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1842/001, p. 29 en pp. 131 en 132). Tegen de andere
beslissingen die de Commissie neemt als administra-
tieve overheid kan een annulatieberoep bij de Raad
van State worden ingesteld.

B.15.6. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de samenstel-
ling en de werking van het directiecomité van de C.B.F.
met voldoende waarborgen is omringd om een onpar-
tijdige besluitvorming te betrachten zodat de rechten
van de minderheidsaandeelhouders van de N.B.B. op
dat vlak niet onevenredig worden beperkt in vergelij-
king met die van de aandeelhouders van andere
beursgenoteerde ondernemingen die aan het toezicht
van de C.B.F. zijn onderworpen.

B.16. Het vijfde middel kan niet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN,

HET HOF

verwerpt het beroep.

[…]

HOF VAN CASSATIE

25 september 2003 - 1ste Kamer
Voorzitter : I. Verougstraete
Raadsheren : E. Waûters, E. Dirix, E. Stassijns en
A. Fettweis
Advocaten : A. Houtekier en L. De Gryse

BESTUURSAANSPRAKELIJKHEID - NV - ACTIO
MANDATI (OUD ART. 66BIS VENN.W.; ART. 561
W.VENN.) - GEEN VOORAFGAANDELIJKE BESLIS-
SING ALGEMENE VERGADERING - VERTEGENWOOR-
DIGD IN RECHTE DOOR RAAD VAN BESTUUR -
WETTELIJKE BEPERKING BEVOEGDHEID DOOR
DERDEN INROEPBAAR - VORDERING AFGEWEZEN

De aansprakelijkheidsvordering van een NV tegen haar
(voormalig) bestuurder, kan niet worden ingewilligd
indien de algemene vergadering niet beslist die vorde-
ring in te stellen, ook al wordt de vennootschap in rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur dat het
orgaan is dat in het algemeen de bevoegdheid heeft de
vennootschap te vertegenwoordigen.

A. Van Deun q.q. als curator van de NV Jacatex t./
S. Van Osselaer

[…]

I. BESTREDEN BESLISSING

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op
1 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconclu-
deerd.

III. MIDDEL

Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 66bis § 1 van de Vennootschapswet, gecoördi-
neerd bij koninklijk besluit van 30 november 1935 en
deel uitmakend van Titel IX, van Boek I, van het Wet-
boek van Koophandel, zoals dit artikel 66bis § 1 werd
ingevoegd door  artikel 16 van de Wet van 18 juli 1991,
en zonder rekening te houden met de Wet van 7 mei
1999 houdende het wetboek van vennootschappen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming ver-
klaart de oorspronkelijke vordering van eiseres qq. ten
overstaan van de verweerder sub 1 ontoelaatbaar op
volgende gronden :
“Dat NV Jacatex […] de nietigheid vorderde van de
handelingen tot uitvoering van die beslissing die ten
haren nadele een onrechtmatig voordeel zou hebben
verleend aan haar bestuurder V.O.; dat zij tevens
vergoeding vorderde voor de schade die zij leed als
gevolg van de uitvoering van de aangevochten beslis-
sing;
Dat dergelijke vordering van de vennootschap tegen
een bestuurder als een vennootschapsvordering in de
zin van art. 66bis Venn.W. moet worden beschouwd;
dat krachtens de eerste paragraaf van deze wetsbepaling
de algemene vergadering van de vennootschap beslist
of tegen de bestuurder een vennootschapsvordering
wordt ingesteld;
Dat de verweerders voorhouden dat geen dergelijke
beslissing door de algemene vergadering genomen werd;
dat zij daaruit afleiden dat de vennootschap niet geldig
vertegenwoordigd was bij het instellen van de vordering
en derhalve van onwaarde moet worden verklaard met
toepassing van art. 848 Ger.W.;
Dat de afwezigheid van een beslissing van de algemene
vergadering om de vennootschapsvordering in te stel-
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len geen probleem van (externe) vertegenwoordiging
doet ontstaan meer bepaald om namens de vennoot-
schap een gerechtelijke procedure te starten; dat het een
probleem van toelaatbaarheid betreft; dat krachtens
art. 66bis Venn.W. de vordering slechts mag gesteld
worden na beslissing daartoe van de algemene verga-
dering; dat bij afwezigheid van dergelijke beslissing de
vennootschap (via haar vertegenwoordigers in rechte,
de bestuurders) niet over de nodige hoedanigheid in de
zin van art. 17 Ger.W. beschikt om de vennootschaps-
vordering te stellen ;
Dat uit geen der overgelegde stukken (rechtstreeks of
onrechtstreeks) af te leiden is dat de algemene vergade-
ring van NV Jacatex beslist heeft tot het instellen van een
vennootschapsvordering; dat het kennelijk evenmin
gaat om een minderheidsvordering;
Dat de bewering dat de vennootschapsvordering beant-
woordt aan het standpunt van de meerderheid der
aandeelhouders niet volstaat; dat de opvatting van
individuele aandeelhouders niet in de plaats kan wor-
den gesteld van een formele beslissing van de algemene
vergadering van de vennootschap zoals vereist door de
wet;
Dat het aan eiseres qq. behoort het bewijs te leveren van
het bestaan van een beslissing van de algemene verga-
dering ; dat dit bewijs niet geleverd werd […] dat uit
voorgaande motieven volgt dat de vordering ontoelaat-
baar is in zover gericht tegen de heer V.O. […]”.

Grieven

1. Eerste onderdeel

Eiseres qq. deed in haar op 31 oktober 1997 regelmatig
neergelegde tweede appèlconclusie (zie p. 5 en 6 sub
“De ontvankelijkheid van de vordering” - nrs. 8, 9, 10
en 11) uitdrukkelijk gelden : “Verweerder V.O. roept de
onontvankelijkheid in van de vordering wat hem be-
treft omdat eiseres qq. niet aantoont dat de beslissing,
een vordering in te stellen, genomen werd door de
algemene vergadering. In de NV werd, ter bescherming
van derden te goeder trouw, door de Wet van 6 maart
1973 een strikte scheiding doorgevoerd tussen de ex-
terne vertegenwoordiging en de interne bestuurs-
bevoegdheid. Voormelde scheiding beoogt in eerste in-
stantie derden in het rechtsverkeer te beschermen, door
de gronden van ongeldigheid van de in naam van de
vennootschap aangegane verbintenissen zo veel moge-
lijk te beperken. In principe dient niet de derde, maar de
vennootschap zelf, de gevolgen te dragen van de
overschrijding van de interne bestuursbevoegdheid. De
vennootschap van haar kant kan wel de personen die
hun bestuursbevoegdheid overschreden hebben aan-
sprakelijk stellen. Deze wettelijke scheiding tussen in-
tern bestuur en externe vertegenwoordiging heeft even-
eens tot gevolg dat men een rechtshandeling (zoals een
proceshandeling), gesteld door een orgaan van verte-
genwoordiging binnen zijn vertegenwoordigings-
bevoegdheid, rechtstreeks toerekent aan de vennoot-
schap, ongeacht of hiertoe een geldig besluit voorligt
van het bevoegde orgaan van intern bestuur. In een NV
is het de raad van bestuur die de vennootschap verte-
genwoordigt bij de uitvoering van besluiten die door de

algemene vergadering binnen haar eigen bevoegdheid
zijn genomen (zoals het instellen van de actio mandati).
Een proceshandeling wordt dan ook aan een NV toege-
rekend, als die geldig vertegenwoordigd werd door de
raad van bestuur, zelfs indien niet voorafgaandelijk
over het instellen van de vordering beraadslaagd werd
door de algemene vergadering (indien een vooraf-
gaandelijke machtiging door de algemene vergadering
vereist is, wat in casu het geval is). Hieruit vloeit voort
dat een tegenpartij, in casu verweerder, niet kan eisen
dat een besluit wordt voorgelegd waaruit blijkt dat het
bevoegde orgaan van intern bestuur (hier de algemene
vergadering) te gelegener tijd besloten heeft tot het
verrichten van een proceshandeling”.
Eiseres qq. voerde dus aan dat, gelet op het duidelijk
onderscheid tussen de externe vertegenwoordiging
en het intern bestuur van de vennootschap (in casu
Jacatex NV), deze laatste in rechte geldig vertegenwoor-
digd werd door de raad van bestuur en dus ten aanzien
van een tegenpartij, zoals verweerder, een toelaatbare,
want aan de vennootschap Jacatex NV toegerekende
proceshandeling stelde, ook al werd door de algemene
vergadering niet voorafgaandelijk over het instellen
van de vordering beraadslaagd.
Eiseres qq. stelde bovendien dat hieruit voortvloeit dat
een tegenpartij, zoals in casu verweerder, niet kan eisen
dat een besluit wordt voorgelegd waaruit blijkt dat het
bevoegd orgaan van intern bestuur, de algemene ver-
gadering terzake, te gepasten tijde tot het verrichten van
de proceshandeling heeft besloten. Het bestreden arrest
beperkt er zich toe te overwegen dat, louter omwille van
de afwezigheid van een beslissing van de algemene
vergadering van NV Jacatex, deze vennootschap niet
over de nodige hoedanigheid zou beschikt hebben om
de litigieuze vennootschapsvordering in te stellen tegen
verweerder. Het arrest heeft op deze wijze niet geant-
woord op bovenstaand precies verweer van eiseres qq.
aangaande het te maken onderscheid tussen het intern
bestuur en de externe vertegenwoordiging van de ven-
nootschap alsook de daaruit voor verweerder voort-
vloeiende beperking ten aanzien van de controle op de
werking van gezegd intern bestuur. Het bestreden ar-
rest is dan ook niet regelmatig gemotiveerd (schending
van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel

De bestuurders van de vennootschap zijn zoals
lasthebbers contractueel aansprakelijk voor de fouten
die zij in hun beleid hebben begaan : gewone beleids-
fouten, overtredingen van de Vennootschapswet of
van de statuten of onrechtmatige daden. De vennoot-
schapsvordering waarvan sprake in artikel 66bis van
de oude Vennootschapswet (in casu toepasselijk) be-
oogt aldus de schade te doen vergoeden welke de
vennootschap leed door de fout(en) of het wanbeheer
van haar bestuur(der)(s). Waar zij aldus voor reke-
ning van de vennootschap wordt ingesteld, kadert
gezegde vennootschapsvordering in de externe con-
tractuele verhouding die tussen de vennootschap en
haar bestuurders bestaat. Overeenkomstig het bepaalde
in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de
vennootschapsvordering als rechtsvordering weliswaar
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niet worden toegelaten indien de eiseres zegge de
vennootschap geen hoedanigheid en geen belang heeft
om ze in te dienen. In casu werd evenwel op geen enkel
ogenblik betwist dat de litigieuze vennootschaps-
vordering van de NV Jacatex een proceshandeling
daarstelt welke rechtsgeldig door een daartoe bevoegd
orgaan van vertegenwoordiging binnen zijn vertegen-
woordigingsbevoegdheid werd gesteld. Van zodra zij
aldus geldig vertegenwoordigd werd door de raad van
bestuur (haar orgaan), had de NV Jacatex alleszins
de hoedanigheid om de haar overigens terecht toe-
gerekende proceshandeling - het indienen van een
vennootschapsvordering tegen verweerder - te stellen.
Het feit dat, op het vlak van het intern bestuur,
ingevolge de bepaling van artikel 66bis van de oude
Vennootschapswet, de algemene vergadering van de
NV Jacatex diende te beslissen of tegen de bestuurders
(in casu verweerder) een vennootschapsvordering
moest worden ingesteld doch de beslissing in casu niet
kan worden voorgelegd, doet geen afbreuk aan de
procesrechtelijke hoedanigheid van de NV Jacatex om
de vennootschapsvordering tegen verweerder in te
stellen. Het bestreden arrest kon bijgevolg niet wettig
de vennootschapsvordering van (de NV Jacatex en
thans, na faillissement) van eiseres qq. ontoelaatbaar
verklaren in zover zij gericht werd tegen verweerder
om reden dat de NV Jacatex zogezegd niet over de
nodige hoedanigheid beschikte om die vordering in te
stellen bij afwezigheid van voorafgaande beslissing
van de algemene vergadering (schending van de
artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, en 66bis § 1
van de bij K.B. van 30 november 1935 gecoördineerde
Vennootschapswet - Boek I, Titel IX, van het Wetboek
van Koophandel - zoals ingevoegd door de Wet van
18 juli 1991).

