de vennootschap die de algemene lijnen van het te 
voeren beleid op nader in de statuten aangegeven terreinen betreffen.” Dat een statutaire 
basis vereist is, staat sindsdien buiten kijf, maar over de vraag of concrete instructies 
toegestaan zijn, is heel wat inkt gevloeid. Ten tijde van de departementale richtlijnen kon 
de algemene vergadering uitsluitend algemene instructies geven omdat het bestuur bij 
concrete besluiten tot een zelfstandige belangenafweging diende te kunnen komen2872. 
Een a contrario-redenering op basis van art. 2:129, vierde lid BW zou tot dezelfde 
conclusie kunnen leiden, maar werd niet zonder enige nuance aanvaard2873. Geleidelijk 
werd het gangbare opvatting dat instructies ook concreet mochten zijn en spitste de 
discussie zich toe op de vraag of de instructie het belang van de vennootschap diende2874. 
Hoewel de wet niet verduidelijkt in welke mate het bestuur verplicht is de instructie op te 
volgen, wordt gewoonlijk aangenomen dat het bestuur zelf verantwoordelijk blijft om de 
instructie te toetsen aan het vennootschappelijk belang en uit de instructie geen 
disculpatiegrond kan putten wanneer zijn aansprakelijkheid te berde komt2875. 
 
Voor de B.V. werd de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan het bestuur, die in art. 
2:239 BW vervat zit, in 2012 gewijzigd in het kader van de flexibilisering van het B.V.-
recht (waarbij men de BV graag aanduidt als “flex-B.V.”). Sinds 1 oktober 2012 kunnen 
de statuten van een B.V. “bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de 
aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap. Het bestuur is gehouden de 
aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap 
en de met haar verbonden onderneming.” De beperking tot het beleid op in de statuten 
aangegeven terreinen is in de B.V. dus weggevallen2876. De klemtoon wordt er voortaan 
gelegd op de eigen belangenafweging die het bestuursorgaan nog moet maken2877. In de 

                                              
2870 HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43. 
2871 § 9 Departementale richtlijnen bij oprichting en statutenwijziging van NV's en BV's (1986). 
2872 N. VAN DIJK, “Aanwijzingsbevoegdheid bij de flex-bv”, BB 2012, 64. 
2873 L. TIMMERMAN, “Instructierecht”, Ondernemingsrecht 2001, 477. TIMMERMAN betoogde dat de bestaande 
rechtspraak, die een “gemitigeerd instructierecht” ontwikkelde, dat concrete instructies toeliet onder bepaalde 
voorwaarden (zoals het vergoeden van eventuele schade die de dochter door de instructie oploopt), onverkort bleef 
gelden. VAN DEN INGH wierp daartegen op dat die rechtspraak slechts een feitelijke instructiemacht constateerde en 
geen instructierecht vaststelde (daarover meer verder in deze paragraaf); F.J.P. VAN DEN INGH, “Reactie op de 
column van Timmerman”, Ondernemingsrecht 2002, 31). 
2874 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 501; N. VAN DIJK, “Aanwijzingsbevoegdheid bij de flex-bv”, BB 
2012, 64. 
2875 J.M. DE JONGH, “Gij zult splitsen! Instructies van aandeelhouders in beursvennootschappen”, Ondernemingsrecht 
2007, 11; M.L. LENNARTS, “Een nieuwe regeling van het instructierecht”, Onderneming & Financiering 2005, nr. 
65, (18) 19. 
2876 N. VAN DIJK, “Aanwijzingsbevoegdheid bij de flex-bv”, BB 2012, 64. 
2877 Ibid. 
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parlementaire voorbereiding en in de rechtsleer zijn stemmen opgegaan om de regeling in 
de N.V. overeenkomstig aan te passen, al kan deze suggestie niet iedereen bekoren, 
gezien de doorgaans minder sterke betrokkenheid en specialisatie van aandeelhouders in 
open N.V.’s2878. Hoewel de wetgever art. 2:129, vierde lid BW onaangeroerd heeft 
gelaten, neemt men aan dat het de opzet van de wetgever was om de oude regeling te 
verduidelijken, zodat men ook in N.V.’s overeenkomstig mag redeneren2879. 
 
762. INSTRUCTIE IN BESLISSINGSBEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN ONVERENIGBAAR 

MET DE JURIDISCHE PRINCIPES – In de Belgische context wordt de onmogelijkheid van een 
instructierecht geënt op de zelfstandigheid van de bevoegdheid van de raad van bestuur. 
Het is dus meer specifiek in de bevoegdheidssfeer van de raad van bestuur dat men 
aanneemt dat de algemene vergadering geen instructies kan geven2880. Met beroep op art. 
522, tweede lid W.Venn. verdedigen TILQUIN en SIMONART niettemin een instructierecht 
in de bevoegdheidssfeer van de raad van bestuur: deze wetsbepaling laat immers 
afwijkingen toe van de wettelijke bevoegdheden van het bestuursorgaan2881. 
 
Indien art. 522 W.Venn. een basis zou bieden voor ad hoc afwijkingen van de 
bevoegdheidsverdeling, zoals het instructierecht, moeten deze afwijkingen o.i. in ieder 
geval voldoen aan de in Afdeling 2 uitgewerkte voorwaarden (die bouwen op art. 522, 
§ 1, tweede lid W.Venn.). Zoniet zou de algemene vergadering deze voorwaarden 
gemakkelijk kunnen omzeilen door elke afwijking op ad hoc-basis door te voeren2882. Een 
eerste voorwaarde voor de toelaatbaarheid van afwijkingen van de wettelijke bevoegdheid 
van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 522, § 1, tweede lid W.Venn. is dat het gaat 
om een suppletieve bevoegdheid van dat orgaan. Daarmee zijn diens toegewezen en 
inherente bevoegdheden in elk geval al uitgesloten van een eventuele 
instructiebevoegdheid van de algemene vergadering, maar is het instructierecht inderdaad 
nog niet helemaal uitgesloten. Die uitsluiting bewerkstelligt de tweede voorwaarde wel: 
de bevoegdheden van de raad van bestuur kunnen krachtens art. 522, § 1, tweede lid 
W.Venn. enkel statutair worden beperkt2883. 
 
Kan de algemene vergadering de instructie dan in de statuten opnemen? Een daarmee 
vergelijkbaar fenomeen is opgedoken in de Verenigde Staten, waar de feitelijke 
instructiemacht beperkt is door de beperkte herroepbaarheid van bestuurders (zie nrs. 319 
e.v.) en de aandeelhouders dan maar de bylaws proberen te gebruiken om formele 

                                              
2878 J.M. DE JONGH, “Gij zult splitsen! Instructies van aandeelhouders in beursvennootschappen”, Ondernemingsrecht 
2007, 11. 
2879 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 501; N. VAN DIJK, “Aanwijzingsbevoegdheid bij de flex-bv”, BB 
2012, 64. 
2880 Zie, expliciet: D. MEULEMANS, “De beslissingsbevoegdheid binnen de vennootschap” in D. MEULEMANS (ed.), 
Het sluiten van vastgoedcontracten door een vennootschap of een vereniging, Gent, Larcier, 2009, (39) 46; E. 
POTTIER en A. COIBION, “Commentaire de l’art. 531 C.Soc” in Commentaire systématique du nouveau Code des 
sociétés, Brussel, Kluwer, 2005, losbl.; RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, 162; L. SIMONT, La loi du 6 mars 
1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 1975, 37. 
2881 TILQUIN en SIMONART, Traité, I, 747-748. 
2882 Zie T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het perspectief van de ‘voorbehouden 
bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 231. 
2883 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 339; T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het 
perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 230. Zie D. 
WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés anonymes: état 
des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 135. 
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instructies te geven aan het bestuursorgaan. Afgezien van het feit dat dit een weinig 
praktische werkwijze is, zeker wanneer de statuten niet opgedeeld zijn in een charter en 
de iets flexibelere bylaws, kan men daartegen opwerpen dat een statutaire bepaling uit de 
aard van de zaak van algemene toepassing moet zijn of een beperkte draagwijdte moet 
hebben en daarom niet wordt ingeschreven voor een concreet geval2884 (zie nrs. 519 e.v.). 
 
Indien een vennootschap op algemene wijze een instructierecht zou opnemen in de 
statuten, zoals dat kan in Nederland, zou dat eigenlijk neerkomen op een vorm van 
“delegatie” van bevoegdheden van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 
Delegatie werd boven immers omschreven als een afwijking van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling waarbij de oorspronkelijke bevoegdheidsdrager zijn eigen 
bevoegdheid behoudt (zie de definitie in nr. 727)2885. Art. 522, § 1, tweede lid W.Venn. 
laat echter geen delegatie toe aan de algemene vergadering, met behoud van 
bevoegdheden, maar enkel een beperking of overdracht van bevoegdheden (nr. 754). 
 
763. FEITELIJKE INSTRUCTIEMACHT – Een argument dat soms wordt aangevoerd tegen een 
wettelijk instructierecht van de algemene vergadering luidt dat de 
meerderheidsaandeelhouder dan te sterk zou doorwegen op het beleid en daarbij het 
belang van minderheidsaandeelhouders riskeert te miskennen2886. Daarbij mag men niet 
uit het oog verliezen dat dominante aandeelhouders achter de coulissen ook zonder 
formeel instructierecht een grote invloed kunnen uitoefenen over het bestuursorgaan2887, 
zodat de algemene vergadering, althans bij hun monde meer inspraak zal hebben in de 
praktijk dan wettelijk voorzien is2888. De Nederlandse Hoge raad heeft deze realiteit 
erkend zowel in concerns (zie nr. 766) als in zelfstandige vennootschappen2889. Ook de 
Belgische wetgever houdt rekening met een feitelijke instructiemacht, o.m. in de definitie 
van het begrip controle in art. 5, § 1 W.Venn. en de belangenconflictenregeling van art. 
524 W.Venn.2890 Men moet zich er dus voor hoeden het belang van een formeel 
instructierecht te overroepen: dat recht zal vooral spelen in situaties waar er toch een 
feitelijke instructiemacht bestaat2891. Het Nederlandse instructierecht wordt soms zelfs 
geïnterpreteerd als niet meer dan een erkenning van feitelijke instructiemacht, met de 
bedoeling die macht net aan banden te leggen2892. 

                                              
2884 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 339; T. NUYTS, “De bevoegdheidsverdeling binnen de n.v. vanuit het 
perspectief van de ‘voorbehouden bevoegdheden’ van de raad van bestuur”, DAOR 2006, (227) 231. 
2885 Het verschil zou dan wel zijn dat de algemene vergadering zich zou kunnen beperken tot de essentiële delen van 
de beslissing en de rest van de beslissing zou kunnen “terugdelegeren” aan de raad van bestuur. 
2886 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 340. 
2887 Ook DE WULF onderkent deze mogelijkheid (DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 344-345; H. DE WULF, “De 
spanning tussen de vrijheid om een groepsbeleid omtrent corporate opportunities te ontwikkelen en de legitieme 
verwachtingen van minderheidsaandeelhouders” (noot onder Antwerpen 22 mei 2003), TRV 2005, (491) 497). 
2888 J. SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener 
Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nr. 6. 
2889 J.M. DE JONGH, “Gij zult splitsen! Instructies van aandeelhouders in beursvennootschappen”, Ondernemingsrecht 
2007, 11. 
2890 P.A. FORIERS, “Les devoirs fiduciaires de l’actionnaire de contrôle” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Quid leges 
sine cogitatione?, Antwerpen, Biblo, 2011, (40) 44-45; P.A. FORIERS, “La notion de contrôle et le périmètre de 
consolidation” in Nouvelles orientations en droit comptable, Luik, C.D.V.A., 1994, 309-370. 
2891 Zie M.L. LENNARTS, “Een nieuwe regeling van het instructierecht”, Onderneming & Financiering 2005, nr. 65, 
(18) 21. 
2892 J. GROOT, “Gevraagd: richtinggevend arrest over instructiebevoegdheid in het concernrecht” in INSTITUUT VOOR 

ONDERNEMINGSRECHT (ed.), Verzamelde ‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino Timmerman, Deventer, 
Kluwer, 2003, (107) 109. 
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Het is vooral de bevoegdheid van de algemene vergadering tot het benoemen en ontslaan 
van de bestuurders die haar een feitelijke instructiemacht verschaft2893. In het Verenigd 
Koninkrijk komt daardoor aan het formele instructierecht weinig betekenis toe: het is 
immers gemakkelijker om bestuurders te ontslaan, hetgeen met een gewone meerderheid 
kan, dan om gebruik te maken van het instructierecht en aan de meerderheidsvereiste van 
75% te voldoen2894. Zeker wanneer het ontslag ad nutum kan gebeuren, heeft dit tot 
gevolg dat bestuurders zich vaak meegaand opstellen2895. In België zou een formeel 
instructierecht de positie van de algemene vergadering dan ook maar weinig 
versterken2896. In Nederland is de feitelijke instructiemacht meer begrensd dan in België, 
doordat er minder strikt wordt vastgehouden aan de ad nutum herroepbaarheid: het 
ontslag van een bestuurder die een informele instructie niet opvolgt, kan in bepaalde 
omstandigheden als kennelijk onredelijk worden aangemerkt2897.  
 
764. RECHTSECONOMISCHE BEOORDELING – Een formeel instructierecht in de 
bevoegdheidssfeer van het bestuursorgaan, dat verder gaat dan de erkenning en inperking 
van een feitelijke instructiemacht, komt ons niet wenselijk voor in zelfstandige 
vennootschappen. De plicht voor de bestuurders om voornamelijk het belang van de 
aandeelhouderscollectiviteit na te streven, betekent nog niet dat die aandeelhouders steeds 
zelf moeten kunnen tussenkomen2898 (zie ook nr. 64). Integendeel, het in deze studie 
gehanteerde rechtseconomische kader laat in geen geval instructies toe in de inherente of 
toegewezen bevoegdheden van het bestuursorgaan, gezien het dwingende karakter van 
deze laatste. Ook wat de residuaire bevoegdheden van het bestuursorgaan betreft, is een 
instructie in publieke vennootschappen contraproductief: het beperken van de 
bevoegdheden van de algemene vergadering tot materies waar het bestuursorgaan 
inherente belangenconflicten kent, bestond er immers in dat op die manier ook de 
(tweede) agency-kosten in toom worden gehouden die kunnen voortvloeien uit moderne 
problemen van belangendivergenties tussen aandeelhouders onderling (naargelang hun 
beleggingshorizon, hun andere investeringen enz.): in materies waar het bestuursorgaan 
geen strijdige belangen heeft, kan diens bevoegdheid deze (tweede) agency-kosten kosten 
vermijden; in de andere materies zijn de (tweede) agency-kosten in de algemene 
vergadering wellicht niet groter dan de (eerste) agency-kosten bij besluitvorming in de 
raad van bestuur (zie nrs. 107 en 751). Door toe te laten dat de algemene vergadering op 
ad hoc basis, zonder de versterkte meerderheid voor statutenwijziging dus, afwijkt van de 
wettelijke bevoegdheden van het bestuursorgaan in publieke vennootschappen (waar deze 

                                              
2893 M. OLAERTS, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van 
bestuurders en aandeelhouders, Antwerpen, Intersentia, 2007, 25. De Hoge Raad erkende dit in zijn Ogem-
beschikking (HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466; F.J.P. VAN DEN INGH, “Reactie op de column van Timmerman”, 
Ondernemingsrecht 2002, 31). 
2894 L. ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders 
as a Class” in KRAAKMAN et al., Anatomy, (55) 73. 
2895 B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, 59. 
2896 Ontslag is uiteraard een ruwe sanctie voor een bestuurder die één suggestie niet opvolgt, maar voor het overige 
een excellent rapport kan voorleggen: in die mate kan een instructierecht de positie van een algemene vergadering 
versterken zelfs als die de bestuurder ad nutum kan ontslaan. 
2897 HR 4 december 1992, NJ 1993, 271, noot MAEIJER (het zgn. Meijers/Mast-arrest); ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE 

WEME, 2-II*, 1061 en 1062. 
2898 Vgl. DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 338. 
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problemen van kortetermijnaandeelhouders, empty voting enz. zich voordoen), riskeert 
men dat precaire evenwicht te verbreken. 
 
In private vennootschappen zijn zowel transactiekosten als problemen van 
kortetermijndenken en empty voting minder sterk aanwezig, zodat ad hoc afwijkingen van 
de bevoegdheden van de raad van bestuur daar principieel wel aanvaardbaar zouden zijn 
(nrs. 122 e.v.). Een instructierecht zou er echter weinig toegevoegde waarde betekenen, 
gezien het geconcentreerde aandeelhouderschap en de daarmee gepaard gaande factuele 
instructiemacht. Bovendien zou een formeel instructierecht gepaard moeten gaan met een 
bijzondere aansprakelijkheid van de instruerende aandeelhouder, of minstens het 
volledige behoud van de eigen aansprakelijkheid van de raad van bestuur, zoals in 
Nederland (nr. 761). Op die manier kan vermeden worden dat de controlerende 
aandeelhouder het formeel instructierecht aanwendt om bij aansprakelijkheidsclaims de 
strenge bestuurdersaansprakelijkheid te vervangen door de veel moeilijker te bereiken 
drempel van misbruik van meerderheid in de algemene vergadering, zodat derden de dupe 
zouden zijn van het instructierecht. Bij een louter feitelijke instructiemacht behouden de 
bestuurders immers hun eigen aansprakelijkheid en zullen ze die hooguit delen met de 
instruerende aandeelhouder, nl. wanneer die als feitelijk bestuurder kan worden 
gekwalificeerd2899. Wanneer ze niet kunnen weerstaan aan de feitelijke druk van de 
controlerende aandeelhouder(s) en aansprakelijkheid vrezen, rest er hen geen andere 
uitweg dan ontslag te nemen. 
 
765. ONDERSTEUNING BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING – In voorgaande 
randnummers (vnl. nr. 762) bleek dat de afwezigheid van een instructierecht van de 
algemene vergadering naar Belgisch recht de beslissingsbevoegdheden van het 
bestuursorgaan betreft. In de materies waar de algemene vergadering zelf 
beslissingsbevoegd is, kan ze dus wel een “instructierecht” hebben. Deze stelling werd 
reeds uitgewerkt in hoofdstuk III.2 (nrs. 641-644). 
 
