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VOORWOORD 

Een voorwoord schrijven bij een doctoraatsproefschrift over belangenconflic
ten wekt enige schroom: kan de promotor, die de aandacht van de doctorandus 
op dit onderwerp vestigde, en hem gedurende zes jaar heeft begeleid, en die de 
vele wetenschappelijke kwaliteiten van de doctorandus tijdens het onderzoek 
heeft leren kennen en waarderen, nog voldoende objectieve afstand nemen? 
Treft ook mij, als promotor, een belangenconflict, nu ik aan dit doctoraats
proefschrift en de auteur Philippe Ernst alle verdiensten toeschrijf? 
Het onderzoek inzake belangenconflicten is één van de pijlers van de rechts
wetenschap: het is één van de fundamentele opdrachten van deze wetenschap 
om tussen vaak tegenstrijdige belangen een evenwicht te vinden en een keuze 
te maken. De studie van de belangenconflicten overstijgt in grote mate het 
onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht: zowel in privaatrechtelijke 
rechtsverhoudingen als in publiekrechtelijke rechtsverhoudingen rijst de pro
blematiek terzake. In die optiek zou het onderzoek het vennootschappen- en 
verenigingsrecht in hoge mate overstijgen. Het behoeft in ieder geval geen 
verder betoog dat het onderzoek van Dr. Philippe Ernst de rechtswetenschap 
in hoge mate verrijkt. 

De auteur heeft zijn onderzoek afgebakend op volkomen wetenschappelijke 
gronden: het onderzochte belangenconflict is het conflict tussen twee of meer 
belangen in hoofde van één en dezelfde persoon, handelend in twee of meer 
onderscheiden hoedanigheden: alzo kan bij de behartiging van twee of meer 
tegenstrijdige belangen door één persoon, sprake zijn van een "dubbelrol". Het 
onderzoek is geaccentueerd op de belangenconflicten bij de besluitvorming in 
de vennootschap - zowel raad van bestuur als algemene vergadering - en de 
belangenconflicten bij vertegenwoordiging: in dat opzicht is dit proefschrift 
gericht op de tegenstrijdigheid van belangen tussen de vennootschap enerzijds, 
en één of meer bestuurders of aandeelhouders anderzijds. De studie heeft 
vooral betrekking op de N.V., hoewel zij ook omwille van de vele gelijkenis
sen zeer bruikbaar is voorfandere vennootschapsvormen (B.V.B.A., C.V.A. en 
C.V.B.A.). 

Volkomen terecht vertrekt de auteur bij het gemene vertegenwoordigingsrecht 
en de problematiek van het "contracteren met zichzelf (Selbstkontrahieren)". 
Ook de handelsrechtelijke vertegenwoordigingsfiguren worden onderzocht. 
Het verbod om in geval van belangenconflict aan de beraadslaging en de stem
ming deel te nemen wordt door de auteur verheven tot een basisregel voor de 
collegiale besluitvorming. 

Ten aanzien van het onderzoek van de belangenconflicten van vennootschaps
bestuurders heeft de wetgever de onderzoeker niet gespaard: de wet van 
18 juli 1991 had heel art. 60 Venn. W. gewijzigd. De reparatiewet van 13 april 
1995 - in volle redactionele fase van het proefschrift - noodzaakte de auteur 
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tot verdere analyse en stellingname. Zulks komt de actualiteit van het hele 
proefschrift en de erin ontwikkelde stellingen uiteraard ten goede. De auteur 
stelt vast dat de nieuwe bepaling van art. 60 Venn. W. de hele systematiek van 
de belangenconflicten in het vennootschappenrecht die vrij coherent was en 
een fundamentele verbondenheid vertoonde met het gemene recht, op de hel
ling zet. Dr. Philippe Ernst aarzelt hierbij niet om mede op rechtsvergelijkende 
gronden, verbeteringen de lege ferenda voor te stellen en redigeert hierbij een 
model voor een efficiënte belangenconflictregeling. Dergelijke belangencon
ftictenregeling moet niet alleen oog hebben voor de vennootschap en de aan
deelhouders, maar moet ook de bestuurders beschermen tegen aansprakelijk
heidsrisico's. 

In het derde deel wordt de problematiek van de belangenconflicten op het 
niveau van de aandeelhouders onderzocht. Deze analyse is zeer origineel en 
boeiend. Zoals in verscheidene andere landen, onderkent de auteur ook het 
bestaan van een bijzondere getrouwheidsplicht, die een gedragsnorm vormt 
voor de aandeelhouder, niet alleen bij de uitoefening van het stemrecht, maar 
ook bij bepaalde externe handelingen die een weerslag hebben op de vennoot
schap. Tekenende argumenten voor de invulling van de eisen van goede trouw 
in vennootschapsverband worden onder meer geput uit de rechtsvergelijkende 
analyse van de eisen die worden gesteld aan een besluit tot opheffing of beper
king van het voorkeurrecht. 
Bijzonder relevant is dat de rechtsvergelijkende analyse aantoont dat in ver
scheidene landen stemverbodsregelingen bestaan m.b.t. belangenconflicten 
van aandeelhouders. Op een genuanceerde wijze pleit de auteur om, in bepaal
de hypotheses, een stemverbod in te voeren. 
In een laatste hoofdstuk wordt de problematiek onderzocht van belangencon
flicten van aandeelhouders bij besluiten op het niveau van de raad van bestuur. 
Het nieuwe art. 60bis Venn. W., zoals ingevoerd door de wet van 13 april 
1995, alsook de intra-groepsverrichtingen zijn hierbij aan de orde. De auteur 
formuleert inzake intra-groepsverrichtingen een voorstel de lege ferenda. 

Sommige van de ontwikkelde stellingen zijn vooruitstrevend, en zullen moge
lijk door andere auteurs in de rechtsleer worden bekritiseerd. Wie bakens ver
zet moet in een wetenschappelijk debat aanvaarde1t dat deze in een andere 
mening elders worden geplaatst. 
Op grond van de met omvangrijk nationaal en rechtsvergelijkend bronnenma
teriaal gesteunde analyse, op basis van de wetenschappelijk verantwoorde stel
lingen en met inachtname van de originaliteit van het onderzoek en de hoge 
actualiteitswaarde, is dit proefschrift een groot meesterwerk en een mijlpaal in 
de studie van het belangenconflict van bestuurder en aandeelhouder van de 
naamloze vennootschap. Dr. Philippe Ernst verdient hiervoor de hoogste 
waardering. 

Prof. Dr. Herman Braeckmans 
Hoogleraar Universiteit Antwerpen (U.l.A.) 
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A. PROBLEEMSTELLING EN AFBAKENING 

1. Dit proefschrift beoogt een kritische analyse van de problematiek van de 
belangenconflicten in de naamloze vennootschap. Vooreerst dient de onder
zochte problematiek duidelijk te worden afgebakend. Wat dient te worden ver
staan onder "belangenconflicten"? 

2. Belangenconflicten zijn in het recht(sverkeer) een belangwekkend en 
veelvuldig voorkomend fenomeen. Het is precies één van de belangrijkste en 
meest fundamentele taken van het recht om (veelal tegenstrijdige) belangen 
tegen elkaar af te wegen en tot een rechtvaardig, billijk evenwicht te brengen 
(bv. algemeen belang en privé-belang, gezinsbelang en individuele belangen 
van de echtgenoten en van de Kinderen, belang van de schuldeiser en belang 
van de schuldenaar, belang van werkgever en belang van werknemer(s), 
belang van de vennootschap en belang van derden die in het rechtsverkeer met 
de vennootschap in aanraking komen, ".). Ook binnen de vennootschap of ter 
gelegenheid van de werking van de vennootschap kunnen zich belangencon
flicten voordoen, o.m. tussen organen (bv. raad van bestuur en algemene ver
gadering), of tussen leden van organen (bv. tussen bestuurders onderling; tus
sen aandeelhouders onderling), of tussen (groepen van) belanghebbenden (bv. 
tussen aandeelhouders en obligatiehouders; tussen houders van aandelen met 
stemrecht en houders van aandelen zonder stemrecht). Soms wordt deze 
belangenafweging door de wetgever zelf gedaan of gestuurd. Doch de wetge
ver kan onmogelijk voor alle gevallen een regeling uitwerken, zodat de belan
genafweging aan een andere instantie wordt overgelaten. 

In het vennootschapsrecht bestaat de geëigende rol van (vooral) de raad van 
bestuur precies in het afwegen van legitieme belangen. Als "Entscheidungsträ
ger" beschikt de raad van bestuur over een ruime beoordelingsvrijheid om, op 
zijn eigen verantwoordelijkheid, tussen de af te wegen belangen het juiste 
evenwicht te bepalen. 1 

Het is niet de bedoeling om al deze belangenconflicten die binnen vennoot
schappen kunnen ontstaan te bestuderen, om twee fundamentele redenen. In 
de eerste plaats lijkt het onmogelijk om binnen het bestek van een proefschrift 
het gehele domein van het vennootschapsrecht te bestrijken en alle bestaande 
of noodzakelijke belangenevenwichten in vraag te stellen. Zo zulks al reali
seerbaar zou zijn, lijkt het om problemen te gaan die onderling sterk uiteen 
lopen en waarvoor zeer verschillende oplossingen noodzakelijk zouden zijn. 
De gemeenschappelijke noemer zou te beperkt zijn. 

3. Om die reden wordt ervoor geopteerd om de studie toe te spitsen op een 
vorm van belangenconflict die zeer bijzondere juridische problemen stelt daar 
waar de vennootschapsorganen de belangenafweging verrichten en die, daar
om, in vele rechtsstelsels bijzondere aandacht krijgt. 

Vgl. in dezelfde zin TILCH, H., Münchener Rechts-Lexikon, II (G-Q), München, Beek, 
1987, p. 493, v 0 Interessenkollision (Gesellschaftsrecht). 
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Het belangenconflict dat het voorwerp uitmaakt van dit proefschrift, is het 
conflict tussen twee of meer belangen binnen één en dezelfde persoon, hande
lend in twee of meer onderscheiden hoedanigheden. Deze omschrijving moet 
toelaten de hier onderzochte problematiek te onderscheiden van andere pro
bleemgevallen waaraan eveneens de naam "belangenconflict" zou kunnen 
worden gegeven. 
Door het onderzoek toe te spitsen op het belangenconflict binnen één en 
dezelfde persoon kan de problematiek worden onderscheiden van het conflict 
van belangen zoals zich dat tussen contractspartijen veelal voordoet. Zo bv. bij 
een koop-verkoop: de verkoper heeft er doorgaans belang bij een zo hoog 
mogelijke prijs te ontvangen (of: een zo gunstig mogelijke ruilverhouding), 
terwijl het belang van de koper doorgaans een zo laag mogelijke prijs vraagt. 
Hun belangen zijn (veelal) tegenstrijdig van aard, doch dit conflict maakt niet 
het voorwerp uit van dit proefschrift. In het in het proefschrift onderzochte 
fenomeen, waarin één persoon twee of meer tegenstrijdige belangen behartigt, 
is sprake van een "dubbelro1"2, zoals bv. in de hypothese waarbij een persoon 
tegelijkertijd lasthebber is van zowel de verkoper als de koper. 

Eén persoon kan ook in zichzelf een "belangenconflict" hebben, wanneer hij 
voor zichzelf twee of meer belangen moet afwegen en een keuze moet maken. 
Dit conflict, dat eerder van psychologische aard is en in beginsel geen bijzon
dere juridische problemen stelt, valt buiten het onderzoeksdomein: de persoon 
handelt niet in twee onderscheiden hoedanigheden. Hetzelfde criterium laat 
ook toe uit te sluiten het belangenconflict bij de vertegenwoordiger die ten 
behoeve van de vertegenwoordigde twee of meer onderscheiden belangen 
moet afwegen. In de mate dat hierbij noch extèrne belangen, noch het eigen 
belang van de vertegenwoordiger betrokken zijn, kan deze situatie op dezelfde 
voet worden geplaatst als die van de persoon die voor zichzelf moet kiezen 
tussen verscheidene mogelijkheden. Uiteraard zijn de situaties niet identiek: 
de vertegenwoordiger moet de belangen van de vertegenwoordigde zorgvuldig 
en plichtsbewust behartigen; daarentegen impliceert het zelfbeschikkingsrecht 
dat een persoon zijn eigen belangen mag verwaarlozen, althans in de mate dat 
hij daardoor niet op onrechtmatige wijze schade toebrengt aan derden. 

4. Het fenomeen dat in dit proefschrift wordt onderzocht, speelt een rol in 
alle rechtsfiguren die een vorm van vertegenwoordiging of een vorm van 
bestuur of bewind - welke figuur ook vertegenwoordigingsbevoegdheid impli
ceert3 - inhouden. De problematiek is aanwezig in _alle verhoudingen waarin 

4 

De keuze van de term "dubbelrol" voor een congres over deze problematiek op 23 en 
24 oktober 1992 te Groningen was dan ook een bijzonder goede keuze (zie het verslag
boek: INSTITUUT VOOR ONDERNEMINGSRECHT- R.U. GRONINGEN (ed.), De dubbelrol in 
het vennootschapsrecht. Aan welke beperkingen onderwerpt het vennootschapsrecht 
het vervullen van dubbelrollen?, Deventer, Kluwer, 1993, 124 blz.). 
Cfr. VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid. Rechtsvergelijkende bijdrage tot een alge
mene teorie van bewind over andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 113, p. 
159. 



één of meer (fysieke of rechts)personen de belangen dienen te behartigen van 
één of meer andere (fysieke of rechts)personen en daarbij de mogelijkheid 
hebben om hun eigen belangen of de beïängen van verwanten te begunstigen. 
De problematiek die hierbij aan de orde is, kan het best worden omschreven 
als een conflict tussen plicht (jegens een ander) en (eigen) belang ("conflict of 
duty and interest"). Men spreekt in dit verband ook van een belangenconflict 
("conflict of interests"), omdat de plicht bestaat in de behartiging van ander
mans belang, welk belang in strijd dreigt te komen met het eigen belang van 
de vertegenwoordiger of bestuurder. Om zijn mandaat te goeder trouw uit te 
~oeren behoort de vertegenwoordiger zijn eigen belang ondergeschikt te 
maken aan zijn plicht, dus aan het belang van de vertegenwoordigde. De vraag 
zal zijn of hij in die gevallen moet worden "gediskwalificeerd"4, d.w.z. of hem 
de vertegenwoordigings- of beslissingsmacht moet worden ontnomen, dan wel 
of bepaalde waarborgen moeten worden ingebouwd om de vertegenwoordi
ging of de besluitvorming op een voldoende serene en objectieve wijze, d.w.z. 
niet of zo min mogelijk beïnvloed door het tegenstrijdige belang, te laten ver
lopen. 
Een vergelijkbare, maar niettemin verschillende vorm van belangenconflict, is 
het conflict dat zich voordoet wanneer één of meer (fysieke of rechts-)perso
nen tegelijk twee of meer andere (fysieke of rechts-) personen vertegenwoor
digen of het bestuur hebben over het vermogen van twee of meer andere 
(fysieke of rechts-)personen. Hier dreigt een conflict tussen verplichtingen 
("conflict of duties"). Vermits echter beide verplichtingen de behartiging van 
andermans belang tot voorwerp hebben, heeft men evenzeer te maken met een 
belangenconflict ("conflict of interests"). Zulks wordt ook aangeduid als "het 
dienen van twee heren" of "Mehrvertretung". 
De twee hier beschreven situaties hebben met elkaar gemeenschappelijk dat 
het fundamenteel gaat om een belangenconflict in één en dezelfde persoon. 
Treffend worden beide situaties in het Duitse recht aangemerkt als "In-sich
geschäfte". 
Het verschil tussen beide ligt hierin dat in de eerste situatie het te behartigen 
belang in conflict komt met het eigen belang, terwijl dit in de tweede situatie 
niet het geval is (nl. met een ander te behartigen belang). Dit doet vermoeden 
dat bij het dienen van twee heren het gevaar voor beïnvloeding, voor benade
ling kleiner zal zijn, tenzij de vertegenwoordiger op bijzondere wijze met de 
belangen van één van de twee partijen verbonden is. 
Op te merken valt dat ook combinaties van beide situaties mogelijk zijn. 

Vgl. in deze zin: T!LCH, H., Münchener Rechts-Lexikon, Il, 1987, p. 493-494, v0 Inte
ressenkollision ( Gesellschaftsrecht ). 
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5. Op het juridische vlak brengt het hier bedoelde belangenconflict voor de 
betrokkene(n) een lo_yaliteitsconflict teweeg.5 Het gevaar van een niet-objec
tieve, niet-optimalebelangenbeharûging is reëel aanwezig. Er bestaat een ern
stig risico dat de vertegenwoordiging of de besluitvorming wordt beïnvloed 
door de aanwezigheid van persoonlijke belangen van de betrokkene(n). Het 
gevaar van zelfbevoordeling impliceert een gevaar van nadelige behandeling 
van de vertegenwoordigde of de persoon wiens belangen moeten worden 
behartigd. Naast of doorheen de vennootschap wordt ook de positie getroffen 
van de aandeelhouders, vooral doch niet uitsluitend de minderheidsaandeel
houders, alsook van de schuldeisers en, eventueel, van andere bij de vennoot
schap betrokken personen en instanties (werknemers, fiscus, RSZ, ... ). 
Anderzijds kan niet a priori worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen de 
vennootschap ook voordeel kan hebben bij de bewuste situatie. Het recht zal 
met beide factoren rekening moeten houden. Het recht zal moeten ingrijpen 
teneinde de gevaren en de nadelen te beperken, maar zal zich er tevens voor 
moeten hoeden een te grote gestrengheid aan de dag te leggen door bv. een
voudigweg ieder belangenconflict of iedere transactie met een belangencon
flict te verbieden.6 

Overigens mag het "persoonlijk belang" niet te eng worden begrepen, wan
neer het recht rekening wil houden met het gevaar dat de serene vertegen
woordiging of besluitvorming zou worden verstoord. Zulk gevaar bestaat niet 
enkel wanneer een eigen belang in de enge zin een rol speelt, maar ook wan
neer aanverwante belangen aanwezig zijn, bv. de belangen van een verwante 
fysieke of rechtspersoon. Sommige van deze belangen zijn objectief vaststel
baar (bv. familieband, aandelenbezit in een vennootschap), terwijl andere niet 
of nauwelijks kunnen worden ontdekt, laat staan bewezen (bv. vriendschaps
band, e.d.). Te onderscheiden zijn: materiële en morele belangen, rechtstreek
se en onrechtstreekse belangen, persoonlijke en kwalitatieve belangen.7 

6 

In dit proefschrift kan niet nader worden ingegaan op een ethische benadering van de 
problematiek, die zou kunnen worden gesitueerd in het kader van de zgn. "zakene
thiek" ("business ethics"), welk onderwerp ook in de recente Belgische literatuur van 
een ruime belangstelling geniet (zie o.m. VERSTRAETEN, J. en VAN GERWEN, J., Busi
ness en ethiek: spelregels voor het ethisch ondernemen, 2° ed., Lannoo, 1994, 191 blz.; 
VAN GERWEN, J., "Zakenethiek, anno 1995", E.S.T., 1995, p. 351-382; BRUYNEEL, A., 
"L'éthique des affaires: valeurs morales ou recettes d'efficacité?", J.T., 1996, p. 2-6; 
cfr. ook BAUDHUIN, F., Déontologie des affaires, 7° ed., Namen, Société d'Etudes Mor
ales, Sociales et Juridiques, 1971, 276 p.; DIENER, P., "Ethique et droit des affaires", 
Dali., 1993, Chron., p. 17-19; ÜSMAN, F., "Avis, directives, codes de bonne conduite, 
recommandations, déontologie, éthique, etc.: réflexion sur Ia dégradation des sources 
privées du droit", Rev.trim.dr.civ., 1995, p. 509-531). 
Nu reeds mag worden opgemerkt dat de Belgische wetgever in art. 60 Venn.W. verrich
tingen en beslissingen waarbij een of meer bestuurders een persoonlijk belang hebben, 
als zodanig, zonder meer, niet heeft willen verbieden (cfr. ERNST, Ph., "Belangencon
flicten in naamloze vennootschappen", R.W, 1991-92, (585), 593, nr. 22). Deze vast
stelling blijft geldig na de wetswijziging van 13 april 1995, m.b.t. art. 60, alsook m.b.t. 
de nieuwe bepaling art. 60bis Venn.W. 
Zie i.v.m. deze terminologie: DORRESTEIJN, A.F.M., Tegenstrijdig belang van bestuurders 
en commissarissen. Een rechtsvergelijkende studie, Deventer, Kluwer, 1989, 10-15. 



6. De in dit proefschrift onderzochte problematiek van de belangenconflic
ten is te situeren zowel in het privaatrecht, als in het publiekrecht. Belangen
conflicten kunnen zich voordoen zowel in privaatrechtelijke als in publiek
rechtelijke rechtsverhoudingen. 8 

In het privaatrecht denke men bv. aan de lasthebber, de gevolmachtigde, de 
voogd, de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap, de beheerder van 
een vereniging, de curator9, de vereffenaar9bis, de advocaat10, belangenconflic-

9 

9bis 

10 

Bij wijze van voorbeeld kan hier reeds worden gewezen op wettelijke regels die zowel 
(privaatrechtelijke) lasthebbers als (publiekrechtelijke) bestuurders of bewindvoerders 
betreffen: art. 1596 Franse C.C. en Belgisch B.W.; art. 1506 (oud) Nederlands B.W. -
Daarentegen geldt § 181 BGB enkel voor het privaatrecht, doch ook voor organen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen (cfr. HEINRICHS, H., in Palandt Bürgerliches Gesetz
buch, München, Beek, 1993, § 181, Rdnr. 3-4, p. 170). 
GINDIN, W.H., "Professionals in Bankruptcy Proceedings: Appointment, Right to Com
pensation and Conflicts of Interest", 21 Seton Hall L. Rev., 1991, 895. Over andere 
belangenconflicten bij faillissement, zie: MELTZER, P.E., "Whom Do You Trust? Ever
ything You Never Wanted to Know about Ethics, Conflicts and Privileges in the Bank
ruptcy Process", 97 Com.L.J., Summer 1992, 149. 
Zie m.b.t. het Belgische recht in wording: art. 32 Ontwerp van Faillissementswet zoals 
aangenomen door de Kamer op 5 en 12 december 1996 (Pari. St., Kamer, 1995-96, nrs. 
330/20 resp. 330/21): de curator dient bij verzoekschrift aan de rechtbank van koop
handel de aanstelling van een curator ad hoc te vragen, indien hijzelf wegens strijdig
heid van belangen niet langer kan optreden. M.b.t. andere belangenconflicten, bv. het 
optreden door de curator als raadsman van de gefailleerde of van een bevoorrechte 
schuldeiser, vertrouwt de wetgever op de deontologie van de advocatuur (vgl.art. 28 
van het "oude" ontwerp, Pari. St., Kamer, 1991-92 (B.Z.), nr. 631/14, p. 10 en verslag 
VANDEURZEN, nr. 631/13, p. 265-266, met het "nieuwe" ontwerp, Pari. St., Kamer, 
1995-96, nr. 330/21 en Verslag YANDEURZEN, nr. 329/17, p. 130). 
Cfr. art. 140 ontwerp nieuwe Faillissementswet: deze bepaling beoogt de invoering van 
een wettelijke belangenconflictregeling voor de vereffenaars, gespiegeld aan de rege
ling van art. 133 Yenn. W. voor de zaakvoerders van een B.Y.B.A.(nieuw art. 185 bis 
Yenn. W;, zoals goedgekeurd door de Kamer, Pari. St., Kamer, 1995-96, nr. 330/21; 
verslag VANDEURZEN, Pari. St., Kamer, 1995-96, nr. 329/17, p. 34-35). 
Zie: STEVENS, J., Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, 
Kluwer, 1990, 316-323, nrs. 613-625bis; LAMBERT, P., Règles et usages de la profes
sion d'avocat du barreau de Bruxelles, 3c ed., Brussel, Bruylant, 1994, p. 380-391; 
MAHIEU, M., en BAUDREZ, J., De Belgische advocatuur, Kuurne, Leieland, 1980, 
p. 499-502, nrs. 2165-2185 
In de U.S.A.: American Bar Association, Model Code of Professional Responsibility 
( 1980); American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct ( 1983, gewijzigd 
in 1987 en 1992); ABA Standing Committee on Professional Discipline, Center for 
Professional Responsibility, "The Judicia! Response to Lawyer Misconduct", May 1984; 
WOLFRAM, Ch.W., Modem Legal Ethics, St. Paul, Minn., West Publ. Co., 1986, § 4.1., 
p. 145-148; Ch. 7, p. 312 e.v.; Ch. 8, p. 410 e.v.; KOHN, W.I. en SHUSTER, M.P., "Decipher
ing Conflicts of Interest in Bankruptcy Representation", 98 Com.L.J., Summer 1993, 127-
161; MüNSE, M.D., "Ethica! Issues in Representing Thrifts", 40 Buffalo L.Rev., 1992, 1-63; 
STEINBERG, M.I., "Attorney Conflicts of Interest in Corporale Acquisitions'', 39 Hastings 
L.J., 1988, 579-603; REYCRAFT, G.D., "Conflicts of Interest and Effective Representation: 
The Dilemma of Corporale Counsel", 39 Hastings L.J., 1988, 605-615; X., "Developments 
in the Law - Conflicts of Interest in the Legal Profession", 94 Harv.L.Rev" 1981, 1244; 
PATTERSON, L.R" "Legal Ethics and the Lawyer's Duty of Loyalty", 29 Emory L.J" 1980, 
909-969; KuTAK, R.J" "The Rules of Professional Conduct in an Era of Change'', 
29 Emory L.J., 1980, 889-908; CHEFITZ, J.G" "Attomey's Conflict of Interests: Represen
tation of Interest Adverse to that of Former Client", 55 B.U.L.R" 1975, 61-85. 

7 



ten tussen verzekeraar en verzekerde o.m. in het kader van een "verzekerings
overeenkomst tot dekking van de rechtsbijstand" 11 , enz. 12 

In het publiekrecht denke men bv. aan de positie van een minister13, een bur
gemeester14, een gemeenteraadslid, een belastingcontroleur15, tal van ambte-

Il 

12 

14 

15 

8 

E.G. Richtlijn van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering, Pb. E.G., nr. L 185, 4 juli 1987, 
p. 77; K.B. van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering, B.S., 
8 november 1990, zoals gewijzigd bij K.B. van 24 december 1992, B.S., 31 december 
1992; VAN DEN HEUVEL, J ., "Rechtsbijstandsverzekering", R. W., 1990-91, 1080-1082; 
DELVAUX, P.-H., "La protection des assurés dans l'assurance protection juridique", 
D.C.C.R., nr. Il, april 1991, 611-620; FAGNART, J.-L., "Rapport Final", D.C.C.R., nr. 
11, april 1991, (648), 657 e.v.; CoLLE, PH., "De rechtsbijstandsverzekering en het K.B. 
van 12 oktober 1990", in De nieuwe reglementering inzake rechtsbijstandsverzekering, 
Antwerpen, Maklu, 1991, p. 29-62. 
Zie meer algemeen: O'MALLEY, R.E., "Ethics Principles for the Insurer, the Insured, 
and Defense Counsel: The Eternal Triangle Reformed", 66 Tulane L.Rev., 1991, 511-
525; WOLFRAM, Ch.W., Modern Legal Ethics, St. Paul, Minn., West Pub!. Co., 1986, 
§ 8.4., p. 428-433. 
Zie bv. in de Verenigde Sraten de "Model Code of Ethics" in 1992 goedgekeurd door 
de National Conference of Law Reviews. Deze Code bevat verplichtingen, o.m. in het 
kader van mogelijke belangenconflicten, voor zowel redactieleden als auteurs van Law 
Reviews (zie hierover: CLOSEN, M.L. en JARVIS, R.M., "The National Conference of 
Law Reviews Model Code of Ethics: Final Text and Comments", 75 Marquette L. Rev., 
1992, 509-528; CLOSEN, M.L., "A Proposed Code of Professional Responsibility for 
Law Reviews", 63 Notre Dame L. Rev., 1988, 55; JARVIS, R.M., "Law Review Authors 
and Professional Responsibility: A Proposal for Articulated Standards", 38 Drake L. 
Rev., 1988-89, 899). 
Cfr. bv. de "affaires" die recent in België een aantal ministers in opspraak brachten. In 
ons huidig politiek bestel is de problematiek voor de ministers complexer, in die zin 
dat naast persoonlijke belangen ook nog groepsbelangen, vnl. partijbelangen, hun han
delen kunnen beïnvloeden. Het ligt niet in de bedoeling hierop dieper in te gaan. Wel 
kan hier worden aangestipt dat de ministers eigenlijk vertegenwoordigers zijn van de 
Natie en dat zij in die hoedanigheid de belangen van de vertegenwoordigde, d.i. "het 
algemeen belang", dienen te behartigen. In de regel kan het hen dus niet toegelaten zijn 
om in het kader van hun functie de behartiging na te streven van hun persoonlijke 
belangen of van de belangen van hun verwanten. In ons huidig politiek bestel kan de 
uitoefening van de functie van minister wellicht niet (of: niet volledig) worden losge
koppeld van de partij en haar belangen. Minstens moet hier een onderscheid worden 
gemaakt tussen rechtmatige en onrechtmatige belangen van de partij. Onrechtmatige 
belangen mogen het optreden van de minister niet beïnvloeden (bv. onwettige partijfi
nanciering, corruptie, vriendjespolitiek, ... ). Dat een minister rechtmatige partijbelan
gen behartigt, is meer aanvaardbaar (bv. standpunten die deel uitmaken van het partij
programma, opvattingen, doelstellingen, idealen die de partij zich eigen maakt en die 
kaderen in haar visie op de behartiging van het algemeen belang). 
Cfr. bv. de beschuldigingen eind 1993 aan het adres van de toenmalige voorzitter van 
de Vlaamse Raad en burgemeester van Lommel: hij zou o.m. via een familielid hebben 
meegedongen in een openbare verkoop van een gemeentelijk goed en zijn privé-secre
taresse hebben bevoordeeld bij een examen voor de functie van persvoorlichter bij de 
Vlaamse Raad (SMEETS, J., "En de winnaar moet zijn:", Humo, nr. 2777, 25 november 
1993, 12-13; dit leidde o.m. tot het ontslag van de betrokkene als voorzitter van de 
Vlaamse Raad, zie Financieel Ekonomische Tijd, 23 december 1993, 1 en 2; De Stan
daard, 23 december I993, 3; De Morgen, 23 december 1993, 1en4). 
Zo raakte bv. het geval bekend van een belastinginspecteur die, in het kader van een 
nevenfunctie, tevens fiscaal advies verleende. O.m. verleende hij fiscaal advies aan per
sonen wier belastingaangifte hij later diende te controleren. 



naren die enige bestuurs- of vertegenwoordigingsmacht hebben 16• Deze perso
nen dienen het algemeen belang te behartigen. Ook hier is het gevaar niet 
denkbeeldig dat in bepaalde situaties een tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen 
het algemeen en het eigen belang van deze personen of het eigen belang van 
familieleden of verwanten, vrienden, partijgenoten, ... 
Gerechtvaardigd is immers de eis dat alle overheden, inclusief het bestuur, in 
alle omstandigheden onpartijdig moeten zijn 17. 

Conflicten kunnen zich voordoen niet alleen wanneer deze personen in functie 
zijn, doch eveneens nadat zij hun functie hebben beëindigd, bv. bij een over
stap naar de privé-sector. 18 

In het arbeidsrecht kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de belangen van 
de vakbondsleden en de belangen van de vakbond zelf en haar leiders. 19 

16 

17 

18 

19 

Zie over de problematiek in het publiekrecht: VAN LEEUWEN, B.H.A., Beginselen van 
behoorlijk ondernemingsbestuur. Een onderzoek naar de juridische normering van het 
besturen van een onderneming, Deventer, Kluwer, 1990, 67-68; BENDOR, J., "Forma) 
Models of Bureaucracy: A Review", in Public Administration. The State of the Disci
pline, LYNN, N.B. en WILDAVSKY, A. (ed.), Chatham, New Jersey, Chatham House 
Publishers, Ine., 1990, (373), 384 e.v.; zie ook de Amerikaanse Ethics in Government 
Act 1978, U.S.C. 207, Section 207(a) en (b). 
Zie meer algemeen over het verband tussen bestuur resp. vertegenwoordiging in pri
vaat- en publiekrecht: VAN LEEUWEN, B.H.A., o.c.; VAN SCHENDEL, W.A.M., Vertegen
woordiging in Privaatrecht en Bestuursrecht. Een intern-rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de vertrouwensbescherming in geval van onbevoegde vertegenwoordiging, 
Deventer, Kluwer, 1982, 255 p. 
Deze eis is gebaseerd op het vertrouwen dat de burgers in die overheden moeten heb
ben en behouden "(zie: SUETENS, L.P., "Algemene rechtsbeginselen en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch administratief recht", T.B.P., 1970, 
(379), 395; LEUS, K., "De plicht tot onpartijdigheid als beginel van behoorlijk bestuur", 
in Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ÜPDEBEEK, 1. (ed.), Antwerpen, Klu
wer, 1993, (169), 171-172; VAN ÜRSHOVEN, P., "Algemene beginselen van behoorlijk 
fiscaal en ander bestuur'', in Actuele problemen van fiscaal recht, XV de Postuniversi
taire lessencyclus W. Del va 1988-89, Antwerpen, Kluwer, 1989, ( 1 ), 2). 
Zie o.m. de regel die de uittredende voorzitter van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen verbiedt om, gedurende drie jaar na het neerleggen van zijn ambt, een 
functie uit te oefenen in een onderneming waarop de C.B.F. permanent toezicht houdt 
(art. 37, zesde lid K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime 
voor titels en effecten, zoals ingevoerd bij art. 114 W. 22 maart 1993, B.S., 19 april 
1993; zie C.B.F., Jaarverslag, 1992-93, p. 141). 
In de Verenigde Staten wordt aan deze problematiek veel belang gehecht. Zie o.m.: 
WOLFRAM, Ch.W., Modern Legal Ethics, 1986, § 8.10, p. 456-478; LEE, F.C., "Virgi
nia's New Comprehensive Conflict of Interests Act: A Statutory Review", 18 Univ. of 
Richmond L.Rev., 1983, p. 77-93; MuNDHEIM, R.H., "Conflict of Interest and the For
mer Government Employee: Rethinking the Revolving Door", 14 Creighton L.Rev., 
1981, p. 707-721; MERRICK, O.W., "Government Service and the Chinese Wall: An 
Accomodation Founded on Practicality", 52 U.Col.L.Rev., 1981, p. 499-510; X., 
"Note: Business As Usual: The Former Government Attorney and ABA Disciplinary 
Rule 5-105(d)'', 28 Hastings L.J., 1977, 1537. 
Zo kan men zich bv. afvragen of de vakbonden in het debat over aandeelhouderschap 
en medezeggenschap voor werknemers objectief kunnen oordelen over de behartiging 
van de belangen van hun leden. Zijn zij niet structureel bevooroordeeld? Worden zij 
niet beïnvloed door de vrees om hun relatieve machtspositie prijs te geven? 
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7. Het onderzoek in dit proefschrift is in het bijzonder gericht op de proble
matiek van de belangenconflicten binnen naamloze vennootschappen, meer 
bepaald van de belangenconflicten in hoofde van bestuurders en aandeelhouders. 
Precies omdat de problematiek van de belangenconflicten zulk een wijdverspreid 
fenomeen is, bestaat de mogelijkheid om de problematiek op verscheidene 
niveaus te onderzoeken en de oplossingen met elkaar in verband te brengen. 
In het eerste deel van het proefschrift wordt nagegaan of het bestaan van 
dezelfde problematiek in verschillende domeinen van het recht met zich mee
brengt dat kan worden besloten tot het bestaan van een algemene regel (alge
meen rechtsbeginsel). 
Daarbij wordt vertrokken van de wettelijke kwalificatie van de bestuurders als 
lasthebbers, zodat de problematiek van de belangenconflicten allereerst op het 
domein van de lastgeving wordt onderzocht. Vervolgens wordt, omwille van 
een parallellisme tussen de organieke vertegenwoordiging van een rechtsper
soon en de wettelijke vertegenwoordigingsfiguren, het onderzoek uitgebreid 
tot het gemene vertegenwoordigingsrecht. Ook de handelsrechtelijke vertegen
woordigingsfiguren worden in het onderzoek betrokken, omwille van de 
mogelijke invloed van de voor die figuren geldende regels m.b.t. de vertegen
woordiging van handelsvennootschappen en om andere redenen die verder 
zullen worden toegelicht. Dit leidt ertoe dat de problematiek buiten het 
domein van de (eigenlijke) vertegenwoordiging wordt behandeld. Tenslotte 
moet het onderzoeksdomein nog worden verruimd tot de studie van de regelen 
geldend voor de beraadslagende en beslissende lichamen. In het vennoot
schapsrecht treedt nl. de problematiek van de belangenconflicten buiten de 
grenzen van het vertegenwoordigingsrecht, daar waar voor de vennootschap 
een beslissing moet worden genomen door een collegiaal orgaan van beraad
slagirig en beslissing. Ook op dat niveau dient dus te worden nagegaan of een 
gemeenrechtelijke regel bestaat die betrekking heeft op de problematiek van 
de belangenconflicten bij zulke lichamen. 
Inhoudelijk dient als eerste logische stap de rechtstheoretische vraag te wor
den gesteld of het "contracteren met zichzelf' juridisch concipieerbaar is (en 
zo ja, hoe deze rechtshandeling dient te worden gekwalificeerd). Slechts 
indien deze vraag positief wordt beantwoord, kan als volgende stap in het 
onderzoek de rechtspolitieke vraag worden gesteld naar de rechtsgeldigheid of 
geoorloofdheid van het "contracteren met zichzelf'. 

