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Geachte Confrater, 
 
Betreft: Regeling van de nietigheid van besluiten van organen van 

rechtspersonen – aandachtspunten voor de commissaris 
 
 

1. Context 
 
Het oude Wetboek van vennootschappen (hierna “W. Venn.”) bevatte een 
specifieke regeling inzake de nietigheid van besluiten van de algemene 
vergadering. Deze regeling was verspreid over artikel 64 (nietigheidsgronden) en 
artikelen 178 tot 180 (procedure). Het W. Venn. bevatte echter geen enkele 
bepaling over de nietigheid van besluiten van andere organen, noch over de 
nietigheid van een stem. De rechtspraak ontwikkelde deze nietigheid naar 
analogie met de bepalingen van artikel 64 W. Venn. 
 
Omwille van de rechtszekerheid heeft de wetgever beslist om in het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) de artikelen 2:42 en 2:43 in te 
voeren die betrekking hebben op de nietigheidsgronden voor besluiten van 
organen of besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders, alsook 
op de nietigheid van de stemmen. Daarnaast regelen de artikelen 2:44 tot 2:48 
WVV de procedure en de gevolgen van nietigheid. 
 
Met betrekking tot de verjaringstermijn voor de vordering tot nietigverklaring, 
bepaalde artikel 198 W. Venn. dat de vordering tot nietigverklaring van een besluit 
van de algemene vergadering verjaard was na het verstrijken van een termijn van 
zes maanden te rekenen van de dag waarop het bestreden besluit kon worden 

 
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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tegengeworpen aan degene die de nietigheid inriep of waarop hij er kennis van 
had gekregen. 
 
Vanuit hetzelfde streven naar rechtszekerheid voorziet artikel 2:143, § 4, tweede 
lid WVV voortaan in één enkele verjaringstermijn van 6 maanden voor alle 
rechtsvorderingen tot nietigverklaring van besluiten van organen van 
rechtspersonen. 
 
 

2. Analyse 
 

2.1. Toepassingsgebied 
 
Artikel 2:42 WVV is van toepassing op alle besluiten van organen2 van 
rechtspersonen. Deze terminologie heeft meer bepaald betrekking op3: 
 

- de algemene vergadering; 
- het bestuursorgaan; 
- de bij rechterlijke beslissing aangestelde voorlopig bewindvoerder; 
- de vereffenaar(s). 

 
Hoewel de algemene vergadering van obligatiehouders geen orgaan is, zijn de 
regels betreffende nietigheid van besluiten en stemmen met de nodige 
aanpassingen toch op deze algemene vergadering van toepassing. 
 
Uitgesloten zijn echter: de commissaris (en het college van commissarissen), de 
lasthebbers, de afzonderlijke leden van collegiale bestuursorganen zonder 
vertegenwoordigingsbevoegdheid4. 
 
Deze bepaling is van toepassing op vennootschappen, verenigingen en stichtingen 
met rechtspersoonlijkheid.  

 
2 Voor het onderscheid van organen op basis van hun functie, cf. T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité 

des sociétés, Tome I, Diegem, Kluwer, Éditions juridiques, Belgique, 1996, p. 702-703, nr. 928 
(vrije vertaling): “(…).” Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de overlegorganen, de 
bestuursorganen (of organen belast met het bestuur), de vertegenwoordigingsorganen, de 
controleorganen en de vereffeningsorganen. (...) (iv) De controleorganen – De controleorganen 
zijn de commissarissen-revisoren. (…). Zij hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid ten 
opzichte van derden.” 

3 Het auditcomité kan niet als een orgaan worden beschouwd omdat het geen 
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. 

4 Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer, nr. 54-3119/001, p. 52. 
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2.2. Nietigheidsgronden 

 
Artikel 2:42 WVV voorziet in vier nietigheidsgronden voor een besluit van een 
orgaan of van de algemene vergadering van obligatiehouders:  
 

a) Wegens enige onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand 
komt, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid hetzij de 
beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden, hetzij met 
bedrieglijk opzet is begaan:  
 
worden meer bepaald bedoeld de onregelmatigheden die betrekking 
hebben op de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene 
vergadering, de opzegging, de mededeling van documenten, de 
samenstelling van de vergadering en het verloop van de beraadslagingen5. 

 
b) Wegens rechtsmisbruik, misbruik, overschrijding of afwending van 

bevoegdheid: 
 

Met het begrip “overschrijding van bevoegdheid” wordt bedoeld de 
besluiten genomen door een orgaan buiten de sfeer van zijn bevoegdheid, 
alsook de besluiten die een dwingende bepaling zouden schenden6.  
 