766. GROEPSRECHT – Bij besprekingen van het instructierecht wordt vaak verwezen naar 
het Duitse Konzernrecht, dat een eigen positie inneemt naast het vennootschapsrecht. In 
het kader daarvan bestaat er inderdaad een soort instructierecht (dat wordt gecompenseerd 
met bijzondere bescherming voor aandeelhouders en schuldeisers inzake uitkoop en 
winstuitkering). Dat is het geval in de wettelijk geregelde Konzerns, zijnde 
vennootschapsgroepen die onder gemeenschappelijke leiding (“einheitliche Leitung”) 
komen te staan ten gevolge van het sluiten van een zgn. beheersovereenkomst 
(“Beherrschungsvertrag”) of ten gevolge van de integratie van een 100%-
dochtervennootschap (“Eingliederung”)2900. Door een beheersovereenkomst plaatst een 
vennootschap (das beherrschte Unternehmen) zich onder de leiding van een andere 
                                              
2899 Zie P.A. FORIERS, “Les devoirs fiduciaires de l’actionnaire de contrôle” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Quid 
leges sine cogitatione?, Antwerpen, Biblo, 2011, (40) 52. 
2900 Zie de definities in § 18 Abs. 1 AktG (zgn. Unterordnungskonzerns) en § 18 Abs. 2 AktG (zgn. 
Gleichordnungskonzerns). Voor zuiver feitelijke groepen, die geen Beherrschungsvertrag hebben afgesloten, geldt 
enkel een zgn. “Nachteilsausgleichspflicht”, een vergoedingsregeling wegens de lasten opgelegd door de 
groepsleiding (§ 311 AktG). M.b.t. Eingliederung, zie § 319 AktG. Zie V. DE VUYST, Internal governance bij 
financiële conglomeraten, Antwerpen, Intersentia, 2010, 186-187; W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener 
Kommentar zum Aktiengesetz, I, Munchen, Beck / Franz Vahlen, 2008, § 18, nrs. 6-15; P. HOMMELHOFF, “Protection 
of Minority Shareholders, Investors and Creditors in Corporate Groups: the Strengths and Weaknesses of German 
Corporate Group Law”, EBOR 2001, (61) 63-66. 
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onderneming (das herrschende Unternehmen). Als gevolg daarvan kan de laatste 
bindende richtlijnen uitvaardigen aan de Vorstand van de eerste i.v.m. de leiding van de 
vennootschap, zelfs als die nadelig zijn voor deze laatste, zolang ze voortvloeien uit het 
Konzern-belang2901.  
 
Een formeel groepsrecht bestaat niet in België, Nederland en Frankrijk, waar qua 
instructiemogelijkheden in een groep dezelfde regels gelden als voor een zelfstandige 
vennootschap2902. Op het eerste gezicht zou men uit de Nederlandse concernleidingsplicht 
een volwaardig instructierecht kunnen afleiden2903. Niettemin vindt het boven besproken 
art. 2:129 BW ook toepassing op concernvennootschappen, zodat ook daar het 
bestuursorgaan niet lijdzaam moet ondergaan wat de moeder beslist, maar een eigen 
verantwoordelijkheid draagt om het vennootschapsbelang na te streven en de instructie 
desnoods naast zich neer te leggen2904. Ook in België en Frankrijk heeft de wetgever zich 
beperkt tot een fragmentaire regeling van de groepsrealiteit en blijft het bij een schuchtere 
erkenning van het groepsbelang2905. Een beheersovereenkomst of enige andere vorm van 
instructierecht van de algemene vergadering is er niet aan de orde2906. 
 
Opnieuw behoeft het belang van het al dan niet bestaan van een afzonderlijk groepsrecht 
relativering. Bij een ad nutum of minstens vlotte herroepbaarheid van bestuurders kan de 
feitelijke instructiemacht even krachtig zijn als een formeel recht van de moeder om 
injuncties uit te vaardigen. Zelfs in Duitsland is het formele groepsrecht van eerder 
geringe betekenis in vergelijking met de betekenis van de feitelijke groepen2907. De 
feitelijke instructiemacht wordt uiteraard begrensd door de verplichting van de 

                                              
2901 § 308 AktG. 
2902 H. DE WULF, “De spanning tussen de vrijheid om een groepsbeleid omtrent corporate opportunities te 
ontwikkelen en de legitieme verwachtingen van minderheidsaandeelhouders” (noot onder Antwerpen 22 mei 2003), 
TRV 2005, (491) 497; J. GROOT, “Gevraagd: richtinggevend arrest over instructiebevoegdheid in het concernrecht” 
in INSTITUUT VOOR ONDERNEMINGSRECHT (ed.), Verzamelde ‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino 
Timmerman, Deventer, Kluwer, 2003, (107) 110. 
2903 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 1058. 
2904 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 500 en 1058-1060; J. GROOT, “Gevraagd: richtinggevend arrest over 
instructiebevoegdheid in het concernrecht” in INSTITUUT VOOR ONDERNEMINGSRECHT (ed.), Verzamelde ‘Groninger’ 
opstellen aangeboden aan Vino Timmerman, Deventer, Kluwer, 2003, (107) 111-112; M.L. LENNARTS, “Een nieuwe 
regeling van het instructierecht”, Onderneming & Financiering 2005, nr. 65, (18) 19-20; N. VAN DIJK, 
“Aanwijzingsbevoegdheid bij de flex-bv”, BB 2012, 64. 
2905 B.v. door uitbreiding van het verbod tot inschrijving op eigen aandelen tot dochtervennootschappen, door het 
aandelenbezit van een dochtervennootschap mee te tellen voor de berekening van de drempel bij inkoop van eigen 
aandelen, door een bijzonder boekhoudrecht voor groepen en door een specifieke belangenconflictenprocedure voor 
intragroepshandelingen (K. BYTTEBIER en A. FRANÇOIS, “Zo moeder, zo dochter? Over de autonomie (of eerder het 
gebrek daaraan?) van een Belgische dochtervennootschap in een (buitenlandse) groep van vennootschappen” in 
INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Van Alle markten: Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 
2008, (121) 129; E. WYMEERSCH, “Hoofdlijnen van het Belgische recht van de vennootschapsgroepen” in CEPINA 
(ed.), Arbitrageovereenkomsten, vennootschapsgroepen en groepenovereenkomsten, Brussel, Bruylant, 2007, (81) 
85-86). 
2906 K. BYTTEBIER en A. FRANÇOIS, “Zo moeder, zo dochter? Over de autonomie (of eerder het gebrek daaraan?) van 
een Belgische dochtervennootschap in een (buitenlandse) groep van vennootschappen” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van Alle markten: Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, (121) 131-132; E. 
WYMEERSCH, “Hoofdlijnen van het Belgische recht van de vennootschapsgroepen” in CEPINA (ed.), 
Arbitrageovereenkomsten, vennootschapsgroepen en groepenovereenkomsten, Brussel, Bruylant, 2007, 81 
2907 E. WYMEERSCH, “Hoofdlijnen van het Belgische recht van de vennootschapsgroepen” in CEPINA (ed.), 
Arbitrageovereenkomsten, vennootschapsgroepen en groepenovereenkomsten, Brussel, Bruylant, 2007, 81. 
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bestuurders van de dochtervennootschap om het eigen belang van die vennootschap na te 
streven2908, al mogen zij daar in beperkte mate rekening houden met het groepsbelang2909.  
 
767. Wanneer de beleidskeuze gemaakt wordt om vennootschapsgroepen te erkennen, is 
een bijzondere machtsverdeling tussen de moeder- en de dochtervennootschap daar een 
essentieel onderdeel van. Doordat de moedervennootschap haar invloed in de eerste plaats 
uitoefent via haar stemoverwicht in de algemene vergadering en ook het instructierecht 
gewoonlijk bij de algemene vergadering ligt, wordt daarmee meteen de 
bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur geraakt2910. 
Toch is de groepsregeling daar niet toe beperkt en om die reden (evenals de afwezigheid 
ervan in het Belgische recht) overschrijdt de vraag het bestek van het voorliggende 
onderzoek. In het Duitse Konzernrecht is het de Vorstand van de beherende vennootschap 
die op basis van zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid de instructies geeft2911 
en kunnen deze instructies enkel worden geadresseerd aan de Vorstand van de beheerde 
vennootschappen, met uitsluiting van diens andere organen2912. Strikt genomen gaat het 
dus niet om de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering aan de raad van 
bestuur, maar komt de instructie rechtstreeks van de meerderheidsaandeelhouder (of 
beter: de beherende vennootschap), bij monde van diens bestuursorgaan. Door deze 
machtsverschuivingen moet het Konzernrecht op zoek naar nieuwe evenwichten, het 
vennootschapsbelang anders invullen (nr. 766) en de dochtervennootschap compenseren 
voor haar autonomieverlies2913.  
 

§ 2. Consultatie en advies van de algemene vergadering 

A. Initiatief van het bestuursorgaan 

768. PRAKTIJK – In de praktijk merkt men dat het bestuursorgaan soms eigen beslissingen 
ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering. Gelet op de verregaande gevolgen 
gebeurt het dat de raad van bestuur die een bedrijfstak wil overdragen, hetgeen naar 
vigerend recht als een bevoegdheid van het bestuur wordt beschouwd (zie nr. 412), de 
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vraagt2914. Hetzelfde komt soms 
                                              
2908 K. BYTTEBIER en A. FRANÇOIS, “Zo moeder, zo dochter? Over de autonomie (of eerder het gebrek daaraan?) van 
een Belgische dochtervennootschap in een (buitenlandse) groep van vennootschappen” in INSTITUUT FINANCIEEL 

RECHT (ed.), Van Alle markten: Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, (121) 132-135. 
2909 Ibid., 139; FRANÇOIS, Vennootschapsbelang, 700, vn. 3155. De criteria in België zijn vergelijkbaar met de Franse 
Rozenblum-doctrine, die het bestaan van een groep met een gezamenlijke strategie vereist, een evenwichtige 
tegenprestatie voor de bijstand door de dochtervennootschap, die diens financiële draagkracht niet mag te boven gaan 
(daarover: E. WYMEERSCH, “Hoofdlijnen van het Belgische recht van de vennootschapsgroepen” in 
Arbitrageovereenkomsten, vennootschapsgroepen en groepenovereenkomsten, Brussel, Bruylant, 2007, 81). 
2910 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 341. 
2911 § 78 AktG. 
2912 § 308 (1) AktG. 
2913 Zo had de moedervennootschap een dwingend instructierecht in het (facultatief) groepsstatuut dat was uitgewerkt 
in het laatste voorontwerp van Negende Richtlijn, maar kregen de minderheidsaandeelhouders de keuze tussen een 
uitkoop of een soort gegarandeerd dividend en konden de schuldeisers van de dochtervennootschap hun vorderingen 
op de moedervennootschap verhalen (K. GEENS, C. CLOTTENS, S. COOLS, S. DE DIER en F. PARREIN, “De rol van het 
nationale recht in het Europese vennootschapsrecht” in V. SAGAERT, I. SAMOY en E. TERRYN (eds.), De invloed van 
Europa op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (315) 333). Het ontwerp werd definitief 
opgeborgen in het Actieplan 2003. 
2914 A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, TRV 1998, (355) 
371. 
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voor bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie2915. Verschillende rechtsgeleerden 
raden zelfs aan dat bestuurders de algemene vergadering consulteren voor goedkeuring of 
advies vooraleer ze overgaan tot de verkoop van activa of inbreng van een bedrijfstak en 
de activiteiten van de vennootschap veranderen, zelfs al passen die binnen het doel van de 
vennootschap (en behoren ze de lege lata dus tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan; 
nrs. 419 e.v.)2916. Meer algemeen wordt deze aanbeveling geformuleerd voor alle situaties 
waar het bestuursorgaan twijfelt aan zijn bevoegdheid2917. De praktijk is overigens niet 
nieuw: in 1857 bepaalden de statuten van nagenoeg alle Belgische NV’s dat de algemene 
vergadering kon delibereren en beslissen over alle voorstellen die haar werden gedaan 
door de raad van bestuur of een aantal aandeelhouders2918. 
 
769. GEEN BINDENDE KRACHT EN NOODZAAK VAN EIGEN BESLUIT – Bij raadpleging van 
de algemene vergadering in een materie die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan 
behoort, kan aan de uitspraak van de algemene vergadering geen bindende kracht 
toekomen. Dit om dezelfde reden als deze die een instructierecht uitsloot (nr. 760): elke 
verbindende kracht zou een inbreuk betekenen op de wettelijke bevoegdheidsverdeling, 
die ofwel dwingend is en dus geen afwijking toelaat, ofwel aanvullend, in welk geval 
enkel een statutaire clausule kan afwijken2919 (zie nrs. 756-757). Het bestuursorgaan mag 
de algemene vergadering wel consulteren in materies waarvoor het zelf bevoegd is, maar 
de uiteindelijke beslissing moet dus bij het bestuursorgaan blijven. De raad van bestuur 
kan zijn bevoegdheid en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid niet 
afschuiven op de algemene vergadering2920. Deze principes werden bevestigd in een zaak 
waar de raad van bestuur de keuze van de koper van het enige vennootschapsactief had 
voorgelegd aan de algemene vergadering. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde 
terecht dat een besluit van de algemene vergadering daaromtrent de noodzaak van een 
eigen besluit door de raad van bestuur niet wegneemt, en ook diens aansprakelijkheid laat 
bestaan. Minderheidsaandeelhouders kunnen dus nog steeds een minderheidsvordering 
instellen (i.v.m. de actio mandati, zie nr. 771)2921. 
 

                                              
2915 HELLEMANS, De algemene vergadering, 552; F. HELLEMANS en S. MEULYZER, “Commentaar bij art. 531 
W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, 9. 
2916 D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, “Kroniek vennootschapsrecht 1995-96”, TRV 1996, (451) 474; K. 
SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Gent, Larcier, 2004, 87; TILLEMAN, Bestuur, 
648. Zie ook Y. DE CORDT, “Les enjeux de l’affaire Fortis”, RPS 2009, (351) 358, die zelfs pleit voor een wettelijke 
verplichting tot consultatie bij overdracht van alle activa van de vennootschap. 
2917 A. BENOIT-MOURY en P. PELTZER, “Représentation de la société anonyme depuis la première directive 
européenne de coordination du droit des sociétés”, RPS 1977, (57) 69. 
2918 A. DEMEUR, Les sociétés anonymes de Belgique en 1857, Brussel, Stienon, 1859, lxxxv-lxxxvi. 
2919 Lijkt een andere opvatting toegedaan: D. WILLERMAIN, “Les pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement 
des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant 
d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 137. 
2920 P. BAERT, “Commentaar bij art. 522 W.Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Comm.V.en V., Mechelen, Kluwer, losbl.; Y. DE CORDT, “Les enjeux de l’affaire Fortis”, RPS 2009, (351) 358; X. 
DIEUX, “Droits, pouvoirs et responsabilités des actionnaires et des autres ‘parties prenantes’” in X. DIEUX, P.A. 
FORIERS, V. MARQUETTE en D. WILLERMAIN (eds.), Droit des sociétés, Brussel, Bruylant, 2012, (7) 34-35; GEENS 
en WYCKAERT, Algemeen deel, 535. Zie ook HELLEMANS, De algemene vergadering, 553. 
2921 Antwerpen 2 maart 2006, TRV 2007, noot C. CLOTTENS, 192 et 197, JDSC 2008, 141, noot M. ERNOTTE. Het hof 
kwalificeert het besluit van de algemene vergadering als een bevoegdheidsoverschrijding, hetgeen o.i. niet nodig is 
als het adviserend bedoeld is, en kwalificeert de eigen beslissing van het bestuursorgaan weinig precies als een 
bekrachtiging van de beslissing van de algemene vergadering. 
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In Duitsland is het advies van de algemene vergadering wettelijk geregeld, en wel in 
andere zin. De Vorstand kan er de algemene vergadering vragen om te beslissen over 
kwesties van bedrijfsvoering die tot diens residuaire bevoegdheid behoren2922. De 
Vorstand is daartoe niet verplicht2923, maar als de algemene vergadering op zijn vraag een 
beslissing neemt, is die beslissing wel bindend voor de Vorstand2924. Voor handelingen 
die gebaseerd zijn op een besluit van de algemene vergadering draagt de Vorstand wel 
geen aansprakelijkheid2925. De algemene vergadering kan zich ook beperken tot een niet-
bindende aanbeveling2926 of weigeren een besluit te nemen2927. 
 
770. Omdat het nogal omslachtig is om de algemene vergadering te laten bijeenkomen, 
zal het niet zo vaak gebeuren dat de raad van bestuur vrijwillig om haar advies 
verzoekt2928. In principe is de raad van bestuur vanuit transactiekostenoogpunt net beter 
geplaatst om advies te leveren aan de algemene vergadering, hetgeen hij vaak zal doen in 
het kader van zijn voorbereidingsbevoegdheid of in wettelijk voorgeschreven verslagen. 
Zolang het advies van de algemene vergadering niet bindend is, valt er echter weinig 
tegen in te brengen vanuit rechtseconomisch perspectief: het evenwicht van belangen dat 
beschermd moest worden tegen een instructierecht (nr. 764) wordt dan immers beschermd 
door de mogelijkheid voor het bestuursorgaan om het advies van de algemene 
vergadering te negeren. De facto kan een “advies” weliswaar verbindend zijn, door de 
mogelijkheid voor de algemene vergadering om niet-gehoorzame bestuurders ad nutum te 
ontslaan. Wie daar bezwaren tegen heeft, moet niet het advies maar de ad nutum 
herroepbaarheid aanpakken. Door in plaats daarvan de mogelijkheid van consultatie uit te 
sluiten, zou men het onmogelijk maken voor kleine aandeelhouders om samen hun 
mening te formuleren, terwijl belangrijke referentieaandeelhouders dat de facto wel 
kunnen in de coulissen. 
 
Nog beter is evenwel een duidelijke wettelijke bevoegdheidsverdeling na te streven, die 
elke twijfel omtrent het bevoegde orgaan uitsluit en zo de noodzaak van raadpleging van 
de algemene vergadering vermindert. De praktijk van het advies bevestigt dus eens te 
meer de nood aan duidelijkere criteria voor de bevoegdheid van het bestuursorgaan en de 
algemene vergadering, zoals hoofdstukken II.2 en II.3 die hebben trachten uit te werken. 
 
771. AD HOC KWIJTING – Een van de bevoegdheidskwestie onderscheiden vraag is of de 
voorlegging aan de algemene vergadering het bestuursorgaan kan kwijten van 
aansprakelijkheid. Indien deze vraag positief beantwoord wordt, kan het raadplegen van 
de algemene vergadering zelfs bij een duidelijke bevoegdheidsverdeling enig nut 
toekomen. Wanneer bestuurders een voorgenomen besluit aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering onderwerpen, kan dat niet worden gelijkgesteld met een gewone 

                                              
2922 AktG § 119 Abs. 2. 
2923 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 22. 
2924 J. SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener 
Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nr. 18. 
2925 § 93 Abs. 4 S. 1 AktG. 
2926 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 26-27. 
2927 J. SEMLER, “Zuständigkeit der Hauptversammlung” in H. GUMMERT en L. WEIPERT (eds.), Münchener 
Handbuch des Gesellschaftsrechts, IV, Munchen, Beck, 2007, § 34, nr. 18. 
2928 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 431. 
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kwijting omdat het niet beantwoordt aan de vereisten inzake kwijting (nu art. 554, tweede 
lid W.Venn.): een geldige kwijting veronderstelt het ter beschikking staan van een 
jaarrekening en een afzonderlijke stemming2929. Het staat de algemene vergadering echter 
vrij om op voorhand afstand te doen van haar actio mandati2930 overeenkomstig het 
gemeen recht2931. Dit betekent dat ze “kennis van zaken” moet hebben2932, waar het voor 
de gewone jaarlijkse kwijting nochtans volstaat dat de resultaten van de tijdens het 
boekjaar begane fouten op getrouwe wijze in de jaarrekening verwerkt zijn2933. De 
voorafgaande afstand van actio mandati dekt ook enkel die specifieke handelingen 
waarvoor de kwijting verleend werd en kan niet voor handelingen die een inbreuk vormen 
op de wet of op de statuten, want de algemene vergadering moet die ook respecteren2934. 
De van tevoren door de algemene vergadering gegeven (niet wettelijk vereiste2935) 
goedkeuring geldt dus als een soort ad hoc kwijting, indien zij met kennis van zaken werd 
gegeven2936. Zij is te onderscheiden van een tussentijdse kwijting, die voor de afgelopen 
periode geldt maar eveneens op een ander ogenblik wordt gegeven dan bij goedkeuring 
van de jaarrekening2937. 
 