IV. BESLISSING VAN HET HOF

1. Eerste onderdeel

Overwegende dat het arrest het in het middel vermelde
verweer verwerpt en beantwoordt op bladzijde 3,
voorlaatste en laatste alinea en op bladzijde vier van het
arrest;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

2. Tweede onderdeel

Overwegende dat eiseres het arrest niet bekritiseert in
zoverre het oordeelt dat de curators de procedure
hebben verdergezet in de staat waarin deze zich
bevond en dat de bekrachtiging van de vordering door
de curators, na het instellen van de vordering, de
gevolgen van de afwezigheid van een beslissing van de
algemene vergadering niet kan opheffen;
Overwegende dat, krachtens artikel 66bis van de te
dezen toepasselijke Vennootschapswet, de algemene
vergadering beslist of tegen de bestuurders een
vennootschapsvordering moet worden ingesteld;
Dat wanneer een dergelijke vordering in naam van de
vennootschap voor de rechtbank wordt gebracht en de
vennootschap verschijnt door het orgaan dat bevoegd
is om de vennootschap te vertegenwoordigen, een

bestuurder de afwijzing van de vordering kan vragen
indien geen beslissing van de algemene vergadering
voorligt;
Dat die beperking van de mogelijkheid een veroorde-
ling te verkrijgen van de bestuurders door de wet zelf
wordt bepaald en door de gedaagde bestuurder kan
worden ingeroepen;
Overwegende dat het arrest, zonder deswege te wor-
den bekritiseerd, vaststelt dat de vordering in zoverre
gericht tegen de bestuurder ingeleid werd zonder
beslissing van de algemene vergadering, zoals vereist
door artikel 66bis van de Vennootschapswet;
Dat uit het voorgaande volgt dat een vennootschaps-
vordering tegen een bestuurder, ingesteld door een
vennootschap, ook al wordt die voor de rechter
vertegenwoordigd door een orgaan dat daartoe de
bevoegdheid heeft, niet kan worden ingewilligd indien
de algemene vergadering niet beslist die vordering in
te stellen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat vennootschaps-
vordering door de NV Jacatex tegen verweerder werd
ingesteld zonder beslissing daartoe van de algemene
vergadering;
Dat op grond van die in de plaats gestelde redenen de
vordering tegen verweerder dient afgewezen te blij-
ven;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

[…]

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot
bindendverklaring;

[…]

NOOT

DE BEKRACHTIGING VAN EENZIJDIGE VER-
TEGENWOORDIGINGSHANDELINGEN, IN
HET BIJZONDER VAN DE ACTIO MANDATI
INGESTELD ZONDER BESLISSING VAN DE AV

1. De afwijkende bestuursregeling voor de beslis-
sing tot het instellen van de actio mandati – De
aansprakelijkheidsvordering van een NV, BVBA of
CVBA tegen haar bestuurders, zaakvoerders of com-
missarissen - de actio mandati - kent een stelsel dat
verschilt van dat van de andere vorderingen van deze
vennootschappen. Waar voor andere vorderingen de
organen van bestuur en vertegenwoordiging zelf kun-
nen beslissen dat ze worden uitgeoefend, wordt voor
de actio mandati afgeweken van de normale regels.
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Het W.Venn. stelt een beslissing van de algemene
vergadering (AV) verplicht, alvorens het bestuurs-
orgaan de bestuurders in rechte kan aanspreken voor
hun interne bestuursaansprakelijkheid(1). Deze ver-
plichting vermijdt dat bestuurders onderling conflicten
zouden uitvechten door het instellen van aansprake-
lijkheidsvorderingen. Indien deze verplichting er niet
was, zou b.v. in een NV een meerderheid binnen de
raad van bestuur kunnen beslissen een zittend bestuur-
der aan te spreken, ook al zou deze bestuurder nog het
vertrouwen van een meerderheid in de AV genieten.

De AV kan ook beslissen de actio mandati in te stellen
en de uitoefening ervan toe te vertrouwen aan een
bijzondere lasthebber i.p.v. aan het bestuur. Ook dit is
een afwijking van de normale regels; voor andere
vorderingen kan de AV zich niet in de plaats stellen van
de normale organen van bestuur en vertegenwoordi-
ging. Met de invoering van de minderheidsvordering in
1991 heeft de wetgever ook de mogelijkheid ingevoerd
dat de actio mandati voor rekening van de vennoot-
schap wordt ingesteld door aandeelhouders die aan
bepaalde drempels voldoen en die geen geldige kwijting
van de betrokken bestuurders hebben goedgekeurd.
De eisende aandeelhouders oefenen, als het ware
zijdelings, de actio mandati uit voor rekening van de
vennootschap. Een eventuele schadevergoeding komt
dan ook aan de vennootschap toe; daar staat tegenover
dat bij succes de vennootschap de kosten van de eisers
dient te vergoeden. De excepties die aan de vennoot-
schap tegenwerpelijk zijn, belemmeren ook de
minderheidsvordering. Een belangrijke uitzondering
hierop is dat de bestuurders de, zelfs geldige, kwijting
niet kunnen inroepen.

De verplichte toestemming van de AV is minder evi-
dent dan het voor een Belgische vennootschapsjurist
lijkt. Het Franse of Nederlandse recht kennen geen
gelijkaardige regel(2). In Frankrijk zijn statutaire clausu-
les die naar Belgisch model de vennootschapsvordering
afhankelijk maken van een beslissing van de AV zelfs
verboden(3). In de praktijk werpt de Belgische regeling
dan ook enkel een extra horde op voor het instellen
van de actio mandati. Het verbaast dan ook niet dat
een deel van de rechtsleer en de rechtspraak de
wetteksten enkel leest als een bevestiging van de
mogelijkheid dat de AV tegen de wil van het bestuur
kan beslissen tot het instellen van de actio mandati (4).
De wetgever zou niet bedoeld hebben dat een beslis-
sing van de AV is vereist als het bestuur zelf een
- praktisch bijna altijd voormalig - zaakvoerder of be-
stuurder zou willen aanspreken (zie ook verder nr. 15).
Met de meerderheid in de rechtsleer, verwerpt het Hof
van Cassatie in het bovenstaande arrest deze interpre-
tatie : de raad van bestuur van een NV die een (zittend
of gewezen) bestuurder in rechte aanspreekt zonder

beslissing van de AV treedt onbevoegd op. De AV is
exclusief bevoegd om te beslissen de actio mandati in
te stellen.

2. Toepassingsgebied van de verplichte beslissing
van de AV – Ratione temporis geldt de vereiste van een
beslissing door de AV enkel voor een actio mandati
ingesteld vóór ontbinding of faillissement. Belangrijk
hierbij is dat de actio mandati zich in het vennootschaps-
vermogen bevindt zodra de bestuurder een fout be-
gaat; de beslissing van de AV doet de vordering niet
ontstaan, maar is slechts een bevoegdheidsregel voor
de beslissing tot uitoefening ervan.

Na ontbinding van de vennootschap veranderen de
besluitvormingsregels binnen de vennootschap. De
vereffenaars zijn bevoegd om namens de vennoot-
schap in rechte te treden, ook voor de actio mandati,
zonder dat een beslissing van de algemene vergadering
is vereist. Dit is verantwoord in het licht van een vlotte
afhandeling van de vereffening.

Na faillissement is de vennootschap niet langer
beschikkingsbevoegd over haar vermogen. De orga-
nen en hun respectieve bevoegdheden blijven geheel
buiten beeld. De curator kan als enige de activa van de
vennootschap, inclusief haar aansprakelijkheids-
vorderingen, realiseren. De curator kan dus zonder
beslissing van de AV de actio mandati instellen.

Bij een procedure van gerechtelijk akkoord blijven de
gebruikelijke organen bevoegd. De commissaris in-
zake opschorting heeft in de regel hoogstens een taak
van bijstand en toezicht, zonder dat hij uit eigen
beweging een vordering kan instellen. In uitzonder-
lijke gevallen kan de commissaris wel tijdelijk de
bedrijfsvoering op zich nemen (art. 15 § 3 WGA). Dit
neemt nochtans de noodzakelijkheid van een machti-
ging van de AV niet weg. Anders dan de curator
realiseert de commissaris inzake opschorting niet op
grond van een buitenbezitstelling de vennootschaps-
activa buiten de gewone bestuursstructuur om, maar
neemt hij enkel (en slechts tijdelijk) de rol van het
bestuursorgaan over. De bevoegdheid van de AV wordt
hierdoor niet aangetast.

Ook een gemeenrechtelijke voorlopig bewindvoerder
is niet bevoegd om zonder machtiging van de AV de
actio mandati in te stellen. Hij kan immers geen
inbreuk maken op de wettelijke bevoegdheid van de
AV(5). Indien dat tot de bevoegdheden hoort zoals die
door de rechter zijn omschreven, kan de voorlopig
bewindvoerder wel de AV samenroepen en na mach-
tiging voor rekening van de vennootschap de
aansprakelijkheidsvordering instellen. Dit is niet an-
ders indien de voorlopig bewindvoerder net is aange-

1. Art. 289, 415 en 561 W.Venn. Voor de vorderingen van een BVBA of een
CVBA tegen hun commissarissen is dit pas sinds de invoering W.Venn.
duidelijk wettelijk geregeld (K. GEENS, M. WYCKAERT en F. HELLEMANS,
“Artikelsgewijze commentaar van de inhoudelijke wijzigingen ingevolge
het Wetboek van Vennootschappen”, in Het Wetboek van vennootschap-
pen en zijn uitvoeringsbesluit, Kalmthout, Biblo, 2002, 168 en 415).

2. Zie J. VANANROYE, “Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake
bestuurdersaansprakelijkheid”, in De strafrechtelijke en civielrechtelijke

aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen,
Intersentia, 1998, 201-210.

3. Zie art. 1843-5 3 C. civ., art. L223-22 en L222-253 Code de Commerce.
4. P. WAUWERMANS, Manuel pratique des sociétés anonymes, Brussel,

Bruylant, 1927, p. 238, nr. 389; F. PASSELECQ, Traité des sociétés
commerciales  (uit Les Novelles), Brussel, Larcier, 1934, p. 327, nr. 2034bis;
Luik 26 juni 1968, R.P.S. 1970, 26, met goedkeurende noot J. ’T KINT.

5. Zie ook M. WYCKAERT, “Waar ligt de redelijke grens aan de bevoegd-
heden van een voorlopig bewindvoerder ?”, T.R.V. 1996, 212-213.
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steld omdat het bestuur in collusie met de meerderheids-
aandeelhouders de vennootschap benadeelt, ook al zal
daar een beslissing door de AV om het zittend bestuur
aan te spreken slechts illusoir zijn. Net voor deze
hypothese heeft de wetgever immers de minderheids-
vordering ingevoerd.

Ratione societatis legt het W.Venn. dit afwijkend stelsel
op voor de BVBA, CVBA, NV en Comm.VA. In de LV
en het ESV behoort de beslissing tot het instellen van
de actio mandati niet tot de bevoegdheden die de
wetgever suppletief of dwingend aan de AV toekent(6).
Doorgaans wordt niettemin aangenomen dat dit afwij-
kend stelsel de uitdrukking is van een algemene regel
voor rechtspersonen met een AV(7). Ook bij gebreke
van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling in die zin
zou een voorafgaandelijke beslissing van de AV vereist
zijn. Zo wordt bij de CVOA door de meeste auteurs ook
een beslissing van de AV verplicht gesteld(8). Wel lijkt
het hier in ieder geval mogelijk dat de statuten de
vereiste van een beslissing van de AV overbodig ma-
ken(9). In het licht van het uitzonderlijk karakter van de
vereiste van een verplichte beslissing van de AV, lijkt
het ons niet evident in de wettelijke voorschriften de
uitdrukking van een algemene regel te zien. Het kan
daarom worden verdedigd dat, b.v. in de VZW, de raad
van bestuur een zittend of een voormalig bestuurder in
rechte kan aanspreken, op grond van zijn algemene
bevoegdheid om namens de VZW in rechte te treden.
Wel heeft daarnaast ook de AV zelf nog altijd de
bevoegdheid om te beslissen tot het instellen van de
actio mandati; dit is besloten in de bevoegdheid om de
kwijting te geven. Dit systeem van concurrerende
bevoegdheid van bestuur en AV willen we verder
(nr. 15) de lege ferenda voor alle rechtspersonen met
een AV verdedigen.

Ook bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijk-
heid of met onvolkomen rechtspersoonlijkheid kun-
nen de volgens de normale regels bevoegde organen
de actio mandati instellen. In deze vennootschappen
is er overigens in de regel geen AV die machtiging zou
kunnen geven. Wel wordt aanvaard dat, naast de
gewone regels, elke vennoot ook individueel de be-
voegdheid heeft om de zaakvoerders in rechte aan te
spreken(10). Daarmee kennen deze vennootschappen
van oudsher reeds een minderheidsvordering(11).

Ratione personae is de beslissing van de AV volgens de
tekst van de wet vereist voor vorderingen tegen be-
stuurders, zaakvoerders en commissarissen. Deze ver-
plichting geldt voor vorderingen tegen zowel zittende
als gewezen mandatarissen(12). Daarmee zijn enkele
bestuursorganen niet vernoemd : de dagelijks bestuur-
der, de leden van het directiecomité en de vaste
vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon.
Voor de instelling van een aansprakelijkheidsvordering
tegen de vaste vertegenwoordiger wordt aangenomen
dat die aan dezelfde voorwaarden is onderworpen als
die tegen de bestuurder-rechtspersoon; een beslissing
van de AV is dus vereist(13). Voor de leden van het
dagelijks bestuur en het directiecomité wordt dan weer
aangenomen dat een beslissing door de AV niet nodig
is; de raad van bestuur kan zelf beslissen om de
dagelijks bestuurder of een lid van het directiecomité
in rechte aan te spreken(14).

Een aansprakelijkheidsvordering tegen een “feitelijke
bestuurder” kan volgens de normale regels van bestuur
en vertegenwoordiging worden ingesteld, zonder dat
een beslissing van de AV is vereist(15). De “feitelijke
bestuurder” staat immers per definitie niet in een
bestuursverhouding met de vennootschap, zodat het
bijzonder stelsel voor organen niet van toepassing is.
Het gaat hier om een gewone contractuele (b.v. voor
een kredietverlener) of een buitencontractuele (b.v. bij
een usurpator) aansprakelijkheidsvordering.

Het Antwerpse arrest dat aanleiding gaf tot boven-
staand arrest maakt ook duidelijk dat een beslissing van
de AV niet is vereist voor een vordering tegen een
derde, die “medeplichtigheid” aan een bestuursfout
wordt verweten(16).