8. In het tweede deel van het proefschrift wordt onderzocht of de gemeen
rechtelijke regels en beginselen ook van toepassing (kunnen) zijn op de 
bestuurders van vennootschappen. 
Daarbij wordt o.m. rekening gehouden met het feit dat de kwalificatie "lastge
ving" niet voldoet om de rechtsverhouding tussen vennootschap en bestuurder 
volledig weer te geven. Om die reden moet worden nagegaan of de gemeen
rechtelijke beginselen ook gelden voor de organieke vertegenwoordiging. Ver
volgens dient te worden onderzocht welke verhouding bestaat tussen de speci
fieke vennootschapsrechtelijke regels inzake belangenconflicten en de 
gemeenrechtelijke regels (gaat het om toepassingen of afwijkingen, om soepe
lere of strengere regels?) en welke invloed de eerstgenoemde regels hebben op 
de mogelijke toepassing van de laatstgenoemde regels (of omgekeerd), zowel 
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op het vlak van de vertegenwoordiging als op het vlak van de besluitvorming 
- en dit niet alleen bij de vennootschapstypes waarop de bijzondere regels 
betrekking hebben, maar ook bij andere rechtsvormen. 
De bijzondere wettelijke regeling m.b.t. belangenconflicten van bestuurders 
van naamloze vennootschappen wordt uitgebreid onderzocht en getoetst aan 
de gemeenrechtelijke beginselen, aan de mogelijke andere methoden en tech
nieken ter voorkoming van (de gevaren verbonden aan) belangenconflicten en 
aan een model voor ee11 zinvolle en efficiënte belangenconflictregeling van het 
door de Belgische wetgever aangewende type. 

9. In het derde deel van het proefschrift wordt onderzocht of het vennoot
schapsrecht regelen bevat of moet bevatten die betrekking hebben op belan
genconflicten tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, met name bij 
de stemuitoefening in de algemene vergadering. 
Daarbij wordt nagegaan of in het vennootschapsrecht bijzondere regels m.b.t. 
deze problematiek bestaan. Ook op dit niveau wordt onderzocht of de gemeen
rechtelijke regelen en beginselen van toepassing kunnen zijn, dan wel of het ven
nootschapsrecht daarvan afwijkt. Vervolgens wordt nagetrokken of een statutaire 
regeling m.b.t. belangenconflicten van aandeelhouders mogelijk zou zijn. 
Bij deze studie moet een wezenlijk belang worden gehecht aan de kwalificatie 
van het stemrecht, aan de invulling van de plicht tot goede trouw jegens de 
vennootschap en de medevennoten en aan de invloed van deze plicht op de 
uitoefening van het stemrecht. 
Het onderzoek richt zich dan naar de vraag of het vigerende recht voldoet, dan 
wel of bijzondere regelen m.b.t. belangenconflicten van aandeelhouders wen
selijk of zelfs noodzakelijk zijn en, zo ja, welke regeling daarvoor zou kunnen 
worden ontworpen. 

10. De afbakening van het onderwerp als een studie van de belangenconflic
ten verbonden aan het vervullen van een dubbelrol door één en dezelfde per
soon, heeft als consequentie dat, strikt genomen, het groeps- of concernrecht 
niet op bijzondere wijze een onderzoeksobject vormt. Het specifieke concern
conflict bestaat immers uit een belangenconflict tussen verscheidene personen, 
tussen verscheidene belanghebbenden: in vennootschapsgroepen ontstaat het 
specifieke conflict tussen het vennootschapsbelang en het groepsbelang, tussen 
de belangen van de moedervennootschap en de met haar verbonden groep 
ondernemingen en de belangen van de andere aandeelhouders (alsook van 
werknemers, schuldeisers, e.d.) van de dochtervennootschap. 
Een echte dubbelrol zal bestaan op het niveau van de raad van bestuur hetzij 
indien de moedervennootschap zelf als bestuurder fungeert, hetzij indien de 
moeder- en de dochtervennootschap één of meer gemeenschappelijke bestuur
ders hebben. Ook op het niveau van de algemene vergadering kan een dubbelrol 
met tegenstrijdige belangen bestaan. Deze belangenconflicten zijn echter niet 
specifiek voor de situatie van vennootschapsgroepen. Om die reden worden zij 
mede behandeld in de hoofdstukken die algemeen betrekking hebben op de 
belangenconflicten van de bestuurders respectievelijk de aandeelhouders. 
Het concernconflict komt zeer sterk aan de orde bij intra-groepsverrichtingen. 
Behoudens de zonet vermelde dubbelrollen, gaat het daarbij strikt genomen niet 
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om belangenconflicten in hoofde van één persoon handelend in twee onder
scheiden hoedanigheden waaraan tegenstrijdige belangen zijn verbonden. Toch 
kunnen de intra-groepsverrichtingen, alsook de wettelijke regeling van art. 
60bis Venn.W., met die problematiek in verband worden gebracht, indien men 
aanneemt dat de moedervennootschap door middel van haar invloed op het 
bestuursorgaan feitelijk deelneemt aan het bestuur en de vertegenwoordiging 
van de vennootschap. Hoewel het verband met het thema van het proefschrift 
eerder indirect is, zou het moeilijk te verantwoorden zijn de problematiek niet te 
behandelen, o.m. vanwege de samenhang tussen art. 60bis en art. 60 Venn.W. en 
omwille van het belang van de problematiek van de intra-groepsverrichtingen. 
Het laatste hoofdstuk wordt daarom aan dit onderwerp besteed. 

B. RECHTSVERGELUKING 

11. Het hierboven beschreven onderzoek kan uiteraard worden ondersteund 
door een rechtsvergelijkende analyse. Men kan vaststellen dat de problematiek 
van de belangenconflicten in verscheidene andere landen eveneens de aan
dacht van de wetgever, de rechtspraak en auteurs heeft getrokken -in vele 
gevallen overigens beduidend meer dan in België20 het geval was tot voor de 
wetswijziging van 1991. 
Opvallend is dat in sommige landen problemen worden behandeld, vragen 
gesteld, nuanceringen gemaakt waaraan in de Belgische wetgeving, recht
spraak en rechtsleer geen of weinig aandacht is besteed - wat niet noodzake
lijk betekent dat ze in de rechtspraktijk nooit aan de orde zijn gekomen of kun
nen komen. Andere problemen en vragen zijn identiek of analoog, doch 
worden soms op een geheel andere wijze opgelost. 
Redelijkerwijze kan worden verwacht dat een rechtsvergelijkende analyse zal 
toelaten een beter inzicht te verwerven in de essentie van de problematiek en 
in de betekenis en kwaliteit van de betrokken Belgische reglementering.21 

Zulke analyse zal ook mogelijk maken uiteenlopende oplossingen te ontdek
ken en af te wegen en op basis daarvan voorstellen te formuleren voor de ver-

20 

21 

12 

Waarschijnlijk is dat de reden waarom de Nederlandse auteur Dorresteijn in zijn proef
schrift van 1989 geen analyse maakte van het Belgische recht. Volgens de auteur viel 
niet te verwachten dat de studie van het Belgische recht nieuw licht op de zaak zou 
werpen (DORRESTEIJN, A.F.M" Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissaris
sen. Een rechtsvergelijkende studie, Deventer, Kluwer, 1989, 7-8). 
Cfr. MARKESINIS, B.S" "Learning from Europe and Learning in Europe", in The Gra
dual Convergence. Foreign Jdeas. Foreign lnfluences, and English Law on the Eve of 
the 2/st Century, MARKESINIS, B.S. (ed.), Oxford, Clarendon Press, 1994, (1), p. 15; 
RHEINSTEIN, M. en VON BORRIES, R" Einfiihrung in die Rechtsvergleichung, München, 
Beek, 1987, p. 27; CONSTANTINESCO, L.-J" Traité de droit comparé, Il, La méthode 
comparative, Parijs, L.G.D.J" 1974, p. 290-291, nr. 113; MARIDAKIS, G.S" "Réflexions 
sur Ie droit comparé", in Inchieste di diritto comparato, 2, Buts et méthodes du droit 
comparé, Padova, Cedam, 1973, (481), p. 487, nr. 6; van der ESCH, B" Vergelijkend 
Vennootschapsrecht. De N.V. naar Engels, Amerikaans, Frans en Belgisch recht tegen 
de achtergrond van de Nederlandse voorschriften, Zwolle, Tjeenk Willink, 1953, p. 1. 



fijning van rechtsbegrippen en rechtstechnieken, voor de verbetering van het 
Belgische recht en eventueel voor de harmonisatie of eenmaking van het 
recht.22 

12. Uiteraard kan men in het kader van een proefschrift niet alle vreemde 
rechtsstelsels analyseren. 
Overwegend wordt geopteerd voor een selectieve rechtsvergelijking, met ana
lyse van het Duitse, het Nederlandse, het Franse, het Engelse en het U.S.
Amerikaanse recht. Waar nuttig wordt ook rekening gehouden met het Itali
aanse, het Zwitserse en, in mindere mate, het Portugese recht. Uitzonderlijk 
worden rechtsregels van andere landen in de analyse betrokken. 

Deze keuze is als volgt te verantwoorden. Zij is deels ingegeven door het feit 
dat deze landen belangrijke handelspartners van België zijn.23 De keuze 1s 
echter vooral gebaseerd op de volgende vaststellingen: 

1.) deze landen kennen een vergelijkbare economische ontwikkeling en orga
nisatie24; 

2.) de juridische structuren van deze landen hebben een gemeenschappelijke 
oorsprong, maar kenden toch een (soms sterk) uiteenlopende ontwikkeling. 
Met name op het gebied van de vertegenwoordiging heeft het Romeinse recht 
een belangrijke invloed gehad op elk der onderzochte rechtsstelsels. Ook in 
het vennootschapsrecht is uiteraard de invloed van het Romeinse recht merk-

22 

23 

24 

Cfr. KRUITHOF, R., De verticale prijsbinding van merkartikelen. Een vergelijkende stu
die van het recht van de zes Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, 
Brussel, I.C.V.R., 1972, p. 609, nr. 580. M.b.t. de rechtsvergelijking als middel om het 
eigen recht te verbeteren resp. als middel om de eenmaking of harmonisatie van het 
recht te verwezenlijken, zie bovendien: DAVID, R., Traité élémentaire de droit civil 
comparé. lntroduction à l'étude des dmits étrangers et à la méthode comparative, 
Parijs, L.G.D.J., 1950, p. 113 e.v., resp. p. 141 e.v.; cfr. CONSTANTINESCO, L.-J., Traité 
de droit comparé, Il, La méthode comparative, 1974, p. 336-337, nr. 122, resp. p. 370 
e.v., nr. 129; zie recent m.b.t. de rechtsvergelijking als middel tot eenmaking of harmo
nisatie van het recht: BuxBAUM, R.M., "Die Rechtsvergleichung zwischen nationalem 
Staat und internationaler Wirtschaft", RabelsZ, 1996, (201), p. 209 e.v. en 211 e.v. 
Cfr. RoTONDI, M., "Préface: Une enquête comparative sur les sociétés par actions", in 
lnchieste di diritto comparato, 4, Enquête comparative sur les sociétés par actions, 
Deventer, Kluwer, 1974, p. VII: "l'intensité des rapports économiques et financiers( ... ) 
donne une importance fondamentale à la connaissance de la réglementation positive en 
vigueur dans les pays étrangers"; VAN DER EscH, B., Vergelijkend Vennootschapsrecht, 
1953, p. l. 
Cfr. DoRRESTEIJN, A.F.M., Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen, 
Deventer, Kluwer, 1989, p. 9. 
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baar.25 Significant is echter ook dat met name in (o.m.) Nederland (de Verenig
de Oostindische Compagnie), Engeland, Frankrijk en ons land (toen onder 
Oostenrijkse heerschappij) de moderne vennootschap in dezelfde periode en 
op dezelfde wijze is ontstaan, nl. in de omstandigheid dat deze landen (d.w.z. 
hun respectieve vorsten) in het kader van hun koloniale expansie de behoefte 
ondervonden om aparte rechtspersonen met een zekere autonomie op te rich
ten voor de organisatie van de handel met de Koloniën.26 Vervolgens heeft de 
moderne vennootschap in deze en andere landen ook een vrij gelijklopende 
evolutie gekend.27 

Binnen de Europese Unie zorgden de Richtlijnen voor een verdere harmonisa
tie van het vennootschapsrecht van de Lid-Staten. De toenemende convergen
tie tussen verschillende rechtsstelsels die sommige comparatisten ontwaren28, 

heeft zeker ook betrekking op het domein van het vennootschapsrecht; 

3.) het recht van deze landen onderkent de problematiek van de belangencon
flicten, zowel op het domein van het gemene recht als op het domein van het 
vennootschapsrecht, doch de benadering loopt (soms sterk) uiteen. Dit brengt 
geregeld met zich mee dat ook uiteenlopende oplossingen worden gegeven 
aan dezelfde problemen. 

25 

26 

27 

28 
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Dit is niet enkel zo in de landen van de "Code civil". Zo schrijft de Amerikaanse auteur 
WILLISTON, S., "History of the Law of Business Corporations before 1800" (part Il), 2 
Harv.L.Rev., 1888-89, (149), 164: "The early English law of corporations is borrowed 
almost wholly from the Roman law". Cfr. ook BLUMBERG, Ph.I., The multinational 
Challenge to Corporation Law. The Search for a New Corporate Personality, New 
York, Oxford Univ. Press, 1993, 3: "(. .. ) it is quite clear that modern corporation law 
has, directly or indirectly, Roman roots. This accounts for the fundamental similarity 
between English and Continental corporation law". 
Zie en vergelijk o.m.: GOWER, L.C.B., The Principles of Modern Company Law, 3° ed., 
Londen, Stevens & Sons, 1969, p. 22 e.v.; Palmer's Company Law, MORSE, G. (princ. 
ed.), 25° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1992, vol. 1, § 1.101 e.v., p. 1009 e.v.; BLUM
BERG, Ph.I., o.c., p. 3 e.v.; VAN DER HEYDEN, E.J.J. en VAN DER GRINTEN, W.C.L. 
(m.m.v. HONEE, H.J.M.N. en HENDRIKS-JANSEN, Ttt.C.M.), Handboek voor de naamlo
ze en de besloten vennootschap, 12° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, p. 1 e.v" nrs. 2 
e.v.; AsSMANN, H.-D., in Groj3kommentar zum Aktiengesetz, 4° ed., HOPT, K.J. en WIE
DEMANN, H. (ed.), I, Berlijn, de Gruyter, 1992, Einleitung B, Rdnr. 6 e.v" p. 11 e.v.; 
ECKARDT, U" in Gej3ler-Hefermehl Kommentar zum Aktiengesetz, I, München, Verlag 
F. Vahlen, 1973, Vorbemerkungen, Rdnr. 8 e.v., p. 5 e.v.; PIRET, R.,• L'évolution de la 
législation beige sur les sociétés anonymes, Doornik, Casterman, 1946, 224 p.; VAN 
RYN, J., Principes de droit commercial, I, 1954, 316 e.v., nrs. 457 e.v.; FREDERICQ, L., 
Traité de droit commercial, IV, Gent, Fécheyr, 1950, 419 e.v., nr. 269; FREDERICQ, L. 
en S., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, Brussel, Bruylant, 1962, 569 e.v., 
nr. 694. 
Zonder de volledige geschiedenis van de naamloze vennootschap te willen doorlopen, 
kan o.m. worden gewezen op de "Industriële Revolutie(s)", de intrede van het groot
kapitaal en de opkomst van banken en holdings, het ontstaan van verzekeringsonderne
mingen, de organisatie van de aandelenbeurs, de scheiding van eigendom en zeggen-
schap,... · 
MARKESINIS, B.S., o.c., in The Gradual Convergence, 1994, p. 30-32. 



De economische verwantschap maakt dat zich gelijksoortige juridische proble
men voordoen; de juridische verschillen brengen met zich mee dat de oplossingen 
belangrijke verschillen vertonen. Toch is er een voldoende juridische verwant
schap, die de verschillende oplossingen vergelijkbaar maakt.29 Mits men rekening 
houdt met de specifieke kenmerken van elk rechtssysteem, kunnen derhalve 
oplossingen van het ene systeem hun nut bewijzen voor het andere systeem. 

Het Duitse recht, dat al zo vaak model stond voor de harmonisatierichtlijnen 
in de Europese Unie, kan uiteraard niet worden genegeerd. Ook nu weer blijkt 
de analyse van het Duitse recht bijzonder vruchtbaar.30 Overigens wordt het 
Duitse recht geregeld ook buiten de Europese Unie als model gebruikt. 
Een studie van het Amerikaanse recht dringt zich eveneens op, niet alleen 
omwille van het grote belang dat daarin wordt gehecht aan de problematiek 
van de "conflicts of interest"31 en omwille van de uitgebreide rechtspraak en 
rechtsleer, maar ook al omdat het als inspiratiebron fungeerde voor de Belgi
sche wetgever bij de wetswijziging van 1991.32 

29 

:m 

31 

32 

Het komt inderdaad als verantwoord voor een beroep te doen op het vermoeden van 
gelijkenis (de "praesumptio similitudinis") zoals door K. Zweigert als methodologisch 
beginsel bij de functionele rechtsvergelijking wordt vooropgesteld (ZWEIGERT, K., "Die 
'Presumptio similitudinis' als Orundsatzvermutung rechtsvergleichender Methode", in 
Jnchieste di diritto comparato, RoTONDI, M. (ed.), II, Buts et méthodes du droit com
paré, Padua, Cedam, 1973, p. 737-758; ZWEIGERT, K. en KöTZ, H., Introduction to 
Comparative Law, 2° ed., Londen, Clarendon Press, 1992, p. 36; cfr. MüLLER-OUGEN
BERGER, C., Gesellschaft, Société und Groupement als Rechtsformen zur Unterneh
menskooperation, Baden-Baden, Nomos, 1976, p. 19 ("einen hohen Orad von Übe
reinstimmung"); zie ook: OORLE, F., BOURGEOIS, 0., BOCKEN, H. en REYNTJENS, F., 
Rechtsvergelijking, Brussel, Story-Scientia, 1991, p. 62 e.v., nrs. 93 e.v.). 
Bij wijze van voorbeeld kan hier reeds worden gewezen op het belang van o.m. § 181 
BOB (algemeen verbod van "Insichgeschäften"); § 112 AktO (bijzondere vertegen
woordigingsregeling voor de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover de 
"Yorstand"); § 34 BOB en § 136 AktO (belangenconflicten van leden resp. aandeelhou
ders); het "Konzernrecht". 
Naast het common law en de wetgeving van de deelstaten, o.m. ook in de "Model 
Business Corporation Act" van de American Bar Association (ABA), in de "Principles 
of Corporale Oovernance" van het American Law Institute (ALI) en in de "Proxy 
Rules" van de Securities and Exchange Commission (SEC). 
Memorie van toelichting, Pari. St. Senaat, 1990-1991, 1107 /1, 73, waar men o.m. kan 
lezen: "Naar het voorbeeld van de Angelsaksische landen is de Regering voornemens 
te voorkomen dat geen rekening wordt gehouden met belangenconflicten in een ven
nootschap". 
Wat de memorie van toelichting niet verklaart, is waarom inspiratie is gezocht in een 
oudere versie van de RMBCA: § 8.31 bevat de reglementering betreffende belangen
conflicten in de versie van 1984, terwijl in 1988 een nieuwe versie werd aangenomen, 
waarin de belangenconflicten aan een gewijzigde, zeer uitgebreide reglementering zijn 
onderworpen in §§ 8.60 tot 8.63. 
Voorts bevat de Nederlandse vertaling een storende fout: het in de RMBCA gehanteer
de begrip "transaction" (in het Frans "transaction") werd nl. vertaald als "dading". In 
dit geval echter dekt het begrip een geheel andere lading. Bedoeld zijn transacties, in 
de zin van operaties, verrichtingen (waarbij een bestuurder dan een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang heeft). Ook de vertaling van het begrip "director" als directeur is 
onprecies en verwarrend. Bedoeld is een bestuurder (in het Frans: "administrateur"). 
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Het Engelse recht is interessant als vergelijkingspunt tussen Duitsland en de 
U.S.A. omdat Engeland door de Europese harmonisatiewerkzaamheden als het 
ware wordt gedwongen een verzoening tot stand te brengen tussen continen
taal-Europese en Anglo-Amerikaanse rechtsfiguren en -technieken. Overigens 
bestaan er tussen het Engelse en het Amerikaanse vennootschapsrecht, naast 
een gemeenschappelijke basis van wezenlijk gelijklopende algemene princi
pes, ook niet onbelangrijke verschillen.33 

Ook de studie van het recht van de buurlanden Frankrijk en Nederland, ligt 
voor de hand. De Franse Code civil beheerst bijna twee eeuwen het Belgisch 
burgerlijk recht. Het Nederlands burgerlijk recht, dat aanvankelijk ook op de 
Code civil was gebaseerd, werd recent volledig hervormd. Het zoekt meer 
aansluiting bij het Zwitserse en het Duitse recht en slaat aldus een brug met de 
centraal-Europese rechtsstelsels. De confrontatie van de traditionele benade
ring met de moderne conceptie van het burgerlijk recht kan interessante resul
taten opleveren. 
Ook het Belgische vennootschapsrecht wordt meer dan eens door het Franse 
en het Nederlandse recht beïnvloed. Zo was bv. de oorspronkelijke bepaling 
van art. 60 Venn.W. geïnspireerd op het Franse recht. Zo zijn de nieuwe uit
koopregeling en geschillenregeling op het Nederlandse voorbeeld gebaseerd. 
De ruime mate van verspreiding van het Franse recht, zoals ook van het 
Engelse recht, vormt een bijkomende verantwoording om deze rechtsstelsels 
in het onderzoek te betrekken.34 

Ook het Italiaanse recht heeft zowel Franse als Duitse invloeden ondergaan. 
De voornaamste reden echter om dit recht -zij het niet globaal- in de studie te 
betrekken, is te vinden in een studie vanwege P. VAN OMMESLAGHE daterend 
van 1960.35 

Naar het oordeel van deze auteur genoten namelijk de door het Italiaanse recht 
aan de problematiek van de belangenconflicten gegeven oplossingen de voor
keur. Om die reden moet toch worden nagegaan of dit ook vandaag nog het 
geval zou kunnen zijn. 
Het Zwitserse recht wordt daar waar nuttig in de analyse betrokken. Soms 
biedt dit interessante oplossingen. 36 Bovendien is Zwitserland interessant 
omwille van de belangrijke rol die in het kader van de rechtsvinding aan de 
rechter is toebedeeld37 en omwille van het impact van algemene regelen of 

33 

'.l4 

35 

36 

37 
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GowER, L.C.B., "Some Contrasts Between British and American Corporation Law", 69 
Harv.L.Rev., 1956, p. 1369 e.v. 
VAN DER ESCH, B., Vergelijkend Vennootschapsrecht, 1953, p. 2-3. 
VAN ÜMMESLAGHE, P., Le régime des sociétés par actions et leur administration en 
droit comparé, Brussel, Bruylant, 1960, 398, nr. 238 (algemeen); 394, nr. 237 (sanctie). 
'Zo ontzegt de Zwitserse wetgeving aan bepaalde personen het stemrecht in de algeme
ne vergadering ten aanzien van het verlenen of weigeren van de kwijting (art. 695, al. 1 
Code des Obligations). Bovendien huldigt de Tribunal Fédéral m.b.t. deze verbodsbe
paling een teleologische interpretatie, waardoor aan de regel een ruim toepassingsge
bied wordt gegeven (Tribunal Fédéral/Bundesgericht, 25 november 1992, Semaine 
Judiciaire, 1993, 449; R.S.D.A., 1993, 310, nr. 146; zie de bespreking door TISSOT, N., 
R.S.D.A., 1993, 295-298. 
Cfr. art. 1 en 4 ZGB/CC. 



open normen als bv. "la bonne foi"/"Treu und Glauben".38 

Het Portugese recht bezit één van de recentste en modernste wetgevingen o.m. 
op het vlak van het vennootschapsrecht. Men kan vaststellen dat het is geïns
pireerd op o.m. het Duitse en Italiaanse recht, waarbij waar nodig de regels 
werden aangepast aan het eigen rechtssysteem of verbeterd in het licht van 
problemen en kritieken die zij teweegbrachten. Zo werd o.m. een eigen 
groepsrecht tot stand gebracht, dat fundamenteel gebaseerd is op het Duitse 
"Konzernrecht", doch met een aantal aanpassingen. 

13. Met betrekking tot de methode werd in dit proefschrift geopteerd voor 
een functionele rechtsvergelijking. 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen verticale en horizontale rechtsvergelij
king. In het eerste geval worden de regels in hun eigen juridisch kader 
geplaatst (verticale rechtsvergelijking), ten einde het trekken van ongefundeer
de conclusies te vermijden. Eerst moet men het systeem, het recht van het 
onderzochte land doorgronden. Een ogenschijnlijk sterk verschillende regel 
wordt wellicht gerelativeerd door andere factoren. 39 In deze fase van het ken
nen (en begrijpen)40 wordt getracht de evolutie van het recht en van de opvat
tingen over het recht m.b.t. de onderzochte problematiek in de analyse te 
betrekken. Dit kan leiden tot een dieper inzicht en een grotere verfijning. In 
het tweede geval wordt de analyse horizontaal gevoerd. De gevonden resulta
ten worden met elkaar in verband gebracht en kritisch vergeleken in functie 
van de op te lossen problemen.41 Immers, zoals de Duitse auteur M. Rhein-

38 

19 

40 

41 

Zie GORLE, F., BOURGEOIS, G., BOCKEN, H. en REYNTJENS, F., Rechtsvergelijking, Brus
sel, Story-Scientia, 1991, 154, nr. 272. 
Zo kan bv. voor het Duitse recht niet worden volstaan met te stellen dat § 181 BGB 
ook van toepassing is op de belangenconflicten in het bestuursorgaan van een "Aktien
gesellschaft" (CORBISIER, I., "Questions actuelles en droit allemand des sociétés: de 
quoi nourrir Ja réflexion au sein d'un droit (beige) en mutation", R.P.S., 1993, nr. 6607, 
(153), 167, nrs. 12-13). Het Duitse "Aktiengesetz" lost de problematiek structureel 
anders op: § 112 AktG bepaalt dat de vennootschap tegenover leden van de raad van 
bestuur ("Vorstand") wordt vertegenwoordigd door de raad van toezicht ("Aufsichts
rat"). Omwille van deze organisatie is "der Anwendungsbereich dieser Vorschrift 
(= § 181 BGB) im Aktienrecht ( ... ) sehr begrenzt" (GIESEN, H.M., Organhandeln und 
lnteressenkonjlikt. Vergleichende Untersuchung zum deutschen und französischen 
Aktienrecht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1984, 85). 
Cfr. "Ja règle des trois C" van CONSTANTINEsco: "connaissance, compréhension, com
paraison" (CONSTANTINESCO, L.-J., Traité de droit comparé, Il, La méthode comparati
ve, Parijs, L.G.D.J., 1974, p. 122-124, nr. 40 en p. 125 e.v., nrs. 41 e.v.). 
Cfr. ANCEL, M., Utilité et méthodes du droit comparé. Eléments d'introduction généra
le à l'étude comparative des droits, Neuchiitel, Ed. ldes et Calendes, 1971, p. 102-103; 
ANCEL, M., "Quelques considérations sur les buts et Jes méthodes de la recherche juri
dique comparative", in lnchieste di diritto comparato, 2, Buts et méthodes du droit 
comparé, ROTONDI, M. (ed.), Padua, Cedam, 1973, (!),p. 9-10. 
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stein schrijft, is rechtsvergelijking "problembezogen-funktional"42 Anders uit
gedrukt: "The basic methodological principle of all comparative law is that of 
functionality". 43 

Het is deze horizontale, functionele rechtsvergelijking die als methode cen
traal staat in dit proefschrift. Zoals hierboven aangetoond, is de prealabele 
voorwaarde voor een functionele rechtsvergelijking, nl. de vergelijkbaarheid 
van de uitgangspunten44, vervuld. Op bepaalde punten wordt er evenwel voor 
geopteerd om de vreemde rechtsregel aan een iets ruimere analyse te onder
werpen, met name omdat het Belgische recht een gelijkaardige regeling niet 
bezit en de invoering van een identieke of soortgelijke regeling in overweging 
wordt genomen. 
De ondernomen functionele vergelijking zal dan voeren naar een kritische 
beoordeling van de verschillende oplossingen, teneinde daaruit voor het Belgi
sche recht conclusies te trekken en de in dit proefschrift geformuleerde stellin
gen te ondersteunen. 

42 

43 

44 
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Daarin is de rechtsvergelijking te onderscheiden van de "Auslandsrechtskunde" die 
"normbezogen-deskriptiv" is (RHEINSTEIN, M" Einführung in die Rechtsvergleichung, 
München, Beek, 1974, 28, geciteerd door Gorle, e.a., o.c., 57, nr. 85; RHEINSTEIN, M. 
en VoN BORRIES, R., Einführung in die Rechtsvergleichung, München, Beek, 1987, 
p. 28). 
ZWEIGERT, K. en KöTZ, H., Introduction to Comparative Law, 2° ed., Oxford, Claren
don Press, 1992, 31. 
RHEINSTEIN, M. en VON 80RRIES, R., Einführung in die Rechtsvergleichung, 1987, 
p. 26. 



DEELI 

HET BELANGENCONFLICT 
IN HET GEMEENRECHTELIJK 

VERTEGENWOORDIGINGSRECHT 



INLEIDING 

14. Zowel de bestuurders van een naamloze vennootschap (art. 53) als de 
zaakvoerders van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(art. 129) worden door de Vennootschappenwet als lasthebbers aangemerkt.45 

De bestuurders, zaakvoerders, beheerders, e.d. van andere vennootschappen 
en andere rechtspersonen worden eveneens beschouwd als lasthebbers. Hoe
wel verder zal blijken dat deze kwalificatie niet voldoet om de rechtsverhou
ding tussen de vennootschap en de bestuurders volledig en correct weer te 
geven46, kan deze wettelijke omschrijving als voorlopig uitgangspunt van het 
onderzoek fungeren. De aldus bekomen resultaten zullen dan verder in dit 
proefschrift worden getoetst aan de geschikt bevonden kwalificatie.47 

Ook de vertegenwoordigers van de N.V. voor wat het dagelijks bestuur betreft, 
zijn lasthebbers - zulks ongeacht hun benaming: afgevaardigde bestuurder(s), 
directeur(s), zaakvoerder(s), enz. 
Voor de N.V. (en C.V.A.) en de (E.)B.V.B.A. bevat de Vennootschappenwet 
een specifieke regeling betreffende de belangenconflicten in de persoon van de 
bestuurders resp. zaakvoerders (art. 60 resp. 133 Venn.W.). Voor de andere 
vennootschappen en de andere rechtspersonen werd niet in een bijzondere 
regeling voorzien. Evenmin werd het belangenconflict geregeld dat zich kan 
voordoen bij een vertegenwoordiger die deel uitmaakt van het orgaan van 
dagelijks bestuur in een N.V. Ook is niet meteen duidelijk in hoeverre de wet
telijke regeling rekening houdt met de vertegenwoordiging door één indivdu
eel handelende bestuurder of door twee of meer gezamenlijk handelende 
bestuurders, krachtens een één- respectievelijk meerhandtekeningclausule. 

15. Deze vaststellingen werpen een aantal vragen op. Zijn de specifieke rege
lingen van de Vennootschappenwet op zichzelf staande bepalingen of bestaat 
er ook een regel met een (meer) algemene draagwijdte voor belangenconflic
ten, bv. in (wat men zou kunnen omschrijven als) het gemene recht m.b.t. de 
lastgeving of in (wat men zou kunnen omschrijven als) het gemeenrechtelijk 
vertegenwoordigingsrecht? Zo zulk een algemene regel bestaat, kan deze dan 
worden toegepast binnen het kader van de vennootschappen in het algemeen, 
of alleen binnen bepaalde vennootschapstypes (bv. alleen de vennootschappen 
naar burgerlijk recht)? 
De opname van specifieke regelingen in de Vennootschappenwet zou immers 
het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van een algemene regel of van de 
principiële niet-toepasbaarheid of beperkte toepasbaarheid van de algemene 
regel in het vennootschapsverband. 

45 

46 

47 

Art. 53 Venn.W. kan door de werking van de "scharnierbepaling", art. 107 Venn.W" 
geacht worden van toepassing te zijn op de commanditaire vennootschap op aandelen. 
Zie infra, nrs. 313 e.v. 
Zie infra, nrs. 329 e.v. 

21 



Zo de algemene regel bestaat en principieel op alle vennootschapstypes (inclu
sief de N.V. en de B.V.B.A.) van toepassing zou kunnen zijn, luiden verdere 
vragen: bevatten de specifieke regelingen in de Vennootschappenwet een (of 
de) formulering van de algemene regel, of zijn zij een op maat van deze ven
nootschappen gesneden toepassing van de algemene regel, of wijken zij juist 
van de algemene regel af? En zo zij van de algemene regel afwijken, zijn zij 
dan een versoepeling of een verstrenging? Nog in die hypothese dat zij van de 
algemene regel afwijken, waarom heeft de wetgever tot zulk een afwijking 
besloten? 

16. Deze vraagstelling verantwoordt dat eerst wordt onderzocht hoe het 
gemene vertegenwoordigingsrecht de problematiek van belangenconflicten 
van een vertegenwoordiger benadert. Een centrale rol speelt hierin het begrip 
"contracteren met zichzelf': is het mogelijk en, zo ja, geoorloofd dat een ver
tegenwoordiger optredend in twee onderscheiden hoedanigheden alleen, met 
zichzelf, door zichzelf, "in zichzelf'48 , een overeenkomst tot stand brengt? 
In de eerste plaats wordt het thema van de belangenconflicten onderzocht in 
het recht inzake lastgeving, omdat in het Belgische recht de lastgeving als het 
prototype van de rechtsfiguren van vertegenwoordiging kan worden 
beschouwd en omdat de bestuurders krachtens de wet als lasthebbers worden 
aangemerkt. 
Verder zal evenwel blijken dat de rechtsfiguur van de lastgeving niet voldoet om 
de rechtsverhouding van de bestuurder tot de vennootschap volledig te kwalifi
ceren. In het vennootschapsrecht kent men naast de gemeenrechtelijke vertegen
woordigingsfiguren als lastgeving en volmacht, ook een specifieke vertegen
woordigingsvorm: de organieke vertegenwoordiging. Deze vertoont een grotere 
verwantschap met de figuren van wettelijke vertegenwoordiging (voogdij e.d.) 
dan met deze van conventionele vertegenwoordiging (lastgeving e.d.). Vandaar 
dat ook de wettelijke vertegenwoordigingsfiguren in de analyse moeten worden 
betrokken. 
Tenslotte moet het onderzoek ook oog hebben voor de handelsrechtelijke ver
tegenwoordigingsfiguren. Weliswaar worden de bestuurders of zaakvoerders 
van een N.V. ofB.V.B.A. enkel en alleen op grond van de functie die zij uitoe
fenen geen handelaars. Nochtans kan niet a priori worden uitgesloten dat de 
wetgever een verband heeft gelegd tussen de handelsrechtelijke vertegen
woordigingsfiguren (o.m. de overeenkomst van commissie) en de vertegen
woordiging van de handelsvennootschappen, welke reglementering toch in 
hetzelfde wetboek van Koophandel is opgenomen en aanvankelijk was voor
behouden aan vennootschappen met een handelsdoel.49 Het optreden van de 

48 

49 
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Cfr. de Duitse term "lnsichgeschäft". 
Zoals bekend werd hierin verandering gebracht door de wet van 1926 waarbij aan ven
nootschappen met een burgerrechtelijk doel de mogelijkheid werd geboden om de 
rechtsvorm van een handeslvennootschap aan te nemen. De wet van 13 april 1995 
heeft deze regel niet afgeschaft, maar wel van art. 212 overgebracht naar art. 1 Venn.W. 
(zie o.m. GEENS, K., "De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud 
vóór de eeuwwende", in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Ver
slagboek van de Leuvense vennootschapsdagen van 18 en 19 mei 1995, JAN RONSE 

INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1995, (13), p. 23, nr. 12). 



wetgever in een minder ver verleden bevestigt het belang van een onderzoek 
van de handelsrechtelijke vertegenwoordiging. Bij de wet van 6 maart 1973 
werd voor de vertegenwoordiging van de N.V. en de B.V.B.A., ter uitvoering 
van de eerste E.E.G.-Richtlijn, het "Prokura"-systeem ingevoerd. Zoals 
bekend stamt de "Prokura" uit het Duitse handelsrecht, waar zij een bijzondere 
vorm van vertegenwoordiging in het kader van een handelsonderneming 
vonnt.50 

50 § 48 e.v. HGB. 
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HOOFDSTUK! 