Het bezwaar zou kunnen worden gemaakt dat de raad van bestuur zijn wettelijke 
bevoegdheden zou prijsgeven door een beleidsbeslissing aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering te onderwerpen2938. Met een ad hoc kwijting wordt de 
bevoegdheidsverdeling nochtans onverlet gelaten: zij betreft enkel de 
aansprakelijkheidsdimensie en heeft bovendien louter interne werking. Derden kunnen de 
bestuurders nog aansprakelijk stellen en individuele aandeelhouders kunnen eventueel 
nog een minderheidsvordering instellen2939. De beslissing zelf is niet genomen door de 
algemene vergadering – die moet de raad van bestuur zelf nog nemen, zoniet kan het 
besluit van de algemene vergadering nietig verklaard worden wegens onbevoegdheid (zie 
nr. 769)2940. Het bestuursorgaan mag de voorafgaande kwijting niet gebruiken om de 
                                              
2929 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1062-1063; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1236. 
2930 P.A. FORIERS, “Les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, (466) 471. 
2931 A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders, RW 1995-96, (1001) 1018. 
2932 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 534. 
2933 A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders, RW 1995-96, (1001) 1007-1008. 
2934 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 432-433; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 535-536; A. GOEMINNE, 
“Kwijting van bestuurders en zaakvoerders, RW 1995-96, (1001) 1019. 
2935 Bij gedeelde bevoegdheden behoudt de raad van bestuur zijn eigen verantwoordelijkheid (D. WILLERMAIN, “Les 
pouvoirs des dirigeants d’entreprise, spécialement des administrateurs de sociétés anonymes: état des lieux et 
réflexions” in Y. DE CORDT (ed.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Brussel, Larcier, 2009, (123) 138); bij de 
zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering draagt de raad van bestuur vanzelfsprekend geen 
aansprakelijkheid. 
2936 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 428; P.A. FORIERS, “Les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, 
TBH 1992, (466) 471; K. SELLESLAGHS, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, Gent, Larcier, 
2004, 87; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 535; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders, 
RW 1995-96, (1001) 1018-1019; A. GOEMINNE en N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een 
bedrijfstak”, TRV 1998, (355) 371; HELLEMANS, De algemene vergadering, 552; E. POTTIER en A. COIBION, 
“Commentaire de l’art. 531 C.Soc” in Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Brussel, Kluwer, 
2005, losbl.; J.F. TOSSENS en C. BERTSCH, “Les situations de blocage au sein du conseil d’administration de la 
société anonyme à la suite de l’application de l’article 60 L.C.S.C.”, RPS 1995, (32) 37-38. Zie ook RONSE et al., 
“Overzicht”, TPR 1986, 1237. 
2937 GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 534-535; A. GOEMINNE, “Kwijting van bestuurders en zaakvoerders, RW 
1995-96, (1001) 1019-1020. 
2938 L. SIMONT, Le devoir d’information. Sanctions et responsabilités, CDVA, Luik, 1979, 379. 
2939 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 429. Zie ook het boven besproken arrest van het hof van beroep te 
Antwerpen. 
2940 DE WULF, Taak en loyauteitsplicht, 430. 
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verantwoordelijkheid voor de wettelijke bestuursbevoegdheid systematisch af te schuiven 
op de algemene vergadering2941. 
 

B. Wettelijke verplichting 

772. REMUNERATIEVERSLAG – Recent zijn wetgevers het advies van de algemene 
vergadering zelf gaan voorschrijven, vooral in de context van de remuneratie van 
bestuurders. Omwille van het niet-bindend karakter breken zij niet in op de 
bevoegdheidsverdeling en worden ze slechts kort vermeld. O.i. moet men zuinig 
omspringen met de techniek van de niet-bindende stemming door de algemene 
vergadering: zij brengt immers transactiekosten mee van een algemene vergadering 
zonder de agency-kosten uit te schakelen door de beslissing aan het bestuursorgaan te 
ontnemen. Daarom lijkt het het best de niet-bindende stemming enkel op te leggen naar 
aanleiding van de jaarvergadering. 
 
773. Tot voor kort geloofde de Europese Commissie alvast in een besprekings-
bevoegdheid van de aandeelhouders. In Aanbeveling 2004/913 omtrent de verloning van 
bestuurders in beursgenoteerde vennootschappen spoort de Commissie ertoe aan om het 
beloningsbeleid telkens op de agenda van de jaarvergadering te plaatsen en ter stemming 
te brengen, zodat de aandeelhouders erover kunnen discussiëren zonder dat daarvoor een 
voorstel voor een besluit hoeft te worden ingediend. Daarbij kan het om een bindende dan 
wel raadgevende stem gaan2942 (zie nr. 346). In het recente voorstel tot wijziging van de 
Richtlijn Aandeelhoudersrechten zou de stemming over het beloningsbeleid voor de 
toekomst bindend worden en zou de bezoldiging van bestuurders enkel in 
overeenstemming met het goedgekeurde beleid kunnen worden uitbetaald2943. Het 
beloningsbeleid is te onderscheiden van het jaarlijkse beloningsverslag over het afgelopen 
boekjaar. Als dat wordt afgekeurd, moet de vennootschap in het volgende 
beloningsverslag uitleggen of en hoe rekening is gehouden met de stemming van de 
aandeelhouders2944. 
 
Het is niet meteen duidelijk wat de gevolgen zouden zijn van een bindende stemming 
over een verslag dat principieel geldig genomen beslissingen uit het verleden reflecteert. 
De mogelijkheid van een bindende negatieve stemming riskeert veel onzekerheid te 
creëren over alle onderliggende transacties. Net daarom opteerde de wetgever in het 
Verenigd Koninkrijk in 2002 voor een niet-bindende stemming2945 en werd die in 2013 

                                              
2941 GEENS en LAGA, “Overzicht”, TPR 1993, 1062; GEENS en WYCKAERT, Algemeen deel, 535. 
2942 Ov. 7 en 8 en artt. 4.1 en 4.2 Aanbeveling 2004/913/EG van de Commissie van 14 december 2004 ter 
bevordering van de toepassing van een passende regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen, Pb.L. 29 december 2004, afl. 385, 55. 
2943 Voorstel van nieuw art. 9bis in Richtlijn Aandeelhoudersrechten; art. 1 voorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de 
verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
2944 Voorstel van nieuw art. 9ter in Richtlijn Aandeelhoudersrechten; art. 1 voorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de 
verklaring inzake corporate governance betreft, COM(2014) 213 final. 
2945 D. MEEUS en S. RUTTEN, “Europese corporate governance aanbevelingen inzake bestuurdersvergoedingen (over 
fat cats en rewards for failure)”, TRV 2004, (265) 288. 
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slechts bindend gemaakt voor het toekomstgerichte remuneratieverslag, maar blijft die 
louter adviserend voor het verslag over de implementatie van het remuneratiebeleid in het 
afgelopen boekjaar. 
 
774. De Belgische Wet van 6 april 2010 verplicht vennootschappen waarvan de aandelen 
genoteerd zijn in hun jaarverslag een corporate governance-verklaring op te nemen (art. 
96, § 2 W.Venn.). Die verklaring moet op haar beurt een remuneratieverslag bevatten2946 
dat gegevens verstrekt over het remuneratiebeleid, de procedure tot ontwikkeling daarvan, 
de remuneratie van bestuurders en executives, de berekeningswijze van 
prestatiegebaseerde vergoeding voor executives en bijzondere gegevens over 
aandelengebaseerde vergoeding en vertrekvergoedingen (art. 96, § 3 W.Venn.; nr. 674). 
In tegenstelling tot de overige delen van het jaarverslag moet dit remuneratieverslag – in 
lijn met de net besproken Europese aanbeveling – ter stemming worden voorgelegd aan 
de algemene vergadering (art. 554, derde lid W.Venn.). Hoewel de wettekst dat niet 
duidelijk stelt, is de stemming over het remuneratieverslag volgens de memorie van 
toelichting bij de Wet van 6 april 2010 van louter adviserende aard. Aan een negatieve 
stemming zijn dus geen directe juridische gevolgen verbonden: de bestaande 
verplichtingen van de vennootschap blijven onverkort verder bestaan en de geldigheid van 
de jaarrekening of de kwijting wordt er niet door aangetast2947. In tegenstelling tot een 
afgekeurde jaarrekening (zie nr. 382), kan een jaarverslag worden neergelegd ook als het 
remuneratieverslag dat er deel van uitmaakt, werd afgekeurd. Met een afkeuring geeft de 
algemene vergadering enkel aan het niet eens te zijn met beslissingen die geldig werden 
genomen door het bestuursorgaan en in het verslag vermeld staan (al rapporteert het 
remuneratieverslag ook over zaken waarover de algemene vergadering al gestemd heeft, 
zoals bepaalde vertrekvergoedingen en variabele vergoedingen; nrs. 348 e.v.). Daarmee 
zendt ze een krachtig signaal uit voor de toekomst2948. Samen met de discipline van de 
markten (nrs. 348 e.v.) en de dreiging van ontslag, zet het de bestuurders onder druk om 
volgend jaar rekening te houden met de wensen van de algemene vergadering. Dat 
betekent niet dat de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gehouden voor 
bestuursfouten om de enkele reden dat zij hun remuneratiebeslissingen in het volgende 
jaar niet aanpassen aan de wensen van de algemene vergadering2949. Of er sprake is van 
een fout, zal de rechter – en niet de algemene vergadering – moeten beoordelen. 
 
775. Ook in de Verenigde Staten bestaat er sinds kort een niet-bindende say on pay. De 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (de Dodd-Frank Act), die 
in werking trad op 21 januari 2011, legt beursgenoteerde vennootschappen op om 

                                              
2946 Zo ook bepaling 7.2 Corporate Governance Code 2009. 
2947 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 18. 
2948 E. JANSSENS, “Remuneratiecomité verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 24; H. LAGA en 
B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet 
van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, 
Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 129; H. LAGA en D. VANDENABEELE, “Deugdelijk bestuur en remuneratie in 
beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de wet van 6 april 2010” in X., 10 jaar Wetboek 
Vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (141) 177; M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk: 
de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van genoteerde vennootschappen na de wet 
van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen: waar staan we?, Gent, 
Larcier, 2010, (25) 42. 
2949 Daarover bestond enige onduidelijkheid tijdens de parlementaire voorbereiding (Verslag Commissie, Parl.St. 
Senaat 2009-10, nr. 4-1659/3, 6-7). 
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minstens om de drie jaar een niet-bindende stemming te houden ter algemene vergadering 
over remuneratiepakketten van executives (say on pay) en minstens om de zes jaar te 
stemmen over de frequentie van voorgaande stemming (say on frequency). Bovendien 
moet gestemd worden over gouden parachutes telkens de algemene vergadering moet 
stemmen over een overname, fusie of vervreemding van (nagenoeg) alle activa van de 
vennootschap2950. 
 
776. In Nederland verwacht men weinig heil van een stemming over het 
remuneratierapport, omdat de vaststelling van het beloningsbeleid er sowieso al tot de 
wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering behoort en de raad van 
commissarissen er in zijn remuneratierapport al verantwoording moet afleggen over de 
wijze waarop dat beloningsbeleid ingevuld heeft hij in het afgelopen boekjaar2951. 
 
Uit de HBG-beschikking van de Ondernemingskamer van 21 januari 2002 leidde de 
rechtsleer ook een consultatieplicht af voor de raad van bestuur, of een consultatierecht 
van de algemene vergadering, indien het bestuur een bod op een wezenlijk deel van de 
onderneming wil afwijzen2952. Andere beschikkingen leken te wijzen op een meer 
algemene consultatieplicht die ontstaat in de weinig nauwkeurig omschreven materies die 
van belang zijn voor de aandeelhouders, wanneer een substantieel deel van de 
aandeelhouders aangeeft van gedachten te willen wisselen met het bestuursorgaan2953. De 
Hoge Raad maakte in de HGB-zaak echter duidelijk dat er geen consultatieplicht is bij 
ingrijpende bestuursbesluiten als dat niet wettelijk of statutair voorgeschreven is2954. 
 

C. Initiatief van de algemene vergadering 

777. PRINCIPIËLE MOGELIJKHEID – Kan de algemene vergadering op eigen initiatief 
beraadslagen en zich een mening vormen over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van 
het bestuursorgaan behoort, zonder enige bedoeling om een bindende instructie te 
formuleren? De vraag kreeg tot dusver geen aandacht in de Belgische rechtsleer, maar in 
het buitenland wordt de mogelijkheid vaak aanvaard. O.i. zijn er geen overtuigende 
redenen om de mogelijkheid te ontzeggen in Belgische vennootschappen. Integendeel, de 
algemene vergadering kan steeds besluiten nemen die geen rechtsgevolgen beogen2955. 
 
In Duitsland wordt aangenomen dat aandeelhouders beleidskwesties kunnen bespreken, al 
wordt daar meteen aan toegevoegd dat zo’n beraadslaging niet bindend is ten aanzien van 
de Vorstand en geen uitstaans heeft met enige bevoegdheid van de algemene vergadering 

                                              
2950 § 14A Securities Exchange Act, ingevoerd door § 951 Dodd-Frank Act. 
2951 Art. 2:135, §§ 1 en 5 BW; M.J. VAN GINNEKEN, “Het Groenboek Corporate Governance”, Ondernemingsrecht 
2011, 81. 
2952 M.P. NIEUWE WEME, “Het recht van instemming en consultatie van de ava; lessen uit HBG”, JORplus 2002, (9) 
12. 
2953 G. KEMPERINK, “Instemmings- en consultatierechten van de ava: le provisoire qui reste?” in G. VAN SOLINGE en 
M. HOLTZER (eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003, Deventer, Kluwer, 2003, 
(175) 194. 
2954 HR 21 februari 2003, NR 2003, 182, JOR 2003, 57; J.M. DE JONGH, “Gij zult splitsen! Instructies van 
aandeelhouders in beursvennootschappen”, Ondernemingsrecht 2007, 11. 
2955 Zie HELLEMANS, De algemene vergadering, 240. 
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tot bedrijfsleiding2956. Ook in Nederland kunnen aandeelhouders onderwerpen (laten) 
agenderen die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In beginsel 
wordt daar enkel over gediscussieerd en niet gestemd. Hoewel daar kritiek op wordt 
geuit2957, neemt men aan dat de algemene vergadering zelfs kan stemmen over een 
standpuntbepaling of “motie”2958. Zo’n motie is geen besluit, maar een uitspraak van de 
meerderheid van aandeelhouders waaraan geen gevolg toekomt2959. Zij kan gaan over alle 
materies waarover de algemene vergadering niet bevoegd is2960, al wordt soms wel vereist 
dat de kwestie “innerlijke samenhang” vertoont met een agendapunt of betrekking heeft 
op het functioneren en het beleid van de raad van bestuur of de raad van 
commissarissen2961. 
 
In de Verenigde Staten grijpen aandeelhouders naar niet-bindende resoluties bij gebrek 
aan instructierecht of beslissingsbevoegdheid in een aantal materies die op het Europese 
continent tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Volgens oude 
rechtspraak kan de algemene vergadering wel een geldig niet-bindend verzoek (precatory 
request) formuleren aan de raad van bestuur om bepaalde acties te ondernemen2962. SEC 
Rule 14a-8 geeft aandeelhouders van publieke vennootschappen het recht om voorstellen 
te laten opnemen in de volmachtdocumenten van de vennootschap, maar de vennootschap 
kan de meeste bindende voorstellen uitsluiten als ze “not a proper subject for action by 
shareholders” zijn krachtens het toepasselijke vennootschapsrecht. Wanneer een voorstel 
als een aanbeveling is geformuleerd, wordt het gewoonlijk beschouwd als “proper under 
state law”2963. In de jaren ‘80 en ‘90 kende deze werkwijze weinig succes, maar sinds een 
tiental jaar worden talrijke voorstellen tot niet-bindende aandeelhoudersresoluties gedaan 
en vaak goedgekeurd. Deze betreffen meestal vragen van overnamebescherming, 
remuneratie van managers, onafhankelijkheid van bestuurders, verkiezingen van 
bestuurders en aandeelhoudersrechten2964. 
 
778. GEEN BINDEND KARAKTER – Een resolutie die op initiatief van de algemene 
vergadering wordt genomen buiten haar bevoegdheidssfeer, kan (in vergelijking met één 
op initiatief van het bestuursorgaan; nr. 769) a fortiori niet bindend zijn. In de drie 

                                              
2956 W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, IV, Munchen, Beck / Franz 
Vahlen, 2011, § 119, nr. 18. 
2957 S. DUMOULIN, “Het recht van amendement” in LT Verzamelde ‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino 
Timmerman, Deventer, Kluwer, 2003, (53) 55. 
2958 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 440; G. VAN SOLINGE, Vergaderorde” in Problemen rondom de 
algemene vergadering, Deventer, Kluwer, 1994, (41) 44. Zie E.E.J. VAN DER HEIJDEN en W.C.L. VAN DER GRINTEN, 
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Deventer, Kluwer, 2013, 426. 
2959 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 440; S. DUMOULIN, “Het recht van amendement” in LT Verzamelde 
‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino Timmerman, Deventer, Kluwer, 2003, (53) 55; M.W. DEN BOOGERT, 
“De orde van de algemene vergadering”, De NV 1997, (216) 218. 
2960 S. DUMOULIN, “Het recht van amendement” in LT Verzamelde ‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino 
Timmerman, Deventer, Kluwer, 2003, (53) 55. 
2961 ASSER-VAN SOLINGE-NIEUWE WEME, 2-II*, 440; G. VAN SOLINGE, Vergaderorde” in Problemen rondom de 
algemene vergadering, Deventer, Kluwer, 1994, (41) 44. 
2962 J. COFFEE, Jr., “The Bylaw Battlefield: Can Institutions Change the Outcome of Corporate Control Contests?”, 
University of Miami Law Review 1997, (605) 608. 
2963 W. ALLEN, R. KRAAKMAN en G. SUBRAMANIAN, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 
New York, Aspen, 2009, 213-214 en 218. 
2964 F. FERRI, “’Low-cost’ shareholder activism: A review of the evidence” in C. HILL en B. MCDONNELL, Research 
Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (192) 203, 207-208; D. LEVIT en 
N. MALENKO, “Non-binding Voting for Shareholder Proposals”, Journal of Finance 2011, (1579) 1579-1580. 
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besproken jurisdicties is dat inderdaad telkens een voorwaarde gebleken. Bij een bindend 
karakter zou men overigens met een instructierecht te doen hebben (dat net weerlegd werd 
naar Belgisch recht; nrs. 760-767). Hoewel een motie strikt juridisch niet bindt, ligt het 
voor het bestuursorgaan niet altijd voor de hand om deze zonder gevolg te klasseren2965. 
Dat bleek bv. in ABN-AMRO, waar de meerderheid van de aandeelhouders in 2007 
positief stemde over een voorstel dat het hedge fund TCI had geagendeerd tot opsplitsing 
van de activiteiten2966, waarna de overnamestrijd om de bank is losgebarsten. Ook in de 
bekende Stork-zaak stemden aandeelhouders over een soortgelijk voorstel tot 
strategiewijziging. Ondanks het feit dat een grote meerderheid zich achter het voorstel 
schaarde, gaf de raad van bestuur te kennen dat zij het niet in de praktijk zou brengen, 
hetgeen leidde tot een geschil2967, waarna uiteindelijk het conglomeraat wel degelijk werd 
opgesplitst. Het is deze vrees dat de vennootschap er meer betekenis aan zal hechten, die 
sommige auteurs ertoe aanzet het nut van moties als zodanig in twijfel te trekken2968. 
Boven (nr. 771) hebben we reeds geargumenteerd dat men dan maar de bevoegdheid 
inzake benoeming en herroeping van bestuurders moet aanpakken, hetgeen eerlijker zou 
zijn ten opzichte van minderheidsaandeelhouders dan hen de enige mogelijkheid tot 
meningsuiting te ontnemen. 
 