Ratione materiae is de beslissing van de AV vereist
voor het afdwingen in rechte van de aansprakelijkheid
van het orgaan t.a.v. de vennootschap, zowel in het
geval van contractuele als van buitencontractuele aan-
sprakelijkheid(17). Ook de eventuele regresvordering
tegen een orgaan van een rechtspersoon, die zelf door
een derde uit onrechtmatige daad is aangesproken,
vereist een beslissing van de AV(18). Hetzelfde geldt
voor een aansprakelijkheidsvordering die de vennoot-
schap als burgerlijke partij instelt voor de strafrechter
tegen een bestuurder(19). Een voorbeeld hiervan is de

6. Zie resp. art. 824 en 826 W.Venn. en art. 862 en 864 W.Venn.
7. D. VAN GERVEN, Handboek Verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2002,

p. 208, nr. 234; J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht,
Leuven, Acco, 1975, 457.

8. J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 457; T. DELAHAYE,
La société coopérative à responsabilité illimitée en droit commercial
belge, Brussel, Bruylant, 1994, p. 395, nr. 624.

9. Zie de beperkte lijst van bevoegdheden die niet aan een ander orgaan
dan de AV kunnen worden toevertrouwd bij F. HELLEMANS, De algemene
vergadering, Kalmthout, Biblo, 2000, p. 698-701, nr. 654.

10. J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 457.
11. Zie over de vraag of de vennoot voor het geheel, dan wel voor zijn

aandeel kan vorderen en of het provenu aan de vennootschap dan wel
aan de vennoot persoonlijk toekomt J. VANANROYE, “Vermogens-
structuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, in
Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999,
p. 237, nr. 42.

12. Kh. Hasselt 8 maart 2000, T.R.V. 2000, (184) 186.
13. M. WAUTERS, “De bestuurder-rechtspersoon en zijn vaste vertegen-

woordiger”, in Nieuw vennootschapsrecht 2002. Wet Corporate
Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 86, nr. 77.

14. F. CLEEREN, “Het orgaan van dagelijks bestuur”, R.W. 1996-1997, p. 217,
nr. 40; J.-M. NELISSEN GRADE, “Het nieuwe directiecomité”, in Nieuw
vennootschapsrecht 2002. Wet Corporate Governance, p. 152, nr. 86.

15. J. VANANROYE, “Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij
stellen”, T.R.V. 1998, p. 218, nr. 4; S. VAN DYCK, “De rechtspersoon als
burgerlijke partij in de strafprocedure”, T.R.V. 2001, p. 22, nr. 66.

16. Antwerpen 1 maart 1999, T.R.V. 2000, (181) 182.
17. H. LAGA, “De minderheidsvordering en het deskundigenonderzoek”, in

NV en BVBA na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1991, p. 220,
nr. 4; K. GEENS en J. VANANROYE, “Bestuursaansprakelijkheid in NV
en BVBA”, in Vennootschaps- en financieel recht, K. GEENS (ed.), in
Themis-cahiers, Brugge, Die Keure, 2002, p. 8, nr. 7.

18. J. VANANROYE en S. VAN DYCK, “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van rechtspersoon en natuurlijke persoon bij de ‘decumul’ van
art. 5 al. 2 Sw.”, T.R.V. 2003, p. 452, nr. 17.

19. S. VAN DYCK, “De rechtspersoon als burgerlijke partij in de straf-
procedure”, T.R.V. 2001, p. 20, nr. 62.
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burgerlijke partijstelling door de vennootschap voor
misbruik van vennootschapsgoederen(20). Een gewone
klacht zonder eis tot schadevergoeding vereist uiter-
aard geen beslissing van de AV.

Een vordering tegen een bestuurder die een andere
oorsprong heeft dan een bestuursfout, is niet onder-
worpen aan het bijzonder stelsel. De scheidslijn zal niet
altijd duidelijk zijn. Is b.v. een vordering tegen een
voormalig bestuurder tot afgifte van bedrijfswagen die
hij nog bij zich heeft, een gewone restitutievordering of
een vordering ex causa mandati wegens afwending
van vennootschapsgoederen ?

Indien de bestuurder zich t.a.v. de vennootschap
vrijwillig heeft verplicht tot betaling van een vergoe-
ding b.v. door een dading of de opname van een
schuldvordering in rekening-courant, dan is de vorde-
ring van de vennootschap tot nakoming van deze
verbintenis geen actio mandati. Het bestuursorgaan
kan deze verplichting in rechte afdwingen zonder dat
een beslissing van de AV is vereist.

3. Sanctie : onbevoegdheid van de proceshandeling
en niet-ontvankelijkheid van de vordering bij
niet-toerekening – De beslissing van de AV is geen
bestaansvoorwaarde voor de actio mandati; het is
slechts een regel die het bevoegde orgaan aanduidt als
de vennootschap de vordering wil uitoefenen(21). Een
illustratie hiervan is dat een schuldeiser van de ven-
nootschap de actio mandati zijdelings kan uitoefenen
zonder dat een voorafgaande beslissing van de AV is
vereist(22). Ook is het geen beperking op de handelings-
bekwaamheid van de vennootschap. Er is evenmin in
enige bijzondere procesrechtelijke sanctie voorzien,
zoals een bijzondere grond van niet-ontvankelijk-
heid(23).

Indien een rechtspersoon in rechte wil treden, moeten
deze beslissing en de uitvoering daarvan door de
bevoegde organen worden genomen opdat de proces-
handelingen aan de rechtspersoon zouden worden
toegerekend. De vraag of het bevoegd orgaan de
beslissing heeft genomen om in rechte te treden, wordt
beantwoord aan de hand van dezelfde regels als de
vraag naar de bevoegdheid van andere rechtshandelin-
gen(24). Onbevoegd gestelde proceshandelingen wor-
den in beginsel niet toegerekend aan de vennootschap.
Deze niet-toerekening zal leiden tot de niet-ontvanke-
lijkheid van de vordering wegens gebrek aan hoeda-
nigheid (art. 17 Ger.W.)(25). De exceptie van onontvan-

kelijkheid wegens gebrek aan vertegenwoordigings-
bevoegdheid lijkt vrij sterk op een verweer ten gronde(26).
Deze niet-ontvankelijkheid kan dan ook in iedere
stand van het geding worden ingeroepen, behalve
voor het eerst in cassatie(27).

De raad van bestuur of de zaakvoerder is een orgaan.
Anders dan bij conventionele vertegenwoordiging in
rechte, is er bij organieke vertegenwoordiging geen
opsplitsing tussen een formele gedingpartij (de verte-
genwoordiger) en een materiële gedingpartij (de ver-
tegenwoordigde). Dit heeft echter vooral gevolgen
voor de identificatieverplichtingen (zie art. 703 Ger.W.),
maar laat verder onverlet dat de proceshandelingen
gesteld of gelast door de organieke vertegenwoordiger
moeten kunnen worden toegerekend aan de vennoot-
schap op straffe van niet-ontvankelijkheid van de
vordering.

De reden voor de niet-ontvankelijkheid van de vorde-
ring is niet de onbevoegdheid op zich, maar de niet-
toerekening van de handelingen aan de vennootschap
omwille van de onbevoegdheid. Dit is van belang
omdat er toerekening kan zijn ondanks de onbe-
voegdheid van het orgaan dat de handeling heeft
gesteld of gelast. In dit laatste geval vormt de onbe-
voegdheid van de proceshandeling geen hinderpaal
voor de ontvankelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de
bekrachtiging van (initieel) onbevoegd gestelde proces-
handelingen. Indien dit mogelijk is - en de mogelijk-
heid ervan komt in nr. 5 aan bod - worden deze
proceshandelingen alsnog toegerekend zodat de vor-
dering ontvankelijk wordt. Hierin verschilt de
onontvankelijkheid wegens onbevoegdheid van het
orgaan dat de proceshandelingen heeft gesteld of
gelast van een bijzondere grond van niet-ontvankelijk-
heid, waaraan niet kan worden geremedieerd. Een
andere mogelijkheid, die voor het bestudeerde vraag-
stuk minder belang heeft, is de toerekening van
proceshandelingen op grond van een schijn van
vertegenwoordigingsbevoegdheid(28).

4. Ook niet-toerekening in het “prokurasysteem” –
Specifiek voor de NV, BVBA en CVBA is, dat er
bovendien toerekening kan zijn van onbevoegde han-
delingen op grond van het “prokurasysteem”. Voor
deze vennootschappen geldt namelijk dat vertegen-
woordigingshandelingen door een orgaan van verte-
genwoordiging de vennootschap worden toegerekend,
ook al is intern de beslissing die tot de vertegenwoor-
digingshandeling heeft geleid, niet correct genomen.

20. J. VANANROYE, “Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij
stellen”, T.R.V.  1998, p. 218, nr. 4.

21. Kh. Hasselt 8 maart 2000, T.R.V. 2000, (184) 185 en Kh. Hasselt 27 maart
2000, T.R.V. 2000, (186) 187.

22. L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, Gent, Fecheyr, 1950, V,
p. 626, nr. 438; C. RESTEAU, A. BENOIT-MOURY en A. GRÉGOIRE,
Traité des sociétés anonymes, II, Brussel, Swinnen, 1982, p. 188, nr. 945.

23. Zie voor een opsomming van de bijzondere gronden van
onontvankelijkheid in het vennootschapsrecht B. TILLEMAN, Proces-
handelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997,
205 e.v.

24. J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Gent, Story, 1973, p. 169,
nr. 322; P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke)
entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de

judiciële rechtscolleges”, in Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch,
1999, p. 64, nr. 28.

25. Het Hof van Cassatie spreekt in het geannoteerde arrest over het
‘afwijzen’ van de vordering.

26. H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de
l’action et condition de la demande en justice”, T.B.B.R 1997, p. 78,
nr. 51.

27. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit, 1987,
p. 111, nr. 114; H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité,
condition de l’action et condition de la demande en justice”, T.B.B.R
1997, p. 78, nr. 51.

28. Zie b.v. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE,
“Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998)”, T.P.R.
2000, p. 146, nr. 49; J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua,
de bevoegdheid van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.) en de vertegen-
woordiging van de rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 520.
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Indien b.v. de statuten erin voorzien dat de raad van
bestuur de machtiging nodig heeft van de AV om een
bepaalde handeling te stellen, dan is deze bevoegdheids-
beperking niet tegenwerpelijk aan derden(29). Als de
raad van bestuur optreedt, verbindt hij de vennoot-
schap, ook al is er geen machtiging van de AV. Ook
voor proceshandelingen is de enige relevante vraag of
het vertegenwoordigende orgaan vertegenwoordigings-
macht had(30). Gebreken in de interne besluitvorming
van de vennootschap (b.v. ontbreken van een besluit
van de AV) kunnen niet tot niet-ontvankelijkheid van
de vordering leiden. De tegenpartij kan dan ook geen
legitimatie vragen van een geldige interne beslissing,
omdat dit irrelevant is voor de toerekening van de
handeling.

Het cassatiemiddel in bovenstaande zaak is rond dit
“prokurasysteem” opgebouwd. De raad van bestuur
heeft de vordering ingesteld of gelast, luidt het, daar-
mee is de vennootschap verbonden, ongeacht of in de
interne verhouding nu al dan niet het juiste orgaan de
beslissing heeft genomen om de vordering in te stellen.
Deze redenering wordt echter terecht door het Hof van
Cassatie van tafel geveegd, waar het stelt dat de
afwezigheid van een beslissing door de AV door de
verwerende bestuurder kan worden ingeroepen.

De vertegenwoordigingsmacht van de organen van
een vennootschap strekt zich immers niét uit tot de
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de AV
bevoegd is (art. 522 § 1 al. 1 W.Venn.). Enkel statutaire
beperkingen aan de bevoegdheid van organieke ver-
tegenwoordigers zijn niet tegenwerpelijk aan derden,
noch inroepbaar door hen. Wettelijke beperkingen aan
de bevoegdheid van de raad van bestuur daarentegen
beperken wel de vertegenwoordigingsmacht. De be-
slissing tot instelling van de actio mandati is een door
het W.Venn. uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheid
van de AV(31). De vertegenwoordigingsmacht van de
organen wordt hierdoor beperkt, zodat derden het
bewijs van een beslissing van de AV mogen vragen en
de vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard
als dit bewijs niet wordt voorgelegd(32). Wat verbaast is
dan ook niet de oplossing van het Hof van Cassatie,
maar wel dat dit punt nog aan het Hof werd voorgelegd
nu de tekst van de wet daarover zeer duidelijk is.

Het geannoteerde arrest illustreert mooi dat wettelijke
beperkingen aan de vertegenwoordigingsmacht van

organen niet enkel tegenwerpelijk zijn aan derden,
maar ook door derden tegen de vennootschap kunnen
worden ingeroepen. Hiermee is dit arrest het spiegel-
beeld van het arrest van het Hof van Cassatie van
12 november 1987, dat stelt dat aan derden niet-
tegenwerpelijke bevoegdheidsbeperkingen evenmin
door derden tegen de vennootschap kunnen worden
ingeroepen(33).

5. Principiële mogelijkheid van bekrachtiging van
een onbevoegde proceshandeling – Een gebrek
aan vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden
hersteld door de beweerde opdrachtgever (art. 1998
al. 2 B.W.). Door bekrachtiging krijgt de vertegen-
woordigingshandeling dezelfde rechtsgevolgen als in
het geval waarin de handeling ab initio bevoegd zou
zijn gesteld. De handeling van de vertegenwoordiger
wordt retroactief toegerekend aan de opdrachtge-
ver(34). Hierop bestaat een uitzondering indien de
retroactieve werking afbreuk zou doen aan de verwor-
ven rechten van derden(35).