Het begrip “afwending van bevoegdheid” omvat besluiten die geacht 
worden privébelangen te dienen ten koste van de belangen van de 
vennootschap. Worden aldus bedoeld, misbruik van stemrecht door de 
vennoten, aandeelhouders, obligatiehouders of leden, alsook misbruik of 
afwending van hun bevoegdheden door de algemene vergaderingen of de 
bestuursorganen7. 

 
Ten slotte hebben de begrippen “rechtsmisbruik” en “bevoegdheids-
misbruik” betrekking op het geval van een orgaan dat zijn recht of zijn 
bevoegdheid zo zou uitoefenen dat de grenzen van de normale uitoefening 

 
5 J. MALHERBE et al., Droit des sociétés, 5de ed., Brussel, Larcier, 2020, p. 379. 
6 Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 

houdende diverse bepalingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2017-2018, nr. 54-
3119/001, p. 53. 

7 Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2017-2018, nr. 54-
3119/001, p. 53. 
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van dat recht of die bevoegdheid door een voorzichtig en vooruitziend 
persoon kennelijk worden overschreden8.  

 
c) Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens 

een wettelijke bepaling die niet in het WVV is opgenomen en, buiten deze 
onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of 
meerderheidsquorum vereist voor de besluiten ter algemene vergadering 
niet zou zijn bereikt; 

 
d) Wegens enige andere in het WVV vermelde reden: 

 
Worden meer bepaald bedoeld de bepalingen van het Wetboek die 
voorzien in een bijzonder verslag van het bestuursorgaan, van de 
commissaris/bedrijfsrevisor, vaak voorafgaand aan de algemene 
vergadering. 

 
Artikel 2:43, eerste lid WVV regelt de nietigheid van stemmen en bevestigt dat de 
gronden waarop een stem nietig kan worden verklaard dezelfde zijn als die van 
rechtshandelingen (bijv. wilsgebreken). De nietigheid van de stem brengt de 
nietigheid mee van het besluit indien de eiser aantoont dat de nietige stem de 
beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden. 
 
Ten slotte voorziet het tweede lid van dezelfde bepaling uitdrukkelijk in de situatie 
van misbruik van minderheid: “Wanneer een minderheid van de stemgerechtigden 
haar stemrecht misbruikt derwijze dat een vergadering niet in staat is een besluit 
te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan de rechter, 
op vordering van een lid van de betrokken vergadering of van de rechtspersoon, 
zijn uitspraak laten gelden als een stem uitgebracht door die minderheid.” 
 
Dit artikel betreft de situatie waar een besluit niet tot stand kan komen, in 
tegenstelling tot de andere nietigheidsgronden die betrekking hebben op de 
situatie waarbij reeds een besluit tot stand is gekomen. 
 

2.3. Procedure en gevolgen 
 

Terwijl artikel 178 W. Venn. “elke belanghebbende” toeliet om de in artikel 64 van 
hetzelfde Wetboek bedoelde vordering tot nietigverklaring in te stellen, beperkt 
artikel 2:44 WVV deze mogelijkheid. Overeenkomstig deze bepaling kunnen eisen 
tot nietigverklaring voortaan immers alleen nog worden ingesteld door “de 

 
8 X. DIEUX, “Nouvelles observations sur l’abus de majorité ou de minorité dans les personnes 

morales fonctionnant selon le principe majoritaire”, RGDC 1998, p.13. 
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rechtspersoon of een persoon die belang heeft bij de naleving van de rechtsregel 
die niet is nagekomen”.  
 
Deze nieuwe formulering houdt in dat een derde de vordering tot nietigverklaring 
kan instellen indien de niet-nagekomen rechtsregel tot doel had hem te 
beschermen.   
 
De vordering tot nietigverklaring moet worden ingesteld tegen de vennootschap 
(art. 2:45 WVV).  
 