Bestuurders wezen in elk geval aangespoord om voorzichtig om te gaan met niet-
bindende resoluties. Economisch onderzoek wijst uit dat zij net door hun niet-bindend 
karakter niet altijd een juiste reflectie vormen van de opvattingen van de aandeelhouders 
wanneer het gaat om materies waar de belangen van aandeelhouders enerzijds en bestuur 
en management anderzijds verschillen, omdat ze hun mening wegens het niet bindend 
karakter vaak kracht willen bijzetten, maar wel als activistische aandeelhouder en 
manager voor controle vechten2969. 
 
Empirische studies in de VS tonen aan dat niet-bindende resoluties effectief leiden tot 
wijzigingen in corporate governance2970. Deze studies moeten gelezen worden in hun 
context. Een positief effect kan evengoed aantonen dat de kwestie eigenlijk tot de eigen 
beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering had moeten horen – een 
bevoegdheid die in de VS veel beperkter is dan op het Europese continent2971. Bovendien 
valt het effect van niet-bindende aandeelhoudersinitiatieven moeilijk precies te meten 
omdat veel initiatieven achter de schermen plaatsvinden en zo misschien enkel de meest 
problematische voorstellen formeel gelanceerd worden2972. 
 

                                              
2965 F. OVERKLEEFT, “Het agenderingsrecht voor aandeelhouders in beursvennootschappen: een aanzet tot 
(her)bezinning”, Ondernemingsrecht 2009, (714) 717. 
2966 Ibid., 717. 
2967 OK 20 januari 2007, RO 2007, 26, JOR 2007, 142. 
2968 M.W. DEN BOOGERT, “De orde van de algemene vergadering”, De NV 1997, (216) 218. 
2969 D. LEVIT en N. MALENKO, “Non-binding Voting for Shareholder Proposals”, Journal of Finance 2011, 1579-
1614. 
2970 Voor een overzicht, zie F. FERRI, “’Low-cost’ shareholder activism: A review of the evidence” in C. HILL en B. 
MCDONNELL, Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (192) 
203, 207-209. 
2971 S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: 
Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, 697. 
2972 F. FERRI, “’Low-cost’ shareholder activism: A review of the evidence” in C. HILL en B. MCDONNELL, Research 
Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, (192) 208. 
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§ 3. Geblokkeerde besluitvorming op bestuursniveau 

779. VERWIJZING EN ONDERSCHEID – Ad hoc bevoegdheidsverschuivingen kunnen ook 
een uitweg bieden uit impasses die ontstaan in de raad van bestuur. Indien de impasse het 
gevolg is van toepassing van de belangenconflictenprocedure kan de bevoegdheid o.i. ad 
hoc verschuiven naar de algemene vergadering zonder dat daar een uitdrukkelijk statutair 
voorschrift voor nodig is, zoals vele auteurs voorstellen (daarover uitgebreid nr. 201). Een 
dergelijke afwijking is immers in lijn met de ratio legis die aan de basis ligt van zowel de 
belangenconflictenregeling als de bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en 
raad van bestuur. Bevestiging daarvan lezen we in een gelijkaardige regeling waarin 
wettelijk voorzien is voor de BVBA, wanneer de enige zaakvoerder (die niet tevens enige 
vennoot is2973) bezoedeld is door een belangenconflict. In dat geval verschuift de 
beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering (art. 260 W.Venn.; daarover 
uitgebreid nr. 221). 
 
Wanneer de patstelling veroorzaakt wordt door andere omstandigheden dan de toepassing 
van de belangenconflictenregeling, moet een renvoi geanalyseerd worden als een gewone 
overdracht van bevoegdheden van het bestuursorgaan naar de algemene vergadering, zij 
het met de bijkomende voorwaarde van blokkering. De regeling moet daarom voldoen aan 
dezelfde voorwaarden die reeds aan bod kwamen: zij moeten statutair bepaald zijn en hun 
gelding is in principe beperkt tot de residuaire bevoegdheden, met uitsluiting van de 
toegewezen en de inherente bevoegdheden, of toch de essentiële onderdelen daarvan2974. 
 

§ 4. Afwijkende vermoedens 

780. VRAAGSTELLING – Een laatste vraag die hier wordt onderzocht is of vermoedens een 
afwijking van de wettelijke bevoegdheidsverdeling kunnen ruggensteunen. Kan een 
bepaalde beslissing van de algemene vergadering vermoed worden en op die basis verder 
geïmplementeerd worden door de raad van bestuur? De enige potentiële toepassing die 
ons bekend is, betreft de bevoegdheid van de algemene vergadering om de remuneratie 
van bestuurders te bepalen. Bij betwistingen over de rechtmatigheid van 
bestuurdersbezoldigingen die niet expliciet door de algemene vergadering werden 
toegekend, doen bestuurders geregeld beroep op een zgn. vermoeden van bezoldiging. 
Over de precieze toepassingssfeer en draagwijdte van dit vermoeden bestaat de grootste 
verwarring. 
 
781. GRONDSLAG – Het vermoeden van kosteloosheid van de gemeenrechtelijke 
lastgeving (art. 1986 BW) wordt voor bestuurders expliciet uitgesloten door artt. 255 en 
517 W.Venn.2975 Volgens een aantal auteurs volgt daar niet meer uit dan dat het 

                                              
2973 In dat geval vindt art. 261 W.Venn. toepassing. 
2974 Zie MALHERBE et al., Précis, 697-698. Zie ook BRAECKMANS en HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 394, 
die enkel spreken van niet-exclusieve (m.a.w. aanvullende) bevoegdheden. 
2975 RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1001; B. TILLEMAN, “Vermoeden van bezoldiging van het 
handelsrechtelijk mandaat” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Ondernemingsrecht. Ter gelegenheid van het 
emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, reeks Beginselen van het Belgische privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2011, (667) 675-676; B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door 
bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 275. Een paar oudere uitspraken gaan nog uit van de kosteloosheid van het 
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vermoeden van kosteloosheid van het mandaat niet geldt voor bestuurders2976. Anderen2977 
gaan verder en maken gewag van een vermoeden van bezoldiging. Zij leiden dat 
vermoeden af uit het feit dat het bestuurdersmandaat meestal beroepsmatig wordt 
uitgeoefend en dat het gebruik gevestigd is om bestuurders te bezoldigen2978. Daarnaast 
wordt ook een argument gepuurd uit het socialezekerheidsrecht. Voor de bepaling van 
hun sociaal statuut worden bestuurders vermoed bezoldigd te zijn. Behoudens tegenbewijs 
zijn ze op grond daarvan onderworpen aan het zelfstandigenstatuut2979. Het recht zou 
inconsistent zijn, zo redeneert men (minstens impliciet), indien dit vermoeden niet ook 
gold in vennootschapsrechtelijke context2980. 
 
782. OORSPRONKELIJKE BETEKENIS – De oorspronkelijke betekenis van het vermoeden 
van bezoldiging was zeer beperkt. Vroeger dook geregeld de opvatting op dat de 
algemene vergadering alleen een bezoldiging kan toekennen als de statuten een 
bezoldiging vaststelden of de algemene vergadering daar expliciet toe machtigden2981. 
Deze stelling werd vaak gebaseerd op het vermoeden van kosteloosheid van het 
gemeenrechtelijk mandaat2982. De neiging naar een vermoeden van kosteloosheid was 
enigszins begrijpelijk: in de negentiende eeuw was de functie van bestuurder gewoonlijk 
onbezoldigd. De redenering was dat een bestuurder een aandeelhouder was die een oogje 
in het zeil hield en daarvoor geen bijkomende vergoeding moest ontvangen dan door de 

                                                                                                                                                   
bestuurdersmandaat: Antwerpen 13 april 1978, RPS 1980, 280 (i.v.m. een BVBA); Kh. Antwerpen, 21 november 
1979, RPS 1980, 294, BRH 1980, 412; Kh. Brussel 14 februari 1989, TRV 1989, (436) 438. 
2976 KG, “Enkele bijzondere aspecten van de beschikking” (noot onder KG. Kh. Brussel 18 oktober 1988), TRV 1989, 
(154) 155; H. OLIVIER en T. AFSCHRIFT, Vademecum de l’administrateur de société anonyme, Brussel, Creadif, 
1996, 186. 
2977 A. AUTENNE en L. CULOT, “La normalisation des pratiques de rémunération managériales: la réglementation 
récente et ses enjeux” in Y. DE CORDT en A.-P. ANDRE-DUMONT (eds.), Droit des sociétés – Millésime 2011, 
Brussel, Larcier, 2011, (119) 132; A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et 
des sociétés de personnes à responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 314; P. FRANCK, “De la 
rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 145-146, 151; RONSE et al., 
“Overzicht”, TPR 1986, 1001; C. STAUDT en P. KILESTE, “Le statut des administrateurs et les pactes d’actionnaires” 
in Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Brussel, Editions du jeune barreau de 
Bruxelles, Brussel, 2004, (13) 92; TILLEMAN, Bestuur, 12-13; B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende 
opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van 
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 276 (genuanceerd); D. WILLERMAIN, 
“Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 236. 
Voorbeelden van rechtspraak: Kh. Brussel 17 maart 1923, RPS 1923, 262; Brussel 19 mei 1954, JT 1955, 38, RPS 
1956, 153, noot; Rb. Brussel 16 maart 2000, T.Not. 2001, 503. Voor kritiek op oude rechtspraak die in de andere 
richting leek te gaan, zie RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1000-1001. 
2978 Kh. Hasselt 22 november 1990, TRV 1991, 229; B. TILLEMAN, “Vermoeden van bezoldiging van het 
handelsrechtelijk mandaat” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Ondernemingsrecht. Ter gelegenheid van het 
emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, reeks Beginselen van het Belgische privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2011, (667) 676; L.-M. HENRION, “Le curateur et la rémunération des dirigeants de société”, JT 1986, (277) 277; B. 
VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van naamloze 
vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 
275. 
2979 KB 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 
1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 28 december 1967, 13.270; Art. 3 KB nr. 38, 
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967, 8.071. 
2980 L.-M. HENRION, “Le curateur et la rémunération des dirigeants de société”, JT 1986, (277) 278; B. VAN CAILLIE, 
“Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van naamloze vennootschappen 
en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 275. 
2981 Antwerpen 13 april 1978, RPS 1980, 280; Kh. Antwerpen 21 november 1979, RPS 1980, 294, noot; RESTEAU, 
Traité, II, 128; R.B., noot onder Kh. Brussel 10 juli 1889, RPS 1889, (253) 254; RYCX, Traité, I, 227. 
2982 Bv. A. DE VOS en M. VAN MEENEN, Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les sociétés 
commerciales, I, Brussel, Larcier, 1897. 
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waardevermeerdering van zijn aandelen2983. Geleidelijk liet men toe dat de 
omstandigheden erop konden wijzen dat een bezoldiging niettemin in de bedoeling van de 
partijen lag2984. Uiteindelijk maakte de rechtsleer een ommekeer: voortaan gold een 
vermoeden van bezoldiging, hetgeen betekende dat de algemene vergadering ook bij 
stilzwijgen van de statuten een bezoldiging kon toekennen aan de bestuurders2985. Het 
stilzwijgen van de statuten impliceerde dus voortaan een toelating in plaats van een 
verbod van bezoldiging2986. Het vermoeden van bezoldiging gaf de raad van bestuur 
hoegenaamd geen bevoegdheid om zomaar een bezoldiging op te nemen: er was nog 
steeds een besluit van de algemene vergadering nodig, maar niet langer een statutaire 
toelating2987. Vandaag wordt algemeen aanvaard, meestal zonder nog beroep te doen op 
het vermoeden2988, dat de gewone algemene vergadering bij resolutie een bezoldiging kan 
toekennen ook als de statuten haar daar niet expliciet toe machtigen, zodat de 
oorspronkelijke betekenis van het vermoeden van bezoldiging haar belang verloren heeft. 
Volgens WILLERMAIN houdt het verhaal daar op en komt het vermoeden van bezoldiging 
vandaag geen verdere betekenis toe2989. 
 
783. AFWIJKING VAN DE BEZOLDIGINGSBEVOEGDHEID? – Het vermoeden van bezoldiging 
werd weer opgepikt sinds aanvaard wordt dat de bestuurder al prestaties kan leveren en 
voorafnemingen kan opnemen ten titel van bezoldiging nog vóór de algemene 
vergadering zich over de bezoldiging uitgesproken heeft, erop vertrouwend dat die haar 
goedkeuring zal verlenen op het ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening 
(nrs. 668-676). Dit houdt het risico in dat die ex post goedkeuring er niet komt, bv. ten 
gevolge van ontslag van de bestuurder, strubbelingen in de vennootschap, faillissement of 
een wijziging van het aandeelhouderschap waardoor de bevriende aandeelhouder niet 
meer voldoende gewicht in de schaal werpt om de bezoldiging te doen goedkeuren2990. 
Bestuurders dichten het vermoeden van bezoldiging dan graag een nieuwe betekenis toe, 
die men soms ook in de doctrine en jurisprudentie terugvindt, namelijk dat bestuurders 

                                              
2983 LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle, 285-289. Zie ook A. BENOIT-MOURY, “Organisation 
des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. 
Liège 1982, (271) 314. 
2984 FREDERICQ, Traité, V, 1950, 923-924. 
2985 Rb. Brussel 16 maart 2000, T.Not. 2001, 503, JDSC 2002, 120, noot P. KILESTE en C. BERTSCH; P. FRANCK, “De 
la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 151; HAINAUT-HAMENDE en 
RAUCQ, Constitution et fonctionnement, 532; TILLEMAN, Bestuur, 431-432; B. TILLEMAN, “Vermoeden van 
bezoldiging van het handelsrechtelijk mandaat” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Ondernemingsrecht. Ter 
gelegenheid van het emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, reeks Beginselen van het Belgische 
privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, (667) 678-679; VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, “Examen”, RCJB 1958, 77; 
VAN RYN, Principes, I, 593; C. STAUDT en P. KILESTE, “Le statut des administrateurs et les pactes d’actionnaires” in 
Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Brussel, Editions du jeune barreau de 
Bruxelles, Brussel, 2004, (13) 92. Zie i.v.m. de BVBA ook D. VAN GERVEN, “Kroniek vennootschapsrecht 2006-
2007”, TRV 2007, (404) 425. 
2986 Brussel 19 mei 1954, JT 1955, 38, RPS 1956, 153, noot. 
2987 Soms wordt wel gesteld dat de toekenning van bezoldiging stilzwijgend kan gebeuren. Bv. P. FRANCK, “De la 
rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 150-151; D. WILLERMAIN, “Le 
statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 236. 
2988 Wel vindt men nog een verwijzing naar het professioneel karakter en de gebruiken in RONSE, Algemeen deel, 
315. 
2989 D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 
2008, (207) 236. Zie ook K. GEENS, “De bevoegdheid van de algemene vergadering in de Naamloze Vennootschap: 
Enkele algemene noties” in EHSAL FHS SEMINARIES (ed.), Algemene vergadering van vennootschappen, Brussel, 
1985, (2) 11. 
2990 Zie Geens et al., “Overzicht”, TPR 2012, 253. 
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aanspraak hebben op een redelijke bezoldiging2991. Dat zou hen dan toelaten om zelf die 
redelijke bezoldiging vast te stellen en ook op te nemen. 
 
784. EXPLICIETE WEERLEGGING – Het vennootschapsrechtelijke vermoeden van 
bezoldiging is uiteraard weerlegbaar2992, net zoals het socialezekerheidsrechtelijke 
vermoeden2993. Anders zou de dwingendrechtelijke bevoegdheid van de algemene 
vergadering om te beslissen of een bestuurdersmandaat al dan niet bezoldigd is, zonder 
voorwerp zijn. De algemene vergadering kan het vermoeden op twee manieren expliciet 
weerleggen. Een eerste manier om het vermoeden aan de kant te schuiven, is een 
statutaire bepaling dat het bestuurdersmandaat onbezoldigd is2994. Het vermoeden van 
bezoldiging geldt m.a.w. enkel bij ontstentenis van een statutaire bepaling omtrent het al 
dan niet bezoldigd karakter van de bestuurdersmandaten2995. De afwezigheid van een 
statutaire uitsluiting van bestuurdersbezoldiging verplicht de algemene vergadering echter 
nog niet om een bezoldiging toe te kennen. Ook door in een meerderheidsbesluit te 
beslissen dat het mandaat onbezoldigd is, kan de algemene vergadering het vermoeden 
van bezoldiging weerleggen. Bestuurders kunnen het vermoeden bijgevolg niet tegen een 
dergelijk besluit van de algemene vergadering opwerpen. 
 