CONTRACTEREN MET ZICHZELF. 
BEGRIP EN CONCIPIEERBAARHEID 



A. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

17. In het gemene recht betreffende de lastgeving of, ruimer, in het gemene 
vertegenwoordigingsrecht wordt de problematiek van de belangenconflicten 
benaderd als een probleem van contracteren met zichzelf, "Ie contrat avec soi
même", "Selbstkontrahieren". Kan een persoon die als vertegenwoordiger (in 
naam)51 en voor rekening van een ander een contract moet sluiten, dit contract 
met zichzelf sluiten, m.a.w. zichzelf tot wederpartij maken? 
Een hiermee verband houdend doch verschillend probleem is dat van de meer
zijdige vertegenwoordiging, "double mandat", "Mehrvertretung", ook wel 
genoemd "het dienen van twee heren". Kan een persoon handelend als verte
genwoordiger van twee andere personen een contract tot stand brengen tussen 
zijn beide opdrachtgevers? 

18. Deze problematiek werpt verscheidene vragen op: 
Is zulk een "contract met zichzelf' ("contrat avec soi-même") rechtstheo
retisch mogelijk, m.a.w. is het juridisch concipieerbaar? - Zo ja, hoe dient 
deze rechtshandeling dan juridisch te worden gekwalificeerd? 
Zo het "contract met zichzelf' concipieerbaar is, moet het dan steeds als 
rechtsgeldig worden beschouwd onder dezelfde voorwaarden als ieder 
ander contract of dienen bijzondere voorwaarden te worden nageleefd? 
Wat zijn de rechtsgevolgen van een rechtsgeldig "contract met zichzelf'? 

B. NEGATIEVE BEGRIPSBEPALING. PRINCIPIËLE 
ONMOGELIJKHEID OM MET ZICHZELF TE 
CONTRACTEREN(ENAANVERWANTE 
ONMOGELIJKHEDEN) 

19. Allereerst moet duidelijk zijn wat in het kader van dit proefschrift moet 
worden verstaan onder het "contracteren met zichzelf'. Men mag deze termi
nologie inderdaad niet al te letterlijk nemen. Hiermee wordt nl. niet bedoeld 
dat één en dezelfde persoon louter met zichzelf, binnen zijn eigen vermogen 
een contract zou sluiten, dat één en dezelfde persoon tegelijkertijd als schuld
eiser en schuldenaar zou fungeren. Zulks wordt (in beginsel) beschouwd als 

51 In geval van directe vertegenwoordiging (bv. het geval van de lasthebber) treedt de 
vertegenwoordiger op in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever en komen de 
gevolgen van de door hem verrichte handeling onmiddellijk tot stand in het vermogen 
van de vertegenwoordigde. In geval van indirecte vertegenwoordiging (bv. het geval 
van de commissionair) treedt de vertegenwoordiger op in eigen naam, maar voor reke
ning van de opdrachtgever. De rechtsgevolgen doen zich eerst in zijn vermogen voor, 
waarna hij wordt verondersteld deze over te dragen aan de vertegenwoordigde. 
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een juridische onmogelijkheid52: het ontstaan van een contract veronderstelt 
dat een band, een verbintenis tot stand wordt gebracht tussen twee personen. 
Een contract veronderstelt aldus steeds een veruitwendiging; het kan niet 
intern, binnen één persoon, binnen één vermogen tot stand komen53. Een voor
beeld hiervan is de oprichting van een éénpersoonsvennootschap: deze kan 
niet door middel van een contract worden opgericht, doch slechts door de één
zijdige rechtshandeling van de enige oprichter-vennoot.54 

20. Dit beginsel komt tot uiting in de regel dat men niet zijn eigen zaak kan 
kopen.55 Volgens een andere regel kan men niet tegelijk schuldenaar en 
schuldeiser zijn met betrekking tot dezelfde verbintenis. Door vereniging van 
de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar in dezelfde persoon heeft 
van rechtswege schuldvermenging plaats. De verbintenis, de beide schuldvor
deringen gaan hierdoor teniet.56 Nochtans wordt door sommigen aangenomen 
dat in het kader van de quasi-delictuele aansprakelijkheid, en wellicht zelfs in 
het kader van de contractuele aansprakelijkheid, een persoon wel een verbinte
nis tegenover zichzelf kan hebben, nl. een aansprakelijkheid jegens zichzelf. 57 

Anderen verwerpen dit standpunt op de grond dat van een aansprakelijkheid 
jegens zichzelf geen sprake kan zijn bij gebrek aan een aanspraak op schade
loosstelling. 58 Wel neemt men aan dat een persoon jegens zichzelf een fout 

52 

54 

55 

56 

57 

58 
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RENARD, CL., V1EUJEAN, E. en HANNEQUART, Y" Les Novelles, Droit civil, t. IV, Théorie 
générale des obligations, La notion d'obligation. La.formation des contrats et la capa
cité des parties contractantes, Brussel, Larcier, 1957, p. 78, nr. 65: "La nature même 
du contrat exclut la possibilité de conclure un pacte avec soi-même"; DE PAGE, H" 
Traité élémentaire de droit civil beige, Il, 3° ed" Brussel, Bruylant, 1964, p. 411, 
nr. 448; LARROUMET, C" Droit civil, III, Les obligations, Parijs, Economica, 1984, 
p. 230, nr. 257; MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, Les obligations, 2° ed" !, Les 
.wurces, Parijs, Sirey, 1988, p. 89, nr. 94. 
Zie evenwel m.b.t. de vraag of verbintenissen kunnen ontstaan tussen twee duidelijk 
afgescheiden vermogens waarvan dezelfde persoon de titularis is, infra, nrs. 49 e.v. 
Cfr. art. 1832, eerste lid B.W.: "(. .. )door de wilsuiting van een enkele persoon die een 
rechtshandeling tot bestemming van goederen verricht". 
in dezelfde zin voor het Franse recht: LARROUMET, C., Droit civil, III, Les obligations, 
1984, p. 230, nr. 257. 
Dit beginsel stamt reeds uit het Romeinse recht: "Cum rem tuam emas, nulla est emp
tio in tua persona rei tuae" (PAULUS, Digestae, XVII, frag. 22, § 3; XXII, p. 22, § 3; 
XVIII, 2, p. 13, § 1, zoals geciteerd door GoUGET, L., Théorie générale du contrat avec 
soi-même. Etude de droit comparé, thèse Caen, 1903, 2). 
Art. 1300 B.W. en art. 1234 B.W. 
JossERAND, L" "La responsabilité envers soi-même", D" 1934, chron" 76, 2°. 
DABIN, J., "Faute dommageable envers soi-même et responsabilité à l'égard des pro
ches", Ann. Dr" 1965, 122 en in Mélanges offerts à Jean Brethe de la Gressaye, Bor
deaux, 1967, 144; KRUITHOF is van oordeel dat DABIN dit standpunt terecht innam 
(KRUITHOF, R., "L'obligation de la partie lésée de restreindre Je dommage", noot onder 
Cass" 22 maart 1985, R.C.J.B" 1989, (12), 24, nr. 11: "àjuste titre semble-t-il"; KRUIT
HOF, R" "De schadebeperkingsplicht van slachtoffers met letselschade", Vl.T.Gez" 
1990, (5), 10-11, nr. 9). 
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kan begaan59 , doch wezenlijk bestaat hierdoor nog geen verbintenis, vermits 
zowel de aanspraak (aan de zijde van het slachtoffer) als de aansprakelijkheid 
(aan de zijde van de schadeverwekker) ontbreken. 

21. Tenslotte houdt een verwante rege160 in dat men op zijn eigendom niet 
een ander zakelijk recht zou kunnen creëren: men kan niet wanneer men de 
volle eigendom van een goed bezit, nog eens bv. een naakte eigendom of 
vruchtgebruik, of bv. een hypotheek of een erfdienstbaarheid op zijn eigen 
goed vestigen. De Romeinsrechtelijke regel "res sua nemini servit"61 wordt 
toegepast in het Burgerlijk Wetboek. Deze regel kan worden gekoppeld aan de 
bepaling, het wezen en de inhoud van het begrip "eigendom", dat het recht 
omvat om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en 
erover te beschikken (art. 544 B.W.) en dat dus "noodzakelijkerwijze alle 
bevoegdheden omvat, die in de beperkte zakelijke rechten geïsoleerd zijn 
terug te vinden".62-63 Zo bepaalt art. 578 B.W. expliciet dat het vruchtgebruik 
een genotsrecht verleent "ten aanzien van een zaak waarvan een ander de 
eigendom heeft".64 

59 

60 

61 
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DABIN, L., o.c., in Mélanges offerts à Jean Brethe de la Gressaye, Bordeaux, 1967, 
146; KRUITHOF, R" o.c., R.C.J.B., 1989, 24-25, nr. 11; KRUITHOF, R., o.c" Vl.T.Gez., 
1990, 11, nr. 9; LAPOYADE DESCHAMPS, C, La responsabilité de la victime, Bordeaux, 
1977, 58 e.v. 
Cfr. PLANIOL, M" RIPERT, G. en ESMEIN, P., Traité pratique de droit civil français, 2° 
ed., VI, Parijs, L.G.D.J., 1952, p. 75, nr. 68: "Le problème du contrat avec soi-même 
s'apparente à d'autres, posés par Ie cumul de qualités opposées chez la même person
ne, notamment à la possibilité d'avoir des droits réels ou personnels vis-à-vis de soi
même". 
Of "nulli res sua servit", zoals geciteerd door Gouget, L., o.c., 3, en onmiddellijk door 
deze auteur gerelativeerd in voetnoot(!), p. 3. 
DERINE, R" VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H" m.m.v. HAMELINK, P. en KOKELEN
BERG, J., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Zakenrecht, 11/B, Story-Scientia, 1984, 
618, nr. 925. 
Vandaar dat men binnen de zakelijke rechten een onderscheid maakt tussen het eigen
domsrecht, als zakelijk recht op zijn eigen goed (per definitie) en de andere zakelijke 
rechten, als rechten op andermans goed (LARROUMET, C., Droit civil, Les Biens. Droits 
réels principaux, II, Parijs, Economica, 1984, 33, met verwijzing naar GINOSSAR, Droit 
réel, propriété et créance, 1960). 
PLANIOL, M" RIPERT, G. en PI CARD, M., Traité pratique de droit ei vil français, 2° ed., 
III, Parijs, L.G.D.J., 1952, 754, nr. 757; AUBRY, RAU en ESMEIN, P., Droit civilfrançais, 
7° ed" II, Parijs, Librairies Techniques, 1961, § 226, nr. 401, p. 637; cfr. LARROUMET 
die hoofdstuk III als titel geeft: "Les droits réels sur la chose d'autrui: l'usufruit" (o.c" 
229 e.v., nrs. 439 e.v.). 
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M.b.t. de erfdienstbaarheden is de uit de regel "res sua nemini servit"65 voort
vloeiende onmogelijkheid inherent in specifieke wetsbepalingen aanwezig.66 

Heersend erf en dienend erf moeten aan verschillende eigenaars toebehoren.67-68 

De eigenaar die zijn ene erf ten dienste stelt van zijn andere erf, oefent gewoon 
zijn eigendomsrecht uit; hij vestigt geen erfdienstbaarheid.69 Weliswaar kan een 

65 

66 

67 

68 

69 
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De opstellers van de Code civil baseerden zich inderdaad op het Romeinse recht: 
ALBISSON, "Rapport fait au Tribunat dans la séance du 7 pluvióse an XII (28 januari 
1804)", in LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et 
complément des codesfrançais, IV, Brussel, Tarlier, 1836, 185, nr. 3; zie ook: ÜURLIAC, 
P. en DE MALAFOSSE, J., Histoire du Droit privé, II, Les Biens, 2° ed., Parijs, P.U.F., 
1971, p. 383, nr. 222; ASSER, C. en BEEKHUIS, J.H., :zakenrecht, II, Eigendom en 
beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle, Tjeenk Willink, 10° ed., 1977, p. 171; 11° 
ed., 1983, p. 196; ASSER, C., BEEKHU!S, J.H., DAV!DS, W.J.M., MIJNSSEN, F.H.J. en VAN 
VELTEN, A.A., :zakenrecht, II, Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, 12° ed., 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, p. 204, nr. 212. 
Art. 637 B.W.: "Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot 
nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort". Cfr. art. 705 B.W.: "Alle erf
dienstbaarheden gaan teniet wanneer het heersende erf en het dienstbare erf in dezelfde 
hand verenigd worden". 
LINDEMANS, L., A.P.R" v0 Erfdienstbaarheden, 1958, p. 46, nr. 117; DERINE, R., VAN 
NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., m.m.v. HAMELINK, P. en KOKELENBERG, J" :zaken
recht, IIIB, Story-Scientia, 1984, p. 618, nr. 925; PLANIOL, RIPERT en PICARD, o.c" Ill, 
p. 871, nr. 889; AUBRY, RAU en ESMEIN, P" Droit civil français, 7° ed" III, Parijs, 
Librairies Techniques, 1968, § 238, nr. 1, p. 9-10; ÜALOPIN, G. en WILLE, M" Cours de 
droit civil, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1932, 
p. 195, nr. 236; MARTY, G. en RAYNAUD, P" Droit civil, 11/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1° 
ed" 1965, nr. 139, p. 157; 2° ed" 1980, nr. 139, p. 189; WEILL, A" Les Biens, Parijs, 
Dalloz, 1970, p. 513, nr. 621; LARROUMET, o.c., p. 465-466, nr. 823 (zie trouwens ook 
de titel van het hoofdstuk: "Les droits réels sur l'immeuble d'autrui" (p. 411 e.v" 
nrs. 763 e.v.). 
Zie voor het Nederlandse recht: ASSER, C" BEEKHU!S, J.H" DAVIDS, W.J.M" MIJNSSEN, 
F.H.J. en VAN VELTEN, A.A., :zakenrecht, Il. Eigendom en beperkte zakelijke genots
rechten, 12° ed" Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 204-205, nr. 212: naar Nederlands 
recht zou het mogelijk zijn dat een erfpachter of opstaller een erfdienstbaarheid vestigt 
of bedingt ten voordele van een ander erf dat aan dezelfde eigenaar toebehoort als het 
e1f waarop hun zakelijk recht is gevestigd. 
Een bijzonder probleem stelde deze regel in de situatie waar twee personen medeëige
naar waren van een onroerend complex, doch elk van hen een exclusief genotsrecht 
had ten aanzien van een onderdeel van dit complex. Volgens het Hof te Limoges, statu
erend op verwijzing na cassatie, was dit voldoende om aan de voorwaarden van 
art. 637 B.W. voor het bestaan van een e1fdienstbaarheid te beantwoorden. Deze beslis
sing werd verbroken wegens schending van art. 637 B.W. (Cass.fr.civ., 10 januari 
1984, Bull.civ" 1984, III, nr. 6, p. 5). 
Cfr. LINDEMANS, A.P.R" v0 Erfdienstbaarheden, p. 46, nr. 117; DERINE, VAN NESTE en 
VANDENBERGHE, o.c" p. 618, nr. 925; LAURENT, F" Principes de droit civil, VII, 4° ed., 
Brussel, Bruylant, 1887, p. 166, nr. 142; AUBRY, RAU en ESMEIN, o.c" III, § 238, nr. I; 
ÜALOPIN, G" Eléménts de droit civil, 1, Luik, Vaillant-Carmanne, 1895, 444, nr. 880; 
VOIRIN, P" Les biens, in Cours de droit civil français, BEUDANT, C., BEUDANT, R. en 
LEREBOURS-PIGEONNIERE, P. (ed.), 2° ed., IV, Parijs, Rousseau, 1938, nr. 497; WEILL, 
o.c" p. 513, nr. 621; PLANIOL, RIPERT en PICARD, o.c" III, p. 871, nr. 889; LARROUMET, 
o.c" p. 466, nr. 823; ÜURLIAC, P. en DE MALAFOSSE, J., Histoire du Droit privé, II, Les 
Biens, 2° ed" Parijs, P.U.F., 1971, p. 383, nr. 222. 



erfdienstbaarheid worden gevestigd door "bestemming door de huisvader" (cfr. 
art. 692 B.W.). Op het eerste zicht lijkt dit een afwijking t.o.v. de in art. 637 B.W. 
neergelegde regel mogelijk te maken, doordat de huisvader op zijn ene erf een 
erfdienstbaarheid zou kunnen vestigen ten voordele van een ander erf dat hij ook 
zelf bezit. Art. 693 B.W. weerlegt dit evenwel: uit art. 693 B.W. volgt dat het 
ontstaan van een erfdienstbaarheid ten gevolge van de bestemming door de huis
vader veronderstelt dat de twee erven van elkaar worden gescheiden.70 

De onmogelijkheid doet zich echter slechts voor indien één en dezelfde per
soon de volle, onbezwaarde eigendom heeft over de beide erven. Een erf
dienstbaarheid kan wel worden gevestigd, wanneer een persoon eigenaar is 
van het ene erf en medeëigenaar van het andere71 , of wanneer het andere erf 
bezwaard is met een zakelijk gebruiksrecht.72 

De erfdienstbaarheden gaan teniet wanneer vermenging ("confusion") 
optreedt, d.w.z. wanneer op een tijdstip later dan de vestiging van de erfdienst-
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Art. 693 B.W.: "Bestemming door de huisvader is slechts aanwezig wanneer bewezen 
is dat twee thans van elkaar gescheiden erven aan dezelfde eigenaar hebben toebe
hoord en dat deze de zaken gesteld heeft in de toestand waaruit de erfdienstbaarheid 
voortvloeit" (cursivering toegevoegd). Cfr. ALBISSON, o.c., in LOCRE, o.c., IV, 190, 
nr. 16; LARROUMET, o.c., 467, nr. 825. 
DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, o.c., 619, nr. 925; LINDEMANS, o.c., 49-50, 
nr. 125; AUBRY, RAU en ESMEIN, o.c., "'· § 238, nr. 1, p. 10; PLANIOL, RIPERT en 
PICARO, o.c., III, p. 871, nr. 889; BAUDRY-LACANTJNERIE, G. en CHAUVEAU, M., Traité 
théorique et pratique de droit civil, Des biens, 3° ed., Parijs, Librairie de la Société du 
Receuil Sirey et du Journal du Palais, 1905, p. 521, nr. 800; WEJLL, o.c., p. 513, 
nr. 621; LARROUMET, o.c., p. 466, nr. 824; MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, 11/2, 
Les biens, Parijs, Sirey, 1° ed., 1965, nr. 139, p. 158; 2° ed., 1980, nr. 139, p. 190; zo 
ook voor het Nederlandse recht: ASSER, C. en BEEKHUIS, J.H., Zakenrecht, II, Eigen
dom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle, Tjeenk Willink, 10° ed., 1977, 
p. 172; 11° ed., 1983, p. 196; ASSER, C., BEEKHUIS, J.H., DAVIDS, W.J.M., MIJNSSEN, 
F.H.J. en VAN VELTEN, A.A., Zakenrecht, II, Eigendom en beperkte zakelijke genots
rechten, 12° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, p. 205, nr. 212; PITLO, A., BRAHN, 0.K., 
i.s.m. DE GROOT, G.R., HEISTERKAMP, A.H.T. en VAN MAANEN, G.E., Het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek, II, Het zakenrecht, 12° ed., Arnhem, Gouda Quint, 1987, p. 289. 
Contra echter Cass.fr.civ., 6 februari 1973, Dali., 1973, J.R., 72: "Viole !'art. 637 c.civ. 
( ... ) et !'art. 705 du même code ( ... ), !'arrêt qui, sur J'action d'une partie contre une 
autre en reconnaissance d'un droit de propriété sur une parcelle, déclare que Jes 
demandeurs et les défendeurs sont propriétaires indivis d'une bande de terrain, tout en 
décidant que cette bande de terre en copropriété est frappée, au profit des défendeurs, 
d'une servitude de passage". Ook de recentere Franse Cassatierechtspraak blijft zich 
tegen deze mogelijkheid uitspreken (zie PERINET-MARQUET, H., Juris-classeur Civil, 
Art. 578-767, Parijs, Ed. Techniques, v0 Servitudes. Définition. Conditions d'existence. 
Caractères. Classijication, februari 1993, p. 4, nr. 19). 
DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, o.c., 619, nr. 925; LINDEMANS, o.c., 51, nr. 128 
(vruchtgebruik) en nr. 129 (e1fpacht en opstal); Rb. Brussel, 10 maart 1988, T.B.B.R., 
1989, 81 (erfpacht); 
voor het Nederlandse recht, zie: ASSER, C. en BEEKHUIS, J.H., Zakenrecht, II, Eigen
dom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle, Tjeenk Willink, 10° ed., 1977, 
p. 171; 11° ed., 1983, p. 196; ASSER, C., BEEKHUIS, J.H., DAVIDS, W.J.M., MIJNSSEN, 
F.H.J. en VAN VELTEN, A.A., Zakenrecht, II, Eigendom en beperkte zakelijke genots
rechten, 12° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, p. 204, nr. 212; PITLO/BRAHN, Zaken
recht, 1987, p. 289. 
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baarheid, één en dezelfde persoon eigenaar wordt van de beide erven.73 De 
vermenging moet totaa174 zijn en definitief.75 

22. De onmogelijkheid om voor zichzelf op zijn eigen goed een hypotheek te 
vestigen vloeit bovendien voort uit de hierboven vermelde regel dat men niet 
tegelijk schuldeiser en schuldenaar kan zijn.76 

C. RELATIVERING VAN DEZE "ONMOGELIJKHEDEN" OP 
GROND VAN EEN RECHTSVERGELUKENDE ANALYSE 

23. Zo evident als deze regels in het systeem van de Code civil mogen zijn, 
zo relatief blijkt dit te zijn, wanneer men een vergelijking maakt met het Duit
se systeem, waar wordt aangenomen dat men onder bepaalde voorwaarden 
"Rechte an eigener Sache" kan bezitten of verwerven. 

74 

75 
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De basisregel, althans voor wat de "Grundstücke" betreft, is neergelegd in § 889 
BGB: "Ein Recht an einem fremden Grundstück erlischt nicht dadurch, daB der 
Eigentümer des Grundstücks das Recht oder der Berechtigte das Eigentum an dem 

Art. 705 B.W.: "Alle erfdienstbaarheden gaan teniet wanneer het heersende erf en het 
dienstbare erf in dezelfde hand verenigd worden" (Cass.fr.req" 8 maart 1880, D., 1881, 
I, 269; Cass.fr.civ" 26januari 1914, D" 1917, I, 175). 
Zulks belet niet dat de eigenaar het ene erf verder ten dienste blijft stellen van het 
andere; hij zal dit echter doen als eigenaar, niet als titularis van een erfdienstbaarheid 
(DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, o.c" 808, nr. 985; ALBISSON, o.c" in LOCRE, 
o.c" IV, 191, nr. 18). 
Ook is niet uitgesloten dat de erfdienstbaarheid later zou herleven, door bestemming 
(Cass., 18 december 1975, R.W., 1975-76, 2078; LAURENT, o.c" VIII, nr. 299; LINDE
MANS, o.c" 432, nr. 905; KLuYSKENS, A" Beginselen van burgerlijk recht, V, :zaken
recht, 3° ed" Antwerpen, Standaard, 1946, p. 380-382, nrs. 400-401; DE PAGE en DEK
KERS, o.c" VI, nr. 677; MARTY en RAYNAUD, O.C" II, 2, nr. 172; BEUDANT, 
LEREBOURS-PIGEONNIERE en VOIRIN, o.c" IV, nr. 614; WEILL, o.c" 555, nr. 668; LAR
ROUMET, o.c" 504, nr. 876; vgl. Cass.fr.req" 15 februari 1926, Sir" 1926, I, 126). 
Eigenlijk is het juister te zeggen dat in zulk geval door bestemming een nieuwe e1f
dienstbaarheid ontstaat, dan dat de oude erfdienstbaarheid zou herleven (Cass.civ.fr" 
26 januari 1914, D., 1917, I, 175, en noot). 
Cass.fr., 3 mei 1968, Bull.cass.civ" 1968, 111, nr. 148; Cass.fr" 25 januari 1978, D" 
1978, !.R" 354. 
DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, o.c" 809, nr. 985, met verdere verwijzingen; 
AUBRY, RAU en EsMEIN, o.c" 111, § 255, nr. 75, p. 128; PLANIOL, RIPERT en PICARO, o.c" 
III, 980, nr. 997; WEILL, O.C" 555, nr. 668; LARROUMET, o.c" 503, nr. 876. 
De hypotheek is een wettige reden van voorrang voor een schuldeiser ten opzichte van 
de andere schuldeisers (art. 8 en 9 Hyp.W.). Het voor zichzelf vestigen van een hypo
theek op zijn eigen goed veronderstelt dus dat men tegelijk schuldenaar en schuldeiser 
is, wat onmogelijk is gelet op art. 1300 B.W. Bovendien bepaalt art. 108 Hyp.W. dat de 
hypotheek tenietgaat door het tenietgaan van de hoofdverbintenis. Welnu, de vereni
ging van de hoedanigheden van schuldenaar en schuldeiser in dezelfde persoon brengt 
van rechtswege schuldvermenging tot stand, waardoor de hoofdverbintenis tenietgaat 
(art. 1300 en 1234 B.W.) en dus ook de hypotheek tenietgaat (art. 108 Hyp.W.). 



77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Orundstück erwirbt". In principe treedt dus geen "Konsolidation" op77, doch blijft 
het zakelijk recht voortbestaan.78 Voor de roerende goederen is de "consolidatie"79 

de regel, doch met belangrijke uitzonderingen.80 In belangrijke mate neemt het 
Duitse recht aldus afstand van de Romeinsrechtelijke regel "nulli res sua servit".81 

Op welke grondslag steunt deze regel? De wetgever wil de belangen van de eige
naar beschermen, door hem de rang van het betrokken zakelijk recht toe te kennen 
om aldus andere zakelijke rechten t.a.v. het goed waarvan hij eigenaar is, op dezelf
de afstand te houden als vóór het samenvallen.82 Immers, zijn goed kan belast zijn 
met verscheidene zakelijke rechten, welke dan in een rangorde staan. Deze rangorde 
is van belang bij samenloop tussen de schuldeisers, voornamelijk bij de "Zwangs
versteigerung". Welnu, men is van oordeel dat, onder bepaalde voorwaarden, ook de 
eigenaar een plaats in de rangorde verdient.83 

Er zijn evenwel uitzonderingen, o.m. het geval bedoeld in§ 1178 (1) BOB (en onrecht
streeks, door verwijzing naar § 1178 (1) ook de gevallen bedoeld in § 1200 (1 ), § 1107 
en§ 914 (3) BOB). 
De betwisting over de rechtsheoretische fundering van deze regel lijkt te zijn beslecht 
(zie hierover o.m.: OURSKY, K.-H., in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 12° ed., 111, Sachenrecht, WIE
GAND, W. (ed.), Berlijn, J. Schweitzer Verlag, 1981, § 889 RdNr. 5). Volgens een eerste 
stelling zou het zakelijk recht slechts fictief voortbestaan. Deze stelling was o.m. geba
seerd op de verbintenisrechtelijke theorie van de vermenging, welke het bestaan van 
een recht tegen zichzelf zou uitsluiten. Volgens een tweede stelling zou het recht in rust 
voortbestaan, met de mogelijkheid om weder op te leven. De stelling die het lijkt te 
halen, erkent echter het werkelijk voortbestaan van het zakelijk recht, zoals het bestond 
voor het met de eigendom werd verenigd. De vermenging moet niet noodzakelijk 
rechtsvernietigend of -verlammend werken, zo luidt het. En, zo wordt eraan toege
voegd, een juridische bevoegdheid kan op meer dan één rechtsgrond (bv. én eigendom 
én een beperkt zakelijk recht) steunen (ibid.). Dit laatste is wat wordt genoemd het 
beginsel "der Teilbarkeit des Eigentums dem lnhalt nach" (Reichsgericht, 14 november 
1933, RGZ, 142, 1934, (231), 235; SOERGEL-BAUR, § 889 Rz 1, 126). 
De "consolidatio" is een species van het genus "confusio" (vermenging). De term is 
afkomstig van "consolidari cum proprietate" (WACKE, A., in Münchener Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, IV, Sachenrecht, QUACK, F. (ed.), München, Beek, 
1981, § 889 RdNr. 1, p. 222, voetnoot 1, met verdere verwijzingen), wat neerkomt op: 
vastgemaakt/ verenigd / versterkt worden met eigendom. 
§ 1063 en 1256 BOB; OURSKY, K.-H., in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerli
chen Gesetzbuch mit Ein.führungsgesetz und Nebengesetzen, 12° ed., 111, Sachenrecht, 
WIEGAND, W. (ed.), Berlijn, J. Schweitzer Verlag, 1981, § 889 Rz. 1. 
Zulks blijkbaar vooral op praktische gronden (WACKE, in Münchener Kommentar, 
§ 889 RdNr. 1, p. 223). 
WESTERMANN, H., in Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, ERMAN, W. en 
WESTERMANN, H.P. (ed.), 5° ed., II, Münster, Asschendorff, § 889 RdNr. 1, p. 64. 
BAUR, F., Lehrbuch des Sachenrechts, 9° ed., München, Beek, 1977, § 3 II d, p. 21. 
Zo zal bv. in de regel bij een hypotheek in een lagere rang een hogere prijs (intrestvoet) 
betaald moeten worden. Indien wel "consolidatie" zou optreden en een hypotheek in 
hogere rang door vermenging zou tenietgaan, zou de hypotheek in lagere rang, van 
rang verhogen. Deze hypothecaire schuldeiser zou dan het dubbele voordeel genieten 
van én een hogere prijs én een hogere rang. Zulks wordt onbillijk geacht (ibid.). Ook 
zou men, indien wel "consolidatie" zou optreden, in bepaalde gevallen onnodig 
gedwongen worden tot een hernieuwde vestiging van het zakelijk recht over te gaan 
(dus: onnodige kosten), bv. in geval van wedervervreemding (STAUDINGER-OURSKY, 
§ 889 Rz 1). 
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De bepaling van § 889 BGB heeft overigens niet alleen betrekking op een later 
samenvallen van zakelijk recht en eigendom, maar ook op de oorspronkelijke vesti
ging van de bedoelde rechten.84 

De regel neergelegd in § 889 BGB geldt voor alle beperkte zakelijke rechten op 
"Grundstücke".85 Zo blijft een opstalrecht voortbestaan wanneer het met de eigen
dom samenvalt86 of kan de eigenaar van een grond voor zichzelf een opstalrecht 
vestigen ("Eigentümererbbaurecht"). 87 Een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd 
wanneer heersend en lijdend erf aan dezelfde eigenaar toebehoren ("Eigentümer
grunddienstbarkeit"). 88 

Voorts kent het Duitse recht de "EigentümernieBbrauch". Aanvaard wordt dat de 
eigenaar voor zichzelf op zijn "Grundstück" een recht van vruchtgebruik kan vesti
gen.89 Wanneer vruchtgebruik ("NieBbrauch") en volle eigendom van een 
"Grundstück" samenvallen, blijft het vruchtgebruik ten voordele van de eigenaar 
voortbestaan.911 Worden vruchtgebruik en eigendom m.b.t. een roerend goed 
("bewegliche Sache") in een en dezelfde persoon verenigd91 , dan gaat in beginsel 

Dit laatste was betwist, maar wordt tegenwoordig overwegend mogelijk geacht; cfr. 
ERTI., R., Vorbemerkung 35 zu § 873-902, in J. von Staudingers Kommentar zum Bür
gerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 12° ed., III, Sachen
recht (Einleitung zu .li.~ 854.ff; §§ 854-902), GURSKY, K.-H. (ed.), Berlijn, J. Schweitzer 
Verlag, 1989: "Die Bestellung nichtakzessorischer Eigentümerrechte ist noch umstrit
ten und wird nach der weitgehend abgelehnten alten Meinung nur in Ausnahmefällen, 
nach der nur in der Rspr noch überwiegenden Auffassung unter besonderen Vorausset
zungen und nach jetzt hL abgesehen vom MiBbrauch immer .für zulässig gehalten" 
(beklemtoning toegevoegd); BASSENGE, P., in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 46° 
ed., München, Beek, 1987, §889 Rz. 1, p. 1044; Einleitung 2 e bb vor § 854, p. 1001; 
WACKE, A., in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, REBMANN, K. en 
SÄCKER, F.-J. (ed.), IV, Sachenrecht (e.a.), QuACK, F. (ed.), München, Beek, 1981, 
§ 873 Rz. 18, p. 94-95; vgl. STAUDINGER-GURSKY, § 889 Rz. 7; STAUDINGER-RING, 
§ 1018 Rz. 24; STAUDINGER-AMANN, § 1105 Rz. 5; 
contra: WESTERMANN, H., § 889 Rz. 2, in Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetz
buch, ERMAN, W. en WESTERMANN, H.P. (ed.), 5° ed., IJ, Münster, Asschendorff, 1972, 
64. 
Inclusief etf- en andere dienstbaarheden, het opstalrecht, de "Reallast" en het zakelijk 
voorkooprecht, doch uitgezonderd de "Grundpfandrechte" (STAUDINGER-GURSKY, 
§ 889 Rz 2). Voor deze laatste categorie bestaat immers een 'lex specialis' (zie verder 
onder dit nummer). 
STAUDINGER-GURSKY, § 889, Rz. 2 en 3. 
OLG Düsseldorf, 16 mei 1957, NJW, 1957, 1194; zie ook: Baur, F., Lehrbuch des 
Sachenrechts, 9° ed., München, Beek, 1977, § 29 C 11 1, p. 273; WESTERMANN, H., 
Sachenrecht, Karlsruhe, C.F. Müller, 1973, § 67 1 3, p. 335. 
Reichsgericht, 14 november 1933, RGZ 142, 1934, 234 (m.b.t. een "Grunddienstbar
keit"); Bundesgerichtshof, 11 maart 1964, BGHZ 41, 1964, 209; NJW, 1964, 1226 en 
LG Koblenz, 5 mei 1961, NJW, 1961, 1821 (m.b.t. een "beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit"); BAUR, F., o.c.,§ 33 III 1 a, p. 293. 
LG Stade, 23 april 1968, NJW, 1968, 1678 en 1969, 278; HARDER, M., Noot onder LG 
Stade, 23 april 1968, NJW, 1969, 278-279; WACKE, A., in Münchener Kommentar, § 
873, RdNr. 18, p. 95; voN LüBTOW, U., "Der EigentümernieBbrauch an Grundstücken", 
NJW, 1962, 275 e.v.; 
contra (qua principe): OLG Düsseldorf, 28 september 1960, NJW, 1961, 561. 
§ 889 BGB. 
Normaliter zal zulks geschieden doordat de vruchtgebruiker de eigendom verwerft, uit
zonderlijk(§ 1059 a BGB) doordat de eigenaar het vruchtgebruik verwe1ft. 