Bekrachtiging is ook mogelijk voor proceshandelingen
die door een onbevoegde vertegenwoordiger zijn
gesteld(36). De mogelijkheid van bekrachtiging van
onbevoegde proceshandelingen wordt overigens be-
vestigd door art. 848 en 1133, 6° Ger.W. Binnen een
rechtspersoon betekent dit dat een beslissing om in
rechte te treden genomen door een onbevoegd orgaan,
door het bevoegde orgaan kan worden bevestigd,
waardoor een reeds ingestelde vordering retroactief
ontvankelijk wordt(37). Ook de Raad van State, nochtans
niet bekend om zijn coulance bij proceshandelingen
door vertegenwoordigers, aanvaardt de mogelijkheid
van bekrachtiging van onbevoegde proceshandelin-
gen(38).

Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat
aanleiding gaf tot het geannoteerde cassatie-arrest, sluit
deze mogelijkheid van bekrachtiging uit. Het stelt dat
“vermits de hoedanigheid van de eiser dient beoordeeld
op het ogenblik dat hij de vordering stelt, de bekrachti-
ging van de vordering door de curators niet van aard
is de ontoelaatbaarheid ervan op te heffen”(39). Zeggen
dat de bekrachtiging enkel mogelijk is als de AV
bekrachtigt vóór de vordering aanhangig is, d.w.z.
voordat de proceshandeling is gesteld, is uiteraard
hetzelfde als de mogelijkheid van de bekrachtiging van
proceshandelingen ontkennen. Dat de ontvankelijk-

29. B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, p. 266,
nr. 537.

30. H. LAGA, “De Raad van State en het annulatieberoep ingesteld door een
handelsvennootschap”, T.R.V. 1988, 177; B. TILLEMAN, Proces-
handelingen van en tegen vennootschappen, p. 266, nr. 536; P. TAELMAN,
“Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechts-
persoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, l.c.,
p. 76, nr. 41.

31. F. HELLEMANS, De algemene vergadering, p. 547, nr. 498.
32. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,

T.R.V. 2000, p. 189, nr. 5.
33. Cass. 12 november 1987, A.C. 1987-1988, 324, Pas.1988, I, 304, T.R.V.

1988, 107, noot L. LIEFSOENS.
34. Cass. 7 maart 1969, Pas. 1969, I, 602.
35. Cass. 13 januari 2003, J.T.T. 2003, 268, noot; P. WÉRY, Le mandat,

Brussel, Larcier, 2000, p. 246, nr. 207.
36. J. RONSE, J.M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS en

H. LAGA, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1978-1985)”,

T.P.R. 1986, 916, nr. 64; H. BOULARBAH, “La double dimension de la
qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice”,
T.B.B.R 1997, p. 88, nr. 84; J. VANANROYE, “Proceshandelingen
qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.)
en de vertegenwoordiging van de rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 520;
B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 189, nr. 6. Zie anders, maar dubbelzinnig, R.P.D.B.,
v° Action, p. 130, nr. 62.

37. P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten
zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële rechts-
colleges”, l.c., 73, voetnoot 206.

38. M. DENEF, “De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een VZW
voor de Raad van State”, T.R.V. 1998, p. 304, nr. 9; B. VAN BRUYSTEGEM,
“Over de bekrachtiging van een actio mandati”, T.R.V. 2000, p. 189,
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39. Antwerpen 1 maart 1999, T.R.V. 2000, (181) 182.
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heid van de vordering moet worden beoordeeld op het
ogenblik van het instellen ervan, doet evenwel niets af
aan de mogelijkheid en de effectiviteit van de bekrach-
tiging, die immers retroactief de vertegenwoordigings-
handeling bevoegd maakt(40). Ook voor buitengerech-
telijke vertegenwoordigingshandelingen wordt de toe-
rekening beoordeeld op het ogenblik dat de handeling
gesteld wordt. Het behoort echter tot de essentie van
een bekrachtiging dat ze terugwerkt tot op dit ogen-
blik. Reeds eerder kon het Hof van Cassatie voor
buitengerechtelijke handelingen bevestigen dat stellen
dat de tegenpartij een verworven recht heeft de hande-
ling als onbevoegd te beschouwen op het ogenblik dat
ze wordt gesteld, de ontkenning is van de mogelijkheid
van bekrachtiging(41). Dit is nochtans wat het Antwerpse
Hof deed, maar dan voor een procedurele vertegen-
woordigingshandeling.

Hetzelfde bezwaar kan worden gemaakt tegen twee
Hasseltse vonnissen die stellen dat enkel een vooraf-
gaande beslissing van de AV de proceshandelingen
bevoegd maakt en daarom bekrachtiging na het instel-
len van de vordering uitsluit(42). Ook dit gaat voorbij aan
het retroactief effect van de bekrachtiging die een
onbevoegde handeling ab initio toerekent aan de
vertegenwoordigde. Zeggen dat een bekrachtiging
enkel voorafgaandelijk kan, is de mogelijkheid van
bekrachtiging ontkennen.

Het valt te betreuren dat het Hof van Cassatie in het
geannoteerde arrest niet de kans kreeg om zich uit te
spreken over de mogelijkheid en de voorwaarden van
een bekrachtiging van een onbevoegd ingestelde actio
mandati. Het is opvallend dat het Hof zelf opmerkt dat
“eiseres het arrest niet bekritiseert in zoverre het oordeelt
dat de curators de procedure hebben verdergezet in de
staat waarin deze zich bevond en dat de bekrachtiging
van de vordering door de curators, na het instellen van
de gevolgen van de afwezigheid van een beslissing van
de algemene vergadering niet kan opheffen”. Het Hof
lijkt er daarmee uitdrukkelijk op te willen wijzen dat het
arrest niet kan worden gelezen als een afwijzing van de
mogelijkheid van bekrachtiging. Het arrest stelt enkel
dat de vereiste van een beslissing van een AV tegen-
werpelijk is aan derden, en dat bij afwezigheid van een
geldige bekrachtiging - in het midden latend of dit
mogelijk is - de vordering moet worden afgewezen.

6. Wijze van bekrachtiging – De bekrachtiging dient
te gebeuren door de vertegenwoordigde, d.w.z. voor
een rechtspersoon het orgaan of een andere vertegen-
woordiger die bevoegd is op het ogenblik van de
bekrachtiging(43). Voor de actio mandati betekent dit
dat de algemene vergadering dit moet bekrachtigen,

tenzij de vennootschap intussen is ontbonden of failliet
verklaard. Dan is de vereffenaar of de curator bevoegd.

De bekrachtiging is een eenzijdige niet-mededelings-
plichtige rechtshandeling(44). Indien de tegenpartij de
bevoegdheid betwist, kan de vennootschap daarom
een eerdere bekrachtiging bewijzen, waarbij de tegen-
partij deze bekrachtiging niet kan afwijzen. Bekrachti-
ging kan ook impliciet gebeuren, doordat de opdracht-
gever of een bevoegde vertegenwoordiger van de
opdrachtgever handelingen stelt die er met zekerheid
op wijzen dat hij de onbevoegde handeling wil be-
krachtigen(45). Dit zal voor de actio mandati het mak-
kelijkst kunnen gebeuren als de vereffenaar of de
curator na ontbinding of faillissement een reeds inge-
stelde actio mandati verderzet. Voor een bekrachti-
ging buiten de hypothese van een faillissement of een
vereffening is uiteraard een geldig besluit van de AV
nodig. Het valt echter niet uit te sluiten dat een
bekrachtiging van een onbevoegd ingestelde actio
mandati impliciet blijkt uit een besluit van de AV(46).

In de zaak die tot het bovenstaand arrest heeft geleid,
had de curator ons inziens dan ook met succes kunnen
aanvoeren dat hij stilzwijgend de door de raad van
bestuur onbevoegd ingestelde vordering had bekrach-
tigd(47). Met het boven geciteerde caveat aan het begin
van zijn beslissing, sluit het Hof van Cassatie deze
mogelijkheid alvast niet uit. In die zin zal het bij een actio
mandati die wordt verdergezet door de vereffenaar of
de curator, de verwerende bestuurder enkel baten om
de afwezigheid van een beslissing van de AV in te
roepen als de actio mandati op het ogenblik van de
voortzetting reeds was verjaard (zie nr. 7). De geldige
voortzetting van een geding door een vereffenaar of een
curator is aan geen bijzondere vormvoorwaarden on-
derworpen. Zelfs een omstandig stilzwijgen of stilzitten
van de vereffenaar of de curator kan soms als een
stilzwijgende bekrachtiging worden beschouwd(48).

7. Bekrachtiging moet binnen de (verval- of)
verjaringstermijn – Voor eenzijdige rechtshandelin-
gen, zoals proceshandelingen, wordt aangenomen dat
de bekrachtiging dient te gebeuren binnen de termijn
waarin de oorspronkelijke handeling zelf bevoegder-
wijze had moeten zijn gesteld(49). Dit is een toepassing
van de regel dat een bekrachtiging geen afbreuk kan
doen aan verworven rechten van derden; door het
verloop van een verval- of verjaringstermijn heeft de
tegenpartij een verworven recht dat de handeling niet
meer kan worden gesteld(50). Een typisch voorbeeld is
het ontslag om dringende reden dat enkel binnen een
vervaltermijn van drie dagen na de ontdekking van de
dringende reden kan worden gegeven : indien het

40. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 190, nr. 11.

41. Cass. 7 maart 1969, Pas. 1969, I, (602) 603.
42. Kh. Hasselt 8 maart 2000, T.R.V. 2000, 184 en Kh. Hasselt 27 maart 2000,

T.R.V. 2000, 186.
43. J. RONSE, J.M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS en

H. LAGA, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1978-1985)”,
T.P.R. 1986, p. 916, nr. 64.

44. B. TILLEMAN, Lastgeving, in A.P.R., p. 204-206, nr. 400-403; P. WÉRY,
Le mandat, p. 243, nr. 205.

45. B. TILLEMAN, Lastgeving, p. 212, nr. 418.

46. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 189, nr. 8.

47. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 190, nr. 11.

48. Zie B. TILLEMAN, Lastgeving, p. 212-214, nr. 419.
49. Cass. 6 februari 1953, R.P.S. 1953, concl. HAYOIT DE TERMICOURT,

noot P.D., Pas. 1953, I, 436; Cass. 7 maart 1969, Pas. 1969, I, 602;
J. RONSE, J.M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS en
H. LAGA, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1978-1985)”,
T.P.R. 1986, p. 916, nr. 65.

50. R. HAYOIT DE TERMICOURT, conclusies onder Cass. 6 februari 1953,
R.P.S. 1953, 228.
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ontslag gebeurt door een onbevoegde vertegenwoor-
diger van de werkgever, is bekrachtiging hiervan ook
enkel mogelijk binnen deze termijn van drie dagen (zie
echter ook verder nr. 10)(51).

Een typisch voorbeeld uit het procesrecht is dat de
bekrachtiging van een onbevoegd ingesteld annulatie-
beroep voor de Raad van State ook binnen de oor-
spronkelijke vervaltermijn van zestig dagen dient te
gebeuren(52). Voor de bekrachtiging van de onbevoegd
ingestelde actio mandati is geen bijzondere vervalter-
mijn in het procesrecht.

Deze regel impliceert wel dat de bekrachtiging moet
gebeuren vóór de actio mandati is verjaard(53). Zoals
bekend verjaart de aansprakelijkheidsvordering tegen
bestuurders, zaakvoerders of commissarissen na vijf
jaar te rekenen vanaf de fout, of, indien die met opzet
verborgen is gehouden, te rekenen vanaf de ontdek-
king (art. 198 § 1 vierde streepje W.Venn.). Na de
verjaring kan een eerder ingestelde actio mandati niet
meer worden bekrachtigd. Vóór er een geldige be-
krachtiging is, kunnen de onbevoegd gestelde proces-
handelingen de verjaring uiteraard niet stuiten. Pas
door de bekrachtiging wordt het optreden van de raad
van bestuur zonder beslissing van de AV een bevoegde
proceshandeling die de verjaring kan stuiten; deze
proceshandelingen kunnen dan ook niet vóór de
bekrachtiging worden ingeroepen om de termijn te
verlengen waarbinnen de bekrachtiging kan gebeuren.

Ook kunnen bepaalde handelingen die onbevoegd
zijn als proceshandeling niet worden opgevist als een
bevoegde ingebrekestelling die de verjaring zou stui-
ten. Men zou kunnen argumenteren dat de raad van
bestuur dan niet bevoegd is om zonder beslissing van
de AV de actio mandati in te stellen, maar dat dit niet
uitsluit dat de raad van bestuur of een ander orgaan van
vertegenwoordiging bevoegd is om door middel van
bewarende maatregelen de rechten van de vennoot-
schap veilig te stellen. Zo is de dagvaarding op last van
de raad van bestuur zonder beslissing van de AV
onbevoegd gesteld als dagvaarding, maar kan ze
misschien wel geldig zijn als ingebrekestelling. Dit baat
echter niet. Een ingebrekestelling, zelfs door een
gerechtsdeurwaarder, is immers geen daad van stuiting
die de verjaringstermijn - en daarmee de termijn voor
bekrachtiging - verlengt(54).