785. UITZONDERLIJKE WERKINGSSFEER – Nagenoeg steeds zal er een bevestiging of 
weerlegging van het vermoeden van bezoldiging door de algemene vergadering 
voorhanden zijn. De algemene vergadering doet immers in elk geval en ten laatste 
uitspraak bij de beslissing over de jaarrekening – althans indien men aanneemt dat de 
goedkeuring van de remuneratie volgt uit de goedkeuring van de jaarrekening (nr. 668-
676). Indien men die laatste stelling niet aankleeft, dan verkeert de algemene vergadering 
nog steeds niet in de onmogelijkheid om over de remuneratie te beslissen. De bestuurders 
kunnen de afwezigheid van een besluit o.i. niet tegen de algemene vergadering inroepen, 
aangezien zij het net zijn die belast zijn met het bijeenroepen van de algemene 
vergadering wanneer dat nodig is (nr. 626). Het zou te gek voor woorden zijn dat 
bestuurders zelf over hun remuneratie kunnen beslissen enkel en alleen door zich niet naar 
behoren van hun taak te kwijten. O.i. zal het vermoeden van bezoldiging daarom slechts 
in uitzonderlijke situaties een rol kunnen spelen en meer bepaald wanneer de algemene 

                                              
2991 PASSELECQ, Traité, 293, nr. 1725; JRONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1001. 
2992 TILLEMAN, Bestuur, 433-434; B. TILLEMAN, “Vermoeden van bezoldiging van het handelsrechtelijk mandaat” in 
B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Ondernemingsrecht. Ter gelegenheid van het emeritaat van Professor dr. Gabriël 
Luc Ballon, reeks Beginselen van het Belgische privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, (667) 681-682. 
2993 Al stelt men daar strengere vereisten voor het tegenbewijs. Daarover DIEUX en DE CORDT, “Examen”, RCJB 
2008, 589-591; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1003; B. TILLEMAN, “Vermoeden van bezoldiging van het 
handelsrechtelijk mandaat” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Ondernemingsrecht. Ter gelegenheid van het 
emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, reeks Beginselen van het Belgische privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2011, (667) 676-677; VAN OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1993, 745-748. 
2994 B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van 
naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 
1989, (274) 276; P. FRANCK, “De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 
147. 
2995 Kh. Dendermonde 30 april 2009, TRV 2009, 659, JDSC 2010, 49, noot; PASSELECQ, Traité, 293, nr. 1725; A. 
BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 314; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1001. Zie ook P. 
FRANCK, “De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 150-151; B. VAN 

CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van naamloze 
vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 1989, (274) 
276. 
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vergadering in de onmogelijkheid verkeert om te beraadslagen en te besluiten of wanneer 
de raad van bestuur geen kans meer heeft om de algemene vergadering bijeen te roepen. 
In die situaties zou het onredelijk zijn om de bestuurders hun vergoeding te ontzeggen 
door het loutere feit van het tussenkomen van het faillissement, althans indien men 
aanneemt dat de goedkeuring van de bezoldiging kan wachten tot de goedkeuring van de 
jaarrekening (nrs. 668-676). Indien die mogelijkheid niet bestaat, hadden de bestuurders 
hun vergoeding maar eerder moeten agenderen. 
 
Een onmogelijkheid voor de algemene vergadering om te besluiten of voor de bestuurders 
om de algemene vergadering bijeen te roepen over de remuneratie van bestuurders kan 
zich voordoen wanneer de bestuurders het faillissement aanvragen. Bij faillissement 
verliest het bestuursorgaan immers zijn bevoegdheden en neemt de curator die over. Soms 
roepen bestuurders nog een algemene vergadering bijeen net voor ze de boeken 
neerleggen om de rekeningen voor het (wellicht onvolledige) boekjaar goed te keuren (al 
bestaat dan nog altijd het risico van niet-tegenstelbaarverklaring aan de boedel). De 
aangifte van het faillissement is echter wettelijk verplicht binnen een maand na de staking 
van betaling (art. 9 Faill.W.), zodat de bijeenroeping van een algemene vergadering met 
respect voor de toepasselijke oproepingstermijnen niet altijd mogelijk is. Indien de curator 
een algemene vergadering bijeenroept, zal hij de vergoeding niet altijd agenderen; hij is 
net degene die bij betwistingen de opgestreken remuneratie tracht terug te vorderen om de 
boedel aan te spijzen. Het vermoeden van bezoldiging kan dan een rol spelen voor de 
voorschotten die werden opgenomen in de boekjaren waarvoor nog geen jaarrekening 
werd goedgekeurd. Voorwaarde is wel dat de jaarvergadering voor die boekjaren nog niet 
heeft plaatsgevonden en de termijn daarvoor nog niet voorbij is. Zo niet is niet voldaan 
aan de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden (geen onmogelijkheid van 
beraadslaging voor de algemene vergadering) en kan de curator de opgenomen bedragen 
terugvorderen wegens onverschuldigde betaling2996. Het vermoeden zal dus hooguit voor 
de twee laatste boekjaren kunnen ingeroepen worden. 
 
Een ontslag van de bestuurder is daarentegen geen situatie die besluitvorming over de 
bezoldiging onmogelijk maakt en toepassing van het vermoeden rechtvaardigt. Bij een 
ontslag kan de algemene vergadering nog steeds beslissen over de bezoldiging en als ze 
dat niet doet, kan dat nog bij de goedkeuring van de jaarrekening. Een weigering van 
bezoldiging kan dan eventueel wel als misbruik worden aangemerkt, afhankelijk van de 
omstandigheden, maar vormt geen zelfstandige grond voor bezoldiging. 
 
786. GEVOLGEN VAN HET VERMOEDEN – Wanneer voldaan is aan de 
toepassingsvoorwaarden van het vermoeden van bezoldiging (geen weerlegging in de 
statuten of in een meerderheidsbesluit van de algemene vergadering en onmogelijkheid 
van beslissing door de algemene vergadering), staat het bezoldigd karakter van het 
mandaat nog niet vast. Het vermoeden van bezoldiging betekent nog niet dat de 
bestuurder steeds een recht heeft op bezoldiging en legt al helemaal geen concreet bedrag 
vast. Gezien het dwingende karakter van de remuneratiebevoegdheid (nrs. 731 en 732), 
kan de toekenning en bepaling van de remuneratie o.i. ook niet aan de raad van bestuur 
worden overgelaten. Ook zonder uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering 

                                              
2996 KG. Kh. Brussel 18 oktober 1988, TRV 1989, (145) 151-152, noot KG. 
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omtrent de bezoldiging kunnen bestuurders zich dus niet zelf een bezoldiging 
toekennen2997.  
 
Wanneer de algemene vergadering niet kan beslissen, zal de beslissing o.i. dus buiten de 
vennootschap getroffen moeten worden, door de rechtbank2998 (of een door haar 
aangestelde voorlopige bewindvoerder of lasthebber ad hoc2999). Deze moet het 
vermoeden samenleggen met de concrete gegevens van de zaak. Als de feiten aanleiding 
geven tot meerdere vermoedens, moeten die overeenstemmend zijn. Indien de bestuurder 
in vorige jaren geen vergoeding ontving, spreken de vermoedens elkaar tegen en kan de 
rechter daarin geen bewijs zien van het bezoldigd karakter. Een jarenlange ononderbroken 
praktijk van goedkeuring van dezelfde bezoldiging via de jaarrekening kan het vermoeden 
bevestigen3000. Niettemin kunnen gewijzigde omstandigheden steeds nog een vermoeden 
in de andere zin opleveren, nl. dat het mandaat onbezoldigd was. De algemene 
vergadering behoudt immers steeds de bevoegdheid om in een volgend jaar iets anders te 
beslissen. In tegenstelling tot een ex ante toekenning die niet in de tijd beperkt is, werkt 
de toekenning via de jaarrekening steeds enkel voor het verleden, daar de jaarrekening per 
definitie enkel op het verleden betrekking heeft. De beslissing tot toekenning van een 
bezoldiging moet immers telkens opnieuw genomen worden wanneer de geldigheidsduur 
van de vorige beslissing is verstreken3001. De bestuurder heeft dus geen verworven rechten 
op basis van een toekenning via (of beter: ten tijde van) de jaarrekening in de vorige 
jaren3002, maar uit die vroegere jaarrekening volgt evenmin een verzaking vanwege 
bestuurders voor de toekomst (bv. doordat de jaarrekening van het vorige boekjaar in 
strijd met de statuten geen tantièmes toekende3003).  
 
Bestuurders die tevens belangrijke aandeelhouder zijn, roepen wel eens in dat de 
bezoldiging in die situatie in elk geval goedgekeurd zou zijn als die ter algemene 
vergadering gebracht werd3004. Deze redenering getuigt van weinig respect voor de 
organieke structuur van de vennootschap en stoot daarom op kritiek in de rechtsleer die 
staat op een positieve beslissing van het bevoegde orgaan, nl. de algemene 
vergadering3005. Op zich kan dit argument inderdaad geen bezoldiging staven. In 

                                              
2997 A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 313-314; VAN RYN, Principes, I, 389; J. LIEVENS, De 
eenpersoons-BVBA, Antwerpen, Kluwer, 1988, 106; RONSE et al., “Overzicht”, TPR 1986, 1001-1002. 
2998 A. BENOIT-MOURY, “Organisation des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et des sociétés de personnes à 
responsabilité limitée”, Ann. Fac. dr. Liège 1982, (271) 314; P. VAN OMMESLAGHE, Le régime des sociétés par 
actions et leur administration en droit comparé, Brussel, Bruylant, 1960, 355. 
2999 Zie S. COOLS en R. TAS, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. GEENS (ed.), 
Themis – Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die Keure, 2011, (37) 42-51. 
3000 Zie Brussel 18 september 2000, DAOR 2001, 46, noot P. KILESTE en C. BERTSCH en JDSC 2002, 122, noot; VAN 

OMMESLAGHE en DIEUX, “Examen”, RCJB 1994, 740; DIEUX en DE CORDT, “Examen”, RCJB 2008, 589. 
3001 Kh. Dendermonde 30 april 2009, TRV 2009, 659, JDSC 2010, 49, noot. Het vonnis is weinig accuraat waar het 
een jaarlijkse beslissing vereist, aangezien de beslissing tot toekenning buiten de jaarrekening ook voor langere 
periode kan gelden. 
3002 Kh. Dendermonde 30 april 2009, TRV 2009, 659, JDSC 2010, 49, noot. 
3003 Brussel 14 juni 1955, RPS 1957, 243, noot P. DEMEUR. 
3004 Bv. Kh. Charleroi 13 november 1991, JLMB 1992, 711; Brussel 18 september 2000, DAOR 2001, 46, noot P. 
KILESTE en C. BERTSCH en JDSC 2002, 122, noot; Kh Hasselt 16 maart 2006, RW 2006-2007, 1771, JDSC 2008, 
noot. 
3005 B. VAN CAILLIE, “Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van 
naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, TRV 
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faillissementscontext kan het wel bijdragen tot een vermoeden van bezoldiging, al zal dat 
afhangen van de concrete omstandigheden van de zaak (en moet uiteraard ook voldaan 
zijn aan de genoemde voorwaarden). 
 
787. Indien de rechter beslist dat het vermoeden van bezoldiging in de concrete 
omstandigheden werd bevestigd, gelden de opnames van voorschotten als de betaling van 
een schuld, net zoals wanneer de bezoldiging of de jaarrekening werd goedgekeurd. De 
betaling van de remuneratie in voorschotten die achteraf bevestigd is bij goedkeuring van 
de jaarrekening, is bij een navolgend faillissement geen onvervallen schuld en dus niet 
van rechtswege niet-tegenstelbaar aan de boedel op basis van art. 17 Faill.W. wanneer zij 
heeft plaatsgevonden na de staking van betaling3006. Als de goedkeuring door de algemene 
vergadering of de betalingen van de voorschotten in de verdachte periode vallen, dreigt de 
vordering van de bestuurder evenwel opgenomen te worden in de massa indien de rechter 
de niet-tegenstelbaarheid van art. 18 Faill.W. toepast3007. De vervulling van de 
voorwaarde dat de ontvanger op de hoogte was van de staking van betaling kan bij een 
bestuurder geredelijk worden aangenomen3008. De niet-tegenstelbaarheid is echter 
facultatief. Wanneer bestuurders zichzelf een redelijke vergoeding hebben uitbetaald (ten 
titel van voorschot) en dat door de algemene vergadering wilden laten goedkeuren, in 
vennootschappen waar dat al altijd zo gebeurd is, kan de rechter – zeker in het licht van 
bovenstaande analyse van het vermoeden van bezoldiging – beslissen dat de betaling 
tegenstelbaar is aan de boedel3009. 
 

BESLUIT 

788. SLECHTS BEPERKTE AFWIJKING MOGELIJK VAN TOEGEWEZEN BEVOEGDHEDEN – Dit 
hoofdstuk bestudeerde de toegelaten afwijkingen van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling. Daarbij lag de klemtoon op het onderscheid tussen aanvullend en 
dwingend recht. De notie openbare orde is in het vennootschapsrecht slechts van beperkte 
betekenis en dat bleek nog veel meer het geval te zijn wat de bevoegdheidsverdeling 
betreft. 
 
Uit hoofdstuk II.1 volgde reeds dat de inherente bevoegdheden van het bestuursorgaan per 
definitie van dwingend recht zijn, terwijl de residuaire bevoegdheden niet anders dan 
suppletief kunnen zijn. Impliciet of expliciet toegewezen bevoegdheden bleken dan weer 
dwingend van aard, althans in beginsel. Doordat de algemene vergadering geen 
residuaire, maar toegewezen bevoegdheden heeft, kan men als regel stellen dat haar 
bevoegdheden principieel van dwingend recht zijn. 
 

                                                                                                                                                   
1989, (274) 277 en 283. Zie ook GEENS et al., “Overzicht”, TPR 2012, 188; D. WILLERMAIN, “Le statut de 
l’administrateur de sociétés anonymes: principes, questions et réflexions”, RPS 2008, (207) 236. 
3006 Bergen 28 januari 1987, JLMB 1987, 804; L.-M. HENRION, “Le curateur et la rémunération des dirigeants de 
société”, JT 1986, (277) 279-280. Contra TILLEMAN, Bestuur, 462. 
3007 Onder art. 18 Faill.W. kan immers zelfs de opname van een bezoldiging aangevochten worden die perfect is 
toegekend door de algemene vergadering (L.-M. HENRION, “Le curateur et la rémunération des dirigeants de 
société”, JT 1986, (277) 279). 
3008 RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 806. 
3009 Zie RONSE en VAN HULLE, “Overzicht”, TPR 1978, 806. 
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Het Wetboek van vennootschappen laat o.i. slechts één afwijking toe van de toegewezen 
beslissingsbevoegdheden en wel in de vorm van een delegatie. Deze betreft de 
kapitaalverhoging, middels de figuur van het toegestaan kapitaal, die mits specifieke 
delegatie ook door uitgifte van converteerbare obligaties of warrants mag gebeuren. De 
bevoegdheid tot delegatie werd efficiënt bevonden in materies waarin zowel de 
transactiekosten als de agency-kosten hoog kunnen oplopen. De redenering is dus 
dezelfde als diegene die in hoofdstuk III.1 werd gemaakt bij de machtiging, maar met het 
verschil dat men voor delegatie kiest wanneer de transactiekosten niet altijd zo groot zijn, 
vnl. omdat de vennootschap niet altijd zo snel hoeft te kunnen beslissen, terwijl de 
agency-kosten hoog blijven. In die omstandigheden loont het de moeite om ook de 
algemene vergadering zelf bevoegd te laten. 
 
Argumenten dat de wet in nog andere mogelijkheden van delegatie of overdracht zou 
voorzien, in het bijzonder bij de conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder 
stemrecht en de benoeming van de vereffenaar werden één voor één gewogen en te licht 
bevonden. Over de benoeming van de vereffenaar moet de algemene vergadering in elk 
geval zelf beslissen, terwijl bij de conversie van aandelen met stemrecht in aandelen 
zonder stemrecht hooguit niet-essentiële onderdelen van de beslissing kunnen worden 
gedelegeerd. Een dergelijke delegatie werd de “partiële ad hoc delegatie” gedoopt. Zij 
gaat verder dan een “delegatie” van uitvoeringshandelingen, in die zin dat zij een deel van 
de beslissingsbevoegdheid zelf betreft. Anders dan de delegatie van een volledige 
beslissingsbevoegdheid, hoeft zij niet in de statuten te worden opgenomen (maar kan zij 
ad hoc, in de beslissing zelf gebeuren) en kan zij ook slaan op essentiële bevoegdheden 
van de algemene vergadering.  
 
Buiten de wettelijk bepaalde gevallen (en de partiële ad hoc delegatie) kan de algemene 
vergadering slechts niet-essentiële bevoegdheden delegeren, en enkel op voorwaarde dat 
de delegatie duidelijk is afgebakend. Voorbeelden daarvan zijn de wijziging van de 
vennootschapsnaam en de binnenlandse verplaatsing van de statutaire zetel. Deze laatste 
kan o.i. ook een verplaatsing over de taalgrens zijn en zou, zoals we in deel II en in vorige 
hoofdstuk van deel III reeds betoogden, de lege ferenda zonder meer een bevoegdheid 
van de raad van bestuur mogen zijn. 
 
Een laatste vraagstuk betreft de toelaatbaarheid van ad hoc overdrachten of delegaties van 
een volledige beslissingsbevoegdheid. Ook op dit punt werd bevestigd dat, in lijn met het 
rechtseconomische kader, alle bevoegdheden van de algemene vergadering in beginsel 
dwingend zijn en dat afwijkingen slechts zeer beperkt mogelijk zijn. Zonder statutaire 
clausule kan men niet voor een volledige beslissingsbevoegdheid afwijken van de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling. Zo beschikt de algemene vergadering niet over een 
formeel instructierecht. Doordat zij met de ad nutum herroepbaarheid van bestuurders een 
stok achter de deur heeft, heeft zij wel soms een feitelijke instructiemacht. Ook is de 
algemene vergadering gerechtigd om het bestuursorgaan te “instrueren” om haar 
beslissingen voor te bereiden en kan zij niet-bindend advies geven aan het bestuursorgaan. 
Omgekeerd kan de raad van bestuur de algemene vergadering consulteren als hij dat 
wenst – in de context van het remuneratieverslag legt de wetgever dit zelfs op –, maar 
zonder dat aan de motie van de algemene vergadering enig bindend effect gehecht mag 
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worden. Onder omstandigheden kan het besluit van de algemene vergadering wel als een 
ad hoc kwijting gelden. 
 
De enige uitzonderingen zijn te vinden in situaties waar de besluitvorming in het 
bevoegde orgaan onmogelijk blijkt. Zo kan de algemene vergadering een lasthebber ad 
hoc aanduiden om de beslissing te nemen of zelf de beslissing nemen wanneer de raad 
van bestuur geparalyseerd is ten gevolge van toepassing van de 
belangenconflictenprocedure in publieke vennootschappen. In andere gevallen van 
blokkering van de raad van bestuur is een statutaire renvoi-clausule nodig (die geen 
betrekking kan hebben op essentiële onderdelen van de toegewezen en inherente 
bevoegdheden van het bestuursorgaan) opdat de algemene vergadering zelf de beslissing 
zou kunnen nemen. Zeer uitzonderlijk kunnen ook vermoedens, in het bijzonder het 
vermoeden van bezoldiging van het bestuurdersmandaat, een rol spelen. Strikt genomen 
vormen zij geen grond om af te wijken van de wettelijke bevoegdheidsverdeling, inclusief 
de impliciete bezoldigingsbevoegdheid van de algemene vergadering. Wel kan het 
bestuursorgaan o.i. voor de rechter aanspraak maken op een redelijke bezoldiging 
wanneer de algemene vergadering in de absolute onmogelijkheid verkeert om zelf te 
beslissen.  
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TUSSENTIJDS BESLUIT BIJ DEEL III3010 

 
789. EFFICIËNTE EN VEELVORMIGE VERFIJNING VAN DE BINAIRE KEUZE – Deel II van dit 
proefschrift hanteerde een sterk vereenvoudigde voorstelling, waarbij de vraag slechts 
luidde of de algemene vergadering wel of niet bevoegd behoorde te zijn. In feite is de 
bevoegdheidsallocatie tussen algemene vergadering en raad van bestuur alles behalve een 
binaire keuze. De wetgever beschikt over een brede waaier aan technieken om de 
algemene vergadering te betrekken in de besluitvorming. Met de tijd heeft de wetgever 
deze waaier nog uitgebreid, maar al bij al maakt hij er redelijk efficiënt gebruik van. 
 
