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Nietigheid van besluiten van organen van de n.v. 

Preadvies van Prof. Mr. W. C.L. Grinten 

§ 1. INLEIDING 

1. De organen van de n. v. 

Het Nederlandse recht geeft in het Wetboek van Koophandel ( artt. 
36-56h, in totaal 122 artikelen) een aantal rechtsregels omtrent de 
organisatie van de n.v. 1 • 

De wettelijke regeling van de n.v. houdt in beginsel dwingend recht in 
(art. 37d W.v.K.). Afwijking van de gestelde regels is slechts toegelaten, 
indien en voor zover dit uit de bepalingen zelf blijkt. 

De term "orgaan van de n.v." wordt door de wet niet gebezigd. De 
wet spreekt over de algemene vergadering, over bestuur, over toezicht. 
De wet schrijft dwingend voor, dat de n.v. een algemene vergadering 
moet hebben, aan welke de wet bepaalde bevoegdheden dwingend toe
kent. Voorts gaat de wet er van uit, dat elke n.v. een bestuur heeft. Om
trent het toezicht laat de wet meer vrijheid. De wet geeft regels voor 
commissarissen, doch laat volledig de vrijheid of er commissarissen 
zullen zijn. 

De term orgaan van een n.v. of van een rechtspersoon heeft in de 
Nederlandse rechtsliteratuur een weinig vaste inhoud. Dit hangt samen 
met het ambivalente gebruik van deze term. Enerzijds wordt deze term 
gebezigd als aanduiding van de personen wier handelen- in het bijzonder 
onrechtmatig handelen - geldt als handelen van de rechtspersoon. Een 
duidelijk voorbeeld geeft Hoge Raad 10 juni 1955, · N.J. 1955, 552. 
Anderzijds wordt de term gebruikt ter aanduiding van personen of 
colleges, die in de wettelijke of statutaire structuur van de rechtspersoon 
een rol spelen. Met dit laatste orgaanbegrip hebben wij van doen in het 
kader van ons onderwerp. 

De n.v. naar Nederlands recht moet als organen hebben de algemene 
vergadering van aandeelhouders en het bestuur. Tussen deze organen 
bestaat niet een hiërarchische verhouding. Het bestuur heeft zelfstandige 

1 In het kader van de nieuwe codificatie van het Nederlands privaatrecht is bij wet van 
12 mei 1960 het tweede boek van het nieuw B.W. vastgesteld. Dit boek is getiteld Rechts
personen. In de derde titel van dit boek wordt de n.v. behandeld. De wettelijke regeling van 
de n.v. is echter niet fundamenteel gewijzigd. De meeste bepalingen zijn zonder meer uit de 
geldende wetgeving overgenomen. Een belangrijk verschil met de geldende wetgeving is 
echter, dat de regeling van de n.v. een onderdeel gaat uitmaken van de regeling van rechts
personen. De wet geeft algemene bepalingen over rechtspersonen, welke mede gelden voor 
de n.v. Het is niet te verwachten, dat de nieuwe wettelijke regeling op korte termijn in wer
king zal treden. 
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bevoegdheden. De algemene vergadering kan het bestuur geen instructies 
geven omtrent het bestuur van de zaken der vennootschap en haar ver
tegenwoordiging. Ook de bevoegdheden die statutair aan het bestuur 
zijn opgedragen, komen hem autonoom toe (H.R. 21 jan. 1955, N.J. 
1959, 49). De bestuurder is naar Nederlandse rechtsbeschouwing niet 
lasthebber van de n.v. of gevolmachtigde van de n.v. De bestuurder is 
vertegenwoordiger van de n.v. krachtens wet en statuten, niet krachtens 
een hem gegeven volmacht. Het bestuur van de n.v. kan uit één persoon 
bestaan. Ook kan een n.v. slechts één aandeelhouder hebben. Dit laatste 
komt in de praktijk vrij frequent voor. 

De n.v. kan daarnaast andere organen hebben. In de wet worden 
de commissarissen genoemd als functionarissen, die in de statutaire 
structuur van de n.v. een bepaalde functie krijgen toebedeeld. De wet 
spreekt van commissaris of commissarissen, niet van college of raad van 
commissarissen. De voor de rechtspositie van de n.v. relevante bevoegd
heden van commissarissen zijn echter bevoegdheden die aan com
missarissen gezamenlijk toekomen. Hierbij past het om aan te nemen, 
dat de commissarissen gezamenlijk een college vormen, en dat dit college 
kan worden aangemerkt als orgaan van de n.v. 

Gesteld kan worden, dat de wet drie organen van de n. v. kent - de 
algemene vergadering van aandeelhouders, het bestuur en het college 
van commissarissen - waarvan er twee imperatief aan iedere n. v. zijn 
voorgeschreven, terwijl het commissariaat facultief is gesteld. 

Statutair kan een n.v. ook andere organen hebben. De wettelijke 
regeling van de n.v.laat een zekere partij-autonomie in de structuur van 
de n.v. toe. Vermelding verdienen de navolgende bijzondere organen, die 

.in de praktijk van het Nederlandse n.v.-recht worden gebezigd. 
V ooreerst vergaderingen van houders van aandelen van bepaalde 

soort. Vele Nederlandse nn.vv. kennen naast gewone aandelen priori
teitsaandelen, waaronder worden verstaan aandelen waaraan bijzondere 
zeggenschapsrechten zijn verbonden, in het bijzonder rechten tot het 
opmaken van een bindende voordracht. Deze bijzondere zeggenschap 
wordt toegekend aan de vergadering van houders van deze aandelen. 
Een aantal nn.vv. kent voorts preferente aandelen aan welke bij voorrang 
boven de andere aandelen een gefixeerd recht op winstuitkering is toege
kend. Sommige van deze vennootschappen kennen vergaderingen van 
deze aandeelhouders, waarbij de statuten bepalen, dat voor wijziging van 
de rechtspositie van deze aandeelhouders, de goedkeuring nodig is van 
deze vergadering. 

Een in de Nederlandse praktijk niet zelden voorkomende figuur is 
voorts .de gedelegeerde commissaris. De gedelegeerde commissaris moet 
als orgaan van de n.v. worden. aangemerkt, indien hij statutair eigen 
bevoegdheden heeft. Zo is niet ongebruikelijk, dat in de statuten de 
goedkeuring van de gedelegeerde commissaris wordt vereist voor bepaal
de bestuurshandelingen. De term "gedelegeerde commissaris" is minder 
gelukkig. Zijn bevoegdheid berust niet op delegatie door het college van 
commissarissen, doch rechtstreeks op een statutaire voorziening. 
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Tenslotte moge worden gereleveerd, dater-zij het weinige- nn.vv. 
zijn, wier statuten een college kennen bestaande uit bestuurders en com
missarissen. Bepaalde beslissingen - b.v. vaststelling van. het bedrag 
der reserveringen, voorstel tot statutenwijziging van de n.v. - worden 
statutair aan dit college opgedragen. 

Een limitatieve opsomming van de organen van de n.v. is hiermede 
niet gegeven. Een limitatieve opsomming is ook niet mogelijk. De wet 
geeft een- zij het beperkte- ruimte aan de partij-autonomie voor de 
structuur van de n. v. Binnen deze ruimte kunnen de statuten bijzondere 
organen creëren. 

2. Het besluit 

Het begrip besluit in het kadet van het n.v.-recht is moeilijk in een 
strak omlijnde definitie te vatten. Gesteld kan worden, dat een besluit 
is een rechtshandeling van een orgaan van de n. v. Besluiten zijn op 
rechtsgevolg gerichte beslissingen. Men kan het besluit aanduiden als 
een interne rechtshandeling. Het besluit bepaalt de rechtspositie van 
eri in de n.v. 

Het besluit moet worden onderscheiden van het externe handelen van 
de n.v. De bestuurders van de n.v. die ten name van de n.v. kopen en 
verkopen, nemen geen besluiten. 

Bij besluiten denkt men primair aan beslissingen waartoe vergaderende 
personen die als college bijeen zijn, komen. Wellicht kan men stellen, 
dat dit het normaaltype van een besluit is. Het begrip besluit moet echter 
niet op deze wijze worden beperkt. Ook de algemene vergadering welke 
uit één persoon bestaat, neemt besluiten; 

Ter nadere bepaling van het rechtskarakter van het besluit lijkt het 
wenselijk niet in abstracta van besluiten te spreken, doch het besluit te 
relateren aan de organen van de n. v. 

Het orgaan bij uitstek, dat in het kader van de n.v. besluiten neemt; 
is de algemene vergadering van aandeelhouders. Het handelen van de 
algemene vergadering is noodzakelijk het nemen van een besluit. De 
wettelijke regeling van de n.v. bezigt de term besluit slechts in verband 
met de algemene vergadering. 