92 

94 

95 

het vruchtgebruik teniet; bij wijze van uitzondering blijft het vruchtgebruik echter 
voortbestaan voor zover de eigenaar daar een rechtmatig belang bij heeft.92 Wordt 
de vruchtgebruiker medeëigenaar, dan blijft het vruchtgebruik behouden.93 

Vervolgens bestaat ook het "Eigentümerpfandrecht", de vereniging van de hoeda
nigheid van eigenaar en pandhouder m.b.t. een roerend goed. Voor het pand geldt 
een gelijkaardige regeling als voor het vruchtgebruik: in beginsel gaat het pand 
teniet wanneer het met de eigendom in één en dezelfde persoon wordt verenigd94, 

doch ook hier bestaat een uitzondering voor het geval de eigenaar een rechtmatig 
belang heeft bij het voortbestaan van het pandrecht.95-96 Ook hier blijft het pand-

§ 1063 BGB: "(!)Der NieBbrauch an einer beweglichen Sache erlischt, wenn er mit 
dem Eigentum in derselben Person zusammentrifft. (2) Der NieBbrauch gilt als nicht 
erloschen, soweit der Eigentümer ein rechtliches Interesse an dem Fortbestehen des 
NieBbrauchs hat". 
Een rechtmatig belang wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer het tenietgaan van het 
vruchtgebruik voor de eigenaar nadelig zou zijn, bv. omdat het goed ook nog wordt 
bezwaard door een pandrecht of door een ander vruchtgebruik in gelijke of lagere rang, 
of omdat de eigendom een precair karakter heeft, omwille van een ontbindende voor
waarde of een termijnbepaling (PROMBERGER, G" § 1063 Rz 1, in J. von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 
12° ed" III, Sachenrecht, WIEGAND, W. (ed.), Berlijn, J. Schweitzer Verlag, 1981, 237; 
PETZOLDT, R" § 1063 RdNr. 2, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz
buch, REBMANN, G. en SÄCKER, F.-J. (ed.), IV, Sachenrecht (e.a.), QUACK, F. (ed.), 
München, Beek, 1981, 1145; BAUR, F.,§ 1063 Rz. 2, in Bürgerliches Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen (Kohlhammer-Kommentar), SOERGEL, H.T. en 
SIEBERT, W. (ed.), 11° ed" V, Sachenrecht, BAUR, F. (ed.), Stuttgart, Verlag W. Kohl
hammer, 1978, 698; RoNKE, M" § 1063 Rz 1, in Handkommentar zwn Bürgerlichen 
Gesetzbuch, ERMAN, W. en WESTERMANN, H.P. (ed.), 5° ed" II, Münster, Aschendorff
sche, 1972, 341; BASSENGE, P" § 1063 Rz. 1, in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 46° 
ed" München, Beek, 1987, 1191 ). 
Op te merken valt dat § 1063 BGB eveneens van toepassing is wanneer het vruchtge
bruik betrekking heeft op rechten, zelfs als het onderliggende recht geen betrekking 
heeft op roerende goederen(§ 1072 BGB). 
§ 1009 BGB (zie STAUDINGER-PROMBERGER, § 1063 Rz 3, p. 237; PETZOLDT, in Mün
chener Kommentar, § 1063 RdNr. 1; SOERGEL-BAUR, § 1063 Rz. !). 
Bv. doordat de pandhoudende schuldeiser eigenaar is geworden of doordat de eigenaar 
de vordering heeft verworven (voor meer bijzonderheden, zie DAMRAU, J" § 1256 
RdNr. 2, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, REBMANN, K. en 
SÄCKER, H.-J. (ed.), IV, Sachenrecht (e.a.), QUACK, F. (ed.), München, Beek, 1981, 
1744; WIEGAND, W" § 1256 Rz. 2, in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 12° ed" Ill, Sachenrecht, WIE
GAND, W. (ed.), Berlijn, J. Schweitzer Verlag, 1981, 1189). 
§ 1256 BGB: "(!)Das Pfandrecht erlischt, wenn es mit dem Eigentum in derselben 
Person zusammentrifft. Das Erlöschen trilt nicht ein, solange die Forderung, für welche 
das Pfandrecht besteht, mit dem Rechte eines Dritten belaste! ist. (2) Das Pfandrecht 
gilt als nicht erloschen, soweit der Eigentümer ein rechtliches Interesse an dem Fort
bestehen des Pfandrechts hat". 
De tweede zin van het eerste lid van § 1256 creëert een verschil tussen de respectieve 
regelingen m.b.t. pandrecht en vruchtgebruik: zulk een uitzondering in het belang van 
derden bestaat niet m.b.t. het vruchtgebruik (cfr. DAMRAU, in Münchener Kommentar, 
§ 1256, RdNr. 3, 1744; von STAUDINGER-WIEGAND, § 1256 Rz. 4-5, 1189). 
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recht behouden indien een persoon tegelijk pandhouder en medeëigenaar wordt. 
Hierbij valt nog op te merken dat, wanneer de eigenaar-pandhouder bovendien nog 
de schuldenaar is, de schuldvordering teniet gaat en met haar ook het pandrecht.97 

Het Duitse recht kent ook "Eigentümergrundpfandrechte", d.w.z. het samenvallen 
van eigendom en een zakelijk zekerheidsrecht m.b.t. onroerende goederen; met 
name: de "Eigentümerhypothek" en de "Eigentümergrundschuld". De "Grund
schuld" moet worden onderscheiden van de "Hypothek". Uit de wettelijke 
omschrijving van beide begrippen blijkt dat aan de hypotheek een schuldvordering 
ten gronde dient te liggen, terwijl zulks voor de "Grundschuld" niet noodzakelijk 
is.98-99 

Wanneer de schuldvordering tot zekerheid waarvan de hypotheek is gevestigd, niet 
tot stand komt, komt de hypotheek toe aan de eigenaar. Wanneer de vordering 
tenietgaat (bv. door betaling), verwerft de eigenaar de hypotheek. llXJ Wanneer de 

Een rechtmatig belang wordt geacht te bestaan wanneer de eigendom nog wordt 
bezwaard door een ander pandrecht of een vruchtgebruik, wanneer de eigenaar de 
bedoeling heeft de schuldvordering met het pandrecht over te dragen (DAMRAU, J., in 
Münchener Kommentar, § 1256, RdNr. 4, 1744; STAUDINGER-WIEGAND, § 1256 Rz. 6 
en 9; AUGUSTIN, G., § 1256 Rz. 2, in Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz 
und Nebengesetzen (Kohlhammer-Kommentar), SOERGEL, T. en SIEBERT, W. (ed.), V, 
Sachenrecht, Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 1978, 953; RONKE, M., in Handkom
mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, ERMAN, W. en WESTERMANN, H.P. (ed.),§ 1256, 
Rz. 2, 527; BASSENGE, P., in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, § 1256, Rz. 2, 1297), 
wanneer de eigendomsverkrijging aanvechtbaar is (RGZ, 154, 383) of wanneer de 
eigendom van fiduciaire aard is ("Treuhandeigentum") (SOERGEL-AUGUSTIN, § 1256 
Rz. 2). 
§ 1252 BGB; DAMRAU, in Münchener Kommentar, § 1256 RdNr. 2, 1744; STAUDIN
GER-WIEGAND, § 1256 Rz 9, 1190; SOERGEL-AUGUSTIN, § 1256 Rz 3; WESTERMANN, H., 
Sachenrecht, Karlsruhe, C.F. Müller, 1973, § 132 IV 2. 
BAUR, F., Lehrbuch des Sachenrechts, § 3 II b, 20; WESTERMANN, Sachenrecht, § 93 II, 
462 e.v.; SCHERÜBL, F., in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz
buch, III, Sachenrecht, WIEGAND, W. (ed.), Berlijn, Schweitzer, 1981, § 1163 Rz 1. 
De "Hypothek" wordt in § 1113 BGB als volgt omschreven: "Ein Grundstück kann in 
der Weise belastet werden, daB an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung 
erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden 
Forderung aus dem Grundstücke zu zahlen ist'', terwijl de "Grundschuld" in § 1191 
BGB als volgt wordt omschreven: "Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, 
daB an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine Bestimmte Geldsum
me aus dem Grundstücke zu zahlen ist". 
Cfr. ook § 1192 BGB waarin wordt bepaald dat op de "Grundschuld" de regelen m.b.t. 
de "Hypothek" van toepassing zijn, "soweit sich nicht daraus ein anderes ergibt, daB 
die Grundschuld nicht eine Forderung voraussetzt". 
Ook de "Rentenschuld" (§ 1199 e.v. BGB) is een "Grundpfandrecht". De regeling hier
van loopt in belangrijke mate parallel met die van de "Grundschuld". 
§ 1163 BGB (!): "Ist die Forderung, für welche die Hypothek bestellt ist, nicht zur 
Entstehung gelangt, so steht die Hypothek dem Eigentümer zu. Erlischt die Forderung, 
so erwirbt der Eigentümer die Hypothek". 
Cfr. ook§ 1163 (2): "Eine Hypothek, für welche die Erteilung des Hypothekensbriefs 
nicht ausgeschlossen ist, steht bis zur Übergabe des Briefes an den Gläubiger dem 
Eigentümer zu". 
Cfr. ook§ 1172 BGB (Eigentümer-Gesamthypothek) en§ 1173 BGB (verwerving door 
de eigenaar van één van de met de "Gesamthypothek" belaste onroerende goederen, van 
de hypotheek m.b.t. zijn gedeelte en eventueel van de hypotheek m.b.t. andere gedeel
ten). 
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schuldvordering wel bestaat, ·zijn bij vereniging van eigendom en hypotheek in de 
handen van één en dezelfde persoon, twee situaties te onderscheiden. Ofwel komt 
de schuldvordering toe aan een andere persoon. In dit geval wordt de hypotheek 
omgevormd tot een "Grundschuld", met name een "Eigentümergrundschuld".101 

Ofwel komt de schuldvordering ook aan de eigenaar/hypotheekhouder toe. In dat 
geval blijft het karakter van hypotheek behouden, doch worden de rechten van deze 
persoon uit de hypotheek, zolang de vereniging voortduurt, bepaald aan de hand van 
de regels die gelden voor de "Eigentümergrundschuld". 102 

De wet bepaalt tevens dat een "Grundschuld" rechtstreeks ten gunste van de eige
naar kan worden gevestigd. 103 

De juridische erkenning van de mogelijkheid om tegelijkertijd eigenaar en hypo
theekhouder te zijn, is gebaseerd op logische, gefundeerde gronden. De verklaring 
is te vinden in het systeem van de rangregeling: op eenzelfde onroerend goed kun
nen verscheidene hypotheken worden gevestigd, in welk geval de rangorde wordt 
bepaald aan de hand van de datum van "Eintragung in das Grundbuch". 104 De eerste 
hypotheek krijgt voorrang op de tweede, de tweede op de derde, enz. Doorgaans zal, 
precies om die reden, de latere hypotheek duurder zijn, omdat zij minder zekerheid 
biedt dan de vroegere hypotheek (risicopremie of hogere intrestvoet). Welnu men 
achtte het onbillijk dat, wanneer bv. de eerste hypotheek na betaling van de schuld
vordering zou verdwijnen, de latere hypotheken een rang zouden opschuiven, ter
wijl daarvoor een hogere prijs was betaald. Om die reden wordt erkend dat de eige
naar de hypotheek kan verwerven en deze eventueel te gelde kan maken. 105 

§ 1177 ( 1) BGB: "Yereinigt sich die Hypothek mit dem Eigentum in einer Person, ohne 
das dem Eigentümer auch die Forderung zusteht, so verwandelt sich die Hypothek in 
eine Grundschuld ( ... )". 
Dus: in§ 1163 wordt bepaald welke persoon de gerechtigde is m.b.t. het zakelijk recht 
(nl. de eigenaar); in § 1177 geschiedt de kwalificatie (nl. "Grundschuld") (STAUDINGER
SCHERÜBL, § 1163 Rz I; § 1177, Rz 2 en 7). 
§ 1177 (2) BGB: "Steht dem Eigentümer auch die Forderung zu, so bestimmen sich 
seine Rechte aus der Hypothek, solange die Vereinigung besteht, nach den für eine 
Grundschuld des Eigentümers geltenden Yorschriften" (zie o.m.: STAUDINGER-SCHERÜ
BL, § 1177 Rz 20 e.v.). 
§ 1196 (1) BGB: "Eine Grundschuld kann auch für den Eigentümer bestellt werden". 
Hetzelfde geldt op grond van § 1199 (1) BGB voor de "Eigentümerrentenschuld" 
(aldus WACKE, in Münchener Kommentar, § 873 RdNr. 18, p. 94). 
Cfr. § 879 BGB. 
BAUR, F., Lehrbuch des Sachenrechts, München, Beek, 1977, § 36 V 1-2, p. 320-321; 
SOERGEL-BAUR, § 1163 Rz 1. Volgens EICKMANN zou dit niet meer juist zijn: "durch die 
starke Zunahme des Bausparwesens hat sich das Yerkehrsverhalten bei der Kreditsi
cherung ins Gegenteil verkeh1t: Die Zinsen für die erstrangige Hypothek sind heute in 
den meisten Fällen die höchsten" (EICKMANN, D., § 1163 RdNr. 2, in Münchener Kom
mentar zum BGB, 1473). 
Zo kan de eigenaar die reeds een of meer schuldeisers heeft maar nog bijkomend geld 
wil ontlenen, de eerste rang voorbehouden voor de nog te vinden lener - zulks in de 
veronderstelling natuurlijk dat de andere schuldeisers bereid zijn een hypotheek in 
lagere rang te accepteren. Hij vestigt een "Eigentümergrundschuld", die hij nadien aan 
de schuldeiser overdraagt. Deze beschikt dan over een "Fremdgrundschuld" tot zeker
heid, in eerste rang, van zijn vordering. Eventueel kan deze "Grundschuld" in een 
"Hypothek" worden omgezet (cfr. § 1198 BGB) (zie in dit verband: BAUR, o.c., § 17 C 
1, p. 147-148; EICKMANN, § 1163 RdNr. 45, in Münchener Kommentar, 1481). 
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24. Het belang van deze rechtsvergelijkende analyse is gelegen in het vol
gende. Het Duitse recht relativeert de onder de Code civil gehanteerde regel 
"res sua nemini servit": het verenigen van eigendom en een zakelijk recht in 
één persoon behoeft niet noodzakelijk als een juridische onmogelijkheid te 
worden beschouwd. Motieven van billijkheid en praktisch nut kunnen klaar
blijkelijk overtuigend genoeg zijn om de regel opzij te schuiven. 
Het Duitse recht erkent daarenboven de mogelijkheid voor de eigenaar om 
zelf zakelijke rechten op zijn eigen goed te vestigen. Normaal veronderstelt de 
vestiging van dergelijke rechten, naast de "Eintragung in das Grundbuch", de 
"Einigung" .106 Deze term wijst op een wilsovereenstemming, doch speciaal in 
het kader van de zakenrechtelijke overeenkomsten ("dingliche Verträge) welke 
worden onderscheiden van de verbintenisrechtelijke overeenkomsten 
("schuldrechtliche Verträge). 107-108 De "Einigung" is een overeenkomst109, 

doch een overeenkomst van bijzondere aard. 110 Nochtans wordt aanvaard dat 
§ 873 BGB geen beletsel vormt voor de vestiging van een zakelijk recht door 
de eigenaar. 

25. Het Anglo-Amerikaanse recht stelt op dit vlak eisen die vergelijkbaar zijn 
met de door het Belgische recht gestelde eisen. Zowel de "easement" als de 
"licenses" vereisen dat de grond waarop dit recht is gevestigd, toebehoort aan 
een andere persoon. 

11)6 

107 

108 

109 

110 

lil 
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Het recht van "easement", vergelijkbaar met het vruchtgebruik, wordt omschreven 
als "an interest in land in the possession of another which 
(a.) entitles the owner of such interest to a limited use or enjoyment of the land in 
which the interest exists; 
(b.) entitles him to protection as against third persons from interference in such use 
or enjoyment; 
(c.) is not subject to the will of the possessor of the land; 
(d.) is nota normal incident of the possession of any land possessed by the owner of 
the interest, and 
(e.) is capable of creation by conveyance". 111 

§ 873 BGB. 
Cfr. STAUDINGER-ERTL, § 873 Rz 30: "Das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft und 
das dingliche Verfügungsgeschäft sind zwei Rechtsgeschäfte, die sich nicht nach den 
gleichen Vorschriften richten, nach Inhalt und Wirkungen voneinander abweichen und 
ein unterschiedliches rechtliches Schiksal haben können." 
Over de bruikbaarheid van het begrip "zakelijke overeenkomst" of "goederenrechtelij
ke overeenkomst" in het Nederlandse recht en het onderscheid tussen het Franse en het 
Duitse systeem op het vlak van de eigendomsoverdracht, zie o.m.: ASSER, C., MIJNS
SEN, F.H.J. en DE HAAN, P" Zakenrecht, Algemeen goederenrecht, 13° druk, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1992, p. 161-176, nrs. 259-276. 
STAUDINGER-ERTL, § 873 Rz 32. 
STAUDINGER-ERTL, § 873 Rz 33. 

AMERICAN LAW lNSTITUTE, Restatement ()f the Law ()f Property, vol. V, Servitudes, ALI 
Publishers, St. Paul, Minnesota, 1944, 2901, § 450. 
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Uit deze definitie blijkt de vereiste van een "interest" 112 m.b.t. een grond "in the 
possession of another". De regel is dat "one may not have an easement in land in his 
own possession". 113 Wel kan de persoon aan wie de grond toebehoort een toekom
stig recht van "easement" hebben, bestemd om te worden uitgeoefend wanneer de 
grond hem niet meer toebehoort. 114 

Wanneer de eigendom van heersend en lijdend erf in één hand wordt verenigd, 
dooft de "easement" uit: "An easement appurtenant115 is extinguished by unity of 
ownership of estates 116 in the dominant and servient tenements to the extent to 
which the uses which could have been made prior to the unity by vittue of owners
hip of the estate in the dominant tenement can be made after the unity by virtue of 
ownership of the estate in the servient tenement". 117 De "easement" dooft dus uit, 
maar slechts in de mate waarin het eigendomsrecht m.b.t. het lijdend erf de rechten 
verleent die voordien door de "easement" aan de eigenaar van het heersend erf wer
den toegekend. Zodoende kunnen dus dezelfde rechten nog steeds worden uitgeoe
fend, zij het dat zulks voortaan geschiedt krachtens de eigendom m.b.t. het voorma
lig lijdend e1f en niet meer krachtens de "easement". 118 In de mate dat de 
"easement" betrekking heeft op "interests" die buiten de eenheid van eigendom 
vallen, blijft hij wel voortbestaan. 119 Over de gevolgen van mede-eigendom wordt 
in de Restatcment geen standpunt ingenomen . 120 

Geen uitdoving vindt evenwel plaats wanneer één en dezelfde persoon in beide 
gronden een "interest" heeft in twee onderscheiden hoedanigheden, bv. enerzijds in 
privé en anderzijds als vertegenwoordiger (trustee, executor, ... ); bv. als "trustee" 
voor twee onderscheiden "beneficiaries". 121 

Het recht van "license" wordt omschreven als "an interest in land in the possession 
of another which 
(a) entitles the owner of the interest toa use of the land, and 
(b) arises from the consent of the one whose interest in the land used is affected the
reby, and 
(c) is not incident to an estate in the land, and 
(d) is not an easement". 122 

Dit begrip wordt in § 5 van de Restatement omschreven. 
ALI, Restatement of the Law of Property, vol. V, Servitudes, 1944, 2904, § 450, com
ment d. 
Ibid. - Op deze plaats wordt ook het volgende voorbeeld gegeven: A, eigenaar van 
Blackacre, heeft een recht van "easement" m.b.t. Whiteacre, toebehorend aan 8. A 
least Whiteacre van 8 voor een periode van 10 jaar. Gedurende de termijn van de 
leasing bestaat de easement niet. Indien echter de eigendom van Blackacre overgaat op 
een andere persoon, dan zal A wel over een "easement" beschikken. 
M.b.t. dit begrip, zie: Restatement, § 453. 
De term "estate" betekent "an interest in land which is or may become possessory" 
(Restatement, § 9). 
ALI, Restatement of the Law of Property, vol. V, Servitudes, 1944, 3062, § 497; adde: 
3070, § 498. 
ALI, Restatement Property, vol. V, Servitudes, 1944, 3062, § 497, comment a. 
Ibid" 3063- 3065, comments c en d; zie ook 3068, comment f. 
Ibid" 3063, comment b. 
ALI, Restatement Property, vol. V, Servitudes, 1944, 3067, § 497, comment e. 
ALI, Restatement Property, vol. V, Servitudes, 1944, 3115, § 512. 
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Aldus omvat de term een ruime categorie van gebruiksrechten, met uitzondering 
van de "easement": "any permitted unusual freedom of action". 123 

Ook hier is vereist dat het recht betrekking heeft op een grond toebehorend aan een 
ander. 124 

In geval van vermenging ("merger") van het recht en de verbintenis in de handen 
van één persoon, dooft de verbintenis uit ("discharge") 125: "The obligation arising 
out of a promise respecting the use of land is extinguished whenever the right to 
enforce the promise and the obligation upon it come to be in one person". 126 "In so 
far as the right to enforce the promise is dependent upon ownership of an interest in 
one tract of land and the obligation to perform it is dependent upon the ownership 
of an interest in another tract, the obligation is extinguished by the coming of the 
two interests into a single ownership". 127 

In tegenstelling tot de "easement" gaat bij de "license" de verbintenis definitief 
teniet; zij kan niet bij een latere splitsing herleven. 128 M.b.t. de partiële uitdoving en 
m.b.t. het geval van een persoon handelend in twee onderscheiden hoedanigheden, 
is de regeling vergelijkbaar. 129 

D. POSITIEVE BEGRIPSBEPALING. OPTREDEN IN 
ONDERSCHEIDEN HOEDANIGHEDEN 

26. Het zgn. "contracteren met zichzelf' dat in dit proefschrift wordt geana
lyseerd heeft betrekking op de overeenkomst (doch ook andere rechtshande
lingen kunnen in aanmerking komen) gesloten door één en dezelfde persoon, 
die optreedt in twee (of meer) onderscheiden hoedanigheden, bv. enerzijds als 
privé-persoon en anderzijds als vertegenwoordiger (lasthebber, voogd, 
bestuurder, ... ) van een andere persoon (fysieke of rechtspersoon), of nog als 
vertegenwoordiger van twee verschillende personen. 13° 

27. De vraag moet dan worden gesteld of het aldus begrepen "contracteren 
met zichzelf' in botsing komt met de hierboven weergegeven principes, dan 
wel of deze principes moeten worden gerelativeerd, dan wel of het aldus 
omschreven begrip buiten het toepassingsgebied van die beginselen valt. 
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Ibid., comment a. 
Ibid., comment e. 
ALI, Restatement Property, vol. V, Servitudes, 3288, § 555. 
Dit wordt gezien als een toepassing van het algemeen beginsel dat "the existence of an 
obligation presupposes the existence of two persons standing in the relation of obligor 
and obligee" (ALI, Restatement Property, 3289, § 555, comment b). 
Hier is de vermenging het gevolg van de vereniging van "interests" m.b.t. twee onder
scheiden gronden in één hand. 
Restatement Property, § 555, comment c. 
Restatement Property, § 555, comments den e. 
Cfr. o.m. CARBONNIER, J., Droit civil, IV, Les obligations, 16° ed., Parijs, P.U.F., 1992, 
p. 236, nr. 120; LARROUMET, C., Droit civil, III, Les obligations, 1984, p. 231, nr. 257; 
MARTYIRAYNAUD, Droit civil, Les obligations, 2° ed., I, 1988, p. 89, nr. 95. 



E. CONCIPIEERBAARHEID VAN DE "OVEREENKOMST 
MET ZICHZELF" ("CONTRAT AVEC SOI-MÊME") IN 
HET RECHT VAN DE CODE CIVIL 
(FRANKRIJK I BELGIË) 

§ 1. Inleiding 

28. Kenmerkend voor de benadering van de opstellers van de Code civil, is 
de fragmentaire, casuïstische aanpak. De wetgever heeft geen algemene regel 
uitgevaardigd m.b.t. belangenconflicten, doch slechts bijzondere regels m.b.t. 
bepaalde domeinen (bv. voogdij), m.b.t. bepaalde contracten (bv. de koop-ver
koop), m.b.t. bepaalde deelaspecten (bv. enkel de openbare verkoop). 131 .Een 
antwoord op fundamentele vragen naar de principiële mogelijkheid en toelaat
baarheid van het contract met zichzelf, wordt niet gegeven. De Code civil 
geeft slechts een aantal praktische oplossingen voor die gevallen waarin men 
te grote risico's aanwezig achtte. 132 De regels worden gekenmerkt door een 
verscheidenheid, zowel qua inhoud als qua rechtsgevolgen. 133 Deze benade
ringswijze heeft belangwekkende consequenties en creëert mede daardoor 
moeilijke problemen. 

29. De verbodsbepalingen in het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben 
op het handelen met een belangenconflict worden veelal aangemerkt als geval
len van bijzondere onbekwaamheid, te onderscheiden van de gevallen van 
algemene onbekwaamheid. Welnu, als basisbeginsel van het contractenrecht 
wordt erkend: de bekwaamheid is de regel, de onbekwaamheid de uitzonde
ring. Deze regel wordt, voor het contractenrecht in het algemeen, geformu
leerd in de artikelen 1123 en 1124 B.W. Artikel 1594 B.W. bevestigt dit begin-

D2 
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Cfr. DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil beige, IV, nr. 67, 2° ed" 1943, 
p. 100; 3° ed" 1972, p. 99. Zie ook vanuit rechtsvergelijkend oogpunt: CROME, C" "Les 
similitudes du Code civil allemand et du Code civil français", in Le Code civil ( 1804-
1904). Livre du Centenaire, SOCIETE D'ETUDES LEGISLATIVES (ed.), II, Parijs, Libr. E. 
Duchemin, 1969, (587), 590; HüBNER, U" lnteressenkonfiikt und Vertretungsmacht. 
Eine Untersuchung zurfunktionalen Präzisierung des .9 181 BGB, Verlag C.H. Beek, 
l\!lünchen, 1977,45. 
FLATTET, G" Les contrats pour Ie compte d'autrui. Essai critique sur les contrats con
clus par un intermédiaire en droitfrançais, Parijs, Sirey, 1950, p. 124, nr. 97. 
Om die reden zit er een kern van waarheid in de opmerking die DEMOLOMBE in dit ver
band maakt: "Il est clair en effet, qu' on ne saurait entreprendre de rallier, dans une 
théorie générale, ces prohibitions diverses, dont les causes ne sont pas les mêmes, et 
qui diffèrent aussi nécessairement dans leur caractère et dans leurs effets" (DEMOLOM
BE, C" Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, I, 3° ed" 
Parijs, Impr. Générale, s.d" 275, nr. 291; DEMOLOMBE, C" Cours de code civil, X!Ul, 
Brussel, J. Stienon, 1 868, 99, nr. 291 ). 
Wel moet de opmerking worden gerelativeerd. Er is inderdaad verscheidenheid, doch 
fundamenteel zijn de verschillen niet zeer groot. 
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se! meer specifiek voor de koop-verkoopovereenkomst. Zulks brengt met zich 
mee dat buiten de wet geen onbekwaamheden kunnen worden gecreëerd, 
zodat met name een interpretatie per analogiam, naar de geest van de wet, 
veelal wordt afgewezen. 
Er is nog een bijkomende factor. Normaal bestaat nl. de sanctie in de relatieve 
nietigheid van de betrokken rechtshandeling. Welnu, ook de nietigheidsgron
den van rechtshandelingen zijn van uitzonderlijke aard en moeten derhalve 
strikt worden geïnterpreteerd. 

30. Al deze elementen (fragmentaire, casuïstische aanpak van de Code civil, 
de kwalificatie van het verbod te handelen met een belangenconflict en de 
sanctie op overtredingen van dit verbod) zorgden voor een bijzonder moeilijk 
probleem: (hoe) kon men verantwoorden dat bepaalde situaties waarin zich 
dezelfde gevaren voordoen als in de door de wet wel geviseerde situaties en 
waarin eveneens beschermenswaardige belangen aanwezig waren, niet werden 
gereglementeerd? (Hoe) kon men ervoor zorgen dat in die niet gereglemen
teerde situaties toch bescherming werd geboden? 

31. De praktische benadering van de Code civil heeft ook voor gevolg gehad 
dat vanuit de rechtstheoretische invalshoek aan de problematiek van de rechts
handelingen gesteld met een belangenconflict, van "Ie contrat avec soi-même" 
of "!'acte juridique avec soi-même", relatief weinig en relatief laat aandacht is 
besteed. 134 De auteurs die de problematiek wel rechtstheoretisch onderzoch
ten, werden meer dan eens beïnvloed door de ltaliaanse135 en vooral de Duitse 
rechtsleer. 136 

De vraag die in dit verband moest worden gesteld, was nochtans fundamen
teel: is een "contract met zichzelf' ("contrat avec soi-même") überhaupt wel 
mogelijk, wel concipieerbaar of is zulks integendeel "un non-sens 
juridique"?137 Immers, onder het regime van de Code civil komt een contract 
tot stand door de wilsovereenstemming tussen partijen, d.w.z. het samentref
fen van twee overeenstemmende wilsuitingen. Vereist zulks de medewerking 

1:14 
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117 

42 

Zie evenwel: GoUGET, Contrat avec soi-même, thèse Caen, 1903; De Page, H., Traité 
élémentaire de droit civil beige, Il, 2° ed" 1940, nr. 448, p. 405-407; 3° ed" 1964, 
nr. 448, p. 411-413; Complément, Il, 1951, nr. 448, p. 68-70; DEMOGUE, Traité des obli
gations en général, l, nrs. 40-88, p. 105-171; PLANIOL, M. en RIPERT, G" Traité prati
que de droit civil français, VI, nrs. 68-74, p. 75 e.v.; VALLIMARESCO, A" "Des actes 
juridiques avec soi-même passés par une personne qui veut fixer la situation relative de 
deux fractions de son patrimoine soumises à un régime distinct", Rev.trim.dr.civ" 1926, 
973-1011. 
Met name: ARNO, "Il contratto con se medesimo", Archivio giuridico, 1896, 19 e.v. 
Met name: RöMER, "Rechtsgeschäft des Stellvertreters mit sich selbst" ZHR, 1874, 
p. 67-97; RüMELIN, M" Das Selbstcontrahiren des Stellvertreters nach gemeinem 
Recht, Freiburg, J.C.B. Mohr, 1888, 298 p. 
Cfr. de woorden van PLANIOL, M" "Régime dotal. Règlement d'une succession en par
tie dotale et en partie paraphernale échue à la femme", Revue critique de législation et 
de jurisprudence, 1886, 305, * 66, geciteerd door GoUGET, o.c" voetnoot 2 op p. 6-7. 



van (minstens) twee personen of kan één en dezelfde persoon twee "willen" 
(waaraan dan nog veelal tegenstrijdige belangen verbonden zijn) tot uiting 
brengen? 

§ 2. Theorieën ter verantwoording van de concipieerbaarheid van de 
overeenkomst (rechtshandeling) met zichzelf 

32. Verscheidene theorieën werden uitgewerkt om op deze rechtstheoretische 
vraag een antwoord te geven.138 De theorieën hebben met elkaar gemeen dat 
zij alle trachten de juridische mogelijkheid, de juridische concipieerbaarheid 
van de overeenkomst met zichzelf of de "rechtshandeling met zichzelf' ("acte 
juridique avec soi-même") 139 te verantwoorden. 

1. Eerste theorie: een contract tussen twee vermogens 

A. THEORIE 

33. Volgens een theorie die vooral werd verdedigd door GouGET140en 
PILON 141 , was zulk een "contrat avec soi-même" wel degelijk concipieerbaar 
en principieel toelaatbaar. Naar het voorbeeld van de Italiaanse auteur ARNo142 

was hun stelling gebaseerd op de redenering dat niet de persoon, maar diens 
vermogen door de verbintenissen is gebonden. Om die reden zou het perfect 
mogelijk zijn voor één en dezelfde persoon om verbintenissen tot stand te 
brengen tussen twee vermogens. 
De redenering was gebaseerd op een verschuiving die zich zou hebben voor
gedaan in het wezen van de juridische verbintenis, nl. een objectivering143: de 
klemtoon zou niet langer liggen op de band tussen twee personen (subjecten), 

138 
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143 

Buiten beschouwing blijft de fictietheorie volgens welke niet de vertegenwoordiger 
maar de vertegenwoordigde zou handelen, hoewel deze theorie de problematiek een
voudig zou kunnen oplossen. Deze fictietheorie is voorbijgestreefd en wordt niet meer 
aanvaard (zie o.m. VAN GERVEN, W., Algemeen deel, p. 474-475, nr. 146; BADR, G.M., 
"The Agent's Contract with Himself: With Special Reference to Islamic Law", 30 
Am.J.Comp.L., 1982, (255), p. 256-257). 
Hier wordt mede de term "rechtshandeling met zichzelf' vermeldt, omdat volgens één 
opvatting, zoals hierna zal blijken, de overeenkomst met zichzelf wordt tot stand 
gebracht door een éénzijdige rechtshandeling. 
GoUGET, Théorie générale du contrat avec soi-même, 1903, p. 63 e.v. 
PILON, Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligations, thèse 
Caen, 1897, nr. 170, geciteerd (o.m.) door PoPESCO-RAMNICEANO, R., De la représenta
tion dans les actes juridiques en droit comparé, Parijs, Duchemin, 1927, p. 284. 
ARNO, b.c., Archivio Giuridico, 1896, 19 e.v. 
GouGET, o.c., p. 71: "La notion d'obligation est devenue une notion économique et 
purement objective". 
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schuldenaar en schuldeiser, zoals dit in het Romeinse recht het geval was, 
maar op een band tussen twee vermogens ( objecten). 144 Het contract zou dan 
ook niet langer worden gekenmerkt door de wilsovereenstemming van 
partijen 145, maar door het totstandbrengen van een verbintenis tussen de door 
partijen vertegenwoordigde patrimonia. 
Zo werd door deze theorie de ruimte gecreëerd om te verklaren dat één en 
dezelfde persoon tussen twee onderscheiden vermogens een verbintenis kan 
tot stand brengen. 

B. KRITIEK 

34. Reeds het uitgangspunt van deze theorie was voor kritiek vatbaar. De 
dwanguitvoering geschiedde inderdaad niet meer op de persoon van de schul
denaar, maar op diens vermogen. Men verloor hierbij echter uit het oog dat de 
verbintenis primair op de persoon van de schuldenaar rust. Bij wanprestatie 
wordt de schuldenaar in beginsel primair veroordeeld tot uitvoering in natura. 
Slechts bij onwil van de schuldenaar of wanneer de uitvoering in natura niet 
mogelijk is, zal de uitvoering bij equivalent worden opgelegd en zal desnoods 
een maatregel van dwanguitvoering worden opgelegd. Slechts in deze fase 
wordt de verbintenis op het vermogen van de debiteur gelegd. 
De theorie van ARNO, GouGET en PILON is dus te sterk gefixeerd op de wan
prestatie van de debiteur. 146 

35. Ook om een andere reden kon deze theorie niet van kritiek gespaard blij
ven. Het beginsel dat een contract tot stand komt door de wilsovereenstem
ming van partijen, d.w.z. door het samentreffen van de wilsuitingen van partij
en, was te diep geworteld om zulk een radicaal afwijkende theorie te 
accepteren. 
De overgrote meerderheid van de auteurs bleef trouw aan dit beginsel. 
De kritiek luidde dat de theorie van ARNO, GOUGET en PILON verschillende 
rechtsbegrippen met elkaar verwarde, nl. het begrip "rechtshandeling" en het 
begrip "overeenkomst". 147 Elke rechtshandeling, aldus DEMOGUE, die een ver
bintenis creëert, wijzigt of uitdooft legt een verbinding tussen twee vermo
gens. Dit is echter nog geen contract: een contract veronderstelt wilsovereen
stemming. "Ce n' est pas par ses effets, identiques à ceux des au tres actes 
juridiques, mais par sa formation que Ie contrat se caractérise" .148 Vereist was 
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Dit werd o.m. afgeleid uit het feit dat de dwanguitvoering niet meer geschiedde op de 
persoon, maar op diens vermogen. 
GouGET, o.c., p. 71. 
HANKE, R., Das Selbstkontrahieren des Stellvertreters im französischen und anglo
amerikanischen Recht verglichen mit dem deutschen Recht, Münster, 1966, 25. 
DEMOGUE, Traité des obligations en général, 1, I09, nr. 41. 
ibid. 



het samentreffen van twee of meer wilsuitingen. 149 

In die omstandigheden kon de theorie van GouGET en PILON geen oplossing 
bieden voor het probleem van de dubbele wilsuiting door één en dezelfde per
soon, zoals hierboven geschetst. Het feit dat de betrokken persoon een con
tract tot stand brengt tussen twee vermogens (bv. zijn eigen vermogen en dat 
van zijn lastgever) verandert daaraan in wezen niets. Immers, het zijn niet de 
twee vermogens die de wil tot uiting zullen brengen, maar wel de ene persoon 
die de vermogens vertegenwoordigt. 