Chronologisch beschouwd is het eerste stadium van de besluitvorming dat waarin van een 
beslissing nog geen sprake is: de voorbereiding van de beslissing. De principiële 
bevoegdheid berust in deze fase bij het bestuursorgaan. Toch beschikken aandeelhouders 
over een initiatiefbevoegdheid, kan de algemene vergadering voorstellen van het 
bestuursorgaan amenderen en zelfs “instructie” geven aan het bestuursorgaan om 
beslissingen binnen haar bevoegdheidssfeer voor te bereiden. Wanneer de beslissing zelf 
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, moet de raad van bestuur er 
zich echter voor hoeden de keuzevrijheid van de algemene vergadering te ondergraven, 
anders komt hij in het stadium van de beslissing zelf en overschrijdt hij dus zijn eigen 
voorbereidingsbevoegdheid. De raad van bestuur mag bijgevolg niet al te ver gaan in 
zaken als dealbescherming of voorafnemingen ten titel van bestuurdersbezoldigingen. In 
uitzonderlijke gevallen laat de wetgever de raad van bestuur ook toe om verder te gaan en 
al een “tussentijdse beslissing” te nemen, bekend van de interimdividenden en de 
coöptatie van bestuurders. 
 
Het stadium van de beslissing zelf is relatief eenvoudig wanneer het om een zelfstandige 
bevoegdheid gaat, waarbij de algemene vergadering of de raad van bestuur kan beslissen 
zonder inmenging van het andere orgaan. Nadat het bevoegde orgaan de beslissing heeft 
genomen, komt men dan meteen in de uitvoeringsfase (tenzij de beslissing een zgn. ad 
hoc partiële delegatie insloot; zie verder in dit besluit). Indien de zelfstandige 
bevoegdheid van de algemene vergadering niet van dwingend recht is, kan zij echter 
gedelegeerd worden. Delegatie wordt gezien als een afwijking van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling, ook al is de algemene vergadering in elk geval betrokken: 
minstens bij de delegatie zelf (waarbij ze voorwaarden of beperkingen kan opleggen), 
maar zij behoudt ook haar eigen bevoegdheid en kan dus nog steeds zelf beslissen (wat 
meteen de enige situatie is waarin de algemene vergadering en de raad van bestuur een 
concurrerende bevoegdheid hebben). Dat is anders bij overdracht van bevoegdheden, 
maar aangetoond werd dat deze figuur niet bestaat in het Belgische vennootschapsrecht 
(ook niet voor de benoeming van de vereffenaar, zoals men wel eens leest). Delegatie is 
sinds 1984, met de (her)introductie van de figuur van het toegestaan kapitaal in uitvoering 
van de Tweede Richtlijn, zonder enige twijfel mogelijk. Buiten dit (naar onze mening 
enige) wettelijk voorziene geval neemt men aan dat de algemene vergadering ook 

                                              
3010 De tussentijdse besluiten bij elk van de drie delen van dit proefschrift permitteren zich enige vrijheid ten opzichte 
van de structuur van de hoofdstukken, om aldus de bevindingen vanuit een enigszins ander perspectief te belichten. 
Voor een besluit dat wel de structuur van de uiteenzetting volgt, wordt verwezen naar het algemeen besluit op het 
einde van dit proefschrift. 
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beslissingsbevoegdheden kan delegeren op de dubbele voorwaarde dat het om niet-
essentiële bevoegdheden gaat en dat de delegatie duidelijk is afgebakend. Voorbeelden 
daarvan zijn de wijziging van de vennootschapsnaam en de binnenlandse verplaatsing van 
de statutaire zetel. Op ad hoc basis kan men niet afwijken van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling, behalve op niet-bindende wijze, door consultatie of advies (als 
men dan nog van een afwijking kan spreken) en behalve bij blokkering van de 
besluitvorming ten gevolge van de toepassing van de belangenconflictenprocedure (in 
publieke vennootschappen). 
 
Iets complexer wordt het bij gedeelde beslissingsbevoegdheden, waarbij beide organen in 
de beslissing betrokken moeten worden en de beslissing zelf dus noodzakelijkerwijze uit 
meerdere onderdelen bestaat. Gedeelde beslissingsbevoegdheden bestaan in het Belgische 
vennootschapsrecht in de vorm van een machtigingsvereiste of vetorecht van de algemene 
vergadering van besluiten van de raad van bestuur. De machtiging is te onderscheiden van 
de delegatie. Anders dan bij delegatie is de algemene vergadering bij beslissingen die haar 
machtiging vergen in principe niet zelfstandig bevoegd, maar is de samenwerking van de 
algemene vergadering en de raad van bestuur net het uitgangspunt van de wetgever. 
Voorbeelden van machtiging zijn de beslissing tot uitkering van een interimdividend, 
maar ook deze tot oprichting van een directiecomité en, facultatief, de variabele 
remuneratie op korte termijn van executives. Het vetorecht of de goedkeuring verschilt 
van de machtiging in die zin dat het een gesloten figuur is, die een specifieke beslissing of 
een concrete transactie betreft, terwijl machtiging een meer algemene geldigheid heeft. 
Hoewel men dat soms zo laat uitschijnen, is er geen sprake van een gedeelde bevoegdheid 
in de vorm van goedkeuring bij quasi-inbreng of bij controlewijzigingsclausules. De echte 
vetorechten zijn van recente makelij: zij bestaan sinds 2008 voor financiële 
steunverlening en sinds 2010 voor hoge vertrekvergoedingen voor executives, voor 
variabele vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders en, facultatief, voor variabele 
remuneratie op korte termijn van executives. Theoretisch bestaat er nog een derde 
categorie van gedeelde bevoegdheden, namelijk deze waarbij het bestuursorgaan over een 
exclusief initiatiefrecht beschikt. Dit deel heeft echter omstandig aangetoond dat een 
dergelijk exclusief initiatiefrecht niet bestaat in het Belgische vennootschapsrecht, ook al 
wordt soms het tegendeel beweerd in de context van fusie en splitsing. 
 
In de uitvoeringsfase, ten slotte, is het bestuursorgaan niet alleen bevoegd, maar is het ook 
verplicht om uitvoering te geven aan de besluiten van de algemene vergadering. Deze 
bevoegdheid omvat ook de bevoegdheid tot uitvoering van wettelijke verplichtingen, 
rechterlijke uitspraken, beschikkingen van overheidsinstanties en zelfs de vaststelling van 
rechtsfeiten. Wanneer de algemene vergadering aan de raad van bestuur iets meer wil 
overlaten dan loutere uitvoering behoeft dat een ondubbelzinnige delegatie (de “partiële 
ad hoc delegatie”) en kan dat niet verder gaan dan niet-essentiële onderdelen van de 
beslissing. Bekende illustraties daarvan zijn de vaststelling van het maximum aantal te 
converteren aandelen en de conversievoorwaarden bij de conversie aandelen met 
stemrecht in aandelen zonder stemrecht, evenals de bepaling van het precieze bedrag van 
de kapitaalverhoging wanneer die in drie bewegingen wordt doorgevoerd. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 
790. INLEIDING – De onderzoeksvraag van dit proefschrift luidde of het bestaande 
wettelijke systeem inzake de interne verdeling van beslissingsbevoegdheden tussen de 
algemene vergadering en de raad van bestuur in de NV optimaal is en, zo niet, welke 
aanpassingen zich opdringen. Het antwoord werd gegeven in drie stappen, waarbij 
vertrokken werd van een algemeen en abstract kader en daarna steeds dichter werd 
aangesloten bij de werkelijkheid. De eerste stap bestond uit de uitbouw van een eigen 
algemeen normatief kader voor een optimale toewijzing van beslissingsbevoegdheden in 
de NV, dat ook inpasbaar is in de ruimere economische en juridische context. Bij de 
toepassing van dit kader in de volgende twee stappen werden eerst knopen doorgehakt in 
een vereenvoudigde, binaire keuze tussen de bevoegdheid van het bestuursorgaan en deze 
van de algemene vergadering. In de derde stap werd deze keuze verfijnd door rekening te 
houden met tussencategorieën van bevoegdheden, de verscheidene stadia van 
besluitvorming en de mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke bevoegdheids-
verdeling. 
 

DEEL I: CONSTRUCTIE EN INBEDDING VAN EEN NORMATIEF KADER 

791. RELEVANTIE VAN THEORIEËN OVER VENNOOTSCHAP EN ONDERNEMING – Hoofdstuk 
I.1 van dit proefschrift selecteerde de bouwstenen voor een normatief kader voor de 
verdeling van bevoegdheden tussen algemene vergadering en raad van bestuur, door de 
bestaande juridische, economische en zelfs politieke theorieën over vennootschap en 
onderneming te toetsen op hun relevantie en bruikbaarheid daarvoor. 
 
De (voornamelijk continentaal-Europese) juridische theorievorming over de vennootschap 
is gekenmerkt door een dichotomie tussen de contractuele en de institutionele opvatting. 
In de eerstgenoemde is de vennootschap een contract tussen de aandeelhouders, waaraan 
het recht niet al te veel beperkingen mag opleggen; in de tweede is ze een langdurige 
structuur die niet in eerste instantie aan de wilsautonomie maar aan veelal dwingende 
regels is onderworpen. Vandaag ziet men heil in de contractuele benadering van de 
interne dimensie van het vennootschapsleven en in de institutionele benadering van de 
externe dimensie, maar dan vooral als algemene beschrijvende kaders. De juridische 
theorieën van de vennootschap leveren geen aanwijzingen op voor de bevoegdheids-
verdeling die concretere vorm aannemen dan een algemene tendens om de primauteit van 
de algemene vergadering (in de contractuele opvatting) dan wel van het bestuursorgaan 
(in de institutionele opvatting) te huldigen. 
 
De economische benadering van de vennootschap of, beter, de onderneming maakte tot 
dusver vooral furore in de Angelsaksische wereld en kan daarom slechts met de nodige 
behoedzaamheid worden getransponeerd naar onze contreien. De leer van de transactie-
kosten vestigde de aandacht op de kosten die gepaard gaan met het sluiten van transacties, 
in het bijzonder met het zoeken van contractspartijen en het onderhandelen over en 
afdwingen van een overeenkomst. Vergelijkbare kosten doen zich ook voor binnen 
ondernemingen, wat meteen een eerste concrete element oplevert dat van belang kan zijn 
voor de interne bevoegdheidsverdeling in vennootschappen. Een tweede nuttige 
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aanknopingspunt is de agency-theorie, die relaties bestudeert waarin één partij (de 
“agent”) een zekere beslissingsbevoegdheid heeft namens de andere (de “principaal”). Als 
dusdanig identificeert men de in dit proefschrift onderzochte verhouding tussen het 
bestuursorgaan en de algemene vergadering. In deze relatie wijst de agency-theorie op de 
kosten die ontstaan wanneer bestuurders niet het vennootschapsbelang maar hun eigen 
belang nastreven (of dreigen na te streven). Dit zgn. “eerste agency-conflict” verhevigt 
overigens naarmate het aandelenbezit versnipperd raakt onder vele kleine aandeelhouders. 
 
Tot slot werd onderzocht of staatsrechtelijke en politieke principes per analogie kunnen 
worden toegepast in vennootschapscontext. Hoewel de gelijkenissen tussen een 
vennootschap en een parlementaire democratie voor de hand liggen, springen ook meteen 
een aantal fundamentele verschillen in het oog, die beletten dat staatkundige principes 
zonder meer naar de vennootschap getransponeerd worden. In de verdere uiteenzetting 
zullen zij dan ook enkel als bron van inspiratie dienen. 
 
792. BELANGENCONFLICTEN ALS HOOFDCRITERIUM – Eenmaal de bouwstenen gekozen 
waren, kon hoofdstuk I.2 een algemeen normatief kader construeren voor een optimale 
(of, in rechtseconomische termen, efficiënte) wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen 
algemene vergadering en raad van bestuur. Als maatstaf werd daarbij het vennootschaps-
belang genomen, begrepen als de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde op lange 
termijn. 
 
Het ontworpen kader berust op een afweging van de sterktes en zwakheden van beide 
organen, die goeddeels gevat worden door de noties “transactiekosten” en “agency-
kosten”. In vennootschapscontext slaan transactiekosten, ook besluitvormingskosten 
geheten, op de kosten die gepaard gaan met het bijeenbrengen van de leden van het 
bevoegde orgaan, de specialisatie en informatie van haar leden en de mogelijkheid om 
deze informatie confidentieel te houden indien nodig. Onvermijdelijk zullen deze kosten 
steeds lager zijn in de raad van bestuur dan in de algemene vergadering. Daartegenover 
staat dat aandeelhouders onderhevig zijn aan sterkere prikkels (“incentieven”) om 
efficiënte beslissingen te nemen, doordat hun investering op het spel staat. Vereist is wel 
dat die investering niet verloren is en dat de vennootschap dus nog in going concern-
modus opereert. Bestuurders kunnen op hun beurt enkel geïncentiveerd (of, zo men wil, 
gedisciplineerd) worden door de werking van de markten of door juridische technieken. 
De werking van de markten (de overnamemarkt, de productenmarkt en de arbeidsmarkt) 
blijft echter beperkt, zeker in continentaal Europa, waar aandelen minder verspreid zijn 
onder het publiek en de markten zelf ook kleiner zijn. Ook juridische technieken (of 
“strategieën”), zoals bestuurdersaansprakelijkheid en variabele remuneratie, kunnen het 
eerste agency-conflict (de belangendivergentie tussen bestuurders en aandeelhouders) niet 
volledig uitroeien, tenzij men kiest voor de meest drastische strategie: de bevoegdheid van 
de algemene vergadering. 
 
Dat brengt ons bij de afweging voor een efficiënte bevoegdheidsverdeling tussen 
algemene vergadering en raad van bestuur. Anders dan de transactiekosten, die al bij al 
relatief constant zijn, fluctueert de hoogte van de eerste agency-kosten sterk naargelang de 
beslissing een materie betreft waarin de belangen van het bestuursorgaan gelijklopen met 
het vennootschapsbelang en naargelang de materialiteit van de beslissing. Op basis van 
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die vaststelling werden de volgende vuistregels naar voren geschoven: het bestuursorgaan 
moet bevoegd zijn in materies waarin zijn belangen niet afwijken van het 
vennootschapsbelang; de algemene vergadering moet bevoegd zijn in materies waarin het 
bestuursorgaan een direct belangenconflict of, als de beslissing belangrijk genoeg is, een 
zijdelings belangenconflict heeft. Voor minder belangrijke beslissingen is het sop (de 
hogere transactiekosten in de algemene vergadering) de kolen (de verminderde agency-
kosten) niet waard: men mag niet vergeten dat er andere juridische strategieën bestaan, 
zoals aansprakelijkheidsgronden en variabele remuneratie, die misschien te zwak zijn bij 
belangenconflicten, maar daarbuiten redelijk goed functioneren. Materies met een direct 
belangenconflict zijn uit hun aard belangrijk genoeg. Wanneer de genoemde vuistregels 
niet tot een eenduidige conclusie leiden, verdient overigens de meest rechtszekere 
oplossing de voorkeur. 
 
De werkelijkheid is uiteraard stukken complexer dan de net gemaakte afweging van 
transactiekosten en eerste agency-kosten laat uitschijnen. Continentaal-Europese 
vennootschappen staan bekend om hun overwegend geconcentreerde aandeelhouders-
structuren, waarin een referentie- of meerderheidsaandeelhouder vaak het besluit van de 
algemene vergadering dicteert. Er ontstaat dan een “tweede agency-conflict” tussen 
meerderheids- en minderheidsaandeelhouders. Soms ontstaat een dergelijk conflict zelfs 
in vennootschappen met een meer gefragmenteerde aandeelhoudersstructuur, wanneer 
minderheidsaandeelhouders de macht in de schoot geworpen krijgen ten gevolge van de 
passiviteit en het absenteïsme van vele aandeelhouders. Dit tweede agency-conflict kan 
even funest zijn als het eerste, zeker wanneer die minderheidsaandeelhouders 
kortetermijnwinsten najagen of wanneer zij het economisch risico van hun stemrecht 
ontkoppeld hebben (empty voting of zelfs negative voting). De beste aanpak is er echter 
één die niet berust op een algemene wijziging van bovenstaande vuistregels. Deze laatste 
beperken de bevoegdheden van de algemene vergadering immers al tot materies waarin 
het bestuursorgaan getroffen is door een belangenconflict. Indien de wetgever deze 
materies terug naar het bestuursorgaan zou verschuiven omwille van het risico van tweede 
agency-conflicten, zou hij in het beste geval (nl. wanneer de beslissing daarmee werkelijk 
ontsnapt aan de macht van de feitelijk controlerende aandeelhouders) een onzekere 
agency-kost vervangen door een zekere agency-kost. Slechts in uitzonderlijke situaties 
waar het kortetermijndenken meer dan anders hoogtij viert, mag de wetgever beperkte 
correcties aanbrengen aan de bevoegdheid van de algemene vergadering. 
 
Tot slot onderzocht hoofdstuk I.2 of de wettelijke bevoegdheidsverdeling die uit de 
vuistregels voortvloeit van dwingend dan wel van aanvullend recht hoort te zijn. In 
aandelengenoteerde NV’s werd dwingend recht in beginsel het meest geschikt bevonden, 
op basis van het rechtseconomische criterium van contractsfaling. De voorkeur voor 
dwingend recht is des te meer gerechtvaardigd voor de toegewezen bevoegdheden van de 
algemene vergadering, die krachtens de voorgestelde vuistregels steeds op belangen-
conflicten berusten, en voor bevoegdheden die samenhangen met de essentie van de 
vennootschap, zoals de inherente bestuursbevoegdheden. Voor de residuaire bevoegd-
heden volstaat aanvullend recht. 
 
Tot dusver ging het ontworpen kader uit van de hypothese dat de aandelen van de NV ter 
beurze genoteerd zijn. Voor alle andere NV’s werd gepleit voor meer aanvullend recht, 
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maar voor het overige mogen in principe dezelfde vuistregels gelden als voor aandelen-
genoteerde vennootschappen. 
 
793. INBEDDING IN DE RATIO LEGIS DOORHEEN DE GESCHIEDENIS – Hoofdstuk I.2 hield 
voornamelijk rekening met de economische realiteit en maakte voorlopig abstractie van 
de eigenheid van het Belgische vennootschapsrecht. Hoofdstukken I.3 en I.4 onder-
zochten daarom in welke mate het ontworpen normatieve kader in zijn globaliteit in te 
passen valt in het Belgische vennootschapsrechtssysteem. Het ontwikkelde kader zou 
immers niet erg geschikt zijn indien het aardverschuivingen zou veroorzaken in het 
juridische systeem, met mogelijks onvoorzienbare gevolgen voor de werking van allerlei 
niet-bevoegdheidsgerelateerde regels. Omgekeerd zou het normatieve kader ook een 
sterke verklarende waarde toekomen in de mate het dezelfde doelstellingen ambieert als 
het bestaande recht. In het eerste deel spitste dit onderzoek zich toe op het kader in zijn 
globaliteit. Of de uit het kader voortvloeiende aanbevelingen voor concrete bevoegdheden 
ook grotendeels stroken met de bestaande toewijzingen, was pas in deel II aan de orde. 
 