De rechtsgevolgen van besluiten van de algemene vergadering zijn van 
zeer uiteenlopende aard. Bij een benoemingsbesluit wordt bindend vast
gesteld de contractswil van de n.v., bij een besluit tot vaststelling van de 
balans en de winst- en verliesrekening worden de vermogenspositie en de 
resultaten van de n.v. voor de verhoudingen in de n.v. bindend vastge
steld, bij een besluit tot statutenwijziging wordt de structuur van de n.v. 
veranderd, bij een besluit tot machtiging wordt het bestuur bevoegdheid 
toegekend bepaalde rechtshandelingen voor de n.v. te verrichten. 

Het besluit is in de Nederlandse rechtsliteratuur wel voorgesteld als 
een overeenkomst van aandeelhouders 1 . Tegen deze voorstelling van 

1 Zie laatstelijk Mr. H. J. C. TER KUILE, Studiekring Prof. Mr. J. 0/Jerhaus, reeks Handels
recht n°. 2, Besluitvorming en de bekrachtiging van onbevoegdelijk genomen besluiten van 
de naamloze vennootschap. 
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zaken bestaat echter belangrijke bedenking. ·Het besluit is niet gericht 
op het doen ontstaan van verbintenissen tussen aandeelhouders. Een 
besluit bepaalt de rechtspositie van en de rechtsverhoudingen in de n.v. 
De eigen aard van het besluit wordt miskend, indien het als overeenkomst 
wordt opgevat. V oor het besluit gelden eigen rechtsregels, welke niet 
samenvallen met de regels van het overeenkomstenrecht. In het bijzonder 

· gelden eigen rechtsregels voor nietigheid en aantasting van besluiten, 
aan welk onderwerp dit preadvies is gewijd. De heersende opvatting in 
de Nederlandse rechtsliteratuur is, dat het besluit niet een overeenkomst. 
is. 

In de Nederlandse rechtspraak en literatuur is gedurende een reeks van 
jaren voorgedragen, dat het besluit een rechtshandeling tot uitvoering 
van een overeenkomst- t.w. de oprichtingsovereenkomst van de n.v.
zou zijn. In de recente literatuur wordt deze opvatting gewoonlijk afge
wezen. en in de moderne rechtspraak wordt zij niet meer naar voren 
gebracht. Tegen deze opvatting wordt aangevoerd, dat de rechtshandeling 
van oprichting van de n.v. niet een overeenkomst is en voorts dat deze 
rechtshandeling is uitgewerkt met de totstandkoming van de n.v. Md 
het oprichten is de n.v. geworden tot zelfstandig rechtssubject. De beslui
ten betreffen de gedaante en de functionering van dit rechtssubject Een 
rechtstreekse relatie tussen de besluiten en de oprichtingshandeling is 
niet aanwezig. · 

Het besluit kan worden voorgesteld als een partijbeslissing; de n.v. 
zelf zou handelen in en door het besluit. Tegen deze voorstelling van 
zaken kan echter de bedenking worden gemaakt dat n.v. en orgaan niet 
geheel moeten worden vereenzelvigd. Het besluit van de aandeelhouders
vergadering heeft wel rechtsgevolg voor de n.v. doch daarom is het nog 
niet noodzakelijk om het besluit als een handeling van de n. v ~ zelf te 
beschouwen. De handelende personen bij het besluit zijn de stemmende 
aandeelhouders. De vraag is of hun gezamenlijk handelen rechtens kan 
worden beschouwd als een handelen van de n.v. De bestuurder die ten 
name van de n.v. koopt, vertegenwoordigt de n.v.; de koop geldt rechtens 
als rechtshandeling van de n. v. De stemmende aandeelhouder heeft 
echter niet een vertegenwoordigende functie. 

Naast deze meer pdncipiële bedenking kan worden aangevoerd, dat 
de herleiding van het besluit tot de categorie partijbeslissingen ons niet 
verder brengt. De partijbeslissing is in het Nederlands recht niet een 
duidelijk bepaalde rechtsfiguur met bepaalde daaraan verbonden rechts
gevolgen. Het heeft m.i. weinig zin te pogen om de rechtsfiguur van het 
besluit in het rechtspersonenrecht onder te brengen onder een meer 
omvattende categorie van rechtshandelingen. De begripsvorming in het 
recht wordt veeleer bevorderd, indien het besluit als een rechtsfiguur 
van eigen aard wordt gezien, waarvoor eigen, bijzondere rechtsregels 
gelden. 

In de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende organen van de 
n.v. berusten de voornaamste bevoegdheden die betrekking hebben op 
de interne rechtsverhoudingen in de n.v., bij de algemene vergadering 
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van aandeelhouders. Kwesties omtrent nietigheid en aantastbaarheid van 
besluiten hebben zich in de rechtspraak voornamelijk voorgedaan ten 
aanzien van besluiten van çle algemene vergadering. De mogelijkheid 
tot inroeping van nietigheid van andere besluiten wordt echter door de 
Hoge Raad aanvaard (1 april 1949, N.J. 1949, 465). Het nieuwe B.W. 
verklaart de bepalingen omtrent nietigheid van besluiten van de algemene 
vergadering van overeenkomstige toepassing op besluiten genomen door 
andere organen (art. 2.1.9a). Omtrent de besluiten van andere organen 
moge ik enkele opmerkingen maken. 

Ook met betrekking tot het bestuur als orgaan van de n.v. kan men 
van besluiten spreken. De Nederlandse wet belast het bestuur van de 
n.v. met het besturen van de zaken der vennootschap, met het beheren 
van haar vermogen en met haar vertegenwoordiging in en buiten rechte. 
Doch tegelijk zegt de wet, dat iedere bestuurder de n.v. vertegenwoordigt. 
De vertegenwoordiging van de n.v. is op zichzelf geen besluit. De rechts
geldigheid· van de door de bestuurder namens de n.v. gestelde rechts
handeling is ook niet afhankelijk van de geldigheid van bestuursbesluiten. 
De geldigheid van de vertegenwoordiging van de n.v. wordt door de 
rechtsregeling van de vertegenwoordiging, niet door de rechtsregels van 
het besluit beheerst. 

Bestuursbesluiten zullen vooral voorkomen bij meerhoofdige besturen. 
Het bestuurscollege neemt besluiten betreffende de organisatie van de 
onderneming, het aangaan van bepaalde transacties, het opmaken van 
de jaarstukken, het bijeenroepen van de algemene vergadering. Ook bij 
een eenhoofdig bestuur is een besluit denkbaar. Van een besluit kan 
worden gesproken, indien de bestuurder beslissingen neemt, welke rechts
gevolg hebben voor de verhoudingen in de n.v. Men denke b.v. aan het 
geval, dat voor overdracht van aandelen goedkeuring van het bestuur 
is vereist. 

In het algemeen zijn de bestuursbesluiten als rechtshandeling niet 
belangrijk. Het bestuur vindt zijn voornaamste taak in de leiding van 
de onderneming van de n.v. De besluiten van het bestuur in dit verband 
genomen hebben slechts rechtseffect voor de individuele bestuurders, 
die zich naar deze besluiten hebben te richten. De buiten het bestuur 
tredende besluiten zijn uitzondering. 

Het college van commissarissen neemt eveneens besluiten. De onder
werpen waaromtrent het college kan beslissen, zijn echter in het algemeen 
weinig in aantal. Het toezicht dat de wet aan commissarissen toedenkt, 
bestaat in het algemeen niet in het verrichten van rechtshandelingen. Een 
bevoegdheid die statutair veelvuldig aan commissarissen wordt opgedra
gen, is dat het bestuur voor bepaalde rechtshandelingen van de n.v. de 
goedkeuring van commissarissen nodig heeft. Aan zulke bepalingen 
kunnen de statuten- expliciet of impliciet- externe werking toekennen, 
in dier voege dat de bestuurder de n.v. niet rechtsgeldig kan vertegen
woordigen zonder goedkeuring of machtiging van het college van com
missarissen. De vraag of een besluit van commissarissen tot goedkeuring 
of machtiging rechtsgeldig is, zal nauwelijks rijzen. Aangenomen pleegt 
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te worden, dat de n.v; .. gebonden is, indien aan de n.v. toerekenbare schijn 
van goedkeuring door commissarissen aanwezig is. 

Ook voor besluiten van commissaris~en geldt, dat cle meeste besluiten 
slechts een beperkt rechtseffect hebben. · 

Er kunnen echter aan commissarissen- en ook aan het bestuur
statutair bijzondere bevoegdheden worden toegekend, welke wel recht.
streeks van belang zijn voor de verhoudip.gen in de vennootschap. Zo 
kan aan commissarissen of aan het bestuur de bevoegdheid zijn toegekend 
tot emissie van aandelen: 

In de rechtspraak. heeft zich een geval voorgedaan waarin de rechts
geldigheid van het besluit van commissarissen werd bestreden (zie he.t 

- --bovengeciteerde arrest van .1949). 
Hetzelfde wat voor commissarissen werd opgemerkt, geldt voor de 

gedelegeerde commissaris. Zijn bijzondere bevoegdheid betreft in het 
algemeen de goedkeuring van bepaalde rechtshandelingen van de n.v. 