8. Termijn waarbinnen de bekrachtiging dient te
gebeuren bekeken vanuit de procedure – Het bur-
gerlijk procesrecht, dat zoals gezegd voor deze materie
niet in een vervaltermijn voorziet, stelt weinig beper-
kingen aan de termijn waarbinnen een onbevoegde
proceshandeling moet worden bekrachtigd. De be-
voegdheid van een proceshandeling, indien betwist,
moet ten laatste op het ogenblik van het vonnis worden
vastgesteld. De bekrachtiging kan hierdoor ten laatste

gebeuren tot aan het ogenblik waarop er een vonnis is
over de ontvankelijkheid van de actio mandati.

Dit geldt uiteraard behoudens de instelling van een
gewoon rechtsmiddel waardoor, net zoals alle elemen-
ten ten gronde, ook de bevoegdheid van het orgaan,
weer in vraag kan worden gesteld. Louter bekeken
vanuit het procesrecht kan de bekrachtiging door een
geldige beslissing van de AV dan nog ook gebeuren,
voor of na het instellen van het hoger beroep, tot aan
de uitspraak in hoger beroep. Hierna (nr. 13) zal
blijken dat omwille van materieelrechtelijke beperkin-
gen dit enkel mogelijk is indien de onbevoegdheid
voor het eerst in hoger beroep wordt opgeworpen
door de rechter of de tegenpartij.

Bekrachtiging kan uiteraard geen afbreuk doen aan
een vonnis in kracht van gewijsde dat het een vorde-
ring niet-ontvankelijk wegens onbevoegdheid heeft
verklaard.

Indien het vonnis in kracht van gewijsde de actio
mandati daarentegen ontvankelijk verklaart, b.v. om-
dat niemand de onbevoegdheid opwierp, kan, louter
procesrechtelijk bekeken, de tegenpartij de herroeping
van gewijsde vragen. Dit rechtsmiddel kan immers
worden ingesteld “indien de beslissing berust op een
proceshandeling verricht in naam van iemand die,
hetzij daartoe geen uitdrukkelijke of stilzwijgende last
heeft gegeven, hetzij de handeling niet heeft bekrach-
tigd of bevestigd” (art. 1133, 6° Ger.W.). Hierna (nr. 10)
zal blijken dat de tegenpartij materieelrechtelijk hier
evenwel niet langer het recht heeft de bevoegdheid in
vraag te stellen.

Dit procesrechtelijke kader, dat bekrachtiging toelaat
tot aan het vonnis, biedt slechts een theoretische
termijn. Ofwel wordt de onbevoegdheid niet opgewor-
pen en rijst de vraag naar een eventuele geldige
bekrachtiging uiteraard niet. Ofwel wordt de onbe-
voegdheid wel opgeworpen, en dan rijzen er enkele
materieelrechtelijke vragen.

De eerste vraag is of de tegenpartij te allen tijde de
bevoegdheidsvraag kan opwerpen (nrs. 9-10). Indien
de partij haar recht zou hebben “verwerkt” om de
bevoegdheid in vraag te stellen, rijst uiteraard de vraag
naar de mogelijkheid van bekrachtiging niet meer(55).
Daarbij aansluitend rijst de vraag of de rechter motu
proprio de bevoegdheidsvraag kan opwerpen (nr. 11).
In beide gevallen gaan we uit van de hypothese dat de
vennootschap in rechte verschijnt zonder bijstand van
een advocaat. In nr. 12 bekijken we dan hoe art. 440 al. 2
Ger.W. een invloed heeft op de legitimatievraag als een
advocaat de vennootschap vertegenwoordigt.

Ervan uitgaande dat de tegenpartij of de rechter de
bevoegdheidsvraag kan opwerpen, rijst enkel een

51. C. PAULUS, R. BOES en G. DEBERSAQUES, “Het ontslag, aan een
werknemer gegeven, door een daartoe niet-gemandateerde”, in Liber
amicorum Krings, Brussel, Story, 1991, p. 267, nr. 5.

52. M. DENEF, “De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een VZW
voor de Raad van State”, T.R.V. 1998, p. 304, nr. 9.

53. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 189, nr. 6.

54. A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en
de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht”, T.P.R. 1987, p. 1809,
nr. 48; A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrij-
dende verjaring in het burgerlijk recht”, R.W. 2000-2001, p. 1443, nr. 20.

55. We behandelen hier niet de mogelijke interne gevolgen van een
onbevoegd ingesteld actio mandati, zoals de mogelijke aansprakelijk-
heid wegens schending van het W.Venn.
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bijkomende materieelrechtelijke vraag indien de be-
krachtiging op dat ogenblik nog niet is gebeurd. Indien
de vennootschap zich op een eerdere bekrachtiging
beroept, rijst er geen bijzonder probleem : zij legiti-
meert de bevoegdheid op afdoende wijze indien ze
een bekrachtiging aantoont door het bevoegde orgaan
en binnen de verjaringstermijn. In nr. 13 is de vraag aan
de orde of, en zo ja wanneer, bekrachtiging nog
mogelijk is nadat de tegenpartij (of de rechter) de
bevoegdheid in vraag heeft gesteld.

9. Het recht van de tegenpartij om een legitimatie
van de bevoegdheid te vragen – Proceshandelingen
zijn eenzijdige vertegenwoordigingshandelingen. In
de Belgische rechtsleer zijn de eigen regels voor
vertegenwoordiging bij eenzijdige rechtshandelingen
nog niet systematisch onderzocht(56). De doctrine be-
handelt vertegenwoordiging bijna altijd binnen een
contractuele hypothese, dus bij meerzijdige rechtshan-
delingen. Er zijn nochtans verschillen, al was het maar
het soort betwisting dat zich zal voordoen. Bij een
eenzijdige rechtshandeling door een vertegenwoordi-
ger, zoals een ontslag van werknemer of een dagvaar-
ding, zal typisch de tegenpartij van de (beweerde)
opdrachtgever de bevoegdheid van de vertegenwoor-
diger in vraag stellen. Bij meerzijdige rechtshandelin-
gen is het daarentegen meestal de beweerde opdracht-
gever die de bevoegdheid van de vertegenwoordiger
in vraag stelt. Een geval apart zijn eenzijdige rechtshan-
delingen gesteld ten aanzien van een vertegenwoordi-
ger q.q. (b.v. de dagvaarding van een voorzitter van
een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid). Hier is
het de “opdrachtgever” die de vertegenwoordiging
krijgt opgedrongen. In dat geval betwisten typisch
zowel de vertegenwoordiger als de beweerde verte-
genwoordigde de bevoegdheid om de rechtshandeling
te ontvangen.

De tegenpartij van een eenzijdige vertegenwoordigings-
handeling heeft niet gekozen om met een vertegen-
woordiger te handelen, anders dan een tegenpartij die
met een vertegenwoordiger q.q. een contract afsluit.
Indien een tegenpartij onvrijwillig met een vertegen-
woordiger wordt geconfronteerd, verdient ze een
grotere bescherming omdat ze niet uit vrije wil het
risico ondergaat van onbevoegd handelen. Daarbij is
het enkel relevant of de betrokken vertegenwoordigings-
handeling op zich eenzijdig is, niet of ze al dan niet
kadert in een contractuele verhouding(57). Ook als een
eenzijdige vertegenwoordigingshandeling kadert in
een contractuele verhouding (b.v. opzegging van een
contract), betekent dit nog niet dat de tegenpartij blijk
heeft gegeven van vertrouwen in de bevoegdheid van
dié vertegenwoordiger op dát ogenblik voor déze
handeling.

Deze nood aan bescherming van de ontvanger van de
eenzijdige vertegenwoordigingshandeling rijst bij
proceshandelingen nog scherper. Proceshandelingen
qualitate qua trekken de tegenpartij, om Koninklijk
Commissaris Van Reepinghen te citeren, immers “in
het net van het geding dat haar blootstelt aan inciden-
ten, kosten, veroordelingen. Het is billijk en redelijk dat
niemand er moet toe verplicht worden die beproeving
te ondergaan, indien de persoon die er ogenschijnlijk
toe leidt, ze in werkelijkheid niet heeft gelast, noch
toegelaten, noch zelfs stilzwijgend bevestigd”(58). De
mogelijkheid van de tegenpartij om een legitimatie te
vragen, beschermt overigens ook de (beweerde) eiser.
Bij buitengerechtelijke vertegenwoordigingshande-
lingen kan de beweerde opdrachtgever in beginsel de
inwilliging weigeren van de verbintenissen die in zijn
naam zijn afgesloten, totdat de tegenpartij bewijst dat
die hem kunnen worden toegerekend. Indien er echter
gerechtelijke vertegenwoordigingshandelingen wor-
den gesteld die tot een vonnis leiden, dan kan de
beweerde opdrachtgever deze niet zomaar van de
hand wijzen. De rechter die een vonnis ten gronde velt
ten name van een vertegenwoordiger q.q., beslist
immers impliciet, maar noodzakelijk dat deze verte-
genwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd was. Het
vonnis claimt hierdoor gezag van gewijsde t.a.v. van de
beweerde opdrachtgever. Dit gezag van gewijsde en
de uitvoerbare kracht van het vonnis kan hij niet
zomaar naast zich neerleggen (art. 26 Ger.W.); zij
zullen door een rechtsmiddel moeten worden ont-
kracht(59).

De tegenpartij kan daarom zekerheid eisen omtrent de
bevoegdheid van de eenzijdige (proces)handeling die
tegen haar wordt gesteld(60). Indien de tegenpartij de
onbevoegdheid van een (proces)handeling opwerpt,
heeft zij daarom recht op een legitimatie binnen een
redelijke termijn. In casu kan die legitimatie zowel
slaan op een beslissing door het bevoegde orgaan vóór
het instellen van de actio mandati als op een latere
geldige bekrachtiging. De vraag of een bekrachtiging
nà het opwerpen van de bevoegdheidsvraag nog
mogelijk is, komt hierna in nr. 13 aan bod. Indien die
legitimatie (of bekrachtiging) niet wordt geleverd, kan
de tegenpartij de handeling als onbevoegd beschou-
wen. Indien de vertegenwoordigingshandeling het
instellen van een vordering betreft, betekent dit dat de
vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard.

De legitimatie door de tegenpartij moet binnen een
redelijke termijn worden geleverd. Er is geen reden om
het aflopen van deze termijn vroeger te stellen dan het
sluiten van de debatten. Uiteraard is de onwil of
onmogelijkheid van de tegenpartij om binnen een
redelijke termijn een legitimatie te verschaffen geen
reden om de sluiting van de debatten uit te stellen.

56. Vgl. met het Duitse recht dat hiervoor aparte wettelijke bepalingen heeft,
zoals § 174 BGB.

57. Zie anders F.A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière
contractuelle”, in Les obligations contractuelles, Jeune Barreau de
Bruxelles, 2000, 237.

58. C. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Brussel,
Belgisch Staatsblad, 1964, 346.

59. Zie over de mogelijkheden J. VANANROYE, “Proceshandelingen

qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.)
en de vertegenwoordiging van de rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 519-520.

60. R. VAN LENNEP, Belgisch burgerlijk procesrecht, I, Antwerpen, Stan-
daard, 1958, p. 151, nr. 45; M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder
bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”,
R.W. 1993-1994, 177; J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua,
de bevoegdheid van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.) en de vertegen-
woordiging van de rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 518.
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10. “Verwerking” van het recht van de derde om
de bevoegdheid in vraag te stellen – De mogelijk-
heid van de ontvanger van een (eenzijdige)
vertegenwoor-digingshandeling om een legitimatie van
de bevoegdheid te vragen, geldt echter niet onbeperkt.
Dit wordt in het Nederlandse recht duidelijk geformu-
leerd in art. 3:71 al. 1 B.W. : “Verklaringen, door een
gevolmach-tigde afgelegd, kunnen door de wederpartij
als ongeldig van de hand worden gewezen, indien zij
de gevolmachtigde terstond om bewijs van de volmacht
heeft gevraagd en haar niet onverwijld hetzij een ge-
schrift waaruit de volmacht volgt is overgelegd, hetzij de
volmacht door de volmachtgever is bevestigd”. De te-
genpartij die met een vertegenwoordiger te maken
krijgt, kan m.a.w. diens bevoegdheid enkel binnen een
beperkte tijd betwisten. Daarmee wordt de tegenpartij
aangezet tot alert reageren(61). Wel moet worden opge-
merkt dat de Nederlandse rechtsleer terecht bezwaren
maakt tegen het woord “terstond”, dat beter als “binnen
een redelijke termijn” begrepen wordt(62).