36. De theorie van het "contract tussen twee vermogens" werd ook nog afge
wezen op de grond dat zij geforceerd en willekeurig was. 150 

Gevestigde begrippen en theorieën moesten wijken voor een radicale nieuwe 
benadering, die meteen een schijnbaar niet te verklaren juridisch fenomeen 
verklaarbaar moest maken. 

2. Tweede theorie: een éénzijdige rechtshandeling met de rechtsgevolgen 
van een contract 

A. THEORIE 

37. Een andere stelling werd, in navolging van de Duitse auteur RüMELIN 151 , 

ingenomen o.m. door DEMOGUE en door VALLIMARESCO. Volgens deze auteurs 
zou het "contrat avec soi-même" eigenlijk geen contract zijn, maar een eenzij
dige rechtshandeling, een verbintenis tot stand gebracht door een eenzijdige 
wilsuiting. 152 Het totstandbrengen van een contract vereist wilsovereenstem
ming, het samentreffen van twee wilsuitingen. Deze auteurs achtten het onmo
gelijk, niet-concipieerbaar, dat één en dezelfde persoon de wil zou uiten van 
beide betrokken partijen, temeer daar partijen dan nog veelal tegenstrijdige 
belangen hebben. Een persoon beschikt slechts over één wil en kan dus ook 
slechts één wilsuiting verrichten. Het kenmerk van een verzoening tussen 
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Cfr. DEMOGUE: "Le contrat résulte non pas de ce que des rapports s'établissent entre 
deux patrimoines, ce qui a lieu aussi dans les actes unilatéraux, mais de ce que des rap
ports s'établissent entre plusieurs patrimoines par l'intermédiaire de plusieurs 
volontés" (Traité, l, lll, nr. 43 cursivering toegevoegd, Ph.E.; in dezelfde zin: POPES
co-RAMNICEANO, R., De la représentation dans les actes juridiques en droit comparé, 
Parijs, Duchemin, 1927, p. 285). 
HANKE, R., Das Selbstlwntrahieren des Stellvertreters im französischen und anglo
amerikanischen Recht verglichen mit dem deutschen Recht, Münster, 1966, 23. 
RüMELIN, o.c., p. 15 e.v. 
RüMELIN, o.c., p. 15 e.v.; DEMOGUE, Traité, l, p. 109 e.v., nr. 42; VALLIMARESCO, A., 
O.C., Rev.trim.dr.civ., 1926, (973), p. 980; POPESCO-RAMNJCEANO, R., De la représenta
tion dans les actes juridiques en droit comparé, 1927, p. 285-286; BADR, O.M., o.c., 30 
Am.J. Comp.L., 1982, p. 258, met verdere verwijzingen. 
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tegenstrijdige belangen van partijen ontbrak. 153 

Om die reden beschouwden zij de onderzochte rechtsfiguur niet als een con
tract, maar als een éénzijdige rechtshandeling: een "acte juridique (unilatéral) 
avec soi-même". 

38. Op dezelfde golflengte zit ook FLATIET: ook hij is van oordeel dat een 
éénzijdige wilsuiting aan de basis ligt van de onderzochte rechtsfiguur. Omdat 
echter aan die wilsuiting de gevolgen van een contract zijn verbonden, 
beschouwt hij de rechtshandeling als een quasi-contract. 154 Hij verkiest trou
wens ook de term "contrat avec soi-même", omdat deze goed weergeeft dat de 
vertegenwoordiger de bron is van de verbintenissen ("soi-même") en omdat de 
gevolgen van een contract worden tot stand gebracht ("contrat"). 155 

39. De genoemde auteurs aanvaardden de principiële geldigheid van de "acte 
juridique avec soi-même", op voorwaarde dat de wilsuiting, zoals voor iedere 
eenzijdige rechtshandeling, op een of andere manier zou worden veruitwen
digd. 156 

40. Merkwaardig was wel dat deze eenzijdige rechtshandeling de bijzondere 
eigenschap bezat, dat zij de gevolgen van een contract teweeg bracht. 157 

Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Stel: een lasthebber sluit namens de last
gever een koop-verkoopovereenkomst met zichzelf. Ook wanneer het optre
den van de lasthebber als een eenzijdige rechtshandeling wordt aangemerkt, is 
het resultaat van zijn optreden een contract van koop-verkoop, dat voor de 
partijen alle verplichtingen rustend op een verkoper, resp. koper, teweeg-
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DEMOGUE zag het contract inderdaad als "l'accord entre deux volontés ayant des 
intérêts opposés" (Trailé, I, 37-38, nr. 16bis; 65, nr. 22, 110, nr. 42). Deze zienswijze 
moet worden gerelativeerd: bij vele contracten zal dit het geval zijn (bv. koop-verkoop, 
huur, ... ). Bij andere contracten kunnen partijen gelijklopende of verschillende maar 
niet-tegenstrijdige belangen hebben (bv. het contract van vennootschap, de lastgeving, 
... ). 
"Or l'acte de volonté qui donne naissance à des obligations semblables à celles d'un 
contra! est un quasi-contra!" (FLATfET, G., Les con1ra1s pour Ie compie d'aulrui. Essai 
crilique sur les conlrals conclus par un inlermédiaire en droit français, Parijs, Sirey, 
1950, p. 126, nr. 99; zie ook ibid., p. 123, nr. 97). 
FLATfET, G., Les conlrals pour Ie compie d'aulrui, 1950, p. 126, nr. 99. 
VALLIMARESCO, l.c., 980: "( ... ) l'acte juridique avec soi-même ( ... ) ne sera valable que 
si la manifestation de volonté s'extériorise d'une façon ou d'une autre"; DEMOGUE, 
Traité, 1, p. 110, nr. 42: "Pratiquement Ie selbstcontrahiren est donc un acte qui n'exis
tera que du jour ou il sera porté à la connaissance d'un tiers"; cfr. FLATTET, G., Les con-
1ra1s pour Ie compie d'aulrui, 1950, p. 123, nr. 97: "( ... )la volonté de )'agent n'étant 
pas soumise à réception, il est délicat d'apprécier Ie moment exact de Ia fo1mation du 
contra! avec soi-même. Acte de volonté unilatéral, Ie contra! avec soi-même pose Ie 
problème de tous les actes unilatéraux: celui de sa preuve. L' acte de volonté restant 
interne, Ie contractant avec soi-même peut modifier Ie moment de sa décision au gré de 
ses intérêts". 
RüMELIN, o.c., 15 e.v.; DEMOGUE, Trailé, I, 109, nr. 42; VALLIMARESCO, o.c., 
Rev.trim.dr.civ., 1926, 978: "l'acte (avec soi-même, n.v.d.a.) conclu se rapproche du 
contra! car il met en jeu deux patrimoines". 



brengt. Hoe kon worden verantwoord dat een eenzijdige rechtshandeling van 
één persoon niet alleen rechten maar ook verplichtingen creëerde voor een 
andere persoon? De verklaring hiervoor werd gevonden in de leer van de 
(rechtstreekse) vertegenwoordiging. De persoon die de eenzijdige rechtshan
deling stelde, handelde (enerzijds voor zichzelf en anderzijds) als vertegen
woordiger van de persoon voor wie hij rechten en plichten creëerde. Uit zijn 
vertegenwoordigings-bevoegdheid putte hij de bevoegdheid om rechtstreeks 
voor de vertegenwoordigde rechten en plichten tot stand te brengen. 158 

B. GEVOLGEN 

41. Op basis van de theorie die de onderzochte figuur beschouwde als een 
eenzijdige rechtshandeling met de rechtsgevolgen van een contract, werd de 
"acte juridique avec soi-même" juridisch mogelijk, concipieerbaar geacht. Dit 
betekende dat de "acte juridique avec soi-même" principieel rechtsgeldig was, 
doch geenszins dat zij in alle omstandigheden rechtsgeldig was. Om te beoor
delen of een concrete "acte juridique avec soi-même" zou kunnen worden aan
vaard, deden de genoemde auteurs hoofdzakelijk een beroep op utiliteits- 159 en 
billijkheidscriteria. 160 

Zo stelde DEMOGUE dat de "acte juridique avec soi-même" in zekere gevallen 
zou kunnen nuttig zijn of beantwoorden aan de behoeften van de praktijk. 
Doordat de vertegenwoordiger tegelijkertijd als wederpartij fungeert, zou de 
kans reëel zijn dat de rechtshandeling sneller en eenvoudiger tot stand zou 
komen. 161 In andere gevallen zou de betrokken handeling gevaarlijk zijn, met 
name omwille van mogelijke belangenconflicten. 162 In het eerste geval zou de 
"acte juridique avec soi-même" als rechtsgeldig te beoordelen zijn, in het laat
ste geval echter niet. DEMOGUE zag dit onderscheid weerspiegeld in de recht-
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Merk op dat de rechtsfiguur van de vertegenwoordiging bij deze auteurs slechts in deze 
fase van de redenering in aanmerking wordt genomen, terwijl men haar theoretisch ook 
reeds in een vroeger stadium zou kunnen inroepen, nl. bij de vraag of een "contrat avec 
soi-même" concipieerbaar is en, daarmee samenhangend, bij de vraag hoe deze rechts
handeling moet worden gekwalificeerd (cfr. HANKE, R., Das Selbstkontrahieren des 
Stellvertreters im französischen und anglo-amerikanischen Recht verglichen mit dem 
deutschen Recht, 1966, 17). 
DEMOGUE, Traité, 1, p. 106, nr. 41: "il s'agit d'après nous ( ... )de nous demander si !'ac
te juridique avec soi-même est parfois utile"; p. 107, nr. 41: "La construction technique 
doit se plier à l'utilité pratique ( ... )"en p. 109, nr. 42: "Nous admettons cependant la 
validité du selbstcontrahiren parce que cela est utile. ( ... )Ces actes unilatéraux n'auront 
force juridique que dans les cas ou leur maintien présentera une utilité sociale" ( cursi
vering toegevoegd); YALLIMARESCO, l.c., 980 en voetnoot (6). 
V ALLIMARESCO, ibid. 
In die zin ook: MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, 11/1, Les obligations, Parijs, 
Sirey, 1962, p. 68, nr. 83; 2° ed., 1988, p. 91, nr. 97. 
DEMOGUE heeft het over "la collision des intérêts" (Traité, 1, 112, nr. 45). 
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spraak, die dan ook zijn goedkeuring kon wegdragen. 163 Ook de wetgever 
heeft slechts bepaalde gevallen gereglementeerd, wat zou kunnen betekenen 
dat hij -bewust of onbewust- een gelijkaardig onderscheid maakte. 

Ook VALLIMARESCO schoof als voornaamste criterium naar voren: het al dan 
niet bestaan van een belangenconflict tussen de twee betrokken vermogens. 
Zodra tussen de twee vermogens een belangenconflict bestond, vond hij het 
onaanvaardbaar dat tussen beide een verbintenis tot stand zou worden 
gebracht door één enkele wilsuiting. Wanneer de belangen tegenstrijdig bleken 
te zijn, zou een contract, een heuse wilsovereenstemming vereist zijn: "Le 
contratesten effet 1 'instrument technique mis à la disposition de deux intérêts 
opposés qui veulent être conciliés". 164 Of met de woorden van DEMOGUE: "La 
base d'un contrat, c'est qu'en étant la transaction entre diverses personnes 
ayant des intérêts opposés, il présente des chances plus grandes de concorder 
avec l'intérêt social qu'un acte émanant d'une personne isolée, se décidant 
sans rencontrer de contrepoids à ses tendances. 165 

Naar het vertegenwoordigingsrecht toe zou zulks betekenen dat een "acte juri
dique avec soi-même" slechts uitzonderlijk mogelijk zou zijn, omdat in dat 
verband veelvuldig belangenconflicten zouden optreden. 
VALLIMARESCO zag een verschil met de situatie waarin een persoon titularis 
was van twee of meer vermogens (in de mate dat zulks juridisch mogelijk 
is 166): omwille van de eenheid in de persoon van de titularis, zouden hier 
belangenconflicten eerder zeldzaam zijn. 167 

42. Deze zienswijze zou schijnbaar interessant kunnen ogen voor de situatie 
waarin de enige vennoot-enige zaakvoerder van een E.B.V.B.A. door middel 
van een "acte juridique avec soi-même" een verbintenis zou willen tot stand 
brengen tussen de vennootschap enerzijds en zijn privé-vermogen anderzijds: 
in feite hebben beide vermogens dezelfde titularis. De jure evenwel gaat die 
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"La question se posant presque complètement en dehors des textes, la jurisprudence la 
résout en ne rejetant pas absolument l 'acte juridique avec soi-même. Elle l' admet dans 
certains cas à raison de la commodité dont nous avons parlé. Mais en même temps 
dans ceux ou il paraît particulièrement dangereux elle l' annule. Cela est très accepta
ble, car il faut reconnaître que dans certains cas Ie représentant pris entre son devoir et 
son intérêt poun-ait pencher pour Ie dernier. Les rédacteurs du Code Ie disaient déjà. Ce 
système éclectique de la jurisprudence tenant compte surtout de la collision des intérêts 
doit être approuvé, comme répondant aux nécessités pratiques" DEMOGUE, Traité, l, 
112, nr. 45). 
VALLIMARESCO, l.c., 981. 
DEMOGUE, Traité, !, 100. 
Het klassieke voorbeeld in dit verband is de nalatenschap die is aanvaard onder voor
recht van boedelbeschrijving. De erfgenaam is titularis van het vermogen der nalaten
schap, maar dit vermogen vormt een afzonderlijke massa, afgescheiden van zijn privé
vermogen. 
VALLIMARESCO, A., l.c., 982. Vgl. evenwel BEUDANT, R., LEREBOURS-PIGEONNIERE, P., 
Cours de droit civil, 2° ed., t. IV, Les Biens, door VOIRIN, P., Parijs, Rousseau, 1938, 
p. 34-35, nr. 39. 



redenering niet op. De E.B.V.B.A. is immers een aparte rechtspersoon. Deze 
aparte rechtspersoonlijkheid impliceert dat de rechtspersoon de titularis is van 
het tweede vermogen en van de rechten en verbintenissen die met dit vermo
gen verbonden zijn. De identiteit van titularissen ontbreekt dus. Daarenboven 
moet worden erkend dat de aparte rechtspersoon een eigen belang heeft, dat 
van het belang van de enige vennoot losstaat, zodat belangenconflicten zeer 
wel mogelijk zijn. 

C. KRITIEK 

43. MARTIN DE LA MOUTTE kwam, in zijn zeer grondige analyse van het 
begrip "eenzijdige rechtshandeling", tot de bevinding dat de hier besproken 
stelling niet houdbaar was. Eén van de wezenlijke kenmerken van een eenzij
dige rechtshandeling is nl. dat deze slechts het belang van een enkele partij tot 
uiting kan brengen, en nooit de verzoening van twee verschillende of tegen
strijdige belangen. I68 Om de eenzijdige rechtshandeling te onderscheiden van 
de meerzijdige, is het determinerende criterium niet het aantal tot uiting 
gebrachte willen, maar het aantal partijen. 169 Dit heeft belangrijke gevolgen op 
het vlak van de zgn. "acte juridique avec soi-même" in het vertegenwoordi
gingsrecht. Immers, in de hypothese dat de vertegenwoordiger met zichzelf 
contracteert of het contract sluit als vertegenwoordiger van beide partijen tege
lijk, opereert - volgens de hier besproken opvatting - slechts één wil, komt 
slechts één wil tot uiting. Vertrekkend van deze stelling, moet dan toch worden 
vastgesteld dat die ene wil twee (of meer) verschillende, zelfs tegenstrijdige 
belangen vertolkt (nl. dat van de opdrachtgever en dat van de vertegenwoordi
ger zelf, of de respectieve belangen van beide opdrachtgevers). 170 Past men 
hierop de door MARTIN DE LA MOUTTE geformuleerde criteria toe, dan kan der
gelijke rechtshandeling niet als een eenzijdige rechtshandeling worden gekwa
lificeerd, maar als een werkelijk contract, een bilaterale rechtshandeling. 171 

44. Op deze manier kan worden ontsnapt aan de kringredenering waartoe de 
stelling van DEMOGUE, VALLIMARESCO, e.a., minstens in de gevallen van verte
genwoordiging, aanleiding geeft. De rechtshandeling die door het enkele 
optreden van één persoon (vertegenwoordiger) tot stand komt, kan volgens 
hen geen contract zijn, hoewel deze rechtshandeling beantwoordt aan de door 
hen aan een contract toegeschreven functie, nl. het verzoenen van twee tegen
strijdige belangen. Omdat slechts één wil tot uiting kan worden gebracht, moet 
het volgens hen gaan om een eenzijdige rechtshandeling. Dan moeten zij ech
ter vaststellen dat de eenzijdige rechtshandeling doorgaans onmogelijk zal 
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MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa techni
que en droit civil, Parijs, Impr. Bernard Frères, 1951, p. 41-47, nrs. 31-39 en p. 48, 
nr.40. 
MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'acte juridique unilatéral, 1951, p. 41 e.v., nrs. 31 e.v.; 
p. 48, nr. 40. 
MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'acte juridique unilatéral, 1951, p. 49, nr. 41 en p. 51, 
nr. 43. 
MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'acte juridique unilatéral, 1951, p. 49, nr. 41. 
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zijn, precies omdat er tegenstrijdigheid van belangen is en de aangewezen 
rechtsfiguur om tegenstrijdige belangen te verzoenen het contract is ... 
Minstens voor wat de gevallen van vertegenwoordiging betreft, gaat de rede
nering niet op. MARTIN DE LA MOUTTE heeft de verdienste dat hij aanwijst 
waar de fout in de redenering is binnen geslopen, nl. in de premisse: het crite
rium om een eenzijdige en een meerzijdige rechtshandeling te onderscheiden, 
is niet de pluraliteit van wilsuitingen, maar de pluraliteit van partijen. Zich 
beperken tot het aantal wilsuitingen, "(c)'est vouloir décrire l'opération, et non 
en saisir la substance". 172 Men moet de substantie, de dieperliggende werke
lijkheid analyseren en zich niet beperken tot de vorm, tot de verpakking, aldus 
de auteur. GoUGET schreef reeds: "Le fait qu'une volonté unique préside à la 
formation d'un acte, suffit-il à Ie faire envisager comme unilatéral? Nous ne Ie 
croyons pas. Il faut de plus que ]'acte ne présente qu'un seul aspect, qu'une 
seule façade pour ainsi parler". 173 Doch ook deze analyse blijft te oppervlak
kig. Het substantiële element waarop MARTIN DE LA MOUTTE doelt, is het (juri
disch) belang dat een partij heeft bij een rechtshandeling. Wanneer is dan een 
rechtshandeling eenzijdig? "Pour être unilatéral, I'acte doit réaliser un intérêt 
unique. Il doit traduire la prédominance du seul intérêt de son auteur". 174 Het 
is duidelijk dat de "acte juridique avec soi-même" van de vertegenwoordiger 
niet aan dit criterium beantwoordt, vermits hierbij twee partijen betrokken zijn 
en dus twee verschillende, tegenstrijdige belangen aan bod komen. De auteur 
besluit derhalve dat de onderzochte rechtshandeling moet worden gekwalifi
ceerd als "une opération contractuelle qui se réalise par Ie moyen d'une 
volonté unique". 175 De verklaring waarom een enkele wilsuiting volstaat, is te 
vinden in de rechtsfiguur van de vertegenwoordiging, welke mogelijk maakt 
dat een persoon zijn belang laat behartigen en tot uiting brengen door een 
andere persoon. 176 

45. Een ander punt van kritiek ten aanzien van de hier besproken stelling, is 
haar geforceerd, gekunsteld karakter. De auteurs moesten een verklaring vin
den voor het feit dat de als eenzijdige rechtshandeling gekwalificeerde "acte 
juridique avec soi-même" de rechtsgevolgen van een overeenkomst teweeg
brengt. Zij konden dit niet echt verantwoorden. Verder dan het teweegbrengen 
van dezelfde rechtsgevolgen als een overeenkomst aan te duiden als een bij
zonder kenmerk, kwamen zij niet. MARTIN DE LA MOUTTE drukt de kritiek 
hierop krachtig uit: "Que peut-il y avoir de commun entre Ie contrat avec soi
même d'une part, et la ratification, la reconnaissance d'enfant naturel ou l'ac
ceptation d'hérédité d'autre part? Les conséquences contractuelles qui en 
résultent sont bien peu compatibles avec la notion courante de l'acte unilatér
al".177 
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MARTIN DE LA MouTIE, J" L' acte juridique unilatéral, 1951, p. 50, nr. 42. 
GOUGET, o.c., 57. 
MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'acte juridique unilatéral, 1951, p. 51, nr. 43. 
MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'acte juridique unilatéral, 1951, p. 51, nr. 43. 
MARTIN DE LA MOUTTE, J., L'actejuridique unilatéral, 1951, p. 51, nr. 43. 
MARTIN DE LA MOUTIE, J" L'acte juridique unilatéral, 1951, p. 50, nr. 42. 



3. Derde theorie: een contract met het bijzondere kenmerk dat beide 
wilsuitingen worden verricht door één en dezelfde persoon, optredend 
in twee onderscheiden hoedanigheden (toepassing van de leer van de 
rechtstreekse vertegenwoordiging) 

A. THEORIE 

46. Ook de opvatting dat de "acte juridique avec soi-même" een eenzijdige 
rechtshandeling is, werd met succes -en terecht- bestreden. 
Men kwam tot de vaststelling dat er binnen de traditionele opvattingen over de 
begrippen "contract" en "verbintenis" een oplossing bestond om de onder
zochte rechtsfiguur te kwalificeren en om meteen haar concipieerbaarheid te 
verantwoorden. 178 De rechtsfiguur van de rechtstreekse vertegenwoordiging 
houdt nl. in dat de opdrachthouder de bevoegdheid bezit om rechtstreeks in te 
werken op vreemde rechtssfeer179, zodat de door hem gestelde rechtshandeling 
rechtstreeks wordt toegerekend aan de opdrachtgever. M.a.w. de door de 
opdrachthouder gestelde rechtshandeling brengt geen rechtsgevolgen tot stand 
voor de vertegenwoordiger zelf, maar wel, rechtstreeks, voor de opdrachtge
ver. 180 

Door de rechtsfiguur van de (rechtstreekse) vertegenwoordiging wordt bij de 
contractsvorming de wil van de vertegenwoordiger in de plaats gesteld van de 
wil van de vertegenwoordigde. Aldus kan de rechtsfiguur van de vertegen
woordiging perfect verantwoorden dat één en dezelfde persoon twee "willen" 
tot uiting kan brengen: zijn eigen wil en die van zijn opdrachtgever of de 
respectieve wil van zijn beide opdrachtgevers en dat door de overeenstemming 
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MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, II/!, Les obligations, 1962, 67, nr. 82; 2° ed., 
1988, 90, nr. 96: "A la vérité, il n'est peut-être pas nécessaire d'abandonner les idées 
traditionnelles de contrat et d'obligation pour expliquer juridiquement Ie contrat avec 
soi-même". 
WEILL, A., Droit civil. Les obligations, 88, nr. 88: "En réalité il n'est pas indispensable 
d'abandonner les conceptions traditionnelles en matière de contrat et d'obligation pour 
rendre compte du contrat avec soi-même". 
Cfr. de terminologie van VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid. Rechtsvergelijkende 
bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans vermogen, Brussel, 
Bruylant, 1962, p. 159 e.v., nrs. 113 e.v. 
Zie o.m.: RoUAST, A., "La représentation dans les actes juridiques", J.T., 1948, p. 341 
en 342; RouAST, A., Rapport "La représentation dans les actes juridiques", in Travaux 
de l'Association Henri Capitant pour la Culture Juridique Française, t. IV (1948), 
Parijs, Dalloz, 1949, (110), p. 113 en 114; PLANIOL, M., RIPERT, G., Traité pratique de 
droit civil français, 2° ed., XI, Contrats civils, v0 Mandat, door R. SAVATIER, Parijs, 
L.G.D.J., 1954, nr. 1498; VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 186-187, nr. 
134, met talrijke verwijzingen; DE PAGE, H., Traité, I, 3° ed., 1962, p. 45, nr. 31; VAN 
GERVEN, W., Algemeen deel, 1969, p. 473, nr. 146; DE PAGE/DEKKERS, Traité, V, 2° ed., 
1975, nr. 440; PAULUS/BOES, A.P.R., v0 Lastgeving, p. 132, nr. 229; SIMONT, L., DE 
GAVRE, J. en FoRIERS, P.-A., "Examen de jurisprudence (1976-1980). Les contrats spé
ciaux", R.C.J.B., 1986, p. 406, nr. 235; HERBOTS, J.H. en PAUWELS, C., "Overzicht van 
rechtspraak (1982-1987). Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1989, p. 1394, nr. 457 
en p. 1407, nr. 473. 
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van de twee wilsuitingen een contract tot stand komt. 181 -182Door de figuur van 
de vertegenwoordiging treedt deze persoon namelijk op in twee onderscheiden 
hoedanigheden: "!'acte juridique avec soi-même est, en réalité, celui dans 
lequel intervient une seule personne physique sans doute, mais en deux 
qualités différentes, en raison du fait qu'indépendamment de sa propre person
nalité, elle en représente une autre". 183Handelend in deze onderscheiden hoe
danigheid kan hij voor het recht als een afzonderlijke persoon worden 
beschouwd. 184 

STARCK omschrijft dit als een "dédoublement de la personne": "Muni de deux 
pouvoirs émanant de personnes différentes, Ie représentant exprime les 
volontés de ces deux donneurs d'ordre. Juridiquement il y a là un dédouble
ment de la personne! Il en est de même s'il conclut pour lui-même d'une part, 
et pour son représenté d' autre part". 185 

Anders uitgedrukt vervult de vertegenwoordiger twee rollen, waaraan onder
scheiden belangen zijn verbonden en die elk geacht worden autonoom aan de 
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DE PAGE, H" Traité, Il, 2° ed" 1940, nr. 448, 3° ed., 1964, nr. 448; STARCK, B" Droit 
civil. Obligations, Parijs, Librairies Techniques, 1972, p. 392, nr. 1229; PLANIOL, M" 
RIPERT, G. en EsMEIN, P" Traité pratique de droit civilfrançais, VI, 1° ed" 1930, p. 88, 
nr. 68; 2° ed" 1952, p. 76, nr. 68; MARTIN DE LA MOUTTE, J" L'acte juridique 
unilatéral, 1951, p. 51, nr. 43; MAZEAUD, MAZEAUD, DE JUGLART, Leçons de droit civil, 
II, nr. 152; MARTY, G. en RAYNAUD, P" Droit civil, 11/1, Les obligations, 1962, p. 67, nr. 
82; 2° ed" 1988, p. 90, nr. 96; WEJLL, A" Droit civil. Les obligations, Parijs, Dalloz, 
1971, p. 87-88, nr. 88; SCHMIDT, J" Négociation et conclusion de contrats, Parijs, Dal
loz, 1982, p. 58, nr. 119; LARROUMET, C" Droit civil, III, Les obligations, 1984, p. 232, 
nr. 259; PETEL, Ph" Les obligations du mandataire, Parijs, Litec, 1988, p. 137, nr. 211; 
FoRIERS, P.-A" "Le contrat de prestation de services: obligations des parties et respon
sabilité contractuelle", in Les contrats de service, GLANSDORFF, B. en FORIERS, P.-A. 
(ed.), Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1994, (121), p. 142, nr. 22. 
In dezelfde zin ook BAUDOUIN, J.-L., Traité élémentaire de droit civil. Les obligations, 
Montréal, Les presses de l'Université de Montréal, 1970, p. 65, nr. 96. 
Cfr. RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 1970, p. 403: "Theoretisch 
is het niet strijdig met het begrip van de vertegenwoordiging dat de vertegenwoordiger 
met zich zelf in een andere hoedanigheid een rechtshandeling voor rekening van de 
vertegenwoordigde zou verrichten". 
Ter volledigheid zij hier nog melding gemaakt van een tussenstandpunt, verdedigd 
door de Italiaanse auteur GALLUCCIO. Volgens deze auteur is de rechtshandeling gesteld 
door de vertegenwoordiger met zichzelf naargelang van de begeleidende omstandighe
den te kwalificeren hetzij als een overeenkomst, hetzij als een éénzijdige rechtshande
ling. Het zou gaan om een overeenkomst indien de rol van de vertegenwoordiger 
beperkt is tot die van een bode omdat de vertegenwoordigde in de opdracht de inhoud 
van het contract nauwkeurig zou hebben bepaald en dus zijn wil zou meewerken aan 
het totstandkomen van het contract. In alle andere gevallen zou het echter om een ver
bintenis uit éénzijdige rechtshandeling gaan (GALLUCCIO, A" Contributo alla dottrina 
del contratto con se stesso, Napels, Eug. Jovene, 1946, p. 14-17, nrs. 4 en 5). 
DE PAGE, o.c" nr. 448. 
Cfr. 89 C.J.S" Trusts, LUDES, F.J. en GILBERT, H.J. (ed.), § 3, p. 715: "A fiduciary 
acting in his representative capacity is a different person for juridical purposes from the 
same person in his individual capacity". 
STARCK, B" Droit civil. Obligations, 1972, p. 392, nr. 1229. 



vorming van het contract mee te werken. 186 

De "acte juridique avec soi-même" is dus een contract, dat tot stand komt door 
het samentreffen van twee overeenstemmende wilsuitingen, met het bijzonde
re kenmerk dat de beide wilsuitingen worden verricht door één en dezelfe per
soon, optredend in twee onderscheiden hoedanigheden. 
Hieruit kan alvast besloten worden dat een "contrat avec soi-même" funda
menteel mogelijk is, dat het juridisch concipieerbaar is. Ook onder deze theo
rie wordt benadrukt dat een veruitwendiging van de wilsovereenstemming, 
van het totstandkomen van het contract, noodzakelijk is. 187 

47. Ook naar (oud zowel als nieuw) Nederlands recht wordt aangenomen dat 
het begrip vertegenwoordiging zich er niet tegen verzet dat de vertegenwoor
diger met zichzelf handelt, dat hij persoonlijk de wederpartij is van de verte
genwoordigde.188 Noch uit het geschreven recht, noch uit het ongeschreven 
recht, zou een algemeen verbod voor een vertegenwoordiger om zelf op te tre
den als wederpartij van de vertegenwoordigde, kunnen worden afgeleid. 189 

Onder het oude recht werd reeds door de Utrechtse hoogleraar NABER vastge
steld dat ook de wetgever het sluiten van een contract met zichzelf niet als een 
onmogelijkheid beschouwde. 190 

186 

187 

188 

189 

190 

Op grond van de artikelen 457 en 506, derde lid B.W. was het voogden en curators 
toegelaten onroerende (en a fo1tiori roerende) goederen te kopen van de door hen 

MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, va Contratto con se stesso, Varese, Giuffrè, 
1962, p. 210, nr. 1, met verwijzingen; NATOLI, U., Enciclopedia del diritto, XXXVIII, 
va Rappresentanza (dir.priv.), Varese, Giuffrè, 1987, p. 472, nr. 11. De auteurs vinden 
hiervoor bevestiging in de Codice civile zoals vernieuwd in 1942. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, va Contratto con se stesso, Milaan, Giuffrè, 
1962, p. 211, nr. 1, die erop wijst dat dit verschillende vormen kan aannemen (met ver
wijzingen). 
ASSER, C. en VAN DER GRINTEN, W.C.L., Asser'.v Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands Burgerlijk Recht, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, i, De verte
genwoordiging, Zwolle, Tjeen Willink, 6a ed., 1985, p. 12, nr. 16; 7a ed., 1990, p. 11 en 
12, nr. 16 (zie ook reeds: 3a ed., 1968, p. 14). 
ASSER, C. en KAMPHUISEN, P.W., Asser's Handleiding tot de beoefening van het Neder
landsch Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, III, Bijzondere overeenkomsten, 3a ed., 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1960, p. 726; COEHORST, P.J.M.G., "Overeenkomst van 
opdracht", in ASSER, C., KAMPHUISEN, P.W., Asser'.i Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, III, Overeenkomst van 
opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, 6a ed., door COEHORST, 
P.J.M.G., DE LEEDE, L.J.M. en THUNNISSEN, H.O., Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 
p. 104, nr. 42; KORTMANN, S.C.J.J., "Overeenkomst van opdracht", in ASSER, C., KORT
MANN, S.C.J.J., DE LEEDE, L.J.M. en THUNISSEN, H.O., Asser'.v Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, III, 
Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, 7a ed., Zwol
le, Tjeenk Willink, 1994, p. 109, nr. 138. 
NABER, J.C., "Overeenkomsten met zichzelf (deel III)", Weekblad voor het Notariaat, 
1912, nr. 345, p. 157; zo ook: AssERIKAMPHUISEN, Verbintenissenrecht, III, Bijzondere 
overeenkomsten, 3a ed., 1960, p. 726. 
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vertegenwoordigde. 
Art. 1506 B.W. verbood 191 lasthebbers (op straffe van nietigheid en schadeloosstel
ling) slechts bij onderhandse verkoop de zaken te kopen "met welker verkoop zij 
belast waren". Bewindvoerders over zaken toebehorend aan het rijk, de gewesten, 
de gemeente of een andere openbare instelling, was het in beginsel verboden onder
hands de zaken te kopen die aan hun zorg en beheer waren toevertrouwd. 192• 193 

De nietigheidssanctie hield in dat de overeenkomst relatief nietig was en door 
de lastgever kon worden bekrachtigd. 194 De lastgever kon ook op voorhand 
"dispensatie" verlenen van het verbod van art. 1506 B. W. 195 De Hoge Raad 
oordeelde inderdaad dat art. 1506 B.W. geen regel van dwingend recht 
inhield. 196 

Buiten de hierboven vermelde regel van art. 1506 B.W. werd aanvaard dat de 
lasthebber zelf als wederpartij mocht optreden, dus: met zichzelf contracteren 
was niet enkel juridisch mogelijk, maar in beginsel zelfs geoorloofd, tenzij er 
gevaar voor conflict van belangen aanwezig was. 197 Dergelijk contracteren 
met zichzelf werd echter enkel mogelijk geacht indien de lasthebber de lastge
ver rechtstreeks vertegenwoordigde. 
Zulks veronderstelde dat de lasthebber bevoegd was te handelen in naam van 
de lastgever. 
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Over de evolutie van deze materie naar het nieuwe BW toe, zie o.m.: CROES, A.L., 
"Artikel 3.2.9 Nieuw BW, of de ups and downs van de artikelen 1504-1506 BW", 
Kwartaalbericht Nieuw BW, 1984/2, p. 55-58. 
Art. 1506 B.W. luidde:" 1. Insgelijks mogen, op dezelfde straffen (verwijzing naar art. 
1504, dat bepaalt: "op straffe van nietigheid, en vergoeding van kosten, schaden en 
interessen"), door henzelven of door tusschenkomende personen, bij onderhandschen 
verkoop geene koopers worden: 
Lasthebbers van zaken met welker verkoop zij belast waren; 
Bewindvoerders van zaken, aan het rijk, de gewesten, de gemeente, of aan andere 
openbare instellingen, toebehoorende, welke aan hunne zorg en beheer zijn toever
trouwd. 
2. Het blijft echter aan den Koning voorbehouden om aan openbare bewindvoerders 
vrijstelling van dit verbod te verleenen". 
Voorts bepaalde art. 1505 B.W.: "Openbare ambtenaren mogen, op dezelfde straf, door 
henzelven of door tusschenkomende persoonen, geene zaken koopen die door hen of te 
hunnen overstaan verkocht worden". 
Op te merken valt dat de Franse en Belgische tegenhanger van deze bepaling, art. 1596 
B.W., betrekking heeft op de openbare verkoop. 
SCHIPPER, A.H., "Koop en ruil", in Compendium Bij'zondere Overeenkomsten, VAN 
WIJNGAARDEN, M.A. en VAN ZEBEN, C.J. (ed.), 4° ed" Deventer, Kluwer, 1982, p. 13, 
nr. 7; JANSSEN-SCHIPPER, A.H" "Koop en ruil", in Compendium Bijzondere Overeen
komsten, VAN ZEBEN, C.J. (ed.), 5° ed" Deventer, Kluwer, 1986, p. 14, nr. 7. 
VöLLMAR, H.F.A" Nederlandsch burgerlijk recht. Handleiding voor studie en praktijk, 
III, Verbintenissenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1942, 517, nr. 836. 
HogeRaad, 13juni 1919,N.J" 1919, 713. 
Zie de toelichting gegeven door Prof. MEIJERS bij het oorspronkelijke wetsontwerp 
("Toelichting Meijers"), in Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, C.J. VAN ZEBEN (eindred.), Invoering Boeken 3, 5 en 6 - Boek 7. Bijzondere 
overeenkomsten, Titels /, 7, 9 en 14, door REEHUIS, W.H.M. en SLOB, E.E" Deventer, 
Kluwer, 1991, p. 344, met verwijzingen; VELDHUIS, A.M" "Lastgeving", Kwartaalbe
richt NBW, 1984/4, p. 133. 