Indien dringende redenen dit rechtvaardigen, kan de eiser tot nietigverklaring op 
grond van artikel 2:46 WVV in kort geding de opschorting van de tenuitvoerlegging 
van het bestreden besluit verzoeken. Naast de spoedeisendheid van een 
dergelijke maatregel moet de eiser, volgens de bewoordingen van artikel 2:46 
WVV, aantonen dat “de aangevoerde middelen de nietigverklaring van het 
bestreden besluit prima facie kunnen verantwoorden”. De rechter in kortgeding 
zal moeten aangeven dat de opschorting slechts van kracht zal zijn totdat de 
rechter ten gronde uitspraak doet over het verzoek tot nietigverklaring. 
 
De beschikking in kort geding en het vonnis van nietigverklaring hebben in principe 
gevolg ten aanzien van allen. Ten aanzien van personen die geen partij waren in 
het geding, hebben ze slechts gevolg vanaf de bekendmaking van de uitspraak op 
de wijze bepaald in artikel 2:47, § 2 WVV.   
 
Volgens artikel 2:48 WVV, overeenkomstig het gemeen recht en onder 
voorbehoud van schadevergoeding ten gunste van de eiser en ten laste van de 
persoon die verantwoordelijk is voor het gebrek of het misbruik, worden de 
rechten die derden te goeder trouw jegens de rechtspersoon hebben verkregen 
door de nietigheid van het besluit niet aangetast. De goede trouw moet zowel in 
subjectieve zin (de derden kenden het gebrek niet waarmee het besluit is 
aangetast) als in objectieve zin (zij werden niet verondersteld het gebrek te 
kennen) worden begrepen. Anders dan voor de toepassing van artikel 180  
W. Venn., is de bescherming van derden te goeder trouw niet afhankelijk van een 
beslissing van de rechter. 
 
Ten slotte worden, in het belang van de rechtspersoon, de leden van de 
bestuursorganen van de bescherming van derden te goeder trouw uitgesloten 
wanneer zij, in die hoedanigheid, rechten jegens de vennootschap hebben 
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verkregen. Worden inzonderheid geviseerd de besluiten over hun benoeming, 
kwijting of remuneratie9. 
 
Artikel 2:47, § 2 WVV verduidelijkt dat het uittreksel uit de in kracht van gewijsde 
gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de opschorting 
of de nietigheid van een besluit wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de 
rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt 
tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de 
artikelen 2:7 en 2:13 WVV. Dat uittreksel vermeldt de naam en de zetel van de 
rechtspersoon, alsook de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft 
gewezen. 
 

2.4. Verjaring 
 
De verjaringstermijn bedraagt zes maanden te rekenen van de dag waarop de 
bestreden besluiten kunnen worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid 
inroept of van de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen (art. 2:143, § 4, 
tweede lid WVV).  
 
 

3. Aandachtspunten 
 
Zoals hierboven werd geanalyseerd (cf. punt 2.1.), vallen de besluiten van de 
commissaris of van het college van commissarissen niet onder deze 
nietigheidsregeling. 
 
Toch is het belangrijk om voor ogen te houden dat de aansprakelijkheidsvordering 
nog steeds verjaart door verloop van vijf jaren (art. 2:143, § 1, vierde streepje 
WVV). Zodra de verjaringstermijn van de  vordering tot nietigverklaring is 
verstreken, kunnen belanghebbenden immers hun toevlucht nemen tot de 
aansprakelijkheidsvordering om schadevergoeding te verkrijgen. Bovendien heeft 
deze laatste vordering een ruimer toepassingsgebied, aangezien het volstaat dat 
de eiser het bestaan van een fout, van schade en van een oorzakelijk verband 
tussen beide bewijst. 
 
Het is dus des te belangrijker dat de commissaris bijzondere aandacht schenkt aan 
het bestaan van eventuele overtredingen in het kader van deze verrichtingen (art. 
3:75, § 1, 9° WVV). 

 
9 Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 

houdende diverse bepalingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2017-2018, nr. 54-
3119/001, p. 56. 
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De uitbreiding van het toepassingsgebied van deze procedure zal een impact 
hebben op de door de commissaris uit te voeren controlewerkzaamheden.  
 
Momenteel wordt er bestudeerd wat de gevolgen van deze uitbreiding van het 
toepassingsgebied zijn op de aansprakelijkheid van de commissaris alsook op zijn  
controlewerkzaamheden.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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