Met besluiten van het college van commissarissen kunnen voorts op 
één lijn. worden gesteld besluiten van colleges van bestuurders en com
missarissen. De bevoegdheden die statutair aan dez~ colleges worden 
toegekend, zijn. dezelfde welke bij andere nn.vv. aan colleges van com
missarissen zijn opgedragen. 

De besluiten van bestuur, college van commissarissen, de gedelegeerde 
commissaris, gemengde colleges van bestuurders en commissarissen 
liggen in het algemeen in het vlak van het bestuur van de zaken der ven
nootschap. Veelalleent de materiële inhoud van het besluit zich niet of 
nauwelijks tot nietigverklaring dan wel heeft niemand belang bij nietig~ 
verklaring van zulk een besluit. Hierbij komt nog, dat de wet voor deze 
besluiten- anders dan voor besluiten van aandeelhoudersvergaderingen 
-geen regels geeft omtrent het totstandkomen, terwijl ook de statuten 
veelal in dit onderwerp niet voorzien .. Slechts zelden kan worden aange
voerd, dat een besluit van deze Qolleges onregelmatig is tot stand geko
men. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat de rechts
geldigheid van besluiten van deze organen van de n.v. slechts uiterst 
zelden inzet van een rechtsstrijd is. 

Dit laatste geldt ook voor besluiten van vergadering van houders van 
aandelen van bijzondere soort. De bevoegdheden van de vergaderingen 
van houders van prioriteitsaandelen zijn gewoonlijk geen ultimatieve 
bevoegdheden die de interne rechtsverhoudingen wijzigen. Het zijn 
vooral bevoegdheden in het voorbereidende vlak, zoals bindende voor
drachten, · voorstellen tot statutenwijziging, of bevoegdheden in het 
bestuursvlak, zoals goedkeuring van bepaalde rechtshandelingen. De 
bevoegdheden van de vergadering van houders van preferente aandelen 
plegen zeer gelimiteerd te zijn. Het onderwerp is gewoonlijk, dat goed
keuring van deze vergadering vereist is voor een statutenwijziging welke 
verandering in de rechten van deze aandeelhouders brengt. 

In dit preadvies zal in het middelpunt staan het besluit van de 
algemene vergadering van aandeelhouders. Slechts aanvullend zal ik 
enkele opmerkingen maken over andere besluiten. 
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§ 2. DE NIÈTIGHEIDSGRONDEN VAN BESLUITEN 

1. Het besluit in strijd met het gemene recht 

Het besluit is een rechtshandeling. Inclien en voor zover het recht 
nietigheidsgronden voor rechtshandelingen in het algemeen kent, zullen 
deze in beginsel ook voor besluiten gelden. Een moeilijkheid is echter, 
dat de Nederlandse wetgeving in navolging van de Code Civil geen 
algemene rechtsregels voor rechtshandelingen geeft. 

In het ontwerp van de tweede titel van het derde boek van het nieuwe 
B.W. worden algemene regels voor de rechtshandelingen gegeven. Wat 
betreft nietigingsgronden van rechtshandelingen beoogt deze regeling 
het geldende recht te codificeren. 

Voor besluiten zijn de navolgende in het ontwerp vermelde nietig
heidsgronden van belang. Een rechtshandeling die door inhoud of strek
king in strijd is met de goede zeden of de openbare orde is nietig (art. 
3.2.7, eerste lid). De contouren van het begrip openbare orde en goede 
zeden zijn weinig duidelijk. Indien men openbare orde en goede zeden 
in ruime zin verstaat en als strijdig met openbare orde en goede zeden 
aanmerkt elke rechtshandeling die in strijd is met de maatschappelijke 
betamelijkheid, zou dit een nietigheidsgrond van importantie kunnen 
zijn. De Nederlandse rechtspraktijk gaat echter niet in deze richting. 
De rechtspraak geeft geen duidelijke voorbeelden, waarin nietigheid van 
het besluit is aangenomen wegens strijd met de openbare orde en goede 
zeden. 

Rechtshandelingen in strijd met een dwingende wetsbepaling zijn als 
regel nietig (art. 3.2.7, tweede lid) 1,- Gedacht moet hierbij worden aan 
dwingende wetsbepalingen die niet tot het n.v.-recht behoren. Deze 
casuspositie zal zich t.a.v. besluiten zelden voordoen, waarbij bedacht 
moet worden dat het besluit niet is een externe rechtshandeling 2

• De 
rechtspraak geeft geen voorbeelden van strijd met zulk een wetsbepaling. 

Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging of 
door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen 
(art. 3.2.10). Bedreiging en bedrog zijn nietigheidsgronden ontleend aan 
het huidige overeenkomstenrecht (art. 1359 en 1364 Ned. B.W.), met 
deze verruiming, dat volgens het ontwerp bedrog ook nietigheidsgrond 
kan zijn indien de bedrieger een ander is dan een partij bij de rechts
handeling. Misbruik van omstandigheden is in zoverre een nieuwtje, 
dat het Ned. B.W. deze nietigheidsgrond niet kent; in de rechtspraak 

1 Het ontwerp voegt hieraan toe: "Strekt echter de dwingende wetsbepaling uitsluitend 
tot bescherming van de belangen van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, 
dan is deze rechtshandeling slechts vernietigbaar". Het ontwerp gaat derhalve uit van het 
stelsel, dat eenzijdige rechtshandelingen in strijd met een dwingende wetsbepaling steeds 
van rechtswege nietig zijn, De vraag is of dit systeem bevredigend is. Verdedigbaar lijkt, dat 
bij strijd met wetsbepalingen welke uitsluitend beogen de belangen van bepaalde groepen 
van personen te beschermen, de nietigheid slechts behoort te bestaan indien deze door de 
belanghebbende wordt ingeroepen. 

2 Verdedigbaar is dat bepaalde besluiten tevens externe rechtshandeling of althans bestand
delen van een externe, rechtshandeling kunnen zijn, Men denke b.v. aan het besluit tot 
benoeming van een bestuurder. 
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is echter misbruik van omstandigheden als nietigheidsgrond van over
eenkomsten aanvaard met de constructie dat de overeenkomst in strijd 
zou zijn met de goede zeden. 

Twijfelachtig is of deze nietigheidsgronden ook voor besluiten gelden. 
Deze nietigheidsgronden hebben betrekking op gebreken in de wilsver
klaring. Het besluit zelf is echter niet een wilsverklaring, doch de resul
tante van wilsverklaringen van de stemmende aandeèlhouders. Verdedig
baar lijkt, dat· bij wilsgebreken van de stemmende aandeelhouders niet 
het besluit zelf rechtstreeks aantastbaar is, doch slechts de door deze 
aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Tengevolge van de nietigheid van 
de stemmen kan het besluit komen te vervallen. In de literatuur is het 
onderwerp weinig besproken. De rechtspraak geeft geen voorbeelden van 
toepassing van deze nietigheidsgronden. 

Tenslotte kent het ontwerp, in overeenstemming met het geldende 
recht- art. 1377 Ned. B.W. -,de mogelijkheid- dat een door de rechts
handeling benadeelde schuldeiser de nietigheid inroept. Wat besluiten 
betreft zou men kunnen denken aan een besluit tot terugbetaling van 
kapitaal, waardoor de waarborg voor schuldeisers wordt verminderd. 
Het terugbetalen van kapitaal heeft echter in het Nederlandse n.v.-recht 
een eigen regeling gekregen. Onder vigueur van de vroegere wettelijke 
regeling van het n.v.-recht heeft de Hoge Raad (20 april 1928, N.J. 
1928, 1371) over een dergelijke casus positie een arrest gewezen, waarin 
de H.R. de nietigheid van een besluit tot statutenwijziging waarbij de 
aandelen van een n.v. werden teruggebracht van f 500,- tot f 250,
heeft aangenomen. In dit- in de literatuur bestreden- arrest heeft de 
Hoge Raad de nietigheid niet op art. 1377 B.W. doen steunen, doch 
op de overeenkomst van de n.v. met ·obligatiehouders. 

De conclusie mag zijn, dat nietigheid van besluiten op grond van 
strijd met het gemene recht denkbaar is, doch dat voor de rechtspraktijk 
deze nietigheidsgronden niet belangrijk zijn. Opgemerkt zij nog dat in 
bepaalde gevallen het besluit tevens een element kan zijn van een over
eenkomst· welke de n. v. aangaat. Zo is m.i. een besluit tot benoeming 
van een bepaalde persoon een aanbod aan deze persoon. Door aanvaar
ding van dit aanbod bestaat een overeenkomst tussen n.v. en benoemde. 
Deze overeenkomst is als overeenkomst aan de desbetreffende rechts
regels onderworpen. De overeenkomst kan nietig zijn op de gronden 
waaraan het recht nietigheid van overeenkomsten verbindt. Nietigheid 
van de overeenkomst brengt mede, dat het besluit geen effect heeft. 

