
 

Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be          | 1 

 

MEDEDELING1 2019/22 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV     10.12.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een 

overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een 
vennootschap 

 
In een arrest nr. 242.136 van 24 juli 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat 
“de ondertekening van een offerte in het kader van een openbare 
aanbestedingsprocedure niet onder het dagelijks bestuur van een vennootschap 
valt.  

Bij ontstentenis van een bijzonder mandaat die hem daartoe machtigt, kon de 
persoon [NVDR: die de offerte namens de vennootschap heeft ondertekend] de 
tussenkomende partij niet verbinden door het ondertekenen van een offerte zoals 
die welke in casu ter discussie staat, zodat die offerte bij de beoordeling van de 
regelmatigheid ervan had moeten worden afgewezen.”2 (vrije vertaling) 

In het aan de Raad van State voorgelegd geval werd de offerte ondertekend door 
een gevolmachtigde die geen lid van het bestuursorgaan is en bovendien niet door 
de algemene vergadering gemachtigd is om in te schrijven voor overheids-
opdrachten. Volgens het arrest van de Raad van State zou een persoon belast met 
het dagelijks bestuur een offerte kunnen ondertekenen indien hij bovendien door 
de algemene vergadering, en niet door het bestuursorgaan, regelmatig 
gemachtigd is om in te schrijven voor overheidsopdrachten.  
 

                                                      
1 Via mededelingen 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. 

2 https://www.icci.be/nl/rechtspraak/jurisprudence-detail-page/arrest-van-de-raad-van-state-
van-24-juli-2018-n-242-136  
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Om geldig te zijn, moet de offerte van een vennootschap in het kader van een 
overheidsopdracht dus noodzakelijkerwijs worden ondertekend door een persoon 
of personen die regelmatig gemachtigd is/zijn om in te schrijven. In dit verband 
dient te worden verwezen naar de statuten van de vennootschap of naar een 
overeenkomstig besluit van een algemene vergadering van deze vennootschap. In 
het algemeen wordt deze inschrijvingsbevoegdheid door de statuten toegekend 
aan twee leden van het bestuursorgaan of zelfs aan de enige bestuurder van de 
vennootschap. In voorkomend geval zou de algemene vergadering een specifiek 
mandaat kunnen toekennen aan een persoon of personen waarvan de 
bevoegdheden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zouden 
moeten zijn geweest. 
 
Gelieve de nodige aandacht te schenken aan de naleving van voormelde 
inlichtingen.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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