B. GEVOLGEN 

48. De logisch hierop volgende vraag luidt dan of zulk contract ook aan
vaardbaar is, of het rechtsgeldig is. 
Opdat een "contrat avec soi-même" geldig zou zijn, stellen de auteurs een bij
zondere eis van veruitwendiging. 198 Normaal zullen minstens twee partijen 
tegenover elkaar hun wil tot uiting brengen, hetzij mondeling, hetzij schrifte
lijk. Bij een "contrat avec soi-même" treedt echter slechts één persoon op. Het 
volstaat niet dat de vertegenwoordiger "in zichzelf' het contract tot stand heeft 
gebracht199: zo kan immers niemand anders, ook niet de vertegenwoordigde, 
nagaan of het contract al dan niet is gesloten en zo ja op welk tijdstip200 en 
onder welke voorwaarden. De vertegenwoordiger moet daarom op één of 
andere wijze het totstandkomen van het contract kenbaar maken. Dit kan 
zowel mondeling als schriftelijk geschieden201 , doch om problemen van 
bewijsvoering te vermijden, is een geschrift met vaste datum aangewezen. 
In dit verband treedt ook de problematiek van het belangenconflict, of anders 
uitgedrukt: het conflict tussen plicht en belang202, op de voorgrond. De per
soon die de beide wilsuitingen moet verrichten, ziet zich geconfronteerd met 
een mogelijk conflict tussen de belangen van zijn beide opdrachtgevers resp. 
met een mogelijke tegenstrijdigheid tussen zijn eigen belang en het belang van 
zijn opdrachtgever. Het conflict is niet even groot in beide situaties. De per
soon die twee opdrachtgevers vertegenwoordigt, heeft jegens elk van hen de 
plicht diens belangen zo goed mogelijk te behartigen. Wanneer de belangen 
van de beide opdrachtgevers aan elkaar tegengesteld zijn, zit de vertegenwoor
diger geplaagd met een plichtenconflict, waarbij hij moet trachten beide ver
plichtingen (opdrachten) zorgvuldig en te goeder trouw uit te voeren (zgn. 
"conflict of duties"). Soms zal de serene en nauwgezette plichtvervulling nog 
extra worden bemoeilijkt, doordat de vertegenwoordiger een eigen belang in 
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Zie o.m.: MARTY, G. en RAYNAUD, P" Droit civil, II!I, Les obligations, 1° ed" 1962p. 
69, nr. 83; 2° ed., 1988, p. 92, nr. 98; PLANIOLIRIPERT/ESMEIN, Traité pratique, 2° ed., 
VI, 1952, p. 77, nr. 68. 
Cfr. één van de termen die in de Duitse literatuur voor een "contrat avec soi-même" 
wordt gehanteerd: "Insichgeschäft". 
Cfr. FLATTET, G., o.c., 123: "L'acte de volonté restant interne, Ie contractant avec soi
même peut modifier Ie moment de sa décision au gré de ses intérêts" (onder verwijzing 
naar de Duitse rechtsliteratuur). 
Vgl. met de reglementering betreffende de E.B.V.B.A. in art. 133, § 3 Venn.W., die een 
schriftelijke neerslag vereist. Dit verschil kan men eenvoudig verklaren: de lasthebber 
kan een mondelinge verklaring afleggen aan de lastgever, maar in de E.B.V.B.A. zou 
het volstrekt zinloos zijn, indien de enige zaakvoerder-enige vennoot een verklaring 
zou afleggen aan de vennootschap-rechtspersoon, omdat hij daar zelf de verklaring zou 
moeten in ontvangst nemen. Bovendien lijken ook de belangen van derden in de laatste 
situatie veel groter te zijn, zodat ook voor hen de informatie toegankelijk dient te zijn. 
RENARD, CL., VIEUJEAN, E. en HANNEQUART, Y., Les Novelles, Droit civil, t. IV, Théorie 
générale des obligations, La notion d'obligation. Laformation des contrats et la capa
cité des parties contractantes, Brussel, Larcier, 1957, p. 78, nr. 65; BEUDANT, R., LERE
BOURS-PIGEONNIERE, P" Cours de droit civil français, 2° ed., t. XII/1, Contrats civils 
divers, door RoDIERE, R. en PERCEROU, A., Parijs, Rousseau, 1947, p. 348, nr. 310. 
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de aangelegenheid heeft (bv. hij is zelf geïnteresseerd om het goed te verwer
ven; bv. hij is een familielid van een van de partijen). 
Toch zal het conflict in de tweede situatie, in de regel, zwaarder wegen. In die 
situatie heeft de vertegenwoordiger een conflict tussen, enerzijds, zijn ver
plichting jegens zijn opdrachtgever om zijn taak zorgvuldig en te goeder 
trouw uit te voeren en, anderzijds, zijn eigen belang (zgn. "conflict of duty and 
interest"). 
Het komt evident voor dat de vertegenwoordiger moeilijker afstand zal kun
nen nemen van zijn eigen belang, dan van een van zijn verplichtingen. M.a.w.: 
in de tweede situatie zal hij veelal geneigd zijn een overwegende waarde toe te 
kennen aan zijn eigen belang, terwijl zijn oordeel in de eerste situatie veelal 
evenwichtiger, neutraler zal zijn. 

C. KRITIEK 

49. Onder deze theorie hebben de auteurs meer moeite dan bij de voorgaande 
theorieën, om een verklaring te vinden voor de "acte juridique avec soi
même" in de gevallen waarin van vertegenwoordiging geen sprake is. Deze 
problematiek gaat het kader van dit proefschrift ver te buiten en moet hier dus 
niet verder worden uitgediept. Enkele opmerkingen kunnen nochtans worden 
geformuleerd. Het is niet strikt noodzakelijk deze problematiek op dezelfde 
wijze, aan de hand van dezelfde redenering op te lossen als het probleem van 
het "contracteren met zichzelf' door een vertegenwoordiger: het gaat immers 
om een verschillend probleem. 
Geen van de besproken theorieën lijkt een bevredigende oplossing voor het 
buiten het vertegenwoordigingsrecht gesitueerde probleem te bieden. Wel lijkt 
op basis van de drie theorieën het volgende te mogen worden aangenomen: in 
de uitzonderlijke gevallen waarin het recht aanvaardt dat één persoon titularis 
kan zijn van twee (of meer) vermogens, kan deze persoon per definitie geen 
rechtstreekse verschuivingen van het ene vermogen naar het andere doorvoe
ren, maar wel verbintenissen tot stand brengen tussen deze twee vermogens. 
Toch kan, wanneer aldus contractuele verbintenissen wordt gecreëerd, moei
lijk worden beweerd dat de rechtshandeling waardoor de titularis deze tot 
stand brengt een overeenkomst is, bij gebrek aan wilsovereenstemming tussen 
twee partijen203 De titularis treedt niet als een vertegenwoordiger op204, zodat 
de derde theorie niet bruikbaar is. Ook de tweede theorie lijkt geen oplossing 
te kunnen bieden, nu wel degelijk contractuele verbintenissen worden 
gecreëerd en tegenstrijdige belangen moeten worden verzoend. 

50. Men kan zich afvragen of een mogelijke oplossing te vinden is in een 
relativering van de onmogelijkheid voor één en dezelfde persoon om louter 
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Cfr. de kritiek op de eerste theorie hierboven. 
Zo bv. de erfgenaam die heeft aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving en die 
aan zichzelf een goed behorend tot de nalatenschap verkoopt. Als verkoper wordt hij 
niet beschouwd als een vertegenwoordiger van de nalatenschap, omdat hij eigenaar is 
van de goederen die tot de nalatenschap behoren (PLANIOiiRIPERTIESMEIN, Traité prati
que, 2° ed., VJ, 1952, p. 77, nr. 68). 



met zichzelf een contract af te sluiten, naar analogie van de hoger besproken 
relativering van de regel "res sua nemini servit" in het Duitse recht. Die relati
vering zou erin kunnen bestaan dat wanneer één en dezelfde persoon, bij wijze 
van uitzondering, titularis is van twee afzonderlijke vermogens, hij tussen 
deze vermogens contractuele verbintenissen kan tot stand brengen. Dergelijke 
relativering zou kunnen worden verantwoord op de grond dat de betrokkene 
eigenlijk optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden (titularis van vermo
gen A en titularis van vermogen B), zoals bij de vertegenwoordiging het geval 
is. 
In de mate dat één persoon titularis is van twee (of meer) vermogens, zal dit 
tweede (of volgende) vermogen in beginsel een doelgebonden vermogen 
zijn, waarbij andere belangen betrokken zijn dan enkel het zijne. In de mate 
hij bevoegd is om dit vermogen te verbinden, zal deze bevoegdheid eveneens 
doelgebonden zijn. M.a.w. de rechtspositie van de titularis kan in zulk geval 
worden vergeleken met die van een bewindvoerder of een "trustee" en zal dus 
zeer goed vergelijkbaar zijn met die van een vertegenwoordiger. 205 Het doel
gebonden en zelfstandig karakter van (minstens) één van de vermogens kan 
verantwoorden dat tussen de twee vermogens contractuele verbintenissen kun
nen ontstaan en dat deze door de gemeenschappelijke titularis worden 
gecreëerd. Het gaat om twee duidelijk gescheiden vermogens, om onderschei
den en mogelijk tegenstrijdige belangen, die worden verzoend door middel 
van een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt weliswaar door één persoon 
gesloten met zichzelf, doch deze handelt daarbij in twee onderscheiden hoeda
nigheden. 206 Aldus sluit deze oplossing nauw aan bij de derde hierboven 
besproken theorie die op de principes van vertegenwoordiging is gebaseerd. 
Zij vertoont ook verwantschap met de eerste theorie steunend op het contract 
tussen twee vermogens, waarvan de nadelen echter worden vermeden door te 
wijzen op de twee onderscheiden hoedanigheden en aldus aan te sluiten bij de 
derde theorie. 

Weliswaar wijst LARROUMET, die een vergelijkbare redenering volgt, erop dat 
deze oplossing "est une transformation radicale par rapport à la situation nor
male dans laquelle deux personnes manifestent des volontés distinctes", maar 
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Cfr. EGGENS, J., "Vertegenwoordiging", in Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, 2° 
ed., Haarlem, Erven Bohn, 1958, (33), p. 34 (ook verschenen in W.P.N.R., 9 en 16 april 
1927, nrs. 2989 en 2990); ZEIJLEMAKER, Jb., Bewindvoerders, trustees en vertegen
woordigers, Zwolle, Tjeenk Willink, 1949, p. 63, nrs. 16 en 17; 
PLANIOLIRIPERTIESMEIN, Traité pratique, 2° ed., VI, 1952, p. 77, nr. 68; MARTY!RAY
NAUD, Droit civil, 11/1, Les obligations, 1° ed., p. 67, nr. 82; 2° ed., 1988, p. 90, nr. 96, 
met verwijzing; vgl. ook VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 183 e.v., nrs. 
131 e.v. 
In dezelfde zin: PLANIOLIRIPERTIESMEIN, Traité pratique, 2° ed., VI, 1952, p. 77, nr. 68; 
LARROUMET, C., Droit civil, III, Les obligations, Parijs, Economica, 1984, p. 232, nr. 
260; MARTY!RAYNAUD, Droit civil, 11/1, Les obligations, 1° ed., 1962, p. 67, nr. 82; 2° 
ed., 1988, p. 90, nr. 96. 
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ook hij besluit: "ce n'est pas inconcevable".207 Omwille van het bijzondere 
karakter ten aanzien van de normale situatie van contractsvorming, werd hier, 
ter bijkomende verantwoording, een beroep gedaan op een mogelijke relative
ring van de principiële onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren. 208 

D. DE ZGN. "MIDDELLIJKE" OF "ONRECHTSTREEKSE" VERTEGENWOORDIGING 

51. In het voorgaande werd de problematiek -alsook de oplossing- beperkt 
tot de rechtstreekse vertegenwoordiging. Nu rijst de vraag of de voor dat geval 
gevonden oplossing ook kan worden toegepast op de gevallen van middellijke 
of onrechtstreekse vertegenwoordiging, zoals bv. de commissie. Deze tussen
persoon handelt immers in eigen naam en uit zijn optreden ontstaan, volgens 
de naar Belgisch recht heersende opvatting, geen rechtstreekse rechtsbetrek
kingen tussen de opdrachtgever en de derde.209 De rechtsgevolgen van de door 
de in eigen naam handelende vertegenwoordiger gestelde rechtshandeling 
worden niet, althans niet rechtstreeks, toegerekend aan de opdrachtgever. De 
rechten en plichten jegens de medecontractant ontstaan slechts voor de in 
eigen naam optredende vertegenwoordiger, maar op grond van de interne ver
houding tot de opdrachtgever is hij ertoe gehouden de uit de rechtshandeling 
voortkomende rechten en plichten aan de opdrachtgever door te geven.210 

In de mate dat aldus de "vertegenwoordiger" minstens in eerste instantie de 
wederpartij wordt, kan zulks tot problemen leiden indien hij persoonlijk 
wederpartij wordt in het contract dat hij voor rekening van de opdrachtgever 
dient te sluiten of indien hij tevens als middellijke vertegenwoordiger voor de 
wederpartij optreedt. Moet men dan besluiten tot de juridische onmogelijkheid 
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LARROUMET, C., Droit civil, !II, Les obligations, 1984, p. 233, nr. 260; zo ook ibid., 
p. 231, nr. 258, waar de auteur stelt dat het contracteren met zichzelf in zulke hypothe
se "n'est pas inconcevable, bien qu'il modifie très sensiblement la rencontre des 
volontés par rappott à ce qu'elle est dans la situation normale dans laquelle les deux 
volontés ne sont pas émises par la même personne". 
I.v.m. deze onmogelijkheid, zie supra nrs. 19 e.v.; i.v.m. de relativering, zie supra nrs. 
23 e.v. 
Cfr. volgende voetnoot. Zie voor een uitgebreide analyse: VAN GERVEN, W., Bewinds
bevoegdheid, 1962, p. 171-173, nrs. 123-124; VAN GERVEN, W., Algemeen deel, p. 478-
479, nr. 147 en p. 488-489, nr. 150. In beide werken gaat de auteur echter zelf tegen 
deze opvatting in. 
Zie m.b.t. de commissionair o.m.: FREDERICQ, L., Traité de droit commercial beige, 1, 
Gent, Fecheyr, 1946, p. 322-324, nr. 176; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit 
commercial, Brussel, Bruylant, 1° ed., 1960, p. 142 e.v., nrs. 1837 e.v.; 2° ed., IV, 
1988, p. 9, nr. 6 en p. 40 e.v., nrs. 55 e.v.; R.P.D.B., v° Commission, p. 493 e.v., nrs. 
245 e.v.; DE THEUX, A., Le droit de la représentation commerciale. Etude comparative 
et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux, 1, Brussel, 
C.I.D.C., 1975, nrs. 202 e.v.; bijz. p. 287, nr. 206; FREDERICQ, L., m.m. v. FREDERICQ, 
S., Handboek van Belgisch Handelsrecht, 2° ed., 1, Brussel, Bruylant, 1976, p. 263-
264, nr. 228 en p. 272-273, nr. 239; Pandectes belges, t. LXI, 1898, v0 Mandat (contrat 
de), kol. 617, nrs. 5 en 6; kol. 622, nr. 30; t. XXI, 1886, v° Commission (contrat de), 
kol. 10 e.v., nrs. 10 e.v.; meer algemeen: WYMEERSCH, E., "De l'inopposabilité de la 
personne morale et de sa représentation" (noot onder Cass., 10 december 1981), 
R.C.J.B., 1986, (9), p. 12, nr. 4. 



van een overeenkomst, omdat de twee partijrollen door één dezelfde persoon 
worden vervuld? 
Waar DE PAGE de mogelijkheid van het contracteren met zichzelf verant
woordt op grond van de rechtsfiguur van de vertegenwoordiging, behandelt hij 
deze problematiek niet, doch in de volgende alinea onder hetzelfde nummer, 
waar wegens het bestaan van belangenconflicten de vraag van de geldigheid 
wordt onderzocht, behandelt hij samen met o.m. de lasthebber, de wettelijke 
vertegenwoordigers, de bestuurders van vennootschappen ook de commissio
nairs. Mag men hieruit afleiden dat de auteur impliciet de mogelijkheid om 
met zichzelf te contracteren bij deze categorie personen op dezelfde grond 
baseert? 
In het Nederlandse recht bv. gaat men ervan uit dat voor een in eigen naam 
handelende vertegenwoordiger het contracteren met zichzelf in beginsel 
onmogelijk is. Onder het oude recht werd een lasthebber die in eigen naam 
diende op te treden (die dus slechts bevoegdheid had tot indirecte vertegen
woordiging, bv. een commissionair) geacht niet met zichzelf te kunnen con
tracteren, omdat er in die situatie geen twee partijen zouden zijn.211 AssERI 
KAMPHUISEN trachtten dit op te lossen door te stellen dat de lastgever niet 
alleen een opdracht zou hebben gegeven, maar tevens tot de in eigen naam 
handelende lasthebber een offerte zou hebben gericht om zelf de wederpartij te 
worden. Aldus zou de overeenkomst rechtstreeks tussen hen beiden kunnen tot 
stand komen, indien de lasthebber het aanbod aanvaardde, bv. door "uit eigen 
voorraad te leveren" (commissionair).212 

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek volgt uit art. 7:416, lid 2 dat de lasthebber 
die verplicht is in eigen naam te handelen (bv. een commissionair), bevoegd is 
om met zichzelf te handelen.213 

In deze bepaling werd een bijzondere regel opgenomen voor het geval van 
de lasthebber die in eigen naam optreedt voor de lastgever. Omdat deze niet 
de bevoegdheid heeft om rechtstreeks de lastgever te vertegenwoordigen, 
gaat de Nederlandse wetgever er blijkbaar van uit dat het contracteren met 
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AssERIKAMPHUISEN, Verbintenissenrecht, III, Bijzondere overeenkomsten, 3° ed., Zwol
le, Tjeenk Willink, 1960, p. 726; TIMMERMAN, L" "Lastgeving en verrichten van enkele 
diensten", in Compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 4° druk, 
1982, p. 297; VELDHUIS, A.M" "Lastgeving", Kwartaalbericht NBW, 1984/4, 
p. 133; ASSER/COEHORST, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 
6° ed., 1988, p. 105-106, nr. 143. 
In dezelfde zin voor het Italiaanse recht: GRECO, P. en COTTINO, G" Commentario del 
Codice civile, IV, Delle Obbligazioni, Della Vendita (art. 1470-1547), 1° ed. (herdruk), 
Bologna, N. Zanichelli Ed" 1972, Art. 1471, nr. 1, p. 51. 
AssERIKAMPHUISEN, Verbintenissenrecht, III, Bijzondere overeenkomsten, 3° ed., 1960, 
p. 726. 
AssERIKORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed" 1994, p. lil, nr. 139; du PERRON, C.E" "Opdracht", in PI1LO, A" Het Nederlands 
burgerlijk recht, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed" door CROES, A.L., FRENK, N" 
DU PERRON, C.E. en SALOMONS, A.F" Arnhem, Gouda Quint, 1995, p. 246. 
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zichzelf hier in beginsel een juridische onmogelijkheid214 is: voor het sluiten 
van een overeenkomst zijn twee partijen vereist.215 De wetgever heeft echter 
geoordeeld dat ook deze lasthebber op dezelfde voorwaarde als de in naam 
van de lastgever handelende lasthebber (nl. de voorwaarde dat de inhoud van 
de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen de belangen van 
de lasthebber en van de lastgever uitgesloten is) met zichzelf de rechtshande
ling mag verrichten. Deze achtergrond verklaart het gebruik van het woord 
"niettemin" in de wettekst: de wetgever beslist af te wijken van de principië
le juridische onmogelijkheid.216 VAN DER GRINTEN omschrijft zulks als 
volgt: "Rechtshandelingen met de lasthebber als wederpartij zijn uiteraard 
slechts mogelijk, indien de lasthebber als vertegenwoordiger van de lastge
ver fungeert. De lastgever kan niet in eigen naam met zichzelf een rechtshan
deling verrichten. De wet lost dit op met de constructie, dat ook indien de 
lasthebber volgens de lastgeving in eigen naam moet handelen, hij niettemin 
als vertegenwoordiger van de lasthebber met zichzelf mag handelen, 
wanneer de inhoud van de rechtshandeling voldoende nauwkeurig 
vaststaat".217 

52. Het blijkt dus niet eenvoudig te zijn een theoretische verklaring en ver
antwoording te vinden voor een verscheidene eeuwen geleden in de handels-
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In dezelfde zin: VELDHUIS, "Lastgeving'', Kwartaalbericht Nieuw BW, 1984/4, (132), 
p. 133: "Als gehandeld wordt in eigen naam is Selbsteintritt niet mogelijk". Cfr. ook 
PITLO/DU PERRON, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 246, volgens wie het 
feit dat de in eigen naam handelende lasthebber zijn eigen wederpartij zou worden, 
"niet goed voorstelbaar is". 
Parlementaire Geschiedenis Boek 7, p. 345; ASSER, C. en COEHORST, P.J.M.G., Bijzon
dere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 6° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 
1988, p. 105-106, nr. 143; VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., "Lastgeving", in 
Compendium Bijzondere overeenkomsten, VAN ZEBEN, C.J. (ed.), 7° ed., Deventer, 
Kluwer, 1993, p. 316-317, nr. 14a. 
Cfr. ASSER/COEHORST, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 6° 
ed., 1988, p. 105-106, nr. 143. 
VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, Monografieën Nieuw B.W., Deventer, Kluwer, 
1993, p. 40, nr. 32 (onderlijning toegevoegd). Als voorbeeld citeert de auteur: de com
missionair die voor zijn opdrachtgever ter beurze genoteerde effecten moet kopen, mag 
deze 'uit eigen voorraad' leveren. De term "constructie" werd ook gehanteerd door 
Prof. MEIJERS (Toelichting Meijers, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 
345). 
Vgl. in dezelfde zin: VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., "Lastgeving'', in Compen
dium Bijzondere Overeenkomsten, VAN ZEBEN, C.J. (ed.), 7° ed., Deventer, Kluwer, 
1993, p. 317, nr. 14 a: ( ... )ook al mag de lasthebber op grond van de overeenkomst 
slechts op eigen naam handelen, op grond van de wet wordt hij geacht de bevoegdheid 
te hebben de lastgever te vertegenwoordigen bij een rechtshandeling waarbij hij zelf 
als wederpartij optreedt" (cursivering toegevoegd). 



gebruiken ontstane praktijk.218 Nu is het natuurlijk mogelijk dat voor zulk 
handelsgebruik geen theoretische verklaring kan worden gegeven. Toch dient 
te worden nagegaan of een bevredigende oplossing te vinden is. 
Als mogelijke oplossing wordt door MESSINEO onderzocht -maar afgewezen
of de mogelijkheid om met zichzelf te contracteren zou kunnen worden geba
seerd niet op de rechtsfiguur van de vertegenwoordiging, maar op die van het 
mandaat, al dan niet met vertegenwoordiging.219 De auteur wijst de oplossing 
af omdat art. 1395 Codice civile m.b.t. de "contratto con se stesso" handelt 
over de "rappresentante" en niet over de "mandatario".220 Hij besluit dat voor 
de commissionair, als in eigen naam handelende lasthebber, een sui generis
oplossing, nauw verwant aan de door AssERIKAMPHUISEN voorgestelde oplos
sing, de voorkeur verdient: de verbinding van twee contracten ("collegamento 
fra contratti"), d.w.z. naast en in verbinding met de commissie-overeenkomst 
ontstaat een tweede contract, bv. een koop-verkoopovereenkomst.221 

De argumentering tot afwijzing van de rechtsfiguur van het mandaat als 
grondslag voor de mogelijkheid om met zichzelf te contracteren, is niet rele
vant voor het Belgische recht. Nochtans lijkt deze theorie geen geschikte 
oplossing te kunnen bieden voor andere vertegenwoordigingsfiguren die niet 
onder dit begrip thuishoren, maar waarbij de problematiek van het contracte
ren met zichzelf evenzeer aan de orde is. 
Volgens RIPERT/ROBLOT kan de mogelijkheid van de overeenkomst worden 
verantwoord op de grond dat er twee toestemmingen zijn: "dualité de consen
tements. Le commissionnaire apporte Ie consentement du commettant et il y 
joint son propre consentement, ce qui forme Ie contrat".222 Deze opvatting 
geeft echter geen oplossing voor het probleem dat de verbintenisrechtelijke 
gevolgen primair ontstaan in hoofde van de commissionair, die aldus de hoe
danigheden van schuldeiser en schuldenaar in zich zou verenigen. 

53. Via twee wegen zou toch een oplossing voor de problematiek kunnen 
worden geconstrueerd. 
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De oorsprong zou zijn te vinden in het gebruik van de Italiaanse handelaars van de 
"contazioni a se stesso" (zie: FORMIGGINI, A., Enciclopedia del diritto, VII, v° Commis
sione ( contratto di), 1960, p. 870-871, nr. 4, met verwijzing naar ANSALDO, Discursus 
legales de commercio et mercatura, Rome, 1689, disc. 31, n. 41; zie ook: LEPA, R" Die 
Lehre vom Selbsteintritte des Kommissionärs in Einkaufv- und Verkaufmufträge nach 
dem deutschen Handelsgesetzbuch, Stuttgart, Verlag F. Enke, 1883, § 4, p. 46, met ver
wijzing naar CASAREGIS, Discursus legales de commercio, 1707, disc. 76, nr. 18; 120, 
nrs. 34-35; 133, nr. 5; 179, nrs. 12 en 27; NABER, J.C., o.c., (deel II), Weekblad voor het 
Notariaat, 1912, nr. 344, p. 150; SAUTEL, G., "L'histoire du contrat de commission jus
qu'au Code de Commerce", in Le contrat de commission. Etudes de droit commercial, 
Parijs, Dalloz, 1949, (23), p. 44). 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 214-215, 
nr. 5. 
Ibid" p. 215. 
Ibid" p. 214 en 215; MESSINEO, F., Manuale di diritto civile e commerciale, V, Singoli 
rapponi obbligatori, 9° ed" Milaan, Giuffrè, 1972, § 155, p. 63-64, nr. 18. 
RIPERT, G. en ROBLOT, R., Traité de droit commercial, 13° ed" II, Parijs, L.G.D.J., 
1992, p. 704, nr. 2647. 
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1.) Een eerste mogelijke oplossing zou erin bestaan te erkennen dat de zgn. 
"middellijke" vertegenwoordiging toch rechtstreekse (zakenrechtelijke zowel 
als verbintenisrechtelijke) rechtsgevolgen voor de opdrachtgever kan teweeg
brengen, zoals voor het Belgische223 recht o.m. wordt verdedigd door de pro
fessoren SIMONT224, RIGAUx225, VAN GERVEN226, STUYCK227en SWENNEN228, 

maar ernstig wordt bekritiseerd door VAN RYN en HEENEN.229 Vooral B. 
STARCK heeft in dit verband een theorie uitgewerkt van de "représentation 
imparfaite'', die inhoudt: 
1°. dat er van vertegenwoordiging sprake kan zijn zodra iemand optreedt voor 

andermans rekening, ongeacht of hij in naam van de vertegenwoordigde of 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

62 

Cfr. voor het Franse recht: STARCK, B., "Les rapports du commettant et du commis
sionnaire avec les tiers", in Le contrat de commission. Etudes de droit commercial, 
HAMEL, J. (ed.), Parijs, Dalloz, 1949, (147), p. 149 e.v.; cfr. HAMEL, J., "Préface", in Le 
contrat de commission, o.c., p. 18 (deze auteur beperkt de erkenning van een vertegen
woordigingsaspect tot de gevallen waarin de derde-medecontractant en de committent 
elkaar kennen; cfr. in dezelfde zin: RIPERT, G. en RoBLOT, R., Traité de droit commer
cial, 13° ed., II, Parijs, L.G.D.J., 1992, p. 701, nr. 2636. 
Voor het Nederlandse recht: de auteurs geciteerd door WYMEERSCH, E., o.c., R.C.J.B., 
1986, p. 12, nr. 4, voetnoot 9. 
SIMONT, L., "Le problème de la représentation dans Ie contrat de commission sur mar
chandises", Jur. Comm. Brux., 1956, p. 129 e.v., bijz. p. 148 e.v., nr. 17. 
RIGAUX, F., Le statut de la représentation. Etude de droit international privé comparé, 
Bibliotheca Visseriana Dissertationum lus Internationale lllustrantium, deel 20, Lon
den, 1. Brill, 1963, p. 60-61; zie ook p. 63, waar de auteur een aantal rechtsregels uit 
andere landen vermeldt die "permettent à celui qui agit en nom propre pour Ie compte 
d'un autre de faire naître des obligations réciproques entre cette personne et les tiers. 
Même quand on considère ce rapport comme simplement éventuel, cette éventualité est 
encore un problème de représentation". 
VAN GERVEN, W., Algemeen deel, 1969, p. 494-497, nr. 151, met een rechtsvergelijken
de analyse, waaruit o.m. blijkt dat dit de in het Franse en Engelse recht geldende opvat
ting is; VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 174 e.v., nrs. 125 e.v. (rechts
vergelijkende analyse) en p. 211 e.v., nrs. 155 e.v. (eigen opvatting); VAN GERVEN, W., 
Handels- en Economisch Recht, i, Ondernemingsrecht, 1975, p. 296-298, nr. 37 B. 
STUYCK, J., "Handelstussenpersonen", in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, 
Handels- en Economisch Recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, vol. B, 3° ed., Brussel, 
Story, 1989, p. 497-498, nr. 520. 
SWENNEN, H., "Trustachtige rechtsfiguren in België", T.P.R., 1992, (1097), p. 1120-
1121, nr. 20. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, ]0 ed., III, 1960, p. 151-153, nr. 1848; 2° ed., IV, 1988, p. 
50-52, nr. 66; cfr. ook: STORCK, M., Essai sur Ie méchanisme de la représentation dans 
les actes juridiques, Parijs, L.G.D.J., 1982, p. 234-235, nr. 317; WYMEERSCH, E., o.c., 
R.C.J.B., 1986, p. 12, nr. 4. 
Volgens de R.P.D.B. zou het Hof van Cassatie deze opvatting impliciet hebben verwor
pen in een arrest van 1963 (Cass., 25 oktober 1963, Pas., 1964, 1, 204; R.P.D.B., Com
plément III, Brussel, Bruylant, 1969, v° Commission, door STRYCKMANS, 1.-1., p. 497, 
nr. 271; cfr. ook het arrest van 22 oktober 1976 waarin het Hof van Cassatie de rechts
verhouding analyseert als bestaande uit twee overeenkomsten: Cass., 22 oktober 1976, 
Pas., 1977, 1, 229). 



in eigen naam handeit230, 

2°. dat er twee vormen van vertegenwoordiging bestaan: de "représentation 
parfaite" enerzijds (d.w.z. in naam van de opdrachtgever), de "représenta
tion imparfaite" anderzijds (d.w.z. in eigen naam)231, 

3°. dat bij de onvolmaakte vertegenwoordiging naast de band tussen de derde
medecontractant en de commissionair een rechtstreekse band zou bestaan 
tussen de derde en de committent, beide met hetzelfde voorwerp.232 

2.) Indien men vasthoudt aan de klassiek geldende opvatting over de middel
lijke vertegenwoordiging, kan een tweede mogelijke oplossing bestaan in een 
relativering van de onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren.233 De in 
eigen naam handelende vertegenwoordiger handelt in opdracht, voor rekening 
en in het belang van de opdrachtgever en is er contractueel toe verbonden de 
opdracht uit te voeren, d.w.z. het contract te sluiten en over te dragen op de 
opdrachtgever. De derde-medecontractant is overigens (veelal) op de hoogte 
van het feit dat zijn wederpartij in eigen naam maar voor andermans rekening 
optreedt, enkel de identiteit van de persoon voor wie hij handelt blijft (in 
beginsel) onbekend.234 De met zichzelf contracterende "middellijke" vertegen
woordiger handelt onmiskenbaar in twee onderscheiden hoedanigheden235, ter 
behartiging van twee onderscheiden belangen236 (voor rekening van een 
ander). Zowel de voor- als de tegenstanders van de theorie dat de middellijke 
vertegenwoordiging rechtstreekse rechtsgevolgen kan teweegbrengen, aan
vaarden dat tenminste op het zakenrechtelijk vlak (d.w.z. wat de eigendoms
overdracht van de door de commissionair verhandelde goederen betreft) een 
rechtstreekse band ontstaat tussen de opdrachtgever en de derde- medecon
tractant. Dit berust hierop dat in de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever 
en de commissionair de regels inzake lastgeving gelden. Vanaf het ogenblik 
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STARCK, 8., o.c., in Le contrat de commission, 1949, p. 157. 
De auteur blijkt te zijn geïnspireerd door het voorontwerp van uniforme wet m.b.t. de 
ve1tegenwoordiging, opgesteld door het Institut international pour l'unification du droit 
privé UNIDROIT, Rome, 1947, art. 1en13). 
STARCK, B., o.c., in Le contrat de commission, 1949, p. 154 e.v. 
STARCK, B., o.c., in Le contrat de commission, 1949, p. 163-172. 
Vgl. de door Van Der Grinten gehanteerde term "constructie" (VAN DER GRINTEN, 
W.C.L., Lastgeving, Monografieën Nieuw B.W., Deventer, Kluwer, 1993, p. 40, nr. 32). 
Hierdoor onderscheidt de commissie zich van de naamlening, in welk geval ook niet 
bekend is dat voor andermans rekening wordt gehandeld (SIMONT, L., o.c., Jur. Comm. 
Brux., 1956, p. 133, nr. 7). Overigens is de geheimhouding van de identiteit van de 
committent niet essentieel (de committent kan toelaten dat zijn identiteit wordt ont
huld: zie ibid., p. 133, nr. 7 en p. 137, nr. 13) en evenmin absoluut (VAN GERVEN, W., 
Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 175, nr. 125). 
Cfr. SAUTEL, G., o.c., in Le contrat de commission. Etudes de droit commercial, 1949, 
p. 44: "Le commissionnaire pourra, dédoublant en que/que sorte sa personnalité, se 
vendre lui-même les marchandises qu'il était chargé d'acheter, ou acquérir personnelle
ment celles qu'il était chargé de vendre". 
Cfr. RIPERTIROBLOT, Traité de droit commercial, 13° ed., II, 1992, p. 700, nr. 2635 en 
p. 702, nr. 2638, die het optreden van de commissionair kwalificeren als "une représen
tation des intérêts d'autrui et non de la volonté du commettant" (cursivering aange
past). 
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dat de commissionair het contract sluit, geldt in hun onderlinge verhouding dat 
de committent eigenaar (koop) resp. schuldenaar (verkoop) is.237 De verbinte
nisrechtelijke rechtsgevolgen van de rechtshandeling daarentegen rusten (in 
eerste instantie) enkel en alleen op het vermogen van de vertegenwoordiger, 
doch dit is slechts een tussenstadium. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
rechtsgevolgen rusten op twee onderscheiden vermogens. Zelfs als men dus 
niet erkent dat de hier bedoelde rechtsverhouding te beschouwen is als een 
"vertegenwoordiging" in de eigenlijke zin, dan nog valt het optreden in eigen 
naam te erkennen als een "techniek( ... ) om twee of meerdere partijen en hun 
vermogens met elkaar in betrekking te brengen".238 
Analoog met de hoger vastgestelde relativering ten aanzien van andere in het 
recht van de Code civil zogenaamde "onmogelijkheden", kan ook hier de 
onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren worden gerelativeerd. Hoger 
werd inderdaad vastgesteld dat in het Duitse recht een eigenaar zakelijke rech
ten kan vestigen of verwerven op zijn eigen zaak ("Rechte an eigener Sache"). 
Dit bleek te zijn onderworpen aan twee voorwaarden: het bestaan van een 
maatschappelijke relevantie en een rechtmatig belang.239 Dat deze beide voor
waarden ook bij de in eigen naam handelende vertegenwoordiger vervuld zijn, 
kan niet worden ontkend. Zoals aangehaald bestaat het optreden als wederpar
tij en het dienen van twee heren reeds eeuwenlang als een erkend handelsrech
telijk gebruik. In de regel staat de committent onverschillig ten aanzien van de 
identiteit van de derde-medecontractant, op voorwaarde dat zijn belangen 
zorgvuldig en eerlijk worden behartigd. Dat de derde-medecontractant een 
andere cliënt van de commissionair is of de commissionair zelf, speelt in 
beginsel - op dezelfde voorwaarde - geen rol. Zulks kan zelfs in bepaalde 
gevallen de snelheid van uitvoering verhogen en de transactiekosten verlagen. 
Een relativering van de onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren kan 
aldus worden verantwoord. Die relativering bestaat dan met name hierin: dat 
een persoon met zichzelf contracteert, is niet als een juridische onmogelijk
heid te beschouwen, indien deze persoon optreedt in twee onderscheiden hoe
danigheden240, waarvan minstens één inhoudt dat hij optreedt in naam of voor 
rekening van een andere persoon of van een ander vermogen; dat de rechtsge
volgen niet rechtstreeks worden toegerekend aan de opdrachtgever vormt geen 

237 

238 

239 

240 

64 

VAN GERVEN, W" Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 172-173, nr. 124; VAN GERVEN, W" 
Algemeen deel, 1969, p. 489-490, nr. 150; FREDERICQ, L" Traité, 1, 1946, p. 324-325, 
nr. 177; SIMONT, L., o.c" Jur. Comm. Brux" 1956, p. 142-145, nr. 15. Zie reeds zeer uit
gesproken in deze zin: BOISTEL, A" Manuel de droit commercial, 2° ed" Parijs, Thorin, 
1890, p. 315-316, nr. 532. 
VAN GERVEN, W" Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 217, nr. 162. De auteur stelt ook dat 
opdrachtgever en derde "de ware kontraktspartijen" zijn (ibid.). 
Zie supra, nrs. 23-24. 
Op dezelfde gronden wordt aanvaard dat een persoon, onder bepaalde voorwaarden, in 
functie van een mogelijke schuldvergelijking (compensatie), bewarend derdenbeslag in 
eigen hand kan leggen (DE LEVAL, G" La saisie-arrêt, Luik, 1976, p. 126 e.v" nrs. 81 
e.v" bijz. p. 130, nr. 83; DIRIX, E" "Gerechtelijke compensatie en beslag in eigen 
hand", in Liber amicorum Prof Em. E. Krings, Story, 1991, (105), p. 111-112, nr. 9; 
DIRIX, E. en BROECKX, K" A.P.R" v0 Beslag, Gent, Story, 1992, p. 347-348, nr. 677). 



bezwaar, zolang zij uiteindelijk maar, al is het onrechtstreeks, de opdrachtge
ver treffen.241 

§ 3. Voorlopig besluit 

54. Uit wat voorafgaat kan voorlopig worden besloten dat de rechtsfiguur 
van de (rechtstreekse) vertegenwoordiging toelaat de concipieerbaarheid of de 
juridische mogelijkheid te verantwoorden van het "contracteren met zichzelf' 
door één persoon optredend in twee onderscheiden hoedanigheden. Hoewel 
beide wilsuitingen worden verricht door deze ene persoon en de wilsovereen
stemming tot stand komt binnen deze ene persoon, kan toch worden aangeno
men dat een meerzijdige rechtshandeling wordt gesteld die contractuele ver
bintenissen creëert, m.a.w. dat een overeenkomst tot stand wordt gebracht. Er 
zijn wel degelijk twee wilsuitingen en er is wel degelijk een wilsovereenstem
ming. Het bijzondere is evenwel dat door de rechtsfiguur van de vertegen
woordiging, de wil van de vertegenwoordiger in de plaats treedt van de wil 
van de vertegenwoordigde. 