2. Het besluit in strijd met de wettelijke regeling van de n.v. 

In de wettelijke regeling van de n.v. wordt niet gesproken van nietig
heirlsgronden van besluiten. Wel bepaalt de wet, dat de wetsbepalingen 
van dwingend recht zijn voor zover niet het tegendeel blijkt. Voorts geeft 
de wet in art. 46a Wetb. v. Koophandel een voorziening omtrent de 
inroeping van nietigheid. Anders is het iti het nieuwe B.W. Art. 2.1.8a 
noemt drie nietigheidsgronden, t.w. strijd met de wettelijke bepalingen 
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die de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering en de wijze van 
totstandkoming van besluiten regelen, strijd met de statuten, strijd met 
de goede trouw. Deze regeling beoogt het geldende recht vast te leggen. 

In de huidige Nederlandse rechtslitèratuur wordt algemeen aanvaard, 
dat de nietigheid kan worden ingeroepen van een besluit dat in strijd is 
met een dwingende wetsbepaling van het n.v.-recht. 

Deze conclusie ligt ook voor de hand. De geldingskracht van het dwin
gend recht brengt mede, dat de besluitvorming zich op straffe van nietig
heid aan het dwingende recht moet conformeren 1 • Gepubliceerde recht
spraak over gevallen van besluiten in strijd met de wet is er slechts weinig. 

In overeenstemming met het nieuw B.W. kan men de gevallen van 
strijd met de wettelijke bepalingen van het n.v.-recht in twee categorieën 
indelen. Er is strijd met de wet ofwel omdat de aandeelhoudersvergadering 
een besluit neemt dat niet tot haar competentie behoort, ofwel omdat de 
wijze van totstandkoming niet voldoet aan de wettelijke vereisten. In de 
eerste categorie kan men nog onderscheiden besluiten waartoe geen 
orgaan van de n.v. bevoegd is - b.v. een besluit dat aandeelhouders 
tot verdere inbreng in de n.v. boven vo]storting van hun aandelen zou 
verplichten-, en besluiten omtrent een onderwerp dat wettelijk tot de 
bevoegdheid van een andere orgaan van de n;v.- b.v. een besluit omtrent 
het te voeren ondernemingsbeleid- behoort. Vgl. H.R. 21 januari 1955, 
N.J. 1959, 43. Bij de tweede categorie denke men aan de wettelijke bepa
lingen omtrent bijeenroeping en agendering 2 van de aandeelhouders
vergadering (artt. 4~(, g, h en 44 W.v.K.), omtrent het stemrecht van 
aandeelhouders a. 

Nietigheid op deze gronden kan ook bij andere besluiten dan . die 
van de vergadering van aandeelhouders bestaan. Ook de andere organen 
van de n.v. vermogen geen besluiten te nemen in strijd met hun wettelijke 
competentie. Strijd met de wettelijke bepalingen omtrent de wijze van 
totstandkoming kan zich bij deze besluiten niet voordoen, omdat de 
wet voor de besluitvorming van andere organen geen regels geeft. 

3. Het besluit in strijd met de statuten 

De statuten van een n.v. bepaJen het kader waarbinnen de organen 
van de n.v. zich mogen bewegen. Zij geven de organieke regels voor de 

1 Met nietigheid wordt hier niet bedoeld dat het besluit van rechtswege nietig zou zijn. 
De term nietigheid wordt in de ruime zin gebezigd, mede omvattende de aantastbaarheid. 
Zie hierover § 3. · 

2 Naar Nederlands recht kan omtrent onderwerpen die niet geagendeerd zijn, niet geldig 
worden besloten tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering 
waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (art. 43g W.v.K.). 

3 De Nederlandse wet kent niet de rechtsfiguur van bekrachtiging van nietige besluiten. 
Niettemin is verdedigbaar, dat een bekrachtiging mogelijk is in een latere vergadering die 
het besluit zelf rechtsgeldig zou kunnen nemen. De kwestie is niet van veel belang, daar het 
tijdstip van totstandkoming van het besluit in hetalgemeen niet van gewicht is. Het onregel
matig tot stand gekomen b·.::sluit kan worden gevolgd door een regelmatig genomen besluit 
van dezelfde inhoud. Gewoonlijk zal ieder belang ontbreken om de nietigheid van het eerste 
besluit in te roepen. 
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n.V;, waaraan allen die in en voor de n.v. handelen zich hebben te·houden. 
Deze organieke regels kunnen worden gewijzigd. Zolang zij bestaan, 
hebben zij bindende rechtskracht, uiteraard voor zover zij niet in strijd 
zijn met een dwingende wetsbepaling. 

De nietigheid van besluiten welke in strijd zijn met de statuten, wordt 
in de Nederlandse rechtspraak en literatuur algemeen aanvaard. Strijd 
met de statuten wordt niet gedekt doordat het besluit is genomen met 
instemming van alle aandeelhouders. De Hoge Raad is in 1932 (14 
dec. 1932, W. 12872) een andere weg ingeslagen, in latere arresten (H.R. 
29 nov. 1934, N.J. 1935, 698; 8 april1938, N.J.1938, 1076; 16 juni 1944, 
N.J. 1945, 443) wordt echter geleerd, dat de wet geen grond oplevert 
om aan te nemen, dat een besluit van de aandeelhoudersvergadering de 
kracht der statuten wel vermag te breken, indien het is genomen met de 
stemmen van alle aandeelhouders, "integendeel de geschiedenis der wet 
daartegen spreekt". 

Eenzelfde verdeling kan hier worden gemaakt als bij strijd met de wet. 
De· strijd met de statuten kan hierin bestaan, dat de aandeelhouders
vergadering een besluit neemt, dat statutair niet tot haar competentie 
behoort ofwel dat de statutaire bepalingen omtrent de wijze van totstand;.; 
koming niet in acht zijn genomen. De rechtspraak van ons hoogste rechts
college geeft voorbeelden van beide categorieën. Nietigheid werd aange
nomen van een besluit tot inkoop ·van eigen aandelen, daar statutair 
het bestuur over inkoop had te beslissen en de aandeelhoudersvergadering 
derhalve de grenzen van haar competentie overschreed (H.R. 21 jan; 
1955, N.J. 1959, 43). Nietigheid werd aangenomen van een besluit in 
strijd met een statutair. verbod tot hypotheekverlening voor de schuld 
van een ander (H.R. 8 april1938, N.J. 1938, 1076); geen orgaan van de 
n.v. wastot deze hypotheekverlening,bevoegd. Nietigheid werd aangeno
men wegens niet inachtneming van statutaire voorschriften betreffende 
bijeenroepen van de vergadering of aankondiging der agenda (H.R. 20 
maart 1938, N.J. 1940,. 638; 16 juni 1944, N.J. 1944/45, 443). 

Nietigheid wegens strijd met de statuten kan zich ook bij besluiten van 
andere organen der n.v. voordoen. Deze organen hebben zich evenzeer 
als aandeelhoudersvergaderingen te houden aan hun statutaire competen
tie. Statutaire regels voor de wijze van totstandkoming van de besluiten 
worden gewoonlijk niet gegeven. behalve voor besluiten van vergadering 
van houders van aandelen van bijzondere soort. Rechtspraak over beslui
ten van andere organen is er slechts weinig. 

4. Het besluit in strijd met ongeschreven recht 

In de moderne Nederlandse rechtspraak en rechtsliteratuur vindt 
algemene erkenning, dat besluiten ook op andere gronden ongeldig 
kunnen zijn dan wegens strijd met wet of statuten. Nietigheid van beslui
ten is herhaaldelijk door de rechter uitgesproken ten aanzien van besluiten 
die naar hun inhoud en hun wijze van totstandkoming in overeenstem
ming waren met wet en statuten. Een duidelijk beeld van de rechtssituatie 
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in Nederland valt echter uit deze rechtspraak niet te, distilleren. In de 
literatuur bestaan belangrijke verschillen,.van opvatting. 

Een eerste vraag is welk toetsingscriterium· zal moeten gelden. Het 
nieuwe B.W. spreekt van besluiten in strijd met de goede trouw 1 , In een 
recent arrest (30 okt. 1964, N.J. 1965, 107) spreekt de H.R. van strijd 
met de eisen van redelijkheid en b!llijkheid. Dit'verschil in terminologie 
betekent op zichzelf weinig. Wellicht heeft de H;R. aan de term "rede.; 
lijkbeid en billijkheid" .de voorkeur gegeven, omdat de goede trouw in 
subjectieve zin kan worden verstaan en de Hoge Raad een subjectieve 
gezindheid niet beslissend achtte. In het nieuwe B.W. nioet echter in het 
onderhavige verband de goede trouw-niet .in subjectieve ·zin worden 
begrepen . 