Ook in het Belgisch recht bestaat de regel dat de
tegenpartij enkel binnen een redelijke termijn de
bevoegdheid van de vertegenwoordiger met wie hij
handelt, in vraag kan stellen(63). Dit kan worden afge-
leid uit een arrest van het Hof van Cassatie van
18 september 1964(64). Het Hof stelt in dit arrest dat “zo
een derde, alvorens met een lasthebber te handelen, het
recht heeft de overlegging van een volmacht te eisen
teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te
vergewissen, hij er nochtans niet toe gehouden is zulks
te doen; dat, wanneer hij zulks niet doet, namelijk
omdat hij voldoende zekerheid heeft omtrent het be-
staan en de omvang van de lastgeving, het gevolg ervan
is dat, in geval van latere ontkenning ervan door de
lastgever, hij ertoe gehouden is het bewijs van de
lastgeving, door alle rechtsmiddelen bij te brengen,
doch geenszins dat hijzelf het bestaan van de lastgeving
achteraf kan ontkennen, wanneer noch de lastgever
noch de last-hebber dienaangaande enige betwisting
opperen”. Interessant is dat deze zaak ging om de
bevoegdheid van een proceshandeling qualitate qua.
Een vakbondsafgevaardigde vroeg in naam van een
ontslagen beschermde werknemer zijn reïntegratie in
de onderneming. De tegenpartij betwist de bevoegd-
heid van de procesvertegenwoordiger om deze vorde-
ring in te stellen. Relevant is dat deze vordering binnen
een vervaltermijn van dertig dagen na het ontslag
moest worden gesteld. Zonder deze vervaltermijn zou
immers een gewone bekrachtiging mogelijk zijn ge-
weest (zie nr. 13), zodat de legitimatievraag niet zo
nijpend zou zijn geweest. Alhoewel dat niet uit het
arrest kan worden opgemaakt, komt de betwisting van
de bevoegdheid vermoedelijk na de termijn van dertig
dagen. De feitenrechter verklaart de vordering niet-
ontvankelijk omdat de legitimatie niet binnen de ter-

mijn van dertig dagen werd voorgelegd. Deze beslis-
sing wordt door het Hof van Cassatie terecht gecasseerd
omdat het niet onderzocht of de tegenpartij een
volmacht had geëist toen de beweerde lasthebber zich
“in betrekking met haar stelde”. Uit het arrest van
18 september 1964 kunnen twee conclusies worden
getrokken : 1. dat als een geldige bekrachtiging enkel
kan binnen een bepaalde verval- of verjaringstermijn,
dit nog niet betekent dat ook de legitimatie van de
bevoegdheid binnen deze termijn moet gebeuren en
2. dat als de derde de vraag naar de bevoegdheid niet
opwerpt “alvorens met een lasthebber te handelen”, hij
later geen recht meer heeft om nog te betwisten dat er
binnen de nuttige termijn een geldige bevoegdheids-
verlening of bekrachtiging is gebeurd(65). Indien de
bevoegdheid door de tegenpartij niet meer kan worden
opgeworpen, rijst de vraag naar een mogelijkheid van
een bekrachtiging uiteraard niet meer.

De vraag kan wel worden gesteld wat de betekenis is
van “alvorens met een lasthebber te handelen” of “zich
in betrekking stellen met de tegenpartij”. Dit kan wor-
den toegepast op vertegenwoordigingshandelingen bij
het afsluiten van een overeenkomst, maar niet bij
eenzijdige vertegenwoordigingshandelingen waar de
derde niet vrijwillig met een vertegenwoordiger han-
delt. De derde handelt niet met de vertegenwoordiger,
hij wordt erdoor overvallen(66). Het is daarom bij
eenzijdige rechtshandelingen beter te spreken van een
“redelijke termijn” waarbinnen de derde een legitima-
tie moet vragen, d.w.z. een termijn waarbinnen een
normaal zorgvuldige en vooruitziende derde om een
legitimatie vraagt. Dit hangt af van de normale
vertegenwoordigingspraktijk in het licht van de aard
van de rechtshandeling en de positie van de vertegen-
woordiger, maar ook van het gedrag van de derde die
immers door zijn reactie op de eenzijdige vertegen-
woordigingshandeling te kennen kan geven dat hij de
bevoegdheid van de lasthebber niet in vraag stelt.

Het “verwerken” van het recht om de bevoegdheid te
betwisten, verschijnt hier als het spiegelbeeld van
toerekening op grond van schijnvertegenwoordiging.
Bij schijnvertegenwoordiging kan de opdrachtgever de
onbevoegdheid niet inroepen als de derde rechtmatig
vertrouwen kon hebben in hun bevoegdheid, d.w.z.
indien ze pasten binnen een normale vertegenwoordi-
gingspraktijk. Schijnvertegenwoordiging beschermt
hierdoor de derde die geen legitimatie vraagt onder
omstandigheden dat dit een normaal en zorgvuldig
gedrag vormt. De keerzijde daarvan is dat de derde
evenmin kan profiteren van de omstandigheid dat hij
zelf niet tijdig een legitimatie heeft gevraagd.

De mogelijkheid van schijnvertegenwoordiging beïn-
vloedt ook rechtstreeks de “verwerking” van het recht

61. W. VAN DER GRINTEN en S. KORTMANN, De vertegenwoordiging, in
Asser-serie, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, p. 47, nr. 53.

62. P. VAN SCHILFGAARDE, “Volmachtverlening, verborgen vertegenwoor-
diging en bekrachtiging in 3.3 NBW”, in Gratia Commercii. Opstellen
aangeboden aan A. Van Oven, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 319.

63. C. PAULUS, R. BOES en G. DEBERSAQUES, “Het ontslag, aan een
werknemer gegeven, door een daartoe niet-gemandateerde”, l.c., p. 271,
nr. 9; B. TILLEMAN, Lastgeving, p. 99, nr. 182. Zie in het algemeen over
rechtsverwerking bij laattijdige betwisting M.E. STORME, “De goede

trouw in het geding ? De invloed van de goede trouw in het privaat
proces- en bewijsrecht”, T.P.R. 1990, p. 505, nr. 109.

64. Cass. 18 september 1964, Pas. 1965, I, 62, R.W. 1965-1966, 1103.
65. C. PAULUS, R. BOES en G. DEBERSAQUES, “Het ontslag, aan een werk-

nemer gegeven, door een daartoe niet-gemandateerde”, l.c., p. 271, nr. 9.
66. Overigens lijkt het ons dat zelfs bij overeenkomsten, de tegenpartij ook

na het afsluiten van de overeenkomst nog te goeder trouw voor het eerst
een legitimatie (of bekrachtiging) kan vragen, b.v. indien er twijfel rijst
omtrent de bevoegdheid van de vertegenwoordiger.
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om de bevoegdheid te betwisten. Schijnvertegenwoor-
diging zorgt ervoor dat handelingen die kaderen bin-
nen een normale vertegenwoordigingspraktijk worden
toegerekend aan de opdrachtgever, ongeacht of er
hiervoor bevoegdheid werd verleend. Hierdoor wordt
het verantwoord dat de tegenpartij minder mogelijkhe-
den krijgt om de legitimatie van deze bevoegdheid te
vragen. Indien de handeling sowieso wordt toegere-
kend, loopt de tegenpartij immers geen risico dat de
opdrachtgever later de handeling zal ontkennen we-
gens de afwezigheid van bevoegdheid(67).

Deze “verwerking” van het recht om een legitimatie te
vragen heeft vooral betekenis indien intussen de
termijn voor bekrachtiging is verstreken. Daarvóór kan
immers nog altijd een geldige bekrachtiging een ant-
woord bieden op de legitimatievraag (nr. 13), waar-
door deze zich niet scherp stelt. Voorbeelden hiervan
biedt het arbeidsrecht waar het ontslag om dringende
reden moet gebeuren binnen drie dagen na de kennis-
neming van de dringende reden. De betwisting van de
bevoegdheid van degene die het ontslag heeft gegeven
in naam van de werkgever, wordt van de hand gewe-
zen door verschillende rechterlijke uitspraken, ook al
wordt er geen bewijs geleverd van een bevoegdheids-
verlening of een bekrachtiging binnen drie dagen(68).
Ten onrechte wordt deze rechtspraak gelezen als een
bevestiging van de mogelijkheid om te ratificeren
buiten een vervaltermijn(69). Hier is enkel aan de orde
dat de ontslagen werknemer zijn recht heeft verwerkt
om een legitimatie te vragen(70). Uit de uitspraken kan
niet altijd worden opgemaakt binnen welke termijn de
werknemer de bevoegdheid heeft betwist. Twee feite-
lijke elementen lijken daarbij belangrijk om in casu te
eisen dat de werknemer terstond de bevoegdheid had
moeten betwisten. Vooreerst is er de korte vervalter-
mijn van drie dagen die de wet oplegt aan de werk-
gever, maar die ook invulling geeft aan de redelijke
termijn waarbinnen de werknemer de bevoegdheid
van de vertegenwoordiger van de werkgever moet
betwisten. Een tweede element is dat in de geciteerde
arresten het ontslag gebeurde door een hoge functio-
naris binnen de onderneming, waarvan het aanneme-
lijk is dat hij minstens een impliciete bevoegdheid had
om te ontslaan. Het ontslag door deze hoge functiona-
ris kaderde m.a.w. volledig binnen een normale
vertegenwoordigingspraktijk. Hierdoor is het onrede-
lijk voor de tegenpartij om de bevoegdheid te betwis-
ten op een ogenblik dat er geen formele legitimatie
meer van kan worden gegeven.

Vertaald naar proceshandelingen, en de actio mandati
in het bijzonder, betekent die “redelijke termijn” dat de

tegenpartij in elke stand van het geding de onbevoegd-
heid kan inroepen, zowel in eerste aanleg als voor het
eerst in hoger beroep(71). Er is geen reden om voor de
exceptie van de onbevoegdheid van de raad van
bestuur een kortere termijn te stellen dan voor verweer-
middelen ten gronde, zeker in het licht van de compli-
caties die onbevoegde proceshandelingen met zich
meebrengen. Bovendien liggen de verhoudingen in
een geding zo, dat er niet snel sprake kan zijn van het
vrijwillig aanvaarden van het handelen met een verte-
genwoordiger. Specifiek voor de actio mandati buiten
de hypothese van ontbinding of faillissement, is dat een
beslissing of een bekrachtiging enkel kan door een
formele beslissing van de AV. Er kan dus geen sprake
zijn van een “normale vertegenwoordigingspraktijk”
waarbij het bestuur impliciet bevoegd is om de vorde-
ring in te stellen.

Concreet heeft de regel van de “verwerking” van het
recht om een legitimatie te vragen enkel een gevolg
indien er een vonnis in kracht van gewijsde is. Indien
de verwerende bestuurder de afwezigheid van een
beslissing van de AV niet opwerpt, en ook de vennoot-
schap zelf de ingestelde vordering niet betwist, dan kan
de bestuurder na het vonnis de afwezigheid van een
voorafgaandelijke beslissing of een geldige bekrachti-
ging niet meer opwerpen. Ook al kan theoretisch ook
de verwerende bestuurder hier een herroeping van
gewijsde instellen (zie nr. 8), hij heeft zijn recht “ver-
werkt” om de bevoegdheid nog in vraag te stellen
indien hij dat niet in het geschil ten gronde heeft
gedaan.

11. De mogelijkheid dat de rechter de vraag naar
de bevoegdheid van de proceshandelingen op-
werpt – De vraag of proceshandelingen bevoegd zijn
gesteld, is op zich niet van openbare orde(72). De aard
van de bevoegdheid van de gestelde proceshandelingen
hangt af van de aard van de achterliggende vertegen-
woordigingsrelatie. De verplichting van een beslissing
van de AV lijkt ons, gezien de beperkte doelstelling van
de verplichte betrokkenheid van de AV, niet de open-
bare orde te raken(73). De rechter is dus niet verplicht
om ambtshalve te onderzoeken of de AV een beslis-
sing heeft genomen om de actio mandati in te stellen.

Wel kan de rechter ambtshalve de vraag opwerpen
naar de bevoegdheid van de handelingen gesteld
namens een procespartij(74). Vaak zal dit aangewezen
zijn indien er twijfel bestaat over de bevoegdheid van
een proceshandeling. Er bleek immers reeds hoe een
onbevoegde proceshandeling verderstrekkende ge-
volgen heeft dan andere onbevoegd gestelde handelin-

67. Vgl. F. KURTZ (noot onder Arbh. Luik 26 februari 1996, Soc. Kron.
1997, 144) die uit het cassatie-arrest van 18 september 1964 afleidt dat de
derde (in casu de werknemer die ontslagen wordt) geen belang heeft bij
het betwisten van de bevoegdheid van de vertegenwoordiger van de
werkgever. Dit is enkel correct indien de ontslagen werknemer geen
risico loopt dat de werkgever de vertegenwoordigingshandeling later
ontkent, nadat hij erop vertrouwd heeft.

68. Zie b.v. Arbh. Luik 26 februari 1996, Soc. Kron. 1997, noot F. KURTZ;
Arbh. Brussel 24 januari 1986, J.T.T. 1987, 384; Arbh. Brussel 30 maart
1982, J.T.T. 1982, 352.

69. Zie F.A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière contractuelle”,
l.c., 236.

70. C. PAULUS, R. BOES en G. DEBERSAQUES, “Het ontslag, aan een werk-
nemer gegeven, door een daartoe niet-gemandateerde”, l.c., p. 271, nr. 9.

71. M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het
burgerlijk geding in België en Nederland”, R.W. 1993-1994, 177.

72. Zie b.v. art. 1096 Ger.W. en Cass. 17 februari 1995, R.W. 1995-1996, 237.
73. Vgl. F. HELLEMANS, De algemene vergadering, p. 603, nr. 542, die in het

algemeen pleit om de bevoegdheidsverdelende bepalingen tussen AV en
bestuur van openbare orde te beschouwen.