Waar het vraagstuk betreffende de mogelijkheid om met zichzelf te contracteren 
voorkomt buiten wat traditioneel wordt beschouwd als het domein van de eigen
lijke (rechtstreekse) vertegenwoordiging, is de oplossing minder eenvoudig. 
De mogelijkheid van het contracteren met zichzelf kan in die gevallen worden 
verklaard en verantwoord hetzij op grond van de rechtsfiguur van de vertegen
woordiging, indien men bereid is deze ruim op te vatten, hetzij op grond van 
een relativering. Dit leidt tot het besluit dat het contracteren met zichzelf niet 
als een juridische onmogelijkheid is te beschouwen, indien deze persoon 
optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden, waarvan minstens één inhoudt 
dat hij optreedt in naam of voor rekening van een andere persoon of van een 
ander, afgescheiden (doelgebonden) vermogen. 

55. Met de erkenning van de mogelijkheid van het "contract met zichzelf' is 
nog niets gezegd over de geldigheid. De vertegenwoordiger kan met zichzelf 
in een andere hoedanigheid contracteren. Of hij dit ook mag is verder te 
onderzoeken. 
Alvorens het onderzoek in die richting verder te zetten, wordt het voorlopige 
besluit getoetst aan de analyse van de onderzochte problematiek (de conci-

241 In die zin ook: NABER, J.C., o.c., (deel III), Weekblad Voor het Notariaat (gewijd aan 
Privaatrecht, Notariaat en Fiscaalrecht), 1912, nr. 345, p. 158, linkerkolom: "Het is 
niet noodig, dat men rechtstreeks vertegenwoordiger, of zelfs maar voor eens anders 
rekening werkzaam zij; ook voor eigen rekening kan men met zich zelf handelen, 
indien men tweeërlei belang bij de zaak heeft( ... )". 
Vgl. MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, p. 215, die 
de hypothese in overweging neemt: "A meno che si dica ( ... ) che si ha contratto con se 
stesso, anche quando un soggetto agische 'per conto' di un altro, peró, non 'in nome' di 
luie, cioè in nome propria", maar dan verwerpt. 
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pieerbaarheid van het contracteren met zichzelf) in het Duitse en het Anglo
Amerikaanse recht. Een onderzoek van het Duitse recht is van belang omdat 
in Duitsland aan het vraagstuk veel aandacht is besteed, o.m. ook vanuit 
rechtstheoretisch oogpunt en omdat soms zelfs tot de onmogelijkheid van het 
contracteren met zichzelf werd besloten. Dit laatste is ook m.b.t. het Anglo
Amerikaanse recht vast te stellen. Bovendien is een studie van het Britse en 
het Amerikaanse recht nuttig, omdat de rechtspraak interessante en nuttige 
aanwijzingen oplevert m.b.t. concrete gevolgen en concrete toepassingen. 

F. DE PROBLEMATIEK VAN DE CONCIPIEERBAARHEID 
VAN HET CONTRACT MET ZICHZELF NAAR DUITS 
RECHT 
("SELBSTKONTRAHIEREN" OF "INSICHGESCHÄFT") 

§ 1. Inleiding 

56. Onder "das gemeine Recht", geldend voor de inwerkingtreding van het 
BGB, werd het "Selbstkontrahieren" aanvankelijk onmogelijk geacht.242 Men 
kon geen rechtshandelingen stellen met zichzelf als wederpartij; één en dezelf
de persoon kon niet de twee wilsuitingen doen. Het is te danken aan auteurs 
als RöMER243 en RüMELIN244 dat deze visie werd opgegeven. 

§ 2. De stelling van RöMER; invloed en kritiek 

1. De opvatting van RöMER 

57. Volgens RöMER is het evident dat niemand met zichzelf een rechtshande
ling kan sluiten: men kan niet van zichzelf eigendom verwerven; men kan niet 
een zakelijk recht verwerven op een goed dat men in eigendom heeft: zulks 
zou een "innerer Widerspruch" zijn245 ; men kan zich niet jegens zichzelf ver-
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Behoudens enkele uit de Romeinsrechtelijke bronnen afgeleide uitzonderingen. Waar
schijnlijk werd het "Selbstkontrahieren" gezien als "etwas an sich Unmögliches", zodat 
"die Rechtsordnung gar nicht das Gegenteil bestimmen könnte" (ROMELIN, M., Das 
Selbstcontrahiren nach gemeinem Recht, Freiburg, Mohr, 1888, p. 2-3, met verwijzing 
naar de Glossae, de Postglossatoren en de "neuere gemeinrechtliche Doktrin" en p. 3-4, 
met verwijzing naar de rechtspraak, die het sluiten van een overeenkomst met zichzelf 
volgens de "Natur der Sache" onmogelijk achtte; vgl. MusKAT, E., "Der Vertrag des 
Stellve1treters mit sich selbst", ZHR, 1887, 507 e.v.; vgl. ook nog BRODMANN, Noot 
onder KG 8 juli 1929, JW, 1930, 1419-1420). 
RöMER, "Rechtsgeschäft des Stellvertreters mit sich selbst. Nach römischem und 
gemeinem deutschen Recht", ZHR, 19, 1874, 67-97. 
ROMELIN, M., Das Selbscontrahiren des Stellvertreters nach gemeinem recht, Freiburg, 
Mohr, 1888, 298 p. 
RöMER, o.c., ZHR, 19, 1874, 67. 



binden: "Subjekt und Objekt des Rechts, Herrschendes und Beherrschtes kön
nen nicht identisch sein"246 Niemand, zo stelde de auteur, kan een recht heb
ben tegenover zichzelf. 
Naar de opvatting van RöMER doet zich een andere situatie voor bij de figuur 
van de vertegenwoordiging.247 De vertegenwoordiger die in deze hoedanig
heid voor de vertegenwoordigde een rechtshandeling sluit met zichzelf als 
privé-persoon, kan niet met de voorgaande gevallen worden vergeleken. De 
"innere Widerspruch" is hier niet voorhanden, omdat twee onderscheiden per
sonen ("Subjekte") titularis zijn van de eigendom resp. het zakelijk recht, 
omdat twee onderscheiden personen schuldeiser en schuldenaar zijn. De verte
genwoordiger brengt geen rechten tegenover zichzelf tot stand. "Das Innere 
( ... ) HinderniB des Contrahirens mit sich selbst liegt ( ... ) nicht vor, wei! das 
Rechtsgeschäft zwei verschiedene Vermögenssphären berührt, deren eine es 
mehrt, während es die andere mindert".248 Het feit dat slechts één persoon, dus 
één en dezelfde wil, de rechtsgevolgen doet ontstaan, vormt geen probleem, 
aldus RöMER, omdat die wil "hier nichts innerlich Widersprechendes und 
nichts objektiv Unmögliches, sondern etwas innerlich Vereinbares und objek
tiv Mögliches will".249 De auteur voegde daar het volgende argument aan toe: 
in een rechtsstelsel dat, zoals het Duitse, de directe vertegenwoordiging 
erkent, geldt de wil van de vertegenwoordiger als de wil van de vertegenwoor
digde250, zodat eigenlijk twee "willen" zouden optreden en de rechtshandeling 
sluiten.251 Erkent het rechtsstelsel niet de rechtstreekse vertegenwoordiging, 
dan stuit het "Selbstkontrahieren" op de hiervoor genoemde "innere Hinder
niB".252 
Om dezelfde redenen kwam RöMER tot het besluit dat één en dezelfde persoon 
geldig kan optreden als vertegenwoordiger van twee anderen en voor hen gel
dig een rechtshandeling kan tot stand brengen.253 
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Ibid., 67. 
RöMER, o.c., ZHR, 19, 1874, 68. 
l.c., 69. 
l.c., 69. 
De rechten en plichten ontstaan rechtstreeks in de persoon van de vertegenwoordigde. 
"Uebrigens gilt ja, wo die direkte Stellvertretung anerkannt ist, der Wille des Ve1treters 
als Wille des Vertretenen, das Recht, welches die direkte Stellvertretung zuläBt, muB 
daher, wo der Stellvertreter für den Vertretenen mit sich selbst als Privatperson ein 
Rechtsgeschäft schlieBt, nothwendig zwei Willen als in Tätigkeit tretend und das 
Rechtsgeschäft schlieBend annehmen" (l.c., 69). 
Dit is volgens de auteur de reden waarom in het Romeinse recht "Selbstkontrahieren" 
slechts uitzonderlijk mogelijk is: dit rechtsstelsel erkende slechts uitzonderlijk de 
directe vertegenwoordiging (l.c., 70). Een uitgebreide analyse van de relevante regels 
van het Romeinse recht blijkt dit resultaat te bevestigen (ibid., 71-89), waarbij de 
auteur opmerkt dat "( d)ie starkste Anerkennung der begrifflichen Zulässigkeit des Ver
kaufs an sich selbst ist aber die Nothwendigkeit für das positive Recht, denselben zu 
verbieten" (ibid" 85). 
RöMER, o.c., ZHR, 19, 1874, 97. 
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2. Invloed van RöMERs stelling en kritiek 

58. Het door RöMER verdedigde standpunt vond navolging in de rechtsleer254 

en ook in de rechtspraak van het Reichsgericht.255 

Toch werd op zijn opvatting ook kritiek gegeven, o.m. door MusKAT256, 

LEPA257 en BECHMANN.258 

Volgens MusKAT bewees RöMER enkel de mogelijkheid van de verbintenis, 
van de uitwerking van het contract, niet de mogelijkheid van het sluiten van de 
overeenkomst.259 De mogelijkheid van de verbintenis speelt volgens MusKAT 
slechts een secundaire rol; vooreerst zou moeten worden nagegaan of een 
overeenkomst kan worden gesloten. Dit laatste zou naar zijn mening niet het 
geval zijn, omdat de overeenkomst wezenlijk de wilsovereenstemming van 
twee of meer personen vereist, terwijl hier slechts één persoon optreedt.260 

MusKAT gaf toe dat bij de rechtstreekse vertegenwoordiging de mogelijkheid 
van het "Selbstkontrahieren" moet worden aanvaard indien de vertegenwoor
digde te beschouwen is als de contractant. Zulks zou evenwel veronderstellen 
dat men de fictieleer van von SAVIGNY 261 zou volgen262: volgens deze opvat
ting is de vertegenwoordiger louter de spreekbuis van de vertegenwoordigde, 
brengt de vertegenwoordiger niet zijn eigen wil maar de vooraf aan hem ken-
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Met name bij gezaghebbende auteurs als DERNBURG, BEHREND, MITIEIS, KOHLER, VON 
HAHN en GRONHUT (zie de verwijzingen bij RüMELIN, M., o.c., 9-12; MusKAT, E., o.c., 
ZHR, 1887, 508). 
GRONHUT gaat zelfs nog een stap verder: hij aanvaardt de mogelijkheid van "Selbst
kontrahieren" ook bij de onrechtstreekse vertegenwoordiging, waarbij de vertegen
woordiger in eigen naam handelt en de rechten en plichten in eerste instantie in zijn 
persoon ontstaan (Das Recht des Commissionshandels, 486, nr. 37, zoals geciteerd 
doorRüMELIN,o.c., 11-12). 
Reichsgericht, 23 november 1881, RGZ, 6, 1882, 11 ("Abrechnungsgeschäft" door toe
doen van identiek samengestelde "Vorstand" tot stand gekomen tussen twee coöpera
tieve vennootschappen); Reichsgericht, 18 oktober 1882, RGZ, 7, 1882, 119 (vereffe
naar accepteert in zijn hoedanigheid van vereffenaar een door hemzelf op de 
vennootschap getrokken wissel). 
MusKAT, E., "Der Vertrag des Stellvertreters mit sich selbst", ZHR, 887, 507-544. 
LEPA, R., Die Lehre vom Selbseintritte des Kommissionärs in Einkaufs- und Verkaufç
verträge, Stuttgart, 1883. 
BECHMANN, A., Der Kauf nach gemeinem Recht, II, Erlangen, 1884, hernieuwde druk 
Aaien, 1965. 
MuSKAT, E., "Der Vertrag des Stellvertreters mit sich selbst", ZHR, 1887, (507), 510-
511. 
MuSKAT, o.c., ZHR, 1887, 511, met verwijzing naar zowel het Romeinse recht ("duo
rum pluriumve in idem placitum consensus") als het Pruisische "Allgemeine Land
recht" ("die wechselseitige Einwilligung zur Erwerbung oder VeräuBerung eines 
Rechts"). - In dezelfde zin: LEPA, o.c., 226-254; vergelijkbaar, doch met uitzonderin
gen: BECHMANN, o.c., 286 e.v. 
VON SAVIGNY, Obligationenrecht, II, § 54-60. 
Volgens RüMELIN miskent MuSKAT de fictieleer door deze aan te wenden voor doelein
den waarvoor deze niet is ontworpen. Hij vindt dit "ein grosser methodischer Fehler" 
(o.c., 22). 



baar gemaakte wil van de vertegenwoordigde tot uiting. De (ook toen reeds) 
heersende opvatting263 verwierp deze theorie: de vertegenwoordiger is te 
beschouwen als de contractant en deze brengt zijn eigen wil tot uiting. Volgens 
MuSKAT volgde RöMER ten onrechte de fictieleer, door te stellen dat de wil van 
de vertegenwoordiger geldt als de wil van de vertegenwoordigde.264 Bij 
gebrek aan wilsovereenstemming tussen twee personen, achtte MusKAT "der 
Vertrag des Stellvertreters mit sich selbst unmöglich".265 

Een ander bezwaar tegen het "Selbstkontrahieren" is dat het totstandkomen 
van het contract door derden niet zou kunnen worden waargenomen. De wils
overeenstemming zou tot stand komen in de geest van de vertegenwoordiger 
en niet worden veruitwendigd.266 Of zulks volstaat om het "Selbstkontrahie
ren" algemeen onmogelijk te achten, mag worden betwijfeld.267 

BECHMANN wees bovendien op de psychologische onmogelijkheid van het 
"Selbstkontrahieren": niemand kan toch zijn ziel in twee helften splitsen en 
deze twee helften met elkaar laten onderhandelen en contracteren.268 Hierte
gen wordt evenwel opgeworpen dat dit juridisch geen probleem stelt, indien 
daartoe aan die persoon de bevoegdheid is verleend. 269 

LEPA zag zelfs een argument voor de onmogelijkheid in de aanwezigheid van 
belangenconflicten: dergelijke conflicten zouden onmogelijk maken dat een en 
dezelfde persoon de beide partijrollen zou vervullen.270 

§ 3. De stelling van RüMELIN 

59. RüMELIN bevestigde de vaststelling van RöMER's critici dat er een essen
tieel onderscheid bestaat tussen de overeenkomst, als wilsovereenstemming 
van twee of meer personen, en het "Selbstkontrahieren", waarbij slechts één 
wil werkzaam is.271 Volgens de auteur is het "Selbstkontrahieren" te analyse
ren als een eenzijdige rechtshandeling die de gevolgen van een overeenkomst 
("einseitiges Rechtsgeschäft mit Vertragswirkung") teweegbrengt.272 Zijn ana-
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Zie de door MUSKAT (l.c., 514) vermelde auteurs, o.m. LABAND, JHERING, WINDSCHEID 
en de door MusKAT geciteerde uitspraak van het Reichsoberhandelsgericht van 8 juni 
1872. De auteur vat de belangrijkste argumenten tegen VON SAVIGNY's stelling samen 
(l.c., 514-516). 
l.c., 521. 
l.c., 523. 
MUSKAT, o.c., ZHR, 1887, 519. 
Cfr. HüBNER, U., lnteressenkonflikt und Vertretungsmacht, München, Beek, 1977, 37. 
BECHMANN, Der Kaufnach gemeinem Recht, Il, 288, zoals geciteerd door HüBNER, U., 
/nteressenkonjlikt und Vertretungsmacht, München, Beek, 1977, 37. 
HüBNER, U., lnteressenkonflikt und Vertretungsmacht, 1977, 37. 
o.c., 226 e.v. - Zulks vormt eerder een argument voor de ongeoorloofdheid van de 
rechtshandeling (of voor het creëren van beschermende regelen) dan voor de onmoge
lijkheid ervan (vgl. in deze zin RüMELIN, o.c., 25). 
RüMELIN, M., Das Selbstcontrahiren des Stellvertreters nach gemeinem Recht, Frei
burg, Mohr, 1888, 15-16. 
o.c., 16; 18 e.v. 
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Iyse kreeg navolging273 , hoewel zij uiteindelijk niet overeind bleef ten opzich
te van de stelling van RöMER.274 

Op langere termijn blijken RüMELIN's grootste verdiensten275 erin te bestaan 
dat hij l 0 de bezwaren tegen de juridische mogelijkheid van het "Selbstkontra
hieren" heeft overwonnen276 en 2° het aandachtspunt heeft verlegd van het 
"Konstruktiv-Begriffliche" naar het "Rechtspolitische", nl. naar het probleem 
van de belangenconfticten.277 

§ 4. De wetgeving 

60. Een wettelijke regeling bestond wel in het Pruisische "Allgemeines 
Landrecht" (Allg.LR.) van 1794.278 Zoals bij RüMELIN ging in deze wet de 
aandacht op de eerste plaats uit naar het gevaar schuilend in belangenconflic
ten. De wet bevatte een principieel verbod een opdracht te aanvaarden of te 
behouden wanneer er een tegenstrijdigheid bestond tussen het belang van de 
opdrachtgever en dat van de vertegenwoordiger.279 De vertegenwoordiger 
moest te goeder trouw rekenschap afleggen.280 Er was voorzien in verscheide
ne sancties: aansprakelijkheid voor schade281 , voordeelsafstand282, nietig-
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Cfr. DEMOGUE, R., Traité des obligations en général, I, 109 e.v" nr. 42; YALLIMARESCO, 
A" "Des actes juridiques avec soi-même passés par une personne qui veut fixer la situ
ation reiative de deux fractions de son patrimoine soumises à un régime distinct'', 
Rev.trim.dr.civ" 1926, (973), 980. Zie verder nog BIERMANN, DU CHESNE, RIEZLER en 
COHEN, geciteerd door HANKE, R" Das Selbstkontrahieren des Stellvertreters im 
französischen und anglo-amerikanischen Recht verglichen mit dem deutschen Recht, 
Diss. Münster, 1966, 157. 
Zie reeds de kritiek van MEISSEL in diens bespreking van RüMELIN's boek, Grünhuts 
Zeitschrift für das Privat- und iiffentliche Recht, 1891, 520. De commentator is van 
mening dat een overeenkomst ook tot stand kan komen door de wil van één persoon 
die bevoegd is om in twee rechtssferen in te grijpen. 
Naar de mening van HüBNER, U" o.c" 38 (cfr. ook het door deze auteur aangehaalde 
werk: HUPKA, J" Die Vollmacht, Leipzig, 1900, 269). 
Zie o.m. RüMELIN, o.c" 242. 
Zie RüMELIN, o.c., p. 25 e.v., p. 44 en ook zijn voorstel voor een wettelijke bepaling(§ 
l 15a) op p. 293. 
Zie: Allgemeines Landrecht für die PreujJischen Staaten von 1794 (Textausgabe) mit 
Einführung von H. Hattenhauer, Frankfmt, A. Metzner Verlag, 1970, 728 p. 
In de 13° Titel ("Von Erwerbung des Eigenthums der Sachen und Rechte durch einen 
Dritten") van het 1° Theil handelde de 1° Abschnitt "Yon Yollmachtsaufträgen". De § 
20-28 bepaalden "Welche Aufträge nicht übernommen werden sollen". In § 21 werd 
bepaald: "Sobald der Yortheil des Machtgebers mit dem Yortheile des Bevollmächtig
ten in Widerspruch kommt, daif dieser den Auftrag weder annehmen noch behalten". 
Par. 22 had betrekking op de vertegenwoordiging van meer personen: "Eben so wenig 
kann ein Bevollmächtigter Aufträge verschiedener Personen, deren Interesse einander 
entgegen läuft, annehmen". 
Th. 1, Tit. XIII, § 25 Allg.LR. 
Th. I, Tit. XIII, § 25 Allg.LR. 
Th. I, Tit. XIII, § 26 Allg.LR. 



heid.283 Het ongeoorloofd karakter van de rechtshandeling kon niet worden 
tegengeworpen aan de derde die bij het contracteren met de vertegenwoordi
ger redelijk had gehandeld. 284 

Volgens het oordeel van het Reichsgericht kon uit deze bepalingen worden 
afgeleid dat de wetgever het "Selbstkontrahieren" principieel mogelijk acht
te.285 

61. Na het uitvaardigen van het BGB heeft de rechtstheoretische problema
tiek sterk aan belang ingeboet. Vertrekkend van de mogelijkheid van het con
tracteren met zichzelf, beoogt de wetgever door middel van § 181 BGB vooral 
een regeling tot stand te brengen voor. de belangenconflicten die eruit voort
vloeien. Volgens de heersende opvatting is "Selbstkontrahieren" principieel 
mogelijk en gaat het hierbij om een werkelijke overeenkomst.286 

G. DE PROBLEMATIEK VAN DE CONCIPIEERBAARHEID 
VAN HET CONTRACT MET ZICHZELF, IN DE ANGLO
AMERIKAANSE RECHTSSTELSELS "SELF-DEALING" 

§ 1 . Inleiding 

62. Het fenomeen van het contracteren met zichzelf, van het aan beide zijden 
van een rechtshandeling optreden door één en dezelfde persoon, wordt in het 
Anglo-Amerikaanse recht gewoonlijk aangeduid als "dealing with oneself', 
"self-dealing" of "contracting with oneself'. 
Is zulks juridisch concipieerbaar naar Engels, resp. U.S.-Amerikaans contrac
tenrecht? 

63. In eerste instantie krijgt men de indruk dat het Anglo-Amerikaanse recht 
op het vlak van de contractsvorming sterk verschilt van het Belgische, voorna-
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Th. 1, Tit. XIII,§ 27 Allg.LR. - Zie ook Titel VI,§ 51 e.v. Allg.LR. 
Th. 1, Tit. XIII, § 28 Allg.LR.: "In beyden Fällen, § 21, 22, steht das unerlaubte Verhal
ten des Bevollmächtigten, in Uebernehmung solcher Aufträge, dem Dritten, welcher 
sich redlicher Weise mit ihm eingelassen hat, in Ansehung des Machtgebers nicht ent
gegen". 
Zie de uitspraak vermeld, zonder verwijzingen, bij MusKAT, o.c., ZHR, 1887, 540-541. 
Zie ook het commentaar van deze auteur (l.c., 541-544). 
ENNECCERUS, L. en NIPPERDEY, H.C., Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, I, Allgemeiner 
Teil des Bürgerlichen Rechts, 15° ed., Tübingen, 1960, § 181 !; SOERGEL, TH., SIEBERT, 
W., SCHULTZE-VON LASAULX, H., Bürgerliches Gesetzbuch. Kohlhammer Kommentar, 
I, 10° ed., Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 1967, § 181, Anm. 1, p. 879; HANKE, R., o.c., 
157-158. 
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melijk omwille van het vereiste van "consideration".287 Wezenlijk blijken 
"civil law" en "common law" op dit vlak niet zo sterk te verschillen. Enerzijds 
is er een verwantschap tussen het causa-vereiste en het "consideration"-vereis
te.288 Immers, onder de Code civil kan bij wederkerige overeenkomsten de 
oorzaak van de verbintenis gelegen zijn in de prestatie die de wederpartij 
levert of toezegt. 289 Anderzijds blijkt het essentiële element voor de geldige 
totstandkoming van het contract te zijn gelegen in de wilsovereenstemming, 
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Voor vormloze contracten ("contracts not under seal") wordt vereist dat een "conside
ration" aanwezig is, dat de verbintenis of belofte ("promise") "is supported by conside
ration" (LORD HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury'.ç Laws of Eng/and, 4° ed" IX, 
v° Contract, door LAWSON, N" MACLEOD, J.K. en ROGERS, W.V.H" London, Butter
worths, 1974, 81, nr. 203). Dit veronderstelt dat wordt onderhandeld ("bargain") om in 
ruil voor de eigen belofte ("promise") een prestatie of wederbelofte te bekomen (AME
RICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law Second, Contracts 2d, St. Paul, Minne
sota, ALI Publishers, 1981, § 71). In Engeland wordt "consideration" omschreven als 
"some right, interest, profit or benefit accruing to the one party, or some forbearance, 
detriment, loss, or responsibility given, suffered or undertaken by the other at his 
request" (Halsbury'.ç Laws <!f England, IX, 184, nr. 310, met verwijzingen naar de 
rechtspraak). 
Zie rechtsvergelijkend o.m.: ZWEIGERT, K. en KöTZ, H., An introduction to comparative 
law, 2° ed" Oxford, Clarendon Press, 1992, 417-428; MARKESINIS, B.S., "La notion de 
consideration dans la common law: vieux problèmes, nouvelles théories", R.l.D.C" 
1983, 735-766; WALTON, J.P., "Cause et 'consideration' dans Ie droit anglais des obli
gations'', Rev.trim.dr.civ" 1919, 469-473; LORENZEN, "Causa and Consideration in the 
Law of Contracts", 28 Yale L.i., 1919, 621 e.v.; MASON, M.S., "The Utility of Conside
ration. A Comparative View", 41 Colum L. Rev., 1941, 825-848; GLASER, A., "Doctrine 
of Consideration and the Civil Law Principle of Cause", 46 Dick L. Rev., 1941, 12-25; 
NEWMAN, H., "The Doctrine of Cause or Consideration in the Civil Law'', 30 Can. B. 
Rev" 1952, 662 e.v.; BAUDOUIN, L., Le droit ei vil de la Province de Québec, Montréal, 
1953, 698 e.v.; KESSLER, F., "Einige Betrachtungen zur Lehre von der consideration", 
in Festschrift für Ernst Rabel, DöLLE, H., RHEINSTEIN, M. en ZWEIGERT, K. (ed.), I, 
Tübingen, J.C.B. Mohr, 1954, 251-277; VON MEHREN, A.T., "Civil-Law Analogues to 
Consideration: an Exercise in Comparative Analysis", 72 Harv.L.Rev., 1959, 1009-
1078; DE KEYSER, L., "Consideration en oorzaak. - Een vergelijking tussen het Engels 
en het Belgisch recht", R.W., 1959-60, kol. 617-626; DAVID, R., "Cause et considera
tion", in Mélanges offerts à Jacques Maury, Il, Parijs, Dalloz, 1960, 111-137. 
De traditionele tweeledige benadering van het oorzaak-begrip lijkt in de recente recht
spraak te zijn verlaten (KRUITHOF, R., BOCKEN, H" DE LY, F. en DE TEMMERMAN, B., 
"Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, p. 398-401, nr. 
151). Volgens deze benadering hadden interne (of objectieve) en externe (of subjectie
ve) oorzaak elk een eigen functie: het eerste begrip diende om de aanwezigheid van 
een oorzaak voor de verbintenis te beoordelen, het tweede om de geoorloofdheid van 
de oorzaak te beoordelen. Aldus was bij een wederkerige overeenkomst de oorzaak van 
de verbintenis van een partij gelegen in de verbintenis van de andere partij. Volgens de 
"nieuwe", door Prof. VAN OMMESLAGHE reeds in 1970 voorgestane benadering (VAN 
OMMESLAGHE, P., "Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans 
la doctrine moderne" (noot onder Cass., 13 november 1969), R.C.J.B., 1970, p. 328 
e.v., bijz. p. 354-357, nr. 18), wordt de oorzaak gevormd door (al) de doorslaggevende 
beweegredenen die de partijen ertoe hebben gebracht het contract te sluiten, wat impli
ceert dat ze door beide partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend als zodanig zijn aanvaard 



het samentreffen van aanbod en aanvaarding. 
Dit heeft tot gevolg dat regels en oplossingen in het Engelse en/of Amerikaan
se recht nuttige punten van vergelijking kunnen opleveren en zeker niet a prio
ri als incompatibel met het Belgische contractenrecht moeten worden 
beschouwd. 