Hoofdstuk I.3 vorste doorheen de geschiedenis naar de drijfveren van de Belgische 
wetgever in de toewijzing van bevoegdheden binnen de vennootschap. Het rechts-
historische onderzoek bevestigde de globale conformiteit van het ontworpen kader met de 
ratio legis van de bestaande bevoegdheidsverdeling. Zonder daar het rechtseconomische 
jargon bij te hanteren, heeft de Belgische wetgever van in den beginne een gelijkaardige 
afweging gemaakt tussen enerzijds de van het vennootschapsbelang afwijkende 
incentieven van de bestuurders en anderzijds de hoge besluitvormingskosten in de 
algemene vergadering. Zowel in Napoleons Code de commerce als in de eerste Belgische 
Vennootschappenwet van 1873 was het eerste agency-conflict van de bestuurders een 
hoofdbekommernis. Dat zette de wetgever ertoe aan de algemene vergadering ruime 
bevoegdheden toe te meten. Omdat de wetgever nagenoeg uit het niets een 
vennootschapsrechtssysteem moest opbouwen, was het nog wat zoeken naar inspiratie. 
Een sterke invloed van de contractuele visie was er het gevolg van, wat de voorkeur voor 
een sterke algemene vergadering consolideerde. Ter verdediging van de toenmalige 
wetgever moet het wel gezegd dat zijn keuze misschien niet zo slecht was in een tijd waar 
de aandeelhoudersbescherming nog in de kinderschoenen stond en misbruik welig tierde. 
Na een lange periode van behoud van de bevoegdheidsverdeling en uitbouw van allerlei 
beschermende mechanismen werd de wetgever zich in de jaren ’70 bewust van de enorme 
transactiekosten die de grote bevoegdheid van de algemene vergadering veroorzaakte. In 
die periode, niet toevallig de periode waarin de institutionele opvatting in opmars was, 
versterkte hij dan ook de bevoegdheden van de raad van bestuur. Nog geen twintig jaar 
later bleek dat hij daar wat te ver in was gegaan en dat het bestuursorgaan niet altijd 
oordeelkundig gebruik maakte van zijn relatief sterke positie. Ditmaal keerde de slinger 
niet geheel terug naar een sterke algemene vergadering, maar was er veeleer sprake van 
een bijstelling van de precaire balans tussen agency-kosten en transactiekosten, met een 
meer evenwichtige bevoegdheidsverdeling tot gevolg. 
 
794. INBEDDING IN HET BESTAANDE RECHT INZAKE BELANGENCONFLICTEN – De net 
geschetste bekommernis van de wetgever om het eerste agency-conflict vertaalde zich 
niet alleen in een aangepaste bevoegdheidsverdeling, maar ook in andere juridische 
strategieën. Hoofdstuk I.2 merkte reeds op dat deze niet-bevoegdheidsgerelateerde 
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strategieën de belangenconflicten bedoeld in het ontworpen kader niet afdoende kunnen 
oplossen. Sommige van deze strategieën zijn nochtans specifiek op belangenconflicten 
van toepassing, zodat de vraag rijst hoe deze strategieën zich verhouden tot het ontworpen 
kader. Deze verhouding werd uitgediept in hoofdstuk I.4. 
 
Het algemeen rechtsbeginsel inzake belangenconflicten bij lastgeving en de 
belangenconflictenprocedure van art. 524 W.Venn. zijn op andere relaties van toepassing 
dan deze die het bevoegdheidskader beoogt te optimaliseren. De belangenconflicten-
procedure van art. 523 W.Venn. daarentegen beoogt net zoals het ontworpen kader de 
eerste agency-verhouding te reguleren. Het verschil tussen beide zit in het type 
belangenconflicten waartoe de eerste agency-relatie aanleiding geeft. Waar art. 523 
W.Venn. persoonlijke belangenconflicten van bestuurders aanpakt, die resulteren uit de 
concrete omstandigheden van een beslissing, richt het ontworpen kader zich op 
belangenconflicten die, gezien de materie waarover beslist wordt, inherent zijn aan de 
bestuursfunctie en dus in beginsel alle bestuurders treffen. 
 
Beide types belangenconflicten vragen om een eigen aanpak. Waar persoonlijke 
belangenconflicten van individuele bestuurders veelal gebaat zijn bij een informatieplicht 
en/of onthoudingsplicht voor de betrokken bestuurder, zou een informatieplicht weinig 
zoden aan de dijk brengen voor inherente, aan alle bestuurders gemene en dus per 
definitie gekende belangenconflicten en zou een onthoudingsplicht bij inherente 
belangenconflicten alle bestuurders treffen, zodat het bestuursorgaan nooit over die 
materies zou kunnen beslissen. Voor inherente belangenconflicten is een verschuiving van 
bevoegdheden dan ook de enige uitweg, net omdat zij alle bestuurders treffen. Niet 
toevallig zal de toepassing van art. 523 W.Venn. in dezelfde richting gaan wanneer een 
persoonlijk belangenconflict uitzonderlijk alle bestuurders treft. In zekere zin ligt het 
ontworpen kader dan ook in het verlengde van art. 523 W.Venn.: bij inherente 
belangenconflicten zou de toepassing van art. 523 W.Venn. ertoe leiden dat alle 
bestuurders zich moeten onthouden en dat de bevoegdheid verspringt naar de algemene 
vergadering. Omdat deze situatie zich elke keer zou voordoen bij de betrokken materie, 
wordt daarom voor die materie meteen de bevoegdheid van de algemene vergadering 
voorgeschreven. 
 
Art. 523 W.Venn. en de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn aldus 
geïnspireerd door eenzelfde ratio en vullen elkaar daarbij aan. Daarin lezen we een 
bijkomende bevestiging dat het voorgestelde rechtseconomische kader past in de logica 
van het bestaande rechtssysteem. De vergelijking liet ook toe het criterium van de 
belangenconflicten preciezer te duiden als één van inherente belangenconflicten en 
leverde ook een bijkomende bron van inspiratie op voor de invulling van het kader: mits 
men zich bewust is van de verschillen kan art. 523 W.Venn. een leidraad bieden wat het 
materialiteitscriterium betreft, maar ook wat de differentiatie betreft naargelang de fases 
van besluitvorming en naargelang de aandelen van de vennootschap al dan niet genoteerd 
zijn. 
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DEEL II: TOEWIJZING VAN CONCRETE BEVOEGDHEDEN ALS BINAIRE KEUZE 

795. BASISSYSTEEM VOOR BEVOEGDHEIDSALLOCATIE – Nadat deel I het normatieve kader 
had opgebouwd en de funderingen ervan in het Belgische rechtssysteem voldoende stevig 
had bevonden, kon het onderzoek zich toeleggen op de toepassing van het kader, m.a.w. 
de allocatie van concrete bevoegdheden. Een voorvraag daarbij is welk systeem aan die 
allocatie ten grondslag ligt. Het is niet noodzakelijk zo dat de wetgever alle bevoegdheden 
precies en exhaustief omschrijft en toewijst aan de raad van bestuur of de algemene 
vergadering. Hoofdstuk II.1 ging daarom op verkenning op het relatief onontgonnen 
terrein van de residuaire, inherente en impliciete bevoegdheden. 
 
De bekendste categorie van niet bij naam toegewezen bevoegdheden is deze van de 
residuaire bevoegdheden, die naar geldend recht toekomen aan de raad van bestuur. De 
inhoud van residuaire bevoegdheden is a priori deels of geheel ongekend, zodat zij zich 
niet lenen tot de inhoudelijke beoordeling en differentiatie die net de kern uitmaakt van 
het ontworpen rechtseconomische kader. In die omstandigheden komt het subsidiaire 
criterium van de rechtszekerheid ten volle in het spel. De grote sterkte van het inlassen 
van een restcategorie in de wettelijke bevoegdheidsverdeling situeert zich op dit vlak. Het 
schakelt immers het risico van een machtsvacuüm uit en reduceert omgekeerd ook het 
risico op overlappende bevoegdheden. Rechtsvergelijking leert bovendien dat het de 
rechtszekerheid ten goede komt om alle vage, algemene bevoegdheden bij één en 
hetzelfde orgaan te leggen. Daarom verdient het goedkeuring dat de Belgische wetgever 
de vage categorie van de essentiële bestuursbevoegdheid (waarvan reeds sprak in 
hoofdstuk I.2 en ruwweg gedefinieerd als de bepaling van de strategie, het beleid en de 
operationele beslissingen) en de residuaire bevoegdheid aan één enkel orgaan heeft 
toebedeeld, dat wegens diens betere geschiktheid voor essentiële bestuurstaken wel het 
bestuursorgaan moet zijn. Deze keuze heeft meteen ook als voordeel dat de toegewezen 
bevoegdheden van de algemene vergadering voorrang krijgen op de grotendeels 
residuaire bevoegdheden van de raad van bestuur. 
 
Zonder dat met zoveel woorden te zeggen, neemt men vaak aan dat de essentiële 
bestuursbevoegdheid deel uitmaakt van de residuaire bevoegdheid. Na een blik te hebben 
geworpen op het staatsrecht, bleek niets zich ertegen te verzetten om ook in het 
vennootschapsrecht het bestaan van inherente bevoegdheden te aanvaarden, nl. 
bevoegdheden die zo essentieel zijn voor de werking van de vennootschap en haar 
verplichte organen dat zij niet expliciet hoeven te worden toegewezen. Meer nog, een 
onderzoek van op het eerste gezicht niet-gerelateerde vennootschapsrechtelijke beginselen 
legde de inherentie van de essentiële bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur bloot. 
Als gevolg daarvan (en in tegenstelling tot residuaire bevoegdheden) hoeft de essentiële 
bestuursbevoegdheid bij conflicten geen voorrang te verlenen aan de toegewezen 
bevoegdheden van de algemene vergadering en is een statutaire afwijking niet toegestaan. 
Onder meer op dit punt zou een soepelere regeling in niet-aandelengenoteerde vennoot-
schappen welkom zijn. 
 
Ook het bestaan van impliciete bevoegdheden, bevoegdheden die noodzakelijk zijn om 
een expliciet toegewezen bevoegdheid te kunnen uitoefenen en daarom ook zonder 
expliciete toewijzing worden aangenomen, wordt in de Belgische vennootschapsrechtsleer 
niet altijd erkend. Op het eerste gezicht lijken zulke bevoegdheden inderdaad moeilijk 
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verenigbaar met de keuze voor het residuair systeem en de bepaling in art. 61, § 1 
W.Venn. dat de bevoegdheden van de vennootschapsorganen worden vastgesteld door het 
Wetboek van vennootschappen, het doel en de vennootschapsstatuten (a.h.w. een 
“vennootschapsrechtelijk legaliteitsbeginsel” inzake de bevoegdheidsverdeling). Interne 
rechtsvergelijking met het staatsrecht leert bovendien dat impliciete bevoegdheden niet al 
te gemakkelijk erkend mogen worden in het vennootschapsrecht, omdat het daar zowel 
voor de wetgever als voor de vennootschap veel eenvoudiger is om in te grijpen wanneer 
de wettelijke bevoegdheidstoedeling te wensen overlaat. Het concept van impliciete 
bevoegdheden hoeft in het vennootschapsrecht echter niet verder te gaan dan wat met de 
gewone technieken voor interpretatie van de wet kan worden bereikt. De bevoegdheden 
die als impliciet werden aangemerkt, nl. de bevoegdheid van de algemene vergadering om 
de bezoldiging van bestuurders te bepalen en over de winstbestemming te beslissen, 
blijken voldoende duidelijk, zij het niet expliciet, uit de bestaande vennootschaps-
rechtelijke voorschriften. 
 
796. TOEWIJZING VAN MATERIES MET DIRECTE BELANGENCONFLICTEN – Hoofdstuk II.2 
onderzocht de materies waarin bestuurders directe inherente belangenconflicten kennen 
en deelde deze op in beslissingen omtrent bestuurders en soms ook andere vennootschaps-
organen en beslissingen van financieel beleid. 
 
Bij beslissingen over bestuurders zelf is het inherente belangenconflict van de bestuurders 
zo flagrant en het transactiekostenvoordeel van het bestuursorgaan zo beperkt dat de 
overeenkomstige bevoegdheden van oudsher aan de algemene vergadering toekomen. Zo 
kennen bestuurders vanzelfsprekend een belangenconflict bij de benoeming en het ontslag 
van bestuurders. Dat is niet alleen zo bij de effectieve beslissing tot benoeming of ontslag, 
maar ook wegens het ex ante effect daarvan: de daadwerkelijke dreiging van ontslag moet 
bestuurders ertoe aansporen goed te presteren en is bovendien een noodzakelijke 
voorwaarde voor de disciplinerende werking van de overnamemarkten. Ook bij de 
bestuurdersbezoldiging, en vooral bij de variabele remuneratie, is het inherent 
belangenconflict van bestuurders onmiskenbaar. Bij de onderlinge verdeling van een 
globale enveloppe daarentegen conflicteren belangen onderling, maar niet met het 
vennootschapsbelang. Een inherent belangenconflict ligt ook voor de hand bij de 
beslissing om al dan niet een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen bestuurders 
en bij de kwijting. 
 
Waar de rechtspraak er voor de uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden nauwlettend op 
toeziet dat de werkelijke keuzevrijheid van de algemene vergadering niet wordt aangetast, 
merkt men dat bevoegdheden die de wetgever niet expliciet toewijst in de praktijk 
uitgehold worden. Zo neemt men aan dat de remuneratiebevoegdheid enkel nog de 
globale bezoldiging van alle bestuurders samen betreft, hetgeen in het licht van 
bovenstaande analyse nog aanvaardbaar is, maar ook dat een goedkeuring achteraf 
volstaat, hoewel hoofdstuk III.2 zal aantonen dat zulks de werkelijke keuzevrijheid van de 
algemene vergadering aantast. In aandelengenoteerde vennootschappen beschikt de 
algemene vergadering sinds kort weliswaar over bijzondere bevoegdheden voor variabele 
remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders en voor weinig in de tijd gespreide 
variabele vergoeding van executives (uitvoerende bestuurders, leden van het 
directiecomité, andere leiders en personen belast met het dagelijks bestuur), hetgeen 
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weliswaar te applaudisseren valt, maar het genoemde probleem nog niet geheel oplost. Op 
vergelijkbare wijze moet men vaststellen dat het bestuursorgaan morrelt aan de 
bevoegdheid van de algemene vergadering inzake bestuurdersaansprakelijkheid door 
namens de vennootschap verzekeringen tegen deze aansprakelijkheid toe te kennen. 
 
Zelfs bij sommige beslissingen over andere vennootschapsorganen kan het oordeel van 
bestuurders gekleurd zijn door een inherent belangenconflict. Dat geldt voor de 
benoeming, de remuneratie en het ontslag van de commissaris, omdat deze laatste instaat 
voor de controle op het werk van de bestuurders, zodat deze bevoegdheden terecht aan de 
algemene vergadering toekomen. Daarnaast kan het belangenconflict van de bestuurders 
zich uitstrekken tot de remuneratie van managers. Als deze zeer laag is, wordt het immers 
moeilijker voor de bestuurders om zichzelf een royale bezoldiging toe te bedelen. 
Bovendien is de rol van managers in de vennootschap vaak belangrijk genoeg dat 
bestuurders er voordeel uit kunnen halen om bij de managers op een goed blaadje te staan. 
Wellicht doordat managers niet van oudsher zo’n belangrijke rol speelden, is pas sinds 
enige jaren de goedkeuring van de algemene vergadering vereist voor een paar 
uitschieters wat hun vertrekvergoedingen en variabele vergoeding betreft. Hoewel er heel 
wat aan te merken valt op de specifieke criteria die de wetgever daarbij hanteert, lijkt de 
algemene keuze om voor vergoedingen van managers enkel de uitschieters aan de 
algemene vergadering voor te leggen ons een aanvaardbaar compromis tussen het 
reduceren van agency-kosten en het vermijden van overbodige transactiekosten. 
 
In de categorie van de bevoegdheden van financieel beleid ontstaat een inherent 
belangenconflict in hoofde van bestuurders bij de beslissing over de winstbestemming. 
Volgens de “free cash flow hypothesis” kunnen bestuurders zich overdreven terug-
houdend opstellen om uitkeringen te doen, omdat zij daarmee hun “speelruimte” 
indammen. De impliciete bevoegdheid van de algemene vergadering terzake, zoals die in 
vorig hoofdstuk werd vastgesteld, is dan ook gerechtvaardigd. Minder efficiënt is de 
gangbare interpretatie van de dubbelzinnige bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen dat de algemene vergadering ook de andere onderdelen van de 
jaarrekening moet goedkeuren (maar daarom nog niet kan wijzigen; zie hoofdstuk III.2). 
Behalve voor het onderdeel van de winstbestemming valt er immers geen inherent 
belangenconflict te bespeuren. O.i. zou de algemene vergadering via de jaarrekening niet 
mogen interfereren in specifieke boekingen, specifieke beleidsvragen of het algemeen 
beleid.  
 
797. TOEWIJZING VAN MATERIES MET ZIJDELINGSE BELANGENCONFLICTEN – Na de directe 
belangenconflicten kwamen in hoofdstuk II.3 de zijdelingse belangenconflicten aan bod. 
Overeenkomstig het ontworpen rechtseconomische kader heeft de wetgever de 
bevoegdheid in belangrijke materies waarin bestuurders zijdelings inherente 
belangenconflicten hebben grotendeels aan de algemene vergadering toegewezen. Dat is 
het geval voor kapitaalbewegingen, inkoop en inpandneming van eigen effecten, 
financiële steunverlening, fusie, splitsing, omzetting en (op zijn minst niet-deficitaire) 
ontbinding en vereffening, wegens de mogelijke gevolgen voor de positie, voordelen 
en/of machtssfeer van de bestuurders. Bestuurders worden ook getroffen door een 
inherent belangenconflict wanneer de vennootschap het doelwit wordt van een 
overnamebod. De principiële bevoegdheid inzake verweermiddelen (bv. de verkoop van 
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kroonjuwelen) berust dan ook terecht bij de algemene vergadering. De wetgever heeft 
niettemin een kleine manoeuvreerruimte gelaten aan de bestuurders, door het toegestaan 
kapitaal niet volledig uit te sluiten na een overnamebod. Deze keuze is aanvaardbaar, 
omdat het probleem van kortetermijndenken onder aandeelhouders wellicht het 
hardnekkigst is bij de reactie op een overnamebod ten gevolge van een zgn. final period 
problem.  
 