74. Zie anders P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke)
entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de
judiciële rechtscolleges”, l.c., p. 75, nr. 38, die het weliswaar heeft over
een optreden d.m.v. een advocaat - waar deze regel inderdaad geldt (zie
nr. 12) - maar er door zijn motivatie een grotere draagwijdte aan geeft.
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gen, doordat het kan leiden tot een vonnis dat de
beweerde opdrachtgever als materiële partij beschouwt.
De beweerde opdrachtgever heeft zelf echter tijdens
het geding zijn rechten op dit punt niet kunnen
verdedigen, aangezien hij per hypothese niet geldig
was vertegenwoordigd. Toch kan het niet volstaan het
vonnis van de hand te wijzen, maar is hij verplicht een
rechtsmiddel in te stellen om te ontsnappen aan het
gezag van gewijsde van dat vonnis (art. 20 Ger.W.).
Indien het vonnis in kracht van gewijsde is, zal hij de
herroeping van gewijsde moeten vragen(75). Dit brengt
voor hem (én de tegenpartij) onnodige kosten mee en
schorst de uitvoerbare kracht van het vonnis niet. De
mogelijkheid van het ambtshalve opwerpen van de
bevoegdheidsvraag is daarom verantwoord, omdat het
een partij beschermt waarvan vermoed wordt dat ze
zelf haar rechten niet kan verdedigen.

Een ambtshalve opwerpen van de bevoegdheidsvraag
door de rechter is vooral aangewezen indien er een
vermoeden bestaat dat de vertegenwoordiger geen
band heeft met de beweerde opdrachtgever of mis-
bruik maakt (in het ergste geval door collusie met de
tegenpartij). Bij een onbevoegd ingestelde vordering
dringt zich een amtshalve rechterlijk optreden minder
op : de vennootschap neemt zelf het initiatief door het
instellen van de vordering door een orgaan dat haar
belangen kan verdedigen. De vordering is onbevoegd
ingesteld, maar de vennootschap is wel degelijk in het
geding vertegenwoordigd. Dit doet echter niets af aan
de principiële mogelijkheid voor de rechter om de
vraag naar de ontvankelijkheid ambtshalve op te
werpen.

Uiteraard zal de rechter de debatten moeten heropenen
na het ambtshalve opwerpen van de bevoegdheids-
vraag. De gevolgen ervan zijn dezelfde als het opwer-
pen van de bevoegdheidsvraag door de tegenpartij. Dit
betekent dat als niet binnen een redelijke termijn een
legitimatie (nr. 9) of alsnog een bekrachtiging (nr. 13)
komt, de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard(76).

12. Invloed van art. 440 al. 2 Ger.W. bij proces-
vertegenwoordiging door een advocaat – Hiervoor
zijn we er altijd van uitgegaan dat de actio mandati
wordt ingesteld zonder bijstand van een advocaat, wat
uiteraard slechts uitzonderlijk zal gebeuren. Indien de
vennootschap ten processe wordt vertegenwoordigd
door een advocaat dient echter rekening te worden

gehouden met art. 440 al. 2 Ger.W. : “De advocaat
verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat
hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve
indien de wet een bijzondere lastgeving vereist”. Anders
dan andere procesvertegenwoordigers (b.v. verwant,
vakbondsafgevaardigde), formele gedingpartijen (b.v.
conventionele vertegenwoordigers) of rechtspersonen
die door hun organen verschijnen, moet de advocaat
zijn bevoegdheid niet legitimeren, ook niet als de
tegenpartij erom verzoekt. De loutere bevestiging van
zijn bevoegdheid volstaat als legitimatie, zelfs wanneer
dit door geen enkele gedraging van de partij voor wie
hij optreedt of een ander uitwendig element wordt
waarschijnlijk gemaakt. Indien de tegenpartij de
onbevoegdheid van de advocaat inroept, dient ze zelf
hiervoor het bewijs te leveren(77). In het gemeen recht
rust op de tegenpartij enkel een bewijslast als ze de
bevoegdheid van een vertegenwoordiger inroept, niet
als ze de onbevoegdheid opwerpt. Dit gemeen recht is
ook van toepassing op de handelingen van een advo-
caat die buiten het toepassingsgebied van art. 440 al. 2
Ger.W. vallen(78).

Ook de rechter kan niet ambtshalve de bevoegdheid
van advocaat in vraag stellen, indien het optreden van
de advocaat valt onder het toepassingsgebied van
art. 440 al. 2 Ger.W.(79).

Met art. 440 al. 2 Ger.W. heeft de wetgever een groot
vertrouwen in de rechtschapenheid van de leden van
de balie uitgesproken(80). Omwille van “de staat, de
aard en de tucht van de advocaat”, wordt hij op zijn
woord geloofd indien hij beweert opdracht te hebben
gekregen van een cliënt(81). De rechtspraak heeft hier-
aan echter een grotere draagwijdte gegeven dan het
loutere vertrouwen dat de advocaat niet liegt.

Het is immers de vaste rechtspraak van het Hof van
Cassatie dat dit artikel ook inhoudt dat een advocaat die
optreedt voor een rechtspersoon en daarbij enkel
vermeldt op te treden namens een regelmatig geïden-
tificeerde rechtspersoon, vermoed wordt zijn opdracht
te hebben gekregen van een bevoegd orgaan van de
rechtspersoon(82). Zowel de interne besluitvorming als
de externe vertegenwoordiging van de rechtspersoon
vallen onder het stelsel van art. 440 al. 2 Ger.W. Zowel
de onbevoegdheid van een orgaan(83), als de geldigheid
van de besluitvorming binnen een bevoegd orgaan
(b.v. de samenstelling of de wijze van oproeping)(84),

75. J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid
van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van de
rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 519.

76. Zie voor voorbeelden waar de rechter op eigen initiatief de vraag
opwerpt of er een beslissing van de AV is : Kh. Hasselt 8 maart 2000,
T.R.V. 2000, 184 en Kh. Hasselt 27 maart 2000, T.R.V. 2000, 186. In deze
gevallen had dit evenwel niet mogen gebeuren omdat de vennootschap
d.m.v. een advocaat optrad. Zie nr. 12.

77. De tegenhanger hiervan is dat ook de beweerde opdrachtgever de
bewijslast draagt als hij de onbevoegdheid wil aantonen. Zie
J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid
van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van de
rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 521.

78. J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid
van de advocaat (art. 440 al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van de
rechtspersoon”, T.R.V. 1998, 522.

79. P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten
zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële rechts-
colleges”, l.c., p. 75, nr. 38.

80. Vgl. voor het oude recht R. POTHIER, Du contrat  de mandat, in Oeuvres
de Pothier, IX, Parijs, Thomine et Fortic, 1821, p. 112-113, nr. 127-128,
waar gewoon de procedure voor het vragen van een legitimatie wordt
verzwaard en het te leveren bewijs door de procesvertegenwoordiger
verlicht.

81. Verslag Van Reepinghen, 202.
82. Cass. 22 oktober 1971, A.C. 1972, concl. P. MAHAUX; Cass. 9 februari

1978, A.C. 1978, 688; Cass. 18 december 1984, A.C. 1984-1985, 551; Cass.
17 april 1997, T.R.V. 1998, 516, noot J. VANANROYE. Deze regel geldt
niet indien de advocaat verklaart op te treden namens een vennootschap,
met vermelding van de organen die hem opdracht hebben gegeven. Zie
Cass. 22 oktober 1971, A.C. 1972, 201; Cass. 11 juni 1998, T.R.V. 1999, 36,
noot, R. Cass. 1999, 59, noot R. TAS, “De identificatie van de rechtsper-
soon bij proceshandelingen”.

83. Zie Cass. 18 december 1984, A.C. 1984-1985, 551, Pas. 1985, I, 485, R.W.
1985-1986, 1481, noot : de advocaat die verklaart in rechte te verschijnen
voor een gemeente wordt wettelijk vermoed daartoe regelmatig last te
hebben gekregen van het bevoegd orgaan van die gemeente.

84. Kort Ged. Rb. Nijvel 15 januari 1991, J.L.M.B. 1991, 604, Pas. 1991, III, 63.
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vallen onder het toepassingsdomein van art. 440 al. 2
Ger.W.

Daarbij wordt ook geen onderscheid gemaakt naarge-
lang de bevoegdheidsverdelende regels hun oorsprong
vinden in de wet of de statuten. De onmogelijkheid om
een legitimatie te vragen volgend uit art. 440 al. 2
Ger.W. heeft hierdoor een groter toepassingsgebied
dan de onmogelijkheid om dit te doen op grond van het
“prokurasysteem” (zie nr. 4). Een verschil is dat in het
geval van art. 440 al. 2 Ger.W. het wel mogelijk is het
tegenbewijs te leveren dat de handeling onbevoegd is
gesteld en dus de vennootschap niet kan worden
toegerekend. In het “prokurasysteem” daarentegen
wordt de onbevoegd gestelde handeling toegerekend
als ze binnen de vertegenwoordigingsmacht van het
handelende orgaan viel, ook al bewijst de tegenpartij
dat dit orgaan deze handeling op grond van statutaire
beperkingen niet mocht stellen.

Voor de actio mandati betekent dit dat de verwerende
bestuurder die opwerpt dat er geen beslissing is van
de AV, niet kan eisen dat de beslissing van de AV hem
wordt voorgelegd. Dit is immers een gebrek bij de
interne besluitvorming dat onder het toepassings-
gebied van art. 440 al. 2 Ger.W. valt(85). De tegenpartij
(en de rechter) zal ermee genoegen moeten nemen dat
de advocaat affirmeert dat hij op geldige wijze van de
vennootschap de opdracht heeft gekregen de actio
mandati in te stellen.

Zoals gezegd kan de tegenpartij wel de onbevoegdheid
van de advocaat bewijzen. Dit bewijs kan met alle
middelen rechtens worden geleverd. Indien het gaat
om proceshandelingen waarvoor een bestuursorgaan
bevoegd is, zal het voor de tegenpartij meestal onmo-
gelijk zijn om dit bewijs te leveren(86). De beslissingen
van bestuursorganen zijn doorgaans aan weinig forma-
liteiten en publiciteitsvoorschriften onderworpen; de
afwezigheid van een spoor van een beslissing bewijst
daarom geenszins de afwezigheid van een beslissing.
Bovendien kan de beslissing om in rechte op te treden
ook worden gedelegeerd(87). Het bewijs van de afwe-
zigheid van een beslissing van de AV is daarentegen
makkelijker te leveren, zeker indien de tegenpartij
zoals bij de actio mandati een vennootschapsinsider
is. Door de formaliteiten voorgeschreven voor de
samenroeping en de beraadslaging van de AV, is het
doorgaans relatief makkelijk te traceren wat de AV
heeft beslist en, a contrario, niet beslist. Daarbij is het
van belang dat de AV in beginsel niet kan beslissen
over het instellen van een actio mandati indien dit niet
op de agenda stond. Indien geen enkele van de

uitnodigingen voor de AV het instellen van de actio
mandati bevat, zal dit een belangrijke aanwijzing zijn
dat er geen geldige beslissing van de AV is geweest.
Absoluut is deze regel nochtans niet : de AV kan
beslissingen buiten de agenda nemen indien dit hoog-
dringend is of met unanimiteit van alle vennoten(88).

Aangezien een beslissing van de AV een reeds door de
raad van bestuur ingestelde vordering nog kan be-
krachtigen, betekent dit voor de toepassing van
art. 440 al. 2 Ger.W. dat de verwerende bestuurder er
niet mee kan volstaan te bewijzen dat er op het
ogenblik van het instellen van de vordering geen
beslissing van de AV was. Hij moet ook bewijzen dat
er binnen de nuttige termijn geen geldige bekrachti-
ging is gebeurd(89).

In de zaak die tot bovenstaand arrest heeft geleid,
traden de curatoren op zonder advocaat, zodat
art. 440 al. 2 Ger.W. niet speelde. De curator, al is hij
‘toevallig’ ook advocaat, is immers (formele) proces-
partij en geen procesvertegenwoordiger in de zin van
art. 440 Ger.W.(90). De invloed van art. 440 al. 2 Ger.W.
op het bestudeerde vraagstuk was dus niet aan de orde
voor het Hof van Cassatie. Uit het arrest a quo kan niet
worden opgemaakt of de vennootschap door een
advocaat werd vertegenwoordigd vóór het faillisse-
ment; in ieder geval werd art. 440 al. 2 Ger.W. nooit
ingeroepen namens de vennootschap.

13. Mogelijkheid van bekrachtiging nadat de
onbevoegdheid is opgeworpen – De derde die zich
beroept op de onbevoegdheid van een handeling krijgt
hierdoor géén verworven recht dat door een latere
bekrachtiging niet meer zou kunnen worden aange-
tast. De loutere opwerping door de bestuurder dat de
vennootschap niet geldig is vertegenwoordigd bij de
uitoefening van de actio mandati volstaat niet om
vanaf dat ogenblik bekrachtiging onmogelijk te ma-
ken(91).

Hierin verschilt ons recht van het Nederlandse recht dat
bekrachtiging onmogelijk maakt indien de wederpartij
voorafgaandelijk te kennen heeft gegeven de hande-
ling als ongeldig te beschouwen wegens een gebrek
aan bevoegdheid (art. 3:63 al. 3 B.W.). Bekrachtiging
is enkel mogelijk vóór de tegenpartij de eenzijdige
rechtshandeling als ongeldig heeft afgedaan. De Ne-
derlandse rechtsleer is kritisch t.a.v. deze bepaling en
verkiest het oude recht, waarbij de tegenpartij enkel de
bevoegdheid had een termijn te stellen voor bekrach-
tiging(92). In het Belgische recht is geen spoor te vinden
van een gelijkaardige regel. Integendeel, de arresten

85. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 190, nr. 9. Zie ten onrechte anders Kh. Hasselt 8 maart
2000, T.R.V. 2000, 184 (185) en Kh. Hasselt 27 maart 2000, T.R.V. 2000,
(186) 187.