.. Voor hanteringvan begrippen als, goede trouw en redelijkheid en billijk,;, 
beid is een nadere ·concretisering. nodig 2

• Strijd met de goedé. ·trouw 
..:."-- en van de hiermede op een lijn te stellen redelijkheid en billijkheid·-___:. 
is aanwezig, indien gegeven en rechtsbetrekking onoirbaar. wordt: geha:n.;. 
deld, of wil men de rechtsbetrekking niet redelijk wordt ten uitvoer 
gebracht. 

Strijd met de goede trouw houdt in, dat im strijd is. gehandeld met 
rechtsbescherming waardige belangen van·bepaalde personen. De bela:n~ 
gen van welke personen komen in aanmerking?'Dezevra:agis in-de Neder~ 
landse rechtspraak en literatuur niet tot oplossing -gebracht. In de meestè 
gevallen die zich in de rechtspraak hebben vobrgedaa:n, waren;bdlàngert 
van ·-aandeelhouders ·in het geding: ··Een enkele· inaa}i. ging .-het-. .om· het 
belang van directeuren en commissarissen, dat door de rechteti'relevant 
werd \geachL Zo werden besluiten tot ontslag van e€'11 directeur'-en van 
een:·cornmissaris nietig geoordeeld;.:.daal1 de besluiten waren gënomen op 
eeri vergadering die op zodanige· wijze· ...",..-_zij het in· overeenstel)lming riiet 
de .. ·statuten' ;;:___ was bijeengeroepen;.: dat -nièt ·aan zekerheidJ~renzende 
waarschijnlijkhei'dwas.·te -vóorzien, dat·de betrokken 4itectetft.Iètlicom~ 
missaris van de vergadering onkundig zouden blijven. · . .;ri ~:·l?(i··· "'"' 

.'· .':':" ·J·! l 

-:')In .;de oude~e Nederlandse literat~ur'word~n ook aiidere toe.tsingscriteria''.genoerrtd. Zo 
wordt gesproken van s_trijd·met de goede ..zeden en de ope:hbare·orde waarpij aan deze begrip~ 
pen ,een n,time .inhoud wordt gegeven. QqJç wordt wel genoemd roisb:rqi\< van.meerderheids
inacht. ·zîe P~ J: VERDAM/Nietigheid v'an. besluiten. In aansluiting bij het nieuw B.W. is het 
m.i. hetmeest be~redigend te.sprèken van strijd met dè goedé'tróuw. De problematiek wörèlt 
uiteraard door het gebruik van deze term niet ,opgelost, doch wel onder een no~mc:;r gebracht 
waarmede de rechtspraktijk vertrouwd js. Zie.vóoits behalve het in de tekst geciteerde a.rrest 
H.R. 4 maart 1960; N.J. 1962, 6, waarin wordt gesproken van strijd met de goede trouw, 
de redelijkheid . .o,f qe billijkheid waarmede de statuten eneJ," p.v. moeten 'Y-9rden teJ?I~;tttvpèJ 
gelegd. · ·. ·· t 

2 Deze nadere concretisering wordt in de tekst gezocht in de bepaling van de verhÓÜ.Cting 
waaraan dt< goede trouw moet·,worden _gerelateerd. -In de: Nederlandse literatuqr it;l-,w~J be
toogd, dat ook ddnh<;md van de ,norm der g,qede trouw moet worden geçon~retise~.ç,d. Vgl. 
P. BoRST, in W.P.N.R. 4735 .. De vraag is echter of dit op een 'bevredigende wijze mo'tièlijk is. 
Leent de goede trouw zich voor een analyse in een aantal .meer geconèretiseerde .:tful'ihen'? 
Anders gezegd kan ~n limitatief aantal geconcretiseerde nàrmen de goede trouw verv.angen, 
Ik beri geneigd op deze vraag ontkennend. te antwo6r'den1

• M.en vergelijke een· beiD,-ib ~Is 
onrechtmatig. In de Nederlandse rechtspraak en literatuur wordt onder öilrechtmatig~bégre~ 
pen het handelen in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt 
tertaanzien van anderen:. Deze strijd 'met de inaatschappe!Hke zorgvu1digheid kan niet dóor 
een aantal meer geconcretiseerde normen worden vervangen. · - · l.; : 



Persoonlijk. ben. jk geneigd om äan te nell).en, dat slechts de. belangen: 
van hen in aanmerking komen, die vennootsch;;tppelijke rechten he,bben. 
Ditzijn in de eerste plaats de ~aa:ndeelhouders .. Voorts l:lebben bestuurders 
en commissarissen bepaalde rec~hten, metname het recht om de aandeel~ 
houdersvergadering bij te wonèn. W orclt dit recht gefrustreerd, dan kan. 
dit een grond van nietigheid zijn. Aárzelen kan men . over de. vraag of 
de n. v. zelf belangen heeft; die geëerbiedigd behoren te worden. In de 
moderne Nederlandse literatuur. is in het bijzonder door MAEIJER :~; 
betoogt, dat er een te eerbiedigen belang van de n.v. -te onderscheiden 
van de belange:n van hen die in de n. v. verenigd zijn -is, Ook het_nieuwe 
B.W. gaat in deze richting, waar het bepaalt dat een rechtspers0on',' 
haar leden of aandeelhouders en zij die deel uitmaken van organen zich 
jegem~ elkand~r moeten gedragen naar. hetgeen door de redelijkheid en 
d~ billijkheid wordt gevorderd (art. 2.L7b). Voorts is in dit verband van 
betekenis, dat het nieuwe B.W: ervan uit gaat, dat-· het. bestuur van een 
n.y. e.en _vordering tot vernietiging kan instellen (art. 2.1.9). 

De belangen van niet rechtstreek~ in. de n.v.:betrokkenen komen naa~ 
mijn mening niet in aànmerking. Voor zover deze anderen in contractuele 
relatie met de n.v. staan, kan hetbesluit tegenover hen wanprestatie zijn: 
Deze wanprestatie heeft de rechtsgevolgen die ; het gemene. recht aan 
wanprestatie .verbindt; nietigheid van het besluit is hiervan ·echter niet 
het gevolg. Bestaat tussen de n. v. en de andere geen verbintenisrechtelijke 
betrekking, dan kan het besluit van de aandeelhoudersvergadering_ ee11 
onre.chtmatige . çlaad zijn. Nietigheid ·moet m.i. we4erom niet worden 
aangenomen .. 
. .. Strijd met de goede trouw veronderstelt een bepaalde relatie. Over d~ 
pa.rtij die zich op ... schending van de goede trouw kan beroepen hebben 
wij boven gesproken. Als wederpartij moet m.i. in de .eerste plaats worden 
gedacht aan de n.v. Het besluit is in ~trijd met de goede trouw, omdat 
hetniet passend-isin de relatie van de n.v. tot hen die vennootschappe
lijke rechten hebben. Het:- niet aanvaardbare- rechtsgevolg van het 
besluit is in het algemeen een rechtsgevolg voor de verhouding van _de 
n.v. tot de,genoemde personen. Pestrijd met de goede trouw is aanwezig, 
omdat dit rechtsgevolg niet aanvaardbàar is. Als wederpartij zou: men 
V'oorts'kurinen .denken aan ándere aandeelhouders, aan bestuurders, aa,.n 
commissarissen van de vennootschap. Naar mijncml:ming geeft dit slechts 
nodeloze complicaties. Ook in die gevallen dat de relatie van debenadeel~ 
de tot anderèniri hetgeding is·- men denke b.v. aan een besluit waarbij' 
de gelijkgerechtigdheid· ·van aandeelhouders wórdt doorbroken ~ zal 
tevens in het geding zijn qe relatie. van de benftdeelde tot de n.v.. . : 
·, Anders ligt dit slechts wanneer de· benadeelde partij de n.v .. zelf is en 
m~n aanpeenit. dat de n.:v. zelfbela:J;lgenhe,eft~ welke geëerbiedig4 behoren 
te worden~ ,De wederpartij kan dan :niet de n.v .. zijn. Als wederpartij. zaJ 
dan mgeteJi ·worden a:angemerkt <ie :aandeelhouders çlie het besl~it tot 
stand hebben gebracht.. · · . · · . · · · · . 