De bevoegdheid van de raad van bestuur voor de verwerving en vervreemding van activa 
voldoet geenszins aan de vereisten van het rechtseconomische kader. Weliswaar bestaan 
op deze bevoegdheid uitzonderingen voor vervreemdingen in overnamecontext en voor de 
inbreng en overdracht van algemeenheid en bedrijfstak en, wat acquisities betreft, voor de 
quasi-inbreng, de verwerving van eigen effecten en de “verwerving” van activa door 
inbreng ervan in het kapitaal van de vennootschap. Deze uitzonderingen zijn evenwel 
onvoldoende. Voor belangrijke acquisities en afstotingen is de algemene vergadering o.i. 
beter geplaatst, gezien de mogelijke gevolgen voor de voordelen en/of machtssfeer van 
het bestuursorgaan. Aangezien het ontworpen kader in zijn globaliteit strookt met de ratio 
legis en met de concrete toewijzingen van bevoegdheden door de wetgever, hoeft het niet 
te verbazen dat de afwijking ervan voor beschikkingen over activa leidt tot inconsistenties 
in het recht en betwistingen. De verhouding van de bevoegdheid van het bestuursorgaan 
voor vervreemding van zowat alle activa met de bevoegdheid van de algemene 
vergadering voor doelwijziging en ontbinding bleek bijzonder problematisch. In een 
aantal extreme gevallen kan men naar vigerend recht al sterke argumenten vinden om de 
raad van bestuur te verbieden over vennootschapsactiva te beschikken vooraleer de 
algemene vergadering besloten heeft tot doelwijziging of ontbinding. Het 
vennootschapsrecht zou er echter efficiënter en coherenter op worden als de wetgever de 
algemene vergadering beslissingsbevoegdheid zou toewijzen voor beschikkingen over 
activa waarvan de waarde overeenkomt met meer dan 25% van de waarde van de 
vennootschap. Deze laatste kan op relatief eenvoudige en accurate wijze gemeten worden 
aan de hand van economische waarderingsmethoden zoals de “net assets” test en de 
“enterprise value”. 
 
Ook de bestaande toewijzing van de bevoegdheid inzake statutenwijziging is o.i. voor 
verbetering vatbaar. Naar huidig recht komt de bevoegdheid in haar algemeenheid toe aan 
de algemene vergadering. Krachtens het ontworpen rechtseconomische kader zou men 
nochtans bepaling per bepaling moeten nagaan of er sprake is van een inherent 
belangenconflict en materialiteit. Onze aanbevelingen concentreren zich op de 
bevoegdheid tot zetelverplaatsing. Voor een binnenlandse zetelverplaatsing (ook over de 
taalgrens heen) biedt de tussenkomst van de algemene vergadering o.i. weinig 
toegevoegde waarde. Doordat deze vereiste tussenkomst niet strookt met het 
rechtseconomische kader en dus ook niet met de algemene ratio legis, is er niet toevallig 
betwisting ontstaan over de vraag of de statutaire vermelding van de zetel wel verplicht is 
en of de bevoegdheid tot wijziging ervan delegeerbaar is. De wetgever zou moeten 
preciseren of de zetel wel in de statuten moet worden opgenomen en, zo ja, zou het best 
uitdrukkelijk toestaan dat de raad van bestuur ook zonder machtiging van de algemene 
vergadering en behoudens andersluidende statutaire clausule de zetel kan verplaatsen 
waar dan ook binnen België. 
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DEEL III: PLURIFORMITEIT, SAMENWERKING EN VERSCHUIVING IN DE BEVOEGD-
HEDEN 

798. TYPOLOGIE VAN BESLISSINGSBEVOEGDHEDEN – Deel III bracht een aantal 
belangrijke nuanceringen aan op de sterk vereenvoudigde, binaire keuze die deel II had 
gemaakt tussen algemene vergadering en raad van bestuur. Hoofdstuk III.1 vatte aan door 
de vele vormen en gradaties van betrokkenheid van de algemene vergadering in de 
beslissingsfase uit te diepen. Zgn. concurrerende bevoegdheden, waarbij zowel algemene 
vergadering als raad van bestuur een volwaardige beslissing kunnen nemen, werden 
weinig efficiënt bevonden. Zij bestaan in het Belgische vennootschapsrecht enkel voor 
gedelegeerde bevoegdheden, waar de algemene vergadering na delegatie aan het 
bestuursorgaan ook zelf bevoegd blijft. Meer aandacht werd besteed aan de zgn. gedeelde 
bevoegdheden, waarvan sprake is wanneer beide organen in eenzelfde beslissing 
betrokken moeten worden, met als verschijningsvormen de machtiging, het exclusief 
initiatiefrecht en de goedkeuring in de vorm van een vetorecht. 
 
De figuur van de (algemeen geformuleerde) machtiging is een goede keuze in materies 
die inherente belangenconflicten in zich dragen (en dus een risico van hoge agency-
kosten), maar tegelijk ook specialisatie en/of snelle beslissingen vergen (en dus hoge 
transactiekosten met zich kunnen meebrengen). Door de raad van bestuur over concrete 
gevallen te laten beslissen, blijven de transactiekosten binnen de perken, terwijl de 
algemene vergadering in haar machtiging de bevoegdheid van de raad van bestuur kan 
beperken tot die transacties waar in de concrete situatie van de vennootschap geen grote 
agency-kosten te verwachten zijn. De wetgever heeft naar de figuur van de machtiging 
gegrepen in de context van de uitkering van een interimdividend, de inkoop (en 
inpandneming) van eigen aandelen (al wordt soms verdedigd dat de algemene vergadering 
de beslissing ook zelf kan nemen), de spreiding in de tijd van variabele remuneratie voor 
executives (maar niet voor bestuurders) en de oprichting van een directiecomité. Voor de 
eerste drie verdient deze keuze bijval, maar de zin van de (gedeelde) bevoegdheid van het 
bestuursorgaan bij de beslissing tot oprichting van een directiecomité, ontgaat ons. De 
kwalificatie als machtiging heeft in elk geval tot gevolg dat de algemene vergadering niet 
alleen kan optreden, dat de belangenconflictenprocedure toepassing vindt op de 
besluitvorming in de raad van bestuur en dat bestuurders aansprakelijk kunnen worden 
gehouden voor de inhoud van het genomen besluit.  
 
Een tweede manier om bevoegdheden te laten delen door algemene vergadering en raad 
van bestuur is door de beslissing aan de algemene vergadering toe te wijzen, maar de raad 
van bestuur een exclusief initiatiefrecht te verlenen. De enige aangelegenheid in het 
Belgische vennootschapsrecht waar men soms deze figuur meent te herkennen, is het 
bestuursvoorstel bij fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak. Dit 
werd in het Belgische recht ingevoerd ter omzetting van de Fusierichtlijn en de 
Splitsingsrichtlijn. De Europese wetgever had daarbij helemaal niet de bedoeling om de 
juridische waarde van het voorstel te harmoniseren, maar wilde integendeel het nationale 
recht op dit punt ongerept laten. Nergens blijkt ook dat de Belgische wetgever de intentie 
zou hebben gehad om het initiatiefrecht van het bestuursorgaan exclusiviteit toe te 
dichten. O.i. is de algemene vergadering dan ook zelfstandig bevoegd bij fusie, splitsing 
en inbreng van algemeenheid. Bijgevolg kunnen minderheidsaandeelhouders theoretisch 
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gezien zelfs een algemene vergadering laten bijeenroepen en hoeft de belangenconflicten-
procedure niet te worden nageleefd bij het opstellen van het voorstel. 
 
Het goedkeurings- of vetorecht, ten slotte, is een gesloten figuur: de algemene 
vergadering spreekt zich uit over een specifieke beslissing of een concrete transactie, 
maar ook de raad van bestuur heeft zijn zeg. Deze goedkeurings- of vetorechten zijn van 
recente makelij. Ze bestaan sinds 2008 bij financiële steunverlening en sinds 2010 bij 
hoge vertrekvergoedingen voor executives, bij variabele vergoeding voor niet-uitvoerende 
bestuurders en, facultatief, bij variabele remuneratie op korte termijn van executives. Een 
vetorecht van de algemene vergadering bij een besluit van de raad van bestuur is echter 
weinig efficiënt omdat de vennootschap daarbij zowel de volle agency-kosten als de volle 
transactiekosten oploopt. In de rechtsleer zwelt dan ook de kritiek aan dat de Europese 
wetgever door de keuze voor een vetorecht gefaald heeft in zijn bedoeling van 
flexibilisering van de financiële steunverlening. Ook de in 2010 ingevoerde vetorechten 
doen menig auteur terecht de wenkbrauwen fronsen. De quasi-inbreng en 
controlewijzigingsclausules ontsnappen aan deze kritiek: daarvoor werd aangetoond dat 
de algemene vergadering een zelfstandige beslissingsbevoegdheid bezit. 
 
799. VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN BESLISSINGEN EN VERPLICHTINGEN – Een 
tweede belangrijke nuance op de binaire keuze voor of tegen de bevoegdheid van de 
algemene vergadering werd verduidelijkt in hoofdstuk III.2, dat de chronologie van het 
besluitvormingsproces onder de loep nam. 
 
De algemene vergadering is niet goed geplaatst voor de voorbereiding en uitvoering van 
beslissingen. Enerzijds brengen deze te veel transactiekosten mee en anderzijds vertonen 
zij minder belang, met als gevolg dat zij slechts beperkte agency-kosten kunnen 
veroorzaken. Dat is althans zo wanneer de algemene vergadering na het stadium van de 
voorbereiding nog over een reële keuzevrijheid beschikt en er in het uitvoeringsstadium 
geen werkelijke keuzevrijheid meer overblijft. Op basis van dezelfde redenering vindt de 
belangenconflictenprocedure van art. 523 W.Venn. (dat hetzelfde agency-conflict viseert 
als de bevoegdheid van de algemene vergadering) evenmin toepassing op voorbereidende 
of uitvoerende handelingen. Deze chronologische differentiatie keert dan ook terug in de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling: zelfs wanneer de algemene vergadering zelfstandig (of, 
a fortiori, deels) bevoegd is, ligt de principiële bevoegdheid voor de voorbereiding en de 
uitvoering van haar beslissing bij het bestuursorgaan. Meer nog, het bestuursorgaan is 
verplicht om besluiten van de algemene vergadering voor te bereiden en om er (ook 
zonder uitdrukkelijke delegatie) uitvoering aan te geven. Impliciet hanteert de wetgever 
daarbij ook het onderscheidingscriterium van de keuzevrijheid. Opdat de raad van bestuur 
een verdergaande bevoegdheid zou kunnen toekomen, is een wettelijke bepaling of een 
ondubbelzinnige delegatie door de algemene vergadering onontbeerlijk. Het Wetboek van 
vennootschappen bevat dan ook uitdrukkelijke toelatingen aan de raad van bestuur om 
tussentijdse beslissingen te nemen in de vorm van de uitkering van interimdividenden of 
de coöptatie van bestuurders, die immers deels blijvend effect sorteren en aldus de keuze 
van de algemene vergadering beperken. Ook behoeft het bestuursorgaan een expliciete 
delegatie wanneer de algemene vergadering hem iets meer overlaat dan loutere uitvoering 
en een deel van de beslissingsbevoegdheid delegeert (de “partiële ad hoc delegatie”), al 
mag die delegatie nooit betrekking hebben op essentiële onderdelen van de beslissing. 
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In de praktijk merkt men dat het bestuursorgaan zijn voorbereidings- of uitvoerings-
bevoegdheid soms te ver wil rekken. Dat is het geval wanneer het, op aandringen van een 
kandidaat-fusiepartner, onder het motto van dealbescherming toestemt met een 
strafbeding dat in werking treedt als de algemene vergadering de voorgestelde transactie 
niet goedkeurt. Indien het gaat om een werkelijk strafbeding, gaat het bestuursorgaan zijn 
voorbereidingsbevoegdheid te buiten. Voor de uitvoeringsfase vormt de kapitaal-
verhoging in drie stappen een treffende illustratie, waarbij de algemene vergadering soms 
de bevoegdheid delegeert om het aantal uit te geven aandelen en/of de uitgifteprijs te 
bepalen. Zonder criteria of minimum- en maximumbedragen voorop te stellen of met 
bedragen die zo ver uit elkaar liggen dat er geen werkelijke beperking van uitgaat, kan dat 
niet door de beugel. Even bedenkelijk is het gebruik dat is ontstaan om bestuurders-
bezoldigingen via de jaarrekening te laten goedkeuren. Los van het bezwaar dat deze 
bezoldiging maar zelden af te lezen is uit jaarrekening, dient deze praktijk afgekeurd te 
worden. Zij beknot immers de keuzevrijheid van de algemene vergadering door het lot 
van de jaarrekening te verbinden aan de remuneratiebeslissing. 
 
Bij voorgaande principes horen een aantal correcties en aanvullingen. De algemene 
vergadering is niet geheel machteloos in de voorbereidingsfase. Onder bepaalde 
voorwaarden beschikken de aandeelhouders er ten eerste over een initiatiefbevoegdheid, 
die hen toelaat punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, voorstellen 
tot besluit in te dienen en zelf een algemene vergadering te laten bijeenroepen. Ten 
tweede kan de algemene vergadering voorstellen van het bestuursorgaan amenderen, op 
voorwaarde dat de wijzigingen in het verlengde liggen van de opgegeven agendapunten. 
Zo werd verdedigd dat de algemene vergadering minstens theoretisch een fusievoorstel 
kan amenderen. Ten derde werd een lans gebroken voor het recht van de algemene 
vergadering om “instructie” te geven aan het bestuursorgaan om beslissingen binnen haar 
bevoegdheidssfeer voor te bereiden. 
 
Wat de uitvoeringsbevoegdheid van het bestuursorgaan betreft, moet worden aangevuld 
dat deze zich uitstrekt tot de bevoegdheid tot uitvoering van wettelijke verplichtingen, 
rechterlijke uitspraken, beschikkingen van overheidsinstanties en zelfs de vaststelling van 
rechtsfeiten. Op deze grond is het bestuursorgaan bevoegd (en zelfs verplicht) het 
faillissement aan te vragen wanneer de vennootschap aan de voorwaarden voldoet. Om 
dezelfde reden werd verdedigd dat de bevoegdheid van de algemene vergadering tot 
amendering van de jaarrekening zich beperkt tot de winstbestemming en dat de raad van 
bestuur, minstens de lege ferenda, zélf zou moeten kunnen overgaan tot de wijziging van 
de vennootschapsstatuten in situaties waar dit een loutere uitvoeringsbevoegdheid 
veronderstelt. 
 
800. BINDENDE KRACHT VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING – Tot dusver werd 
voornamelijk aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling zoals die door de wetgever 
is uitgetekend. Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift bestudeerde de mate waarin 
vennootschappen daarvan kunnen afwijken. De klemtoon lag daarbij op het onderscheid 
tussen aanvullend en dwingend recht. De notie “openbare orde” is in het vennootschaps-
recht immers slechts van beperkte betekenis. Dat bleek in bijzondere mate het geval te 
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zijn voor de bevoegdheidsverdeling, waar afwijkingen noodzakelijkerwijze de vorm 
aannemen van een delegatie of een overdracht. 
 
Uit hoofdstukken I.2 en III.1 volgde reeds dat toegewezen en inherente bevoegdheden van 
dwingend recht horen te zijn, terwijl de residuaire bevoegdheden uit hun natuur als 
“gokje” van de wetgever het best suppletief zijn. De efficiëntie-analyse van de delegatie 
loopt grotendeels gelijk met deze die in hoofdstuk III.1 werd gemaakt bij de machtiging: 
delegatie is efficiënt in materies waarin zowel de transactiekosten als de agency-kosten 
hoog kunnen oplopen. De figuur van de delegatie is geschikter dan deze van de 
machtiging wanneer de transactiekosten niet altijd hoog uitvallen, bv. omdat de transactie 
niet altijd een snelle beslissing vergt, terwijl de agency-kosten hoog blijven. In die 
omstandigheden loont het de moeite om ook de algemene vergadering zelf bevoegd te 
laten. Voor een overdracht valt vanuit rechtseconomisch perspectief niet veel te zeggen. 
 
Het dwingende karakter van de toegewezen bevoegdheden mag blijken uit het gegeven 
dat het Wetboek van vennootschappen slechts één afwijking toelaat, en wel in de vorm 
van een delegatie. De algemene vergadering kan de bevoegdheid tot kapitaalverhoging 
delegeren middels de figuur van het toegestaan kapitaal, die mits specifieke delegatie met 
een uitgifte van converteerbare obligaties of warrants gepaard mag gaan. Argumenten dat 
de wet delegatie of overdracht zou voorzien bij de conversie van aandelen met stemrecht 
in aandelen zonder stemrecht en bij de benoeming van de vereffenaar werden één voor 
één gewogen en te licht bevonden. Over de benoeming van de vereffenaar moet de 
algemene vergadering in elk geval zelf beslissen, terwijl bij de conversie van aandelen 
met stemrecht in aandelen zonder stemrecht hooguit niet-essentiële onderdelen van de 
beslissing kunnen worden gedelegeerd. Een dergelijke delegatie werd in vorig hoofdstuk 
reeds de “partiële ad hoc delegatie” gedoopt. Buiten de wettelijk bepaalde gevallen (en de 
partiële ad hoc delegatie) neemt men soms aan dat de algemene vergadering niet-
essentiële bevoegdheden kan delegeren, op voorwaarde dat de delegatie duidelijk is 
afgebakend. Voorbeelden daarvan zijn de wijziging van de vennootschapsnaam en de 
binnenlandse verplaatsing van de statutaire zetel. De lege ferenda, zo bleek reeds uit 
hoofdstuk II.2, lijkt het ons beter deze bevoegdheden aan de raad van bestuur toe te 
wijzen, zodat aan deze uitzondering geen nood meer is. 
 
Een delegatie van bevoegdheden heeft een algemeen karakter en moet daarom in de 
statuten worden opgenomen. Kan de vennootschap daarnaast ook op ad hoc basis 
afwijken van de wettelijke toewijzing van beslissingsbevoegdheden? In elk geval is de 
algemene vergadering gerechtigd om het bestuursorgaan niet-bindend advies te 
verstrekken en kan de raad van bestuur de algemene vergadering omgekeerd ook 
vrijblijvend consulteren als hij dat wenst (en moet hij dit zelfs doen voor het 
remuneratieverslag). Ad hoc afwijkingen waarbij het niet-bevoegde orgaan op bindende 
wijze uitspraak doet, zijn in beginsel niet toelaatbaar, net omdat de bevoegdheden 
dwingend zijn toegewezen. Zo kan de algemene vergadering geen aanspraak maken op 
een formeel instructierecht in de bevoegdheidssfeer van het bestuursorgaan. Enkel in 
situaties waar de besluitvorming in het bevoegde orgaan juridisch onmogelijk blijkt, is 
een uitzondering denkbaar. Zo kan de algemene vergadering een lasthebber ad hoc 
aanduiden om de beslissing te nemen, of de beslissing zelf nemen, wanneer de raad van 
bestuur verlamd is ten gevolge van de toepassing van de belangenconflictenprocedure in 
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publieke vennootschappen. Bij faillissement, waar de raad van bestuur niet langer in staat 
is om de algemene vergadering bijeen te roepen, maar ook zelf niet meer kan beslissen, 
kan, in geval van een openstaande remuneratiebeslissing, het vermoeden van bezoldiging 
van het bestuurdersmandaat soelaas bieden. Een afwijking van de wettelijke 
bevoegdheidsverdeling (nl. de impliciete bezoldigingsbevoegdheid van de algemene 
vergadering) kan dit vermoeden weliswaar niet rechtvaardigen, maar bij 
overeenstemmende vermoedens kan het bestuursorgaan o.i. voor de rechter aanspraak 
maken op een redelijke bezoldiging. 
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