86. K. GEENS en H. LAGA, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak
(1986-1991)”, T.P.R. 1993, p. 1005, nr. 80; P. TAELMAN, “Het optreden
in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid
en rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, l.c., p. 73, nr. 38.

87. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE,
“Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1992-1998), T.P.R. 2000,
p. 215, nr. 136.

88. Zie uitgebreid F. HELLEMANS, De algemene vergadering, p. 399-406,
nr. 368-370.

89. Zie K. GEENS en H. LAGA, “Vennootschappen. Overzicht van recht-
spraak (1986-1991)”, T.P.R. 1993, p. 1005, nr. 80.

90. Zie Cass. 6 mei 1983, A.C. 1982-1983, 1108, Pas. 1983, I, 1009, R.C.J.B.
1986, 712, noot P. GERARD, R.W. 1983-1984, 1830, T.B.H. 1983, 508 : de
advocaat die optreedt als curator is geen advocaat die een partij bijstaat
en heeft geen recht op de rechtsplegingsvergoeding.

91. B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”,
T.R.V. 2000, p. 189, nr. 6.

92. W. VAN DER GRINTEN en S. KORTMANN, De vertegenwoordiging, p. 75,
nr. 85; H.-J. DE KLUIVER, “Bekrachtiging van rechtshandelingen en
besluiten”, in Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk
Willink, 1999, 73.
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van het Hof van Cassatie i.v.m. de verworven rechten
van derden, spreken enkel over een verworven recht
van de tegenpartij om zich op de onbevoegdheid te
beroepen indien de termijn waarbinnen de oorspron-
kelijke handeling geldig kon worden gesteld, is verstre-
ken(93).

Een belangrijk praktisch argument vóór de mogelijk-
heid van een bekrachtiging nadat de bevoegdheids-
vraag is opgeworpen, is het floue karakter van de grens
tussen een legitimatie van de bevoegdheid - waarvan
de mogelijkheid uiteraard niet kan worden betwist - en
een bekrachtiging. Doordat de bekrachtiging een vorm-
vrije, eenzijdige, niet-mededelingsplichtige handeling
is, is het moeilijk de bekrachtiging chronologisch vast
te pinnen. De erkenning van de bevoegdheid door de
opdrachtgever volstaat, ongeacht of dit slaat op een
wilsuiting vóór of na het opwerpen van de bevoegd-
heidsvraag.

Net zoals de legitimatie moet echter ook de nako-
mende bekrachtiging gebeuren binnen een redelijke
termijn, zo niet dan kan de tegenpartij de handeling van
de hand wijzen (nr. 9). De tegenpartij heeft recht op
zekerheid.

Voor proceshandelingen in het algemeen en de onbe-
voegd ingestelde actio mandati in het bijzonder bete-
kent dit dat het sluiten van de debatten niet onbeperkt
kan worden uitgesteld om de enkele reden dat de AV
de actio mandati nog niet heeft bekrachtigd. De
onbevoegd ingestelde actio mandati kan niet als een
zwaard van Damocles aan het touwtje van de
verjaringstermijn boven de verwerende bestuurder
blijven hangen. Het kan niet altijd van de tegenpartij
worden gevraagd dat zij in onzekerheid blijft tot de
eerstvolgend gewone AV. De vennootschap kan daarom
soms verplicht zijn een bijzondere AV samen te roepen
als ze de niet-ontvankelijkheid wil vermijden.

Het sluiten van de debatten is wel een minimumtermijn;
er is geen reden om de termijn voor bekrachtiging eerder
te stellen dan de sluiting van de debatten. Wel kan het
aangewezen zijn de ontvankelijkheid vast te stellen in
een tussenvonnis, zodat de verweerder niet verplicht is
nodeloos een verweer ten gronde te voeren.

Indien een vonnis de vordering heeft afgewezen omdat
zij door een onbevoegd orgaan is ingesteld, dan kan
een bekrachtiging hieraan geen afbreuk doen. Hier-
voor (nr. 4) bleek weliswaar dat ook in het kader van
het instellen van een gewoon rechtsmiddel nog be-
krachtiging mogelijk is, maar dan gold de hypothese
dat de onbevoegdheid pas in hoger beroep werd
opgeworpen. Indien het vonnis de actio mandati
afwijst wegens onbevoegd ingesteld, dan veronderstelt
dit dat de onbevoegdheid werd opgeworpen door de
aangesproken bestuurder of de rechter. De vennoot-
schap heeft hierdoor normalerwijze de tijd gehad om
de bevoegdheid te legitimeren of te bekrachtigen. Een
bekrachtiging na het vonnis valt buiten de redelijke

termijn. Uiteraard kan de vennootschap in hoger
beroep nog wel aanvoeren dat er tijdig een bekrachti-
ging is gebeurd vóór het sluiten van de debatten in
eerste aanleg of dat de rechter in eerste aanleg geen
redelijke termijn voor bekrachtiging heeft gegeven.

14. Samenvatting – Het Hof van Cassatie bevestigt
met het arrest van 25 september 2003 dat de beslissing
om een zittend of gewezen bestuurder aansprakelijk te
stellen een exclusieve bevoegdheid is van de AV
(nr. 1). Eveneens bevestigt het Hof dat deze wettelijke
bevoegdheidsbeperking externe werking heeft (nr. 4).
Het arrest illustreert mooi hoe dit niet enkel betekent
dat de beperking door de vennootschap kan worden
ingeroepen, maar ook tegen haar.

Het Hof van Cassatie kreeg niet de kans zich uit te
spreken over de mogelijkheid en de voorwaarden van
een bekrachtiging van een door een onbevoegd or-
gaan ingestelde of gelaste actio mandati. Hier hebben
we verdedigd dat deze bekrachtiging mogelijk is (nr. 5)
en in casu door de feitenrechter had moeten zijn
aangenomen (nr. 6).

Deze bekrachtiging moet gebeuren binnen de oor-
spronkelijke verjaringstermijn van de actio mandati
(nr. 7) en vóór er een vonnis is over de ontvankelijk-
heid van de vordering (nr. 8). Bekrachtiging is ook nog
mogelijk nadat de tegenpartij tijdens het geding de
afwezigheid van een beslissing van de AV heeft opge-
worpen, al moet de bekrachtiging dan binnen een
redelijke termijn gebeuren (nr. 13). Bekrachtiging in
hoger beroep is in de regel enkel mogelijk indien voor
het eerst in hoger beroep de onbevoegdheid wordt
opgeworpen (nr. 13).

Indien - quod plerumque fit - de vennootschap door
een advocaat wordt vertegenwoordigd, wordt er ver-
moed dat de AV een geldige beslissing heeft genomen,
totdat de verwerende bestuurder het tegenbewijs levert
(nr. 12). In de andere gevallen kunnen de tegenpartij
(nr. 9) of de rechter (nr. 10) vragen om een legitimatie
of een bekrachtiging binnen een redelijke termijn, bij
gebreke waarvan de vordering onontvankelijk moet
worden verklaard.

Ook hebben we erop gewezen dat de tegenpartij haar
recht om de bevoegdheid van een (eenzijdige)
vertegenwoordigingshandeling in vraag te stellen kan
“verwerken” indien dit niet binnen een redelijke ter-
mijn gebeurt (nr. 10). Deze redelijke termijn moet
worden beoordeeld vanuit een normale vertegen-
woordigingspraktijk en het gedrag van de tegenpartij.
Dit heeft vooral belang indien de bevoegdheid zou
worden opgeworpen op een ogenblik dat een geldige
bekrachtiging niet langer mogelijk is. Voor de actio
mandati betekent het vooral dat de afwezigheid van
een beslissing van de AV niet langer kan worden
opgeworpen nadat er een vonnis in kracht van ge-
wijsde is dat de vordering onontvankelijk verklaart.

93. Zie b.v. Cass. 6 februari 1953, R.P.S. 1953, concl. HAYOIT
DE TERMICOURT, noot P.D., Pas. 1953, I, 436; Cass. 7 maart 1969, Pas.
1969, I, 602.
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15. Evaluatie – De mogelijkheid van een initiatief door
het bestuur dat later bekrachtigd wordt door de AV,
geeft de vennootschap de mogelijkheid kort op de bal
te spelen bij de verdediging van haar rechten. De
drempel die de verplichte beslissing van een AV op-
werpt voor het instellen van een actio mandati wordt
daarmee een stuk verlaagd. Het beroepsarrest dat
aanleiding gaf tot de geannoteerde beslissing illustreert
echter dat de rechtspraak - ten onrechte - vaak wan-
trouwig staat t.a.v. de mogelijkheid van bekrachtiging
van onbevoegd ingestelde vorderingen.

De vraag kan worden gesteld of de verplichte beslis-
sing van de AV niet best kan worden afgeschaft. Door
de mogelijkheid om kwijting te verlenen, heeft de AV
reeds een beslissende invloed op de aansprakelijkheid
van zittende en gewezen bestuurders. De bijkomende
verplichting om de AV te laten beslissen tot het instel-
len van de vordering, leidt in de praktijk vooral tot
vertragingsmanœuvres en chicanes door de verwe-
rende bestuurders, die bijna altijd voormalige bestuur-
ders zijn. De dam die de verplichte beslissing van
de AV opwerpt tegen lichtzinnige onderlinge aan-
sprakelijkheidsvorderingen binnen het zittende be-
stuur, weegt hiermee vergeleken niet zwaar genoeg
door als verantwoording. Indien bestuurders elkaar het
leven zuur willen maken, zullen ze hiervoor ook wel
andere juridische middelen vinden dan een actio
mandati (94). De belangrijkste betrachting van de wet-
gever toen hij een beslissing van de AV invoerde was
niet zozeer het ontnemen van dit recht aan het bestuur.
Wel stond voorop ervoor te zorgen dat de actio
mandati ook tegen de wil van het zittende bestuur zou
kunnen worden ingesteld, en vooral te verhinderen dat
zonder toestemming van de AV door afstand of dading
de vordering zou worden onmogelijk gemaakt(95). Een
systeem waarin de beslissing tot het instellen van de
actio mandati een concurrerende bevoegdheid is van
het bestuur en de AV komt aan deze betrachting
tegemoet.

De lege ferenda willen we daarom pleiten voor een
regel dat het bestuur de actio mandati kan instellen
zonder dat een beslissing van de AV is vereist, maar
met uiteraard nog altijd de mogelijkheid voor de AV
om kwijting te geven. Daarnaast moet de AV nog altijd
de mogelijkheid behouden om zoals onder het vige-
rende recht, zelfs tegen de wil van het zittende bestuur
in, de actio mandati in te stellen, eventueel d.m.v. van
een bijzondere lasthebber.

Joeri Vananroye

94. Illustratief is een vonnis waarbij twee zaakvoerders van een BVBA met
gelijke stemkracht in de AV in het kader van een aanslepend conflict
wederzijds minderheidsvorderingen instellen (Kh. Kortrijk 19 februari
2003, T.R.V. 2003, 417, noot J. VANANROYE). Hier is bovendien de
kwijting niet tegenwerpelijk, zodat de AV helemaal buitenspel wordt
gezet.

95. Zie J. GUILLERY, Des sociétés commerciales en Belgique, Brussel, Bruylant,
1882, II, 392-393; J.-M. MARX, De la responsabilité des administrateurs
dans les sociétés anonymes, Brussel, Larcier, 1932, p. 58, nr. 25.
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BESTUURSAANSPRAKELIJKHEID - T.A.V. FISCUS -
NIET-DOORSTORTEN BEDRIJFSVOORHEFFING -
ONTTREKKING ACTIVA EN BEMOEILIJKEN
INVORDERING VENNOOTSCHAPSBELASTING - AAN-
SPRAKELIJK VOOR GEDERFDE BELASTING-
INKOMSTEN - OORZAKELIJK VERBAND

De fiscus kan een schadevergoeding eisen voor gederfde
belastinginkomsten van de zaakvoerder van een BVBA
indien de zaakvoerder zichzelf en de BVBA op straf-
bare wijze een kunstmatig krediet heeft verschaft door
het systematisch niet-doorstorten van de ingehouden
bedrijfsvoorheffing, indien hij activa aan het onder-
pand van de schuldeisers heeft onttrokken en indien hij
door geen boekhouding te hebben gehouden, een cor-
recte invordering van de vennootschapsbelasting heeft
bemoeilijkt. Het is hier niet correct te zeggen dat er geen
oorzakelijk verband zou zijn tussen de schade van de
fiscus en het wederrechtelijk handelen omdat deze
schade zijn oorsprong zou vinden in het niet-voldoen
van de belastingschulden van de vennootschap.

Belgische Staat t./ L.H.

[...]

Overwegende dat het bestreden vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen de dato 27 juni
2003 in hoofde van verwezene op strafgebied in kracht
van gewijsde is getreden;

dat verwezene schuldig werd verklaard aan de hem ten
laste gelegde feiten, namelijk, onder meer, als dader/
mededader :

B.I. tussen 15 juni 1998 en 11 januari 2002, op niet
nader te bepalen data,
Als zaakvoerder en feitelijk verantwoordelijke van de
B.V.B.A. [...] International, failliet verklaard bij vonnis
van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de
dato 10 januari 2002, met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, de boeken of bescheiden,
bedoeld in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding
en de jaarrekening van de ondernemingen, geheel of
gedeeltelijk te hebben doen verdwijnen, namelijk de
ingaande en uitgaande facturen, de bankrekening-
uittreksels en de klanten- en leveranciersadministratie;