. 1 ]. M. M. MAiÎJE~~ Het belangencanllict ~~ d~· ~.v;, Inauguraie rede, ·Niimegenl964.~ 
idem in N.V. 42, blz. 153. .·, -



Met deze schets voor een uitdieping van het probleem wil ik volstaan. 
In de literatuur wordt aan· deze uitdieping weinig aandacht besteed. 
De ·rechtspraak geeft op dit punt weinig houvast. Een· andere benadering 
is deze, dat de beslissende vraag zou moeten zijn of de stemmende aan~ 
deelhouders in strijd met de goede trouw hebben gehandeld. In deze 
·richting gaat het arrest van 30 oktober 1964, waarin wordt overwogen, 
dat het Hof kon oordelen dat in het onderhavige geval de ter vergadering 
aanwezige aandeelhouders hebben gehandeld in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid. . · 

Het besluit kan naar zijn inhoud of naai zijn wijze van totstandkoming 
in strijd zijn met de goede trouw. Nietigheid op materiële grond werd'in 
de Nederlandse rechtspraàk b.v. aangenomen van een besltüt waarbij 
een onredelijke beloning aan commissarissen en direCteuren werd toege
·kend (Rb. Amsterdam 26 jan. 1938, N.J. 1939, 438; Rb. Utrecht 11 
april1934, N.J. 1935, 205), van een besluit tot benoeming van een com
missaris, die de advocaat was van een der aandeelhouders (Rb. Arnhem 
17 jan. 1946, N.J. 1947, 280). · 

In de moderne Nederlandse literatuur wordt verdedigd, dat nietigheid 
op materiële grond. slechts . kan worden aanvaard, indien de grenzen 
waarbinnen redelijk oordelende mensen van mening kunnen verschillen, 
worden overschreden. be toetsing heeft een marginaal karakter 1 • 

Wellicht kan worden gesteld, dat ook de rechtspraak van de Hoge Raad 
iri deze richting gaat (vgl. H.R. 4 jan. 1963, N.J. 1963, 434; 11 jan.'. 
1963·, N.J. 1963, 433). De autonomie en de beslissîngsvrijheid van de 
vennootschappelijke örganen behoort de rechter te eerbiedigen. De ·rech
ter moet niet gaan zitten op de stoelvan het vennootsèhapsorgaail. 

Iets anders ligt het bij toetsing aan de goede trouw van de wijze vari 
tot stand komen van besluiten. Hier is niet de beslissingsvrijheid van de 
organen in het geding. De rechtspraak tendeert in deze richting, dat de 
rechter heeft te beoordelen,. of gezien. de bijzondere omstándigheden van 
het geval de goede trouw medebrengt dat een tijdige verwittiging bepaal
delijk van die vergadering gerechtigden wier belangen in bijzonder door 
het besluit worden geraakt, geboden is. 

Fundamentele beschouwingen over nietigheid van andere besluiten 
dan die van . de algemene vergadering wegens strijd ·met· ongeschreven 
recht geeft de· Nederlandse ·-rechtslit'eratuur' niet. Een belangrijk vonnis 
over deze materie valt niet aan te wijzen. Rechtsdogmatisch liggen hier 
interessante kwesties. Hierbij denk ik in het bijzonder· aari één· belangrijk 
verschil tussen besluiten van een aandeelhou4ersvetgader.ing en ·die· van 

1 De term marginale toetsing is het eerst gebezigd met betrekking tot de toetsing van 
-formeel regelmatig- overheidshandelen door ·derechter. Vgl. H. D. VAN WIJK, Inaugu
rale rede, Vrije Universiteit, 1959. Zij leènt zich ook voor toepassing op ander dan overheids
handelen. Zie P. BoRST cin W.P.N.R. 4735-4737' en mijn noten in Ars Aequi12, blz. 1'38 
en 222. Bij het handelen van de overheid wordt in dit verband wel gesproken van een toetsing 
aan. algemène rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur. Vgl. G. WrARDA, Geschriften Ver. 
Administratief Recht 1952, n°. 19, blz. 89; Administràtieve Dagen, De toetsing aan algemene 
rechtsbeginselen in de administratieve rechtspraak. Ook bij privaatrechtelijke rechtspersonen 
zou men kunnen spreken van algemene rechtsbeginsèlen van.behoorlijk beleid. Deze alge
inene rechtsbeginselen kunnen dan echter weer wo'iden·begrepen in de term goede trouw; 

I
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een bestuur of van een college van commissarissen., In de aandeelhouders
.vergadering mogen aandeelhol!-ders hun eigen belangen .dienen (aldus 
H.R. 13 jan. 1944, N.J. 1944, 465; 13 nov. 1959, N.J. 1960, 472; 19 
febr. 1960, N.J. 1960, 472; 19 febr. 1960, N.J .. 1960, 473). Bestuurders 
.en commissarissen mogen zich echter niet door hun eigen belangen laten 
leiden. In het kader·van dit preadvies, dat in hoofdzaak beoogt het gel
dende Nederlandse recht. te beschrijven, past het niet op dit onderwerp 
verder in te gaan. 

Tot slot van dit onderdeel zij nog opgemerkt, dat de. Minister van 
Justitie bij zijn tpezicht op statutenwijzigingen- naar Nederlands recht 
behoeft de statutenwijziging· van een nN. de ministeriële verklaring van 
geen bezwaar- nog een ander toetsingscriterium hanteert.. De ministerië
le· verklaring wordt wel geweigerd öp grond van de overweging dat de 
wijziging in str.ijd zou zijn met de vennootschappelijke orde. Als voor
beeld moge dien:en; dat de minister niet toelaat, dat voor ontslag van 
bestuurders. eri commissarissen een grotere meerderheid statutair wordt 
vereist dan twee derden van de uitgebrachte stemmen. De minister ziet 
toe, dat aan de n. v; geen structuur wordt gegeven, die naar zijn oordeel 
piet passend is in het Nederlandse maatschappelijke bestel. Ook hier 
zou men kunnen spreken van strijd met ongeschreven recht. Dit is echter 
recht dat niet de rechter, doch de administratie hanteert. Deze vennoot
schappelijke orde vertoont een zekere verwantschap, of wellicht beter ligt 
in het verlengde van de openbare ·orde. Bij deze toetsing gaat het niet 
over goede trouw, waarbij steeds belangen van rechtsgenoten dominant 
zijn. Het gaat hier om het belang van de rechtsorde zelf. Over· de merites 
van dit ministeriële toezicht wil ik ·zwijgen. Persoonlijk juich ik dit 
toezicll.t toe, doch de kwestie is omstreden. 

; , § 3. DE· V ASTSTELLING VAN NIETIGHEID VAN BESLUITEN 

l . . Het beroep ofhet inroepen van nietigheid 

Het ,Nederlandse n.v.,;,recht bepaalt, dat nietigheid van besluiten van 
een aandeelhoudersvergadering in rechte kan worden ingeroepen door 
iedere aandeelhouder en iedere derde belanghebbende (art. 46a W.v.K.). 
Uit deze bepaling mag worden geconcludeerd, dat de wet de nietigheid 
van besluiten ziet als een vernietigbaarheid; een besluit is niet van re<;hts; 
wege ·nietig. De nietigheid moet worden ingeroepen en wel in rechte. 
De nietigheid is slechts effectief - of wil men, bestaat slechts -, indien 
de rechter haar blijkens zijn vonnis aanvaardt. 

Niet geheel duidelijk is of dit stelsel ook geldt voornietigheid op grori..: 
·den die voor alle. rechtshandelingen gelden. Verdedigbaar. lijkt, dat de 
wettelijke regeling slechts bedoeld is voor wat men zou kunnen noemen· 
de vennootschapsrechtelijke nietigheid, dus de nietighe~d op de gronden 
die . wij in de vorige paragraaf onder 2-4 be_handelden. Er zijn geen 
termen om voor de nietigheid op algemene gronden in het venriootschaps~ 
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recht bijzondere regels te geven. Wij zullen ons verder beperken tot de 
vennootschapsrechtelijke nietigheid. 

Wie kan de nietigheid inroepen? Art. 46a W.v.K. zegt iedere aandeel
houder en iedere derde belanghebbende. Het nieuwe B.W. zegt iedere 
aandeelhouder, bestuurder of belanghebbende, mits hij een redelijk 
belang heeft. bij de naleving van de wettelijke of statutaire bepaling of 
van de goede trouw (art. 2.1.8a). Wellicht kan worden aangenomen, dat 
deze uitwerking in het nieuwe B.W. reeds geldt voor het huidige recht. 
Niet een ieder kan de nietigheid inroepen van besluiten in strijd met een 
wettelijke of statutaire regel. Nodig is een redelijk belang bij de. naleving 
van de bepaling. Dit redelijk belang zullen aandeelhouders in het alge
meen hebben; andere personen zullen echter slechts bij uitzondering 
een redelijk belang kunnen doen gelden. Een moeilijkheid is gelegen bij 
de strijd met de goede trouw. De strijd met de goede trouw veronderstelt 
de relatie tot een bepaalde persoon; gezien deze relatie is het besluit in 
strijd met de goede trouw. Het redelijk belang om de nietigheid te laten 
gelden bestaat m.i. in het algemeen slechts bij de personen tegenover 
wie het besluit in strijd is met de goede trouw. Zo zal het m.i. de nietigheid 
van een besluit dat in strijd is met de goede trouw tegenover een bepaalde 
groep aandeelhouders,. sl~chts door aandeelhouders van deze groep 
kunnen worden ingeroepen. Wellicht mogen met deze aandeelhouders 
worden gelijkgesteld personen die .hun rechten ·aan deze aandeel
houders ontlenen; te denken valt in het bijzonder aan certificaathouders. 

De bevoegdheid tot inroeping van nietigheid is een bevoegdheid waar
over de belanghebbende vrijelijk kan disponeren. Hij kan. van deze be-:
voegdheid afstand doen; zulk een afstand kan uitdrukkelijk of stilzwijgend 
geschieden. V oor afstand van bevoegdheid zal in het algemeen nodig 
zijn, dat de gerechtigde zijn bevoegdheid kende. Zo kan het zonder protest 
meewerken aan een besluit, een - stilzwijgende - afstand van recht 
inhouden om de nietigheid van het besluit in te roepen. Naast afstand 
van recht wordt in de Nederlandse rechtspraak de mogelijkheid van 
rechtsverwerking aanvaard, wanneer de uitoefening van het recht gezien 
de omstandigheden van het geval in strijd is met de goede trouw. Deze 
mogelijkheid van rechtsverwerking kan ook worden aangenomen ten 
aanzien van de inroeping van nietigheid. Men denke b.v. aan het geval, 
dat een belanghebbende eerst najaren de nietigheid van een besluit- dat 
hem bekend was en waartegen hij geen bezwaar heeft gemaakt - zou 
inroepen. 

Niet duidelijk is of ook de n.v. de nietigheid kan inroepen. De term 
"derde belanghebbende" past slecht voor de n.v. In de bovengenoemde 
bepaling van het nieuwe B.W. wordt de n.v. niet genoemd, doch wel 
spreekt art. 2.1.9 van een vordering tot vernietiging ingesteld door het 
bestuur. · 

Hiermede hangt samen de vraag of de inroeping van nietigheid bij 
wijze van verweer kan geschieden. In andere gevallen waarin nietigheid 
kan worden ingeroepen - b.v. minderjarigheid en wilsgebreken -, 
wordt aangenomen, dat het beroep op nietigheid als verweer kan geschie~ 
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den. Neemt :rp.en aan dat voor de onderhavige nietigheid hetzelfde geldt, 
dan lijkt verdedigbaar dat de n.v. bij wege van verweer de nietigheid 
van een besluit kan inroepen. Anderzijds kan men betogen, dat de nietig
heid tegen de n.v. moet worden uitgesproken. In deze richting gaat 
art. 2.1.9. Een vordering van de n.v. tegen zichzelf tot nietigverklaring 
van een besluit lijkt echter naar geldend recht niet mogelijk. Het nieuwe 
B. W. voorziet in de mogelijkheid van een rechtsvordering van het bestuur 
tegen de n.v., waarbij de rechter een bijzondere vertegenwoordiger van 
de n.v. aanwijst. 

De huidige wet bepaalt niet,. dat het beroep op nietigheid in een proce
dure tegen de n.v. moet geschieden. De H.R. (21 mei 1943, N.J. 1943, 
484) heeft beslist, dat de- nietigheid kan worden ingeroepen bij alle 
gelegenheden waarbij de uitspraak omtrent de al· dan niet nietigheid 
voor de oplossing van de rechtsstrijd noodzakelijk is en voorts (H.R. 
11 mei 1931, 1931, 857; 18 mei 1932, N.J. 1932, 1704) in de bijzondere 
procedure voorzien in de Handelsnaamwet. Tegen deze visie bestaan 
echter belangrijke bezwaren. De kwestie van de geldigheid van een besluit 
regardeert in de eerste plaats de n.v. Een redelijke wetsuitleg brengt m.i. 
mede, dat het inroepen van . nietigheid moet geschieden tegenover de 
n.v. Voorts speelt in dit Vyrband de kwestie van de rechtskracht van het 
rechterlijk vonnis, waarbij de nietigheid wordt aanvaard. Over deze 
kwestie zullen wij hieronder nog spreken. 

De inroeping van nietigheid behoeft niet een besluit in zijn geheel te 
betreffen. Ook vernietiging van een besluit voor een gedeelte is mogelijk 
(H.R. 30okt. 1964, N.J. 1965, 109). 

V oor de inroeping van de nietigheid geeft de huidige wet niet een bij
zondere verjaringstermijn. De algemene verjaringstermijn van 30 jaar 
is derhalve van toepassing. Het nieuwe B.W. kent een korte verjarings
termijn van één jaar. 

Een bijzondere voorziening geeft de wet echter voor het inroepen van 
nietigheid op grond dat een besluit niet op regelmatige wijze of met de 
door wet of statuten vereiste medewerking van aandeelhouders is tot 
standgekomen (art. 46a, 26 en 36 lid W.v.K.). Behalve in geval van kwade 
trouw - die in dit verband in subjectieve zin zal moeten worden ver
staan "'-- wordt de mogelijkheid tot inroeping van nietigheid tot zes 
maanden beperkt. Deze bijzondere voorziening voor nietigheid op for
mele gronden . wordt. in de literatuur in het algemeen afgekeurd. In het 
nieuwe B.W. is zij niet opgenomen. Aan de kwesties die i.v.m. deze 
bepaling rijzen, zullen wij voorbijgaan. Aangetekend zij slechts dat 
de Hoge Raad in zijn arrest van 30 oktober 1964 een restrictieve inter
pretatie aan deze bepaling geeft. De Hoge Raad leert, dat de bepaling 
slechts het oog heeft op besluiten die nietig zijn wegens strijd met de 
eisen welke in wet of statuten m.b.t. het tot stand komen van besluiten 
worden gesteld. De bepaling geldt dus niet, indien de bevoegdheid van 
de aandeelhoudersvergadering wordt bestreden of de nietigheid wordt 
geponeerd op grond dat het besluit wegens zijn wijze van tot standkoming 
in strijd zou zijn met de goede trouw. 



Art. 46a spreekt over inroeping van nietigheid van besluiten van de 
aandeelhoudersvergadering. De Hoge Raad (1 april1949, N.J. 1949, 365) 
leert, dat met deze bepaling een beginsel wordt uitgesproken, dat ook 
zonder uitspraak in de wet zou gelden en dat gelijk beginsel moet worden 
aanvaard t.a.v. de besluiten van andere organen van de n.v. Bij .deze 
leer past, dat voor de inroeping van nietigheid van besluiten van andere 
organen hetzelfde geldt als voor de besluiten van de aan.deelhouders-. 
vergadering. Wellicht mag echter worden aangenomen, dat de zeer 
arti:ficiële·regeling van de vervaltermijn in artikel46a. niet- naar analo
gie -moet worden toegepast op besluiten van andere ()rganen. Deze 
kwestie kan overigens slechts spelen, indien de statuten regels geve11, 
omtrent het totstandkomen van besluiten. 

2. De rechtskracht van het nietigheidsvonnis 

Welke is de rechtskracht van een rechterlijk vonnis, waarin de nietig-. 
heid van een besluit is vastges.teld? De H.R. heeft in een reeks van-'---- zij 
het oudere- arresten (20 april 1927, N.J. 1927, 1760; 20 april 1928, 
N.J. 1928, 137; 22 febr. 1929, ;N.J. 1929, 1339) beslist, dat de rechts
kracht van zulk een vonnis zich niet verder uitstrekt dan tot de geding
voerende partijen. 

Tegen deze opvatting bestaan belangrijke bezwaren. Een besluit kan 
in het algemeen niet geldig zijn tegenover de een, ongeldig tegenover de 
ander. Een goede oplossing wordt slechts verkregen, indien een rechter-:
lijk vonnis waarbij nietigheid wordt vastgesteld, erga omnes rechtskracht 
heeft. . 

De Hoge Raad leert echter in de boven,genoemde arresten, dat het 
naar geldend Nederlands recht anders is. In de literatuur is dit een zeer 
omstreden kwestie. Gesteld wordt wel, dat aan het vonnis absolute waarde 
moet worden toegekend, wanneer de n.v. partij is in de procedure. 

Het nieuwe B. W. bepaalt, dat een in kracht van gewijsde gegane 
uitspraak, waarbij een besluit is vernietigd, voor een ieder bindend is 
(art. 2.1.9). Gereleveerd moge worden,, dat yolgens de _regelen. van het 
nieuwe B.W. de vordering tot vernietiging tegen de n.v. moet worden 
ingesteld. Voorts bepaalt het nieuwe B.W., dat tegen zulk een uitspraak 
iedere· aandeelhouder het rechtsmiddel van rekest civiel kan instellen en dat 
derde verzet mogelijk i~. . . 

Algemeen wordt aangenomen, dat het vonnis waarbij de nietigverkla
ring is afgewezen, geen absolute werking heeft. Zulk een vonnis kan 
niet een ander beletten, de geldigheid van besluiten te betwisten. 

V oor wat het nietigheidsvonnis betreft, bestaan er geen termen om 
voor besluiten van andere organen niet hetzelfde aan te nemen als voor 
besluiten van de aandeelhoudersvergadering. · 
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§ 4. NIETIGHEID VAN STEM 

l. Gronden van nietigheid 

Het besluit van de algemene vergadering is een samengestelde rechts
handeling. Aan het besluit liggen ten grondslag verklaringen van de 
stemmende aandeelhouders. De stemuitbrenging van de aandeelhouder 
is een rechtshandeling. 
· Kan de rechtshandeling van stemuitbrenging nietig of vernietigbaar 
zijn? In het kader van het publieke recht pleegt te worden aangenomen, 
dat een uitgebrachte stem onaantastbaar is. Voor privaatrechtelijke 
rechtsverhoudingen moet veeleer worden aangenomen, dat de stem
uitbrenging als rechtshandeling aantastbaar is op de gronden welke in 
het algemeen voor aantasting van rechtshandelingen gelden. 

Bijzondere aan het n.v.-recht ontleende gronden voor nietigheid van 
stem zijn er niet. De vennootschapsrechtelijke nietigheid is een nietigheid 
van besluiten, niet een nietigheid van stem.· 

Nietigheid van stem kan m.i.' worden ·aangenomen op gronden die de 
ver klaring van de aandeelhouders rechtens gebrekkig maken. Als gronden 
van nietigheid· kunnen worden genoemd onbekwaamheid, bedrog en 
geweld. Wellicht kan voorts dwaling van de stemmende aandeelhouder 
zijn stemuitbrenging aantastbaar doen zijn.· Als· verdere gronden van 
vernietigbaarbeid zouden kunnen worden genoemd: storing van de geest
vermogens van de aandeelhouder en de onbevoegdheiçl van de stemmende 
vertegenwoordiger va:n ,een aandeelhouder indien,. niet een aan de aandeel
houder toerekenbare schijn van bevoegdheid bestaat. Niet ondenkbaar 
is voorts, dat schuldeisers van de aandeelhouder de·· nietigheid van zijn 
stem kunnen inroepen op grond van de paulian~· (art 1377 B.W.), 
indien de stemuitbrenging onverplicht ter benadeling van de schuldeisers 
geschiedt en de n.v. wetenschap van de benadeling heeft. -

. De materie vap. nietigheid van stem is in de literatuur weinig doordacht 
en de rechtspraak geeft hiervan geen voorbeelden. Het nieuwe B.W. geeft 
een regeling hjeromtrent. Bepaald is, dat door vernietiging van stem de 
bepalingen betreffende de vernietiging van rechtshandelingen toepasselijk 
zijn (art. 2.L8a, vierde lid). Omtrent dwaling wordt.de regeling gegeven, 
dat een stem vernietigbaar is wegens dwaling, indien het ·ontstaan of 
voortbestaan daarvan is toe te rekenen aan de n.v. of de meerderheid 
der vergadering bij het nemen van het besluit onder invloed verkeerde 
van dezelfde dwalitig als degene die de stem uitbracht. De verWijzing 
naar de bepalingen omtrent de vernietiging van rechtshandelingen brengt 
mede, dat in beginsel ook de bepalingen omtrent strijd met de goede 
zeden of de openbare orde en met een dwingende wetsbepaling van 
toepassing zijn. Verdedigbaar is m.i. dattoepassing van deze nietigheids
gronden op de uitbrenging van stem geen zin heeft, omdat slechts relevant 
is of het besluit in strijd is met de goede zeden of de openbare orde en 
dwingende wetsbepalingen. De strijd van de stem alleen heeft geen 
betekenis. · 
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2. Inroeping van nietigheid 

De rel~vante gronden van ni~tigh,eid van stem- behalve de pauliana
zijn steeds omstandigheden die de persoon. van de stemmende aandeel
houder betreffen. Aangeno111en moet m.i. worden, dat slechts de stemmen
de aandeelhouder op deze gronden een beroep kan doen. V oor dwaling, 
geweld en bedrog bij de totstandkoming van overeenkomsten is deze 
gedachte in. de wet neergelegd. Deze _gedachte mag worden veralgemeend 
in tweeërlei opzicht. Zij mag ook worden toegepast op een rechtshande
ling als het stem uitbrengen, die ~venals de wilsverklaring bij de overeen
komst element is van een me~rzijdige rechtshandeling, in casu het besluit. 
Zij zal yoo:rts mogen worden toegepast op andere defecten van de rechts
handeling, die de persoon van de ac:).ndeelhouder betreffen. Men denke 
aan een storing van geestvermogens en aan de onbevoegde vertegen-
woordiger. . . . 

De inroeping van deze nietigheid is niet in de wet geregeld. Het nieuwe 
B.W. bepaalt, dat de vordering tot vernietiging v~n een. stem tegen de 
n.v. moet worden ingesteld. Aangenomen mag m.i. worden~ dat dit ook 
naar geldend recht aldus is. Hiervoor pleit in de eerste plaats, dat voor 
kwesties die in de huidige Nederlands~ wetgeving niet worden opgelost, 
de duidelijke tendens in de rechtspraak valt aan te wijzen om recht _te 
doen in overeenstemming met het nieuwe B.W. Voorts sluit de bepaling 
van het nieuwe B.W. aan bij de wettelijke voorziening omtrent het beroep 
op onbekwaamheid en wilsg~breken bij overeenkomsten. T.a.v. deze 
voorziening wordt aangenomen, dat het beroep op nietigheid ook bij 
wege van verweer kan geschieden. Voor de stemuitbrenging is er. aanl~i
ding aan te nemen, dat een rechtsvordering tot inroeping van nietigheid 
moet worden ingesteld. Hier speelt een rol, dat de vernietiging van een 
stem niet alleen de verhouding van de n.v. tot de stemmende aandeel
houder regardeert, doch ook andere belanghebbenden bij het besluit 
aangaat. 

Vernietiging van stem is m.i. in beginsel ook mogelijk t.a.v. besluiten 
van andere organen van de n.v. Mutatis mutandis geldt hier hetzelfde. 
In het nieuwe B.W. worden de bepalingen omtrent vernietiging van stem 
ook van toepassing verklaard op andere organen van de n.v. 

3. Nietigheid van sÏem en nietigheid van besluiten 

Belang bij inroeping van nietigheid van stem is slechts aanwezig, indien 
deze nietigheid kan leiden tot nietigheid van een besluit. De nietigheid 
van stem heeft als direct effect slechts, dat de stem moet worden geacht 
niet te zijn uitgebracht. De stem wordt van onwaarde. De nietigheid 
brengt op zichzelf niet mede, dat de aandeelhouder een nieuwe stemming 
kan verlangen of dat zijn voorstem in een tegenstem verkeert. 

De nietigheid van stem leidt slechts tot nietigheid van een besluit, 
indien een zodanig aantal stemmen wordt vernietigd, dat bij opmaking 
van de resterende stemmen het besluit blijkt niet te zijn genomen. Kan 
dit- indirecte- effect niet worden bereikt, dan moet m.i. een rechts-
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vordering tot nietigverklaring van stem niet ontvankelijk worden ver
klaard wegens gebrek aan belang. 

Hoelang kan een vordering tot vernietiging van stem worden ingesteld? 
Wellicht mag men de bepalingen van art. 1490 B.W. over de "rechts
vordering tot nietigverklaring ener verbintenis" naar analogie toepassen. 
'De vraag is voorts, of daarnaast de vervaltermijn van art. 46a, tweede lid 
W.v.K. van toepassing is. Gesteld zou kunnen worden, dat een besluit 
aangenomen met nietige stemmep_ in de zin van art. 46a niet op regel
matige wijze is tot stand gekomen. Wellicht moet echter in het arrest van 
de H.R. van 1964 een andere opvatting worden gelezen. De H.R. is 
geneigd art. 46a, tweede lid restrictief te interpreteren. 

Verdedigbaar lijkt mij, dat een rechtsvordering tot vernietiging van 
.stem niet geïsoleerd kan worden ingesteld, doch steeds gepaard moet 
gaan met een rechtsvordering tot vernietiging van een besluit. De stem 
op zichzelf is rechtens niet interessant, zij is slechts interessant als oorzaak 
van het besluit. 

Naar geldend Nederlands recht lijkt mij de mogelijkheid van inroeping 
van stem te bestaan. Voor de rechtspraktijk heeft deze mogelijkheid 
slechts een zeer beperkte betekenis. Dit niet alleen omdat een nietig
heidsgrond voor de stemvitbrenging als regel niet aanwezig is en omdat 
nietigheid van stem van een individuele aandeelhouder in het algemeen 
'geen verder effect heeft, doch voorts· moet worden bedacht, dat de aan
deelhouder - althans bij bepaalde gronden van nietigheid van stem -
ook .zal kunnen aanvoeren, dat het besluit zelf in strijd is met de goede 
trouw en op die grond het besluit rechtstreeks kan aantasten. In het 
bijzonder geldt dit bij dwaling en bedrog. 