§ 2. Het Engelse Recht 

1. Contracting with oneself 

64. In het Engelse recht vormt de betrokkenheid van twee of meer afzonder
lijke partijen, de "promisor" en de "promisee", of de "obligor" en de "obli
gee", een essentieel element, noodzakelijk voor de geldige totstandkoming 
van een overeenkomst.290 Een fundamentele regel stelt dat "a man cannot be 
under an obligation to himself'.291 
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(VAN ÛMMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1970, p. 357, nr. 18; KRUITHOF, R., e.a., o.c., 
T.P.R., 1994, p. 399, nr. 151 ). Toch wordt daardoor niet uitgesloten dat bij wederkerige 
overeenkomsten de oorzaak wordt gevormd door de verbintenis van de andere partij 
(VAN ÜMMESLAGHE, P., "Examen de jurisprudence. Les obligations", R.C.J.B., 1986, p. 
89, nr. 31; KRUITHOF, R., e.a., o.c., T.P.R., 1994, p. 399, nr. 151). 
Voor een vergelijking van het Anglo-Amerikaanse en het Nederlandse recht op dit 
vlak, zie: UNIKEN VENEMA, C.AE., Van common law en civil law. Inleiding tot het 
Anglo-Amerikaanse recht in vergelijking met het Nederlandse, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1971, 1Z6. 
SALMOND, J. en WILLIAMS, J., Principles <!f the Law of Contracts, Londen, Sweet & 
Maxwell, 1945, Z3, § lZ; Halsbury's Laws of England, IX, v° Contract, door LAWSON, 
MACLEOD en ROGERS, 81, nrs. 203-Z04; CHITTY en WHITTAKER, S.J., "Introductory", in 
Chitty on Contracts, GUEST, A.G. (gen.ed.), Z6° ed., 1, Londen, Sweet & Maxwell, 
1989, 3, nr. 3 en Zl, nr. 15; ANSON en GUEST, A.G., Anson'.f Law o.f Contract, Z4° ed., 
Oxford, Clarendon Press, 1975, Z; TETTENBORN, A.M., An introduction to the Law o.f 
Obligations, Londen, Butterworths, 1984, Z, nr. Z; ATIYAH, P.S., An lntroduction to the 
Law o.f Contract, Z0 ed., Oxford, Clarendon Press, 1971, 33; LEYSER, J., "Report on 
English, Australian, Canadian and New Zealand Law / A-6 Complete or Partial Identity 
of Parties", in Formation <!f Contracts. A Study <!f the Common Core <!f Legal Systems, 
SCHLESINGER, R.B. (ed.), 1, Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications Ine., 1968, 
615; impliciet: TILLOTSON, J., Contract law in perspective, Londen, Butterworths, 
1981, 6. 
SALMOND, J. en WILLIAMS, J., o.c., Z3, § lZ, met verwijzing naar Grey v. Ellison 
(1856), 1 Giff. 438; 65 E.R. 990. 
Cfr. Re Routledge (George) & Sons Ltd., Hummel v. Routledge (George) & Sons Ltd. 
[1904)) Z Ch 474; 73 LJ Ch 843; 91 LT Z88; 53 WR 44; 48 Sol Jo 65; Il Mans 405, 
zoals geciteerd door STICKLAND, P., PITMAN, J. en CARRICK, T., The Digest. Annotated 
British, Commonwealth and European Cases, vol. lZ(l), Z0 Reissue, Londen, Butter
worths, 1991, v0 "Contract", 18, nr. 38: "A man can not be the assignee of his own debt 
and mortgagee of prope1ty of which he is also mortgagor" en "(a) company cannot be 
both debtor and creditor". In deze zaak kocht een vennootschap obligaties die zij zelf 
had uitgegeven. Volgens de rechtbank ging hierdoor de schuld teniet, "for the company 
cannot be, at the same time, both mortgagor and mortgagee of its own property". 
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Geoordeeld werd dat een afspraak tussen twee afdelingen van eenzelfde 
rechtspersoon geen contract is.292 "A person cannot contract with himself'.293 

Recenter werd evenwel beslist dat transacties tussen afdelingen of diensten 
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Grey v. Ellison ( 1856), 1 Giff, 436, zoals geciteerd in Halsbury '.ç Laws <!f Eng/and, v0 

Contract, 81, nr. 204, voetn. l; of, zoals geciteerd door LEYSER: 25 L.J. (N.S.) Ch. 666, 
670, 4 W.R. 497, 65 E.R. 990 (o.c., in Formation of Contracts, ScHLESINGER, R.B. 
(ed.), 1968, 1, 615, voetn. 2): "though there are two departments of one and the same 
company, the company is not less the same. That this Court should be told that one 
department of the company can contract with another department of the company -
that one set of men, as members of the company, shall pay to another set of men, who 
are members of the same company, for use of that company, a certain sum of money, is 
mere idle talk"; zie ook STICKLAND, P., PITMAN, J. en CARRICK, T., The Digest. Annota
ted British, Commonwealth and European Cases, vol. 12(1), 2° Reissue, Londen, But
terworths, 1991, v0 "Contract", 18, nr. 37. 
Halsbury's Laws of Eng/and, v° Contract, 81, nr. 204 en aldaar in voetnoot 2 geciteer
de rechtspraak; Moore, Nettlefold & Co. v. Singer Manufacturing Co., (1904) 1 K.B. 
820, C.A.; 73 L.J.K.8. 457, 20 T.L.R. 366, 90 L.T. 469; All E.R. Rep., 1904-1907, 810-
812: deze case draaide rond een conflict tussen een onbetaalde verhuurder (Moore) en 
een onbetaalde huur-verkoper (Singer). Een zekere Anton had zich bij Singer via een 
systeem van huurkoop ("hire-purchase") een naaimachine aangeschaft. Daarbij was 
bedongen dat Singer op de machine beslag kon leggen in geval van achterstal van bet
aling. Anton liep echter eerst achterstal op met de betaling van zijn huishuur aan 
Moore. Deze laatste ging, krachtens de wet, over tot beslag op de naaimachine. De 
machine werd openbaar verkocht aan ... Moore zelf (waarna deze de machine opnieuw 
aan Anton ter beschikking stelde via huurkoop). Toen later Anton achterstal opliep met 
de betaling aan Singer, wilde Singer tot beslag op de naaimachine overgaan. Zowel het 
Divisional Court, als het Court of Appeal oordeelden dat de openbare verkoop ongel
dig was, "the landlord being both seller and buyer". Aldus kon Singer de naaimachine 
opeisen (zie ook The Digest, 2° Reissue, 1991, v0 "Contract", 18, nr. 42). 
Een vergelijkbaar geval is King v. England (1864), All E.R. Rep., 1861-1873, 963-964: 
hier vond evenwel geen openbare verkoop plaats. De verhuurder legde beslag op 
bepaalde goederen van de huurder en behield de goederen voor zichzelf ter voldoening 
van zijn schuldvordering. De vraag voor de Queen's Bench was, of er een koop-ver
koop had plaatsgevonden. Immers, de wetgeving (Distress for Rent Act 1690, s. 2) 
bepaalde dat de verhuurder de eigendom van de goederen mocht verkopen ten einde de 
huursom en -lasten te voldoen, maar dat de huurder eigenaar van de goederen bleef 
zolang ze niet waren verkocht, ook al bevonden de goederen zich in het bezit van de 
verhuurder. De verhuurder beweerde dat hijzelf de goederen tegen de geschatte prijs 
had gekocht. Een andere schuldeiser van de huurder, die ook op de goederen aanspraak 
maakte, betwistte dit. De Queen's Bench oordeelde dat "there was nothing like a sale" 
(voor verdere verwijzingen, zie The Digest, 2° Reissue, 1991, v0 "Contract", 18, nr. 
41). 
Zie voorts: Henderson v. Astwood, Astwood v. Cobbold, Cobbold v. Astwood [1894]] 
AC 150; 6 R 450, PC, zoals geciteerd in The Digest, 2° Reissue, 1991, v0 "Contract", 
18, nr. 39: "A man cannot sell to himself, either in his own person or in the person of 
another"; Ingle v. Richards (n° 1) (1860) 28 Beav 366; 3 LT 46; 25 JP 323; 6 Jur NS 
1178; 8 WR 697; 54 ER 406, zoals geciteerd in The Digest, 2° Reissue, 1991, v0 "Con
tract", 18, nr. 40: "A mere contract between a trustee for sale and himself to sell on the 
one hand, and buy on the other, trust property, is not a contract, which can be enforced 
( ... )". 



een geldig contract kunnen vormen, indien de beide afdelingen handelen als 
aparte juridische entiteiten en werkelijke "arm's length" transacties sluiten.294 

2. Contracting with oneself and another 

65. De beoordeling leidt tot een verschillend resultaat, wanneer de afspraak 
niet tot één enkele persoon beperkt blijft, wanneer nl. (minstens) aan één zijde 
van het contract tegelijk één of meer andere personen partij zijn. De betrokke
ne contracteert in dat geval niet uitsluitend met zichzelf, maar met zichzelf én 
één of meer anderen. Deze rechtshandeling wordt wel als een volwaardig con
tract beschouwd; zij wordt geïnterpreteerd als ware het contract louter met die 
andere persoon of personen gesloten.295 De oudere rechtspraak beschouwde 
zulke overeenkomsten als "void".296 

3. Person acting in more than one legal capacity 

66. Een tweede afwijking wordt toegestaan voor de persoon die handelt in 
twee onderscheiden hoedanigheden, bv. enerzijds voor zichzelf, privé, en 
anderzijds als vertegenwoordiger (bv. als "trustee", als "executor", als "admi
nistrator" of als "agent"), of in twee onderscheiden vertegenwoordigingshoe
danigheden. Aanvankelijk werd ook in deze situatie het contracteren met zich-
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Bremer Handelsgesellschaft mbH v. Toepfer (1980) 2 Lloyd'.v Rep., 43, CA; Halsbury'.v 
Laws (Jf England, 4° ed., Cumulative Supplement, 1, Londen, Butterworths, 1993, 919, 
§ 204. 
Halsbury 's Laws of Eng land, v° Contract, 81, nr. 204, met verwijzing naar de Law of 
Property Act 1925, section 82 en naar de rechtspraak: Ridley v. Lee ( 1935) Ch 591; All 
E.R. Rep" 526-532; Welling v Crosland 123 SE 776, 129 S Ct 127 (USA 1923). 
Bovendien bepaalt section 82 Law of Property Act, 1925: "(!) Any covenant, whether 
express or implied, or agreement entered into by a person with himself and one or 
more other persons, shall be construed and be capable of being enforced in like manner 
as if the covenant or agreement had been entered into with the other person or persons 
alone". 
Ellis v. Km (1910) 1Ch529; 79 L.J.Ch. 291; 102 L.T. 417; 54 Sol. Jo. 307; 12 Digest 
(Rep!.) 25, 24; Napier v. Williams (1911) 1 Ch 361; 80 L.J.Ch. 298; 104 L.T. 380. Zie 
ook de meer recente rechtspraak geciteerd door Waddams, S.M" The Law of Contracts, 
3° ed., Toronto, Canada Law Book Ine" 1993, 12, nr. 17, voetnoot 44 (Rye v. Rye, 
[1962]] A.C. 496 (H.L.); Thistle v. Thistle (1980), 110 D.L.R. (3d), 137 
(N.S.S.C.T.D.)). 
De term "void" kan, indien men hem wil vertalen, het best worden vertaald als "abso
luut nietig". Bedoeld wordt nl. dat de overeenkomst geen rechtsgevolgen sorteert (cfr. 
POLLOCK, F. en WINFIELD, P.H., Pollock'.v Principles of Contract, 12° ed., Londen, Ste
vens & Sons, 1946, 2, randnummer 5: "An agreement which has no legal effect is said 
to be void"). Daarnaast kan een overeenkomst ook "voidable" zijn, wat het best kan 
worden vertaald als "relatief nietig". Hiermee wordt nl. bedoeld dat een partij de keuze 
heeft tussen de nietigheid of de uitvoering van de overeenkomst (cfr. POLLOCK en WIN
FIELD, Principles <Jf Contract, 1946, 2, randnummer 6: "An agreement is said to be a 
voidable contract if it is enforceable by law at the option of the other or others"; zie 
over het onderscheid verder ibid., 6-8). 
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zelf juridisch onmogelijk geacht.297 Tegenwoordig wordt evenwel de moge
lijkheid ervan aanvaard.298 Een belangrijke case in dit verband is: Rowley, 
Holmes & Co. v. Barber and another.299 De Heer K.W. Barber was op 1 
november 1954 als 'legal executive' in dienst getreden bij een individueel 
werkende 'solicitor', G. Deze laatste overleed op 2 juli 1971. In zijn testament 
stelde G. zijn bediende Barber aan als "sole executor and trustee" en liet hij 
zijn praktijk aan Barber na. Omdat deze niet over de vereiste kwalificaties 
beschikte om de advocatenpraktijk verder te zetten, kon hij de nalatenschap 
('bequest') van de "sollicitor"-praktijk niet aanvaarden. Hij bleef echter wel in 
dienstverband verder voor de praktijk werken. Op 8 juli wierf Barber een 
andere 'solicitor' (Rowley) aan, om tijdelijk de praktijk verder te zetten, in 
afwachting van de verkoop ervan. Op 1 september 1971 verkocht hij, als 'per
sonal representative' van de overleden G., de aan de praktijk verbonden 
'goodwill' aan dezelfde Rowley. Vanaf dat ogenblik werd hij door Rowley, 
nog steeds in dezelfde functie, tewerkgesteld. In november 1972 sloot Rowley 
een 'partnership' met een andere 'solicitor', Holmes. Vanaf die datum werd 
Barber tewerkgesteld door de hieruit ontsproten 'firm', Rowley Holmes & 
Co., tot hij op 1 juli 1975 werd ontslagen. Barber vorderde dan een ontslagver
goeding berekend op basis van een voortdurende tewerkstelling van 1 novem
ber 1954 tot 1 juli 1975. De 'firm' betwistte dit op basis van de redenering dat 
de tewerkstelling was onderbroken door het overlijden van G. en dat vanaf 1 
september 1971 een nieuwe arbeidsovereenkomst was ontstaan. 
Als 'personal representative' kon hij in de tussenliggende periode niet zichzelf 
tewerkstellen, zo luidde de redenering, "since a person in his representative 
capacity could not make a contract with himself in his personal capacity". De 
Employment Appeal Tribunal gaf echter Barber gelijk, zoals in eerste aanleg 
ook de 'industrial tribunal' zetelend te Birmingham had gedaan (15 maart 
1975). Het Hof was van oordeel dat een zin uit Halsbury's Laws of England 
accuraat weergaf hoe het recht stond tegenover het voorliggende probleem: 
"where a person has different capacities, he may have power to contract in his 
representative capacity with himself as an individual". 300 Tot besluit sloot het 
Hof zich aan bij de opvatting van de 'Secretary of State for Employment', 
zeggend dat "it is(".) a correct proposition of law to say that an administrator 
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Collinson v. Lister (1855), [1843-60]] All E.R. Rep. (1053), 1056: "the union of both 
characters in Lister would have rendered it difficult to make any contract of this kind, 
which would be legal and effectual. A contract requires two parties to it, and a man in 
one character can with difficulty contract with himself in another character" (Sir John 
Romilly, M.R.) (voor verdere verwijzingen naar deze "case", zie: The Digest, 2° Reis
sue, 1991, v0 "Contract", 17, nr. 33). De betrokkene (Lister) was tegelijkertijd "execu
tor" van een "estate" en "agent" van een bank. In zijn hoedanigheid van "agent" van de 
bank had hij aan zichzelf als "executor" een lening toegestaan ten behoeve van het 
beheer van de "estate". 
Halsbury'.v Laws of Eng/and, v° Contract, 81, nr. 204; Rowley, Holmes & Co. v. Bar
ber (1977) 1 All ER, 801; (1977) 1 WLR, 371, EAT; Halsbury's Laws of England, 4° 
ed., Cumulative Supplement, i, 919, § 204. 
Employment Appeal Tribunal, 29 juli 1976, 1 All E.R., 1977, 801-806. 
Citaat door het Hof uit: 9 Halsbury's Laws of Eng/and, 4° ed., § 204. 



or personal representative may in that capacity be entitled to make an arrange
ment with himself in a different and personal capacity". 

§ 3. Het Amerikaanse recht 

1. Contracting with oneself 

67. In het Amerikaanse recht werd sedert geruime tijd aangenomen dat het 
sluiten van een contract de medewerking vereist van minstens twee partijen, 
de "promisor" en de "promisee". Zulks kwam tot uiting in de regel: "a man 
cannot contract with himself'.301 Anders gesteld: "It takes two to make a bar
gain".302 
De eerste door het American Law Institute (A.L.I.)303 opgestelde "Restate-

301 

302 

'.lOJ 

CoRBIN, A.L. en PERILLO, J.M., Corbin on Contracts. Revised Edition, I, St. Paul, Min
nesota, West Publ. Co., 1993, § 3.1, p. 312; CORBIN, A.L., On contracts (one volume 
edition), St.Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1952 (24th reprint 1988), § 55, 
p. 88, verwijzend naar de case law: Eastman v. Wright, 6 Pick. 316 (Mass. 1828); Gor
ham 's Adm'r v. Meacham's Adm'r, 22 A. 572, 63 Vt. 231, 13 L.R.A. 676 (1891); WIL
LISTON, S. en LORD, R.A., A Treatise on the Law (}f Contracts, 4° ed.,!, Rochester N.Y., 
Lawyers Cooperative Publishing, 1990, § 3.2, p. 203-204: "It is clear that there must 
be at least two parties to the making of a contract, that is, at least one on each side, for 
it is a rule of common law that no individual may contract with himself or herself' (zie 
ook de uitgebreide verwijzingen naar de rechtspraak, ibid., p. 204, voetnoot 15); WIL
LISTON, S. en THOMPSON, G.J., A Treatise on the Law of Contracts, 2° ed., I, New York, 
Baker, Voorhis & Co., 1936, § 18, p. 26; WILLISTON, S. en JAEGER, A Treatise on the 
Law (}f Contracts, 3° ed., !, Mount Kisco, N.Y., 1957, § 18, p. 32; SIMPSON, L.P., 
Handbook <Jf the Law <!f Contracts, 2° ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 
1965, 3, nr. 3: "A man cannot make an agreement with himself, for such agreement 
cannot operate to affect his legal relations with someone else"; SCHLESINGER, R.B., 
"Report on American Law / A-6 Complete or Partial ldentity of Parties", in Formation 
(}f Contracts. A Study of the Common Care of Legal Systems, SCHLESINGER, R.B. (ed.), 
1, Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications Ine., 1968, 605, die ook nog verwijst 
naar: People's Bank of Butler v. Allen, 344 Mo. 207; 125 S.W.2d. 829 (1939); In re 
State Exchange Bk. of Stryker, 126 Ohio App. 142; 159 N .E. 839 (1927). Voor andere 
rechtspraak, zie: THE AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement Contracts, 2d, [, St. Paul, 
Minnesota, ALI Publishers, 1981, § 9, Reporter's Note to Comment b, p. 27. 
CORBIN, A.L. en PERILLO, J.M., o.c., I, 1993, § 3.1, p. 311. 
Deze organisatie, die werd opgericht op 23 februari 1923, bestaat uit eminente juristen 
(magistraten, advocaten, deans van Law Schools, enz.). Zij heeft tot doel "to promote 
the clarification and simplification of the law and its better adaptation to social needs, 
to secure the better administration of justice and to carry on scholarly and scientific 
legal work" (LEWIS, W.O., "Introduction", Restatement of the law of Contracts as 
adopted and promulgated by the American Law lnstitute, vol. 1, St. Paul, A.L.l. Publis
hers, 1932, p. viii). 
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ment"304, de Restatement of the Law, Contracts verklaarde dan ook in 1932: 
"There must be at least two parties in a contract, but may be any greater num
ber"305 en: "It is not possible under existing law for a man to make a contract 
with himself'. 306 Een persoon kan met zichzelf geen overeenkomst sluiten, 
noch tegen zichzelf een vordering hebben. 307 Die onmogelijkheid om met 
zichzelf te contracteren impliceerde aanvankelijk dat de transactie als "void" 
werd beschouwd.308 

68. In de praktijk bleek deze sanctie echter te streng. Uit concrete cases 
bleek dat behoefte bestond aan een meer gematigde, meer flexibele regeI.309 

Gepleit werd voor een relatieve nietigheid ("voidable") als sanctie, gekoppeld 
aan de mogelijkheid voor de partij in wiens belang de nietigheid zou kunnen 
worden uitgesproken, om de transactie -desgewenst- te bekrachtigen.310 
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Binnen de A.L.1. was men van oordeel dat een eerste stap om het recht te verduidelij
ken en te vereenvoudigen, moest bestaan in "an orderly restatement of the common 
law", waarbij dit laatste begrip niet enkel de "case law" omvatte, maar ook de regels 
ontstaan uit de toepassing van "statute law" (LEWIS, W.D" o.c., viii-ix). De door de 
A.L.I. gerealiseerde Restatements vormen aldus zeer hoogstaande en invloedrijke pri
vate codificaties van het vigerende Amerikaanse recht op een aantal domeinen (o.m. in 
casu op het vlak van het contractenrecht). Zij zijn bedoeld om het werk van de rechter 
(analyse van precedenten) te vergemakkelijken, doch zonder bindend te zijn voor de 
rechter. 
Over de betekenis van zulke Restatements, zie o.m.: BANDER, E.J., BAE, F. en DOYLE, 
FR., Searching the Law, New York, Transnational, 1987, 204-205; LEWIS, W.D., o.c., 
xi-xii; Lewis, W.D., "History of the American Law Institute and the First Restatement 
of the Law. 'How We Did It'", in Restatement in the Courts. Permanent Edition, St. 
Paul, Minnesota, ALI Publishers, 1945, 1 e.v., bijz. 19-21; FRANKLIN, M., "The Histo
rie Function of the American Law Institute: Restatement as Transitional to Codifica
tion", 47 Harv.L.Rev., 1934, 1367 e.v., bijz. p. 1373 waar de auteur stelt dat de Restate
ments tot een echte breuk met de Engelse receptie leiden: "The function of the Institute 
is to liquidate the English reception with its judge monopoly, and to clear the way for 
codification resting upon a forma! base of legislation"; TUNC, A. en TUNC, S" Le droit 
des Etats-Unis d'Amérique. Sources et techniques, Parijs, Dalloz, 1955, 344 e.v.; UNI
KEN VENEMA, C.AE., Van common law en civil law. Inleiding tot het Anglo- Ameri
kaanse recht in vergelijking met het Nederlandse, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 25 
(""prima facie statement of the law"). 
AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law, Contracts, § 15, p. 17. 
AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement <!f the Law, Contracts, § 15, comment a, p. 17. 
Voor toepassingen in de rechtspraak, zie o.m. de cases geciteerd in Restatement in the 
Courts. Permanent Edition, St. Paul, Minnesota, ALI Publishers, 1945, p. 335, § 15; 
Restatement in the Courts, 1965 Supplement, p. 461, § 15; Restatement in the Courts, 
1967 Supplement, p. 118, § 15; Restatement in the Courts, 1974-1975 Supplement, 
p. 41, § 15; Restatement in the Courts, 1976 Supplement, p. 23, § 15. 
17 C.J.S. Contracts § 26, p. 629. 
Restatement, Contracts, § 15, ill. 2, p. 18. 
Zie CALAMARI, J.D. en PERILLO, J.M., The Law <>f Contracts, 2° ed., St. Paul, Minneso
ta, West Publishing Co., 1977, § 8-16, p. 256-257, die een reeks voorbeelden geven 
van gevallen waarin zij een soepeler regeling aangewezen achten. 
Ibid. - Als criteria bij de beoordeling suggereren CALAMARI en PERILLO o.m. het.fair of 
unfair karakter van de transactie, het al dan niet bestaan van een belangenconflict, de 
belangen van de betrokken partijen. 



Recenter wordt dan ook op de vraag of men met zichzelf kan contracteren, een 
meer genuanceerd en gedifferentieerd antwoord geformuleerd, o.m. in de in 
1981 voltooide Restatement of the Law Second, Contracts 2d. 311 Weliswaar 
vereist het ontstaan van een contract in beginsel nog steeds de betrokkenheid 
van ten minste twee partijen312: de "promisor" gaat een verbintenis ("promi
se") aan tegenover de "promisee".313 
Het contracteren met zichzelf ("promise to oneself') wordt evenwel niet meer 
als een absolute onmogelijkheid beschouwd, doch als een gegeven waaraan 
het recht geen rechtsgevolgen verbindt - en ook niet moet verbinden omdat 
elk praktisch nut ontbreekt: "In one sense a person can make a promise to 
himself, but the law does not provide remedies for breach of such promi
ses" .314 In enkele gevallen erkent de Restatement de juridische mogelijkheid 
om tegelijk de beide hoedanigheden van "promisor" en "promisee" te vervul
len, met name wanneer men contracteert met zichzelf en een of meer andere 
personen (zie hieronder, punt 2) en wanneer men met zichzelf contracteert in 
twee verschillende hoedanigheden (vertegenwoordiging) (zie hieronder, punt 
3). 

2. Contracting with oneself and another 

69. Wanneer een persoon (A) een contract sluit met een groep van personen 
waaronder hijzelf (A) en één of meer andere personen, dan wordt zulks als 
rechtsgeldig erkend, ook al fungeert A tegelijk als "promisor" en "promisee". 
Onder Common Law waren dergelijke contracten nochtans niet juridisch 
afdwingbaar.315 "Equity" daarentegen kende voor het eerst aan zulke contrac
ten rechtsgevolgen toe, met name aan een contract tussen een partnership, d.i. 
een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, en één van haar partners316 en 
aan een contract tussen een "club", eveneens zonder rechtspersoonlijkheid, en 
één van de clubleden.317 

De rechtsleer keurde deze rechtspraak goed, voornamelijk omwille van het 
ongelukkige resultaat dat men zou bekomen door het strikt doortrekken van de 
regel dat men niet met zichzelf kan contracteren. 
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312 
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314 
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AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law Second, Contracts 2d, St. Paul, 
Minnesota, ALI Publishers, 1981, 3 volumes. 
Restatement, Contracts 2d, § 9: "There must be at least two parties to a contract, a 
promisor and a promisee, but there may be any greater number" (vol. 1, p. 26). 
Deze begrippen worden gedefinieerd in Restatement, Contracts 2d, § 2 (vol. 1, p. 8). 
Restatement, Contracts 2d, § 9, comment a (vol. 1, p. 26). 
Restatement, Contracts 2d, §Il, comment b (vol. 1, p. 30); cfr. 17 C.J.S. Contracts § 
26, p. 629 en de vele daar in voetnoot 8 aangehaalde cases (met aanvullende verwijzin
gen in de "Cumulative Annual Pocket Parts"). 
Forsyth v. Butler, 152 Cal. 396, 93 P. 90 (1907), geciteerd door CALAMARI en PERILLO, 
o.c.,§ 8-17, p. 257 en door CORBIN en PERILLO, o.c., 1, 1993, § 3.1, p. 313. 
Anderson v. Amidon, 114 Minn. 202, 130 N.W. 1002, 34 L.R.A., N.S., 647 (1911), 
geciteerd door CALAMARI en PERILLO, o.c" § 8-17, p. 257. 
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De transactie wordt als het ware opgesplitst in twee delen: enerzijds een 
gedeelte van zuiver contracteren met zichzelf, anderzijds een gedeelte van zui
ver contracteren met één of meer anderen. Aan het eerste gedeelte worden 
geen rechtsgevolgen toegekend, het tweede maakt van de transactie een wer
kelijk contract: "An individual whose name appears on both sides of a contract 
transaction is not contracting with himself; he is merely contracting with the 
others. He gets no rights against himself and owes himself no duties; neither 
law nor equity ever recognized such relations. His rights and duties with 
respect to the others are determined just as their rights and duties are determi
ned". 318 

70. Zulks wordt bevestigd in de Restatement, Contracts, § 17 en in de Resta
tement, Contracts 2d, § 11. Deze officieuze codificatie bepaalt: "A contract 
may be formed between two or more persons acting as a unit and one or more 
but fewer than all of these persons acting either singly or with other persons". 
De vereniging van de dubbele hoedanigheid van "promisor" en "promisee" in 
dezelfde persoon (of zelfs personen) verhindert dus niet het ontstaan van 
rechtsgevolgen, op voorwaarde dat aan één van beide of aan beide zijden van 
het contract één of meer andere personen mede optreden om het contract te 
sluiten.319-320 

Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat § 17 resp. § 11 de juridische 
mogelijkheid betreffen om de beide hoedanigheden van "promisor" en "pro
misee" in zich te verenigen, waardoor het tot stand komen van een contract 
niet a priori onmogelijk is. Geen van beide bepalingen laten zich in met de 
vraag naar de rechtsgeldigheid ("rightfulness") van een concrete overeen
komst. Zo zal o.m. rekening moeten worden gehouden met de mogelijke aan-
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CORBIN, en PERILLO, o.c., 1, 1993, § 3.2, p. 314; CORBIN, o.c., 1952, § 55, p. 88-89. 
Schematisch zou men deze regel als volgt kunnen voorstellen: 

AB-A,B: niet geldig AB-A,C: geldig 
AB-A,B,C: niet geldig AB-A: geldig 

ABC-A: geldig 
ABC-AB: niet geldig ABC-A,B: geldig 

ABC-A,B,D: geldig 
ABC-A,B,C,D: niet geldig 

De letters A B C D ... in dit schema verwijzen naar personen. Zijn de letters door een 
komma van elkaar gescheiden, dan gaat het om personen die afzonderlijk, individueel 
optreden (bv. A,B,C). Staat er geen komma, dan gaat het om personen die gezamenlijk 
handelen als een "unit". 
De wetgever in de Canadese deelstaat Ontario heeft een vergelijkbare regeling uitge
vaardigd: section 6 van de Mercantile Law Amendment Act, zoals vermeld door WAD

DAMS, S.M., The Law of Contracts, 3° ed., Toronto, Canada Law Book Ine., 1993, 12, 
nr. 17, tekst en voetnoot 4 7. 



wezigheid van belangenconflicten ("self-dealing")321 of van wilsgebreken.322 

Hoe dan ook, de transactie zal niet "void" zijn, maar "voidable"; het contract 
zal bestaan en afdwingaar zijn, tenzij de beschermde partij verkiest de over
eenkomst te laten vernietigen. 

3. Person acting in more than one legal capacity 

71. Eén en dezelfde persoon kan bij het sluiten van een contract ook tegelijk 
als "promisor" en "promisee" fungeren, wanneer hij optreedt in twee (of 
meer323) onderscheiden hoedanigheden. 
De oudere rechtspraak leek, omwille van haar strenge formulering, ook hier 
het contracteren met zichzelf te verbieden: "lt is a first principle that, in whate
ver different capacities a person may act, he can never contract with himself, 
nor maintain an action against himself. He can in no form be both obligor and 
obligee".324 De rechtsleer zat op dezelfde golflengte. Volgens WILLISTON e.a. 
was het ongeoorloofd resp. onmogelijk voor een en dezelfde persoon om han
delend in twee onderscheiden hoedanigheden met zichzelf een contract te slui
ten: "There must be at least two parties to the making of a contract( ... ). Even 
where a man is acting in more than one capacity, as where he is trustee, execu
tor or partner, it is not permissible for him to deal with himself in another 
capacity. It is not possible for him to do so in informal contracts as this fails to 
meet the fundamental requirements of such contracts".325 

Het is dan ook logisch dat de Restatement of the Law, Contracts een gelijkaar
dige onmogelijkheid formuleerde: "It is not possible under existing law for a 
man to make a contract with himself ( ... ). Even though a man has different 
capacities, as for instance as trustee, as executor, as partner, as an individual, it 
is impossible as matter of substantive law for him by his own individual will 
or expressions to contract with himself'.326 
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:122 

:124 

:125 

:126 

Cfr. Restatement, Contracts 2d, § 11, comment a: "Self-dealing may render a contract 
voidable" (vol. 1, p. 29). 
Cfr. Restatement, Contracts, § 17, comment b: "In particular cases such a contract 
might be voidable for fraud or for other reasons". Zie ook: CORBIN en PERILLO, o.c., 1, 
1993, § 3.2, p. 313-314: "lt may well be that an agreement made in this way should be 
subjected to severe scrutiny in the search for fraud and illegality. Yet the mere fact that 
the agreement purports to be made between the unincorporated association and one of 
its members does not in itself prove either fraud or illegality". 
Bijvoorbeeld als privé-persoon, als "executor" van andermans "estate" en als "presi
dent" van een venootschap (zie het voorbeeld bij CALAMARI en PERILLO, o.c" § 8-16, 
p. 256-257: de Heer Jones verkoopt uitrustingsgoederen uit de "estate" waarvan hij de 
"executor" is, aan de vennootschap waarvan hij de "president" is. Bovendien stelt hij 
zich persoonlijk borg voor de betaling van de prijs). 
Eastman v. Wright, 6 Pick 316 (Mass. 1828); Gorham's Adm'r v. Meacham's Adm'r, 
22 A. 572, 63 Vt. 231, 13 L.R.A. 676 (1891). Zie ook de rechtspraak geciteerd in 17 
C.J.S. Contracts § 26, p. 630, voetnoot 9. 
WILLISTON en THOMPSON, o.c" 2° ed., 1, 1936, § 18, p. 26; WILLISTON en JAEGER, o.c., 
3° ed., 1, 1957, § 18, p. 32. Cfr. met iets meer nuances: WILLISTON en LORD, o.c., 4° 
ed., 1, 1990, § 3.2, p. 204. 
Restatement, Contracts, § 15, comment a, p. 17; zie ook ill. 2, p. 18. 

81 



72. Ook hier werd de sanctie, die erin bestond de transactie als "void" te 
beschouwen, te streng bevonden en werd gepleit voor een meer aangepaste 
sanctie: "voidability". Het contract zou niet louter op grond van een principië
le onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren ongeldig mogen zijn, doch 
vernietigbaar omwille van het (mogelijk) aanwezige belangenconflict.327 

De Restatement 2d of Contracts gaat, zij het voorzichtig, meer in deze rich
ting: "One person may have different capacities, as for instance as trustee, as 
executor, as partner, and as individual. If he purports to make a promise in one 
capacity to himself in another capacity, there may be legal consequences".328 

Volgens CORBIN en PERILLO heeft men lang de onmogelijkheid om met zich
zelf te contracteren te zeer veralgemeend. Men heeft onvoldoende rekening 
gehouden met "the whole universe of human behavior".329 Om de mogelijk
heid van dergelijke contracten te bepleiten, argumenteren zij dat zowel "cor
porate entities" als "human beings" kunnen optreden in meer dan één "legal 
capacity" en dus meer dan één "legal personality" zouden kunnen hebben. Het 
zou dan mogelijk zijn dat die ene persoon met zichzelf contracteert in onder
scheiden hoedanigheden. 330 

In Corpus Juris Secundum luidt de oplossing dat "(a) fiduciary acting in his 
representative capacity is a different person for juridical purposes from the 
same person in his individual capacity".331 

Een gelijkaardige problematiek doet zich voor bij afspraken gemaakt tussen twee 
afdelingen of divisies van éénzelfde onderneming.332 

§ 4. Rechtstheoretische verklaring 

73. In het Anglo-Amerikaanse recht werd nauwelijks333 de rechtstheoretische 
vraag onderzocht waarom een contract met zichzelf al dan niet mogelijk zou 
zijn. 
Volgens CORBIN en PERILLO is de regel dat men niet met zichzelf kan contrac
teren "a mere truism if we have first defined contract as requiring the existence 
of legal rights and duties. If we define a legal relation as a relation existing 
between persons, it is obvious that there must be at least two persons for such 
a relation to exist".334 Deze verklaring voldoet niet. Immers, dat een overeen-
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CALAMARI en PERILLO, o.c.,§ 8-16, p. 256-257. 
Restatement Contracts 2d, § 9, Comment b, p. 26. 
CORBIN en PERILLO, o.c., 1, 1993, § 3.1, p. 312. 
CORBIN en PERILLO, o.c., 1, 1993, § 3.1, p. 312-313. 
LUDES, F.J. en GtLBERT, H.J. (ed.), Corpus Juris Secundum, vol. 89, St. Paul, Minneso
ta, West Publ. Co., 1955 (+ Cumulative Annual Pocket Parts), v0 "Trusts",§ 3, p. 715 
en daar geciteerde rechtspraak. Adde: Barry v. Barry, 579 S.W. 2d (136) 140. 
Zie bv. CALAMARI-PERILLO, o.c., 257. 
PoPESCO-RAMNICEANO zegt zelfs "jamais", wat zeker in het heden niet meer helemaal 
juist is, ofschoon zowel aantal als omvang van de hieraan gewijde beschouwingen zeer 
beperkt is (POPESCO-RAMNICEANO, R., De la représentation dans les actesjuridiques en 
droit comparé, Parijs, Duchemin, 1927, p. 585). 
CORBIN en PERILLO, o.c.,!, 1993, § 3.1, p. 312. 



komst een relatie veronderstelt, heeft te maken met de inhoud van de overeen
komst: verbintenissen worden tot stand gebracht tussen twee personen. Zulks 
betekent niet noodzakelijk dat ook voor de vorming van het contract twee per
sonen zouden nodig zijn. De wijze van totstandkoming van het contract heeft 
FRIED voor ogen wanneer hij schrijft: "Promises - and therefore contracts -
are fundamentally relational; one person must make the promise to another, 
and the second person must accept it".335 Elders formuleren ook CüRBIN en 
PERILLO dit argument: "lt takes only one to make a promise, but there must be 
another one to whom the promise is made. For any executory contract, there 
must be at least two parties, a promisor and a promisee".336 

74. Voor het overige moet men zich tevreden stellen met enkele auteurs die 
wel het onderscheid opmerken tussen een rechtspolitieke, beleidsmatige 
beoordeling (het contract is ongeldig omwille van bepaalde kenmerken of 
aspecten die men afkeurt) en een rechtstheoretische beoordeling (het maken 
van een contract is onmogelijk), zoals met name TIFFANY en PüWELL: "It is 
sometimes said that a person cannot become agent in a transaction where he 
has an interest or a duty which is adverse to that of his principal. Thus it is 
said that a person cannot act as agent in buying his own goods, and that at a 
sale made for his principal he cannot become the buyer. But while an agent 
will not be permitted to assume a position in which his interest is antagonistic 
to that of his principal, and if he does so the principal may disaffirm the trans
action, adverse interest does not incapacitate the agent".337 

75. De rechtspolitieke vraag wordt in de rechtspraak en in de rechtsleer wel 
dikwijls gesteld: is de rechtshandeling van bv. een "agent" met zichzelf toe
laatbaar, geoorloofd? Uit dit laatste werd door RANKE afgeleid dat het Anglo
Amerikaanse recht dergelijke rechtshandelingen vanuit rechtstheoretisch oog
punt impliciet als mogelijk zou erkennen, omdat de rechtstheoretische vraag 
logischerwijze aan de rechtspolitieke vraag voorafgaat en dus de behandeling 
van het rechtspolitieke probleem de erkenning van de rechtstheoretische 
mogelijkheid vóóronderstelt: "Die begriffliche Anerkennung dieser Geschäfte 
ergibt sich aber daraus, daB man in Rechtsprechung und Literatur Erwägungen 
rechtspolitischer Art hinsichtlich der Zulässigkeit derartiger Rechtsgeschäfte 
eines Agent angestellt hat. Die Überlegung, ob im Einzelfall ein Insichge
schäft wegen der zu groBen Gefahr einer Benachteiligung des Principal für 
unzulässig erklärt werden muB, setzt zunächst logisch voraus, daB solche 
Geschäfte nicht den bekannten Rechtsbegriffen widersprechen; alle bei einzel
nen Selbstkontrahierungsfällen angestrengten rechtspolitischen Betrachtungen 
enthalten stillschweigend die Grundvoraussetzung der begrifflichen Möglich-

335 FRIED, Ch., Contract as Promise. A Theory of Contractual Obligation, Cambridge, 
Massachusetts, 1981, 45. 
o.c., 1, 1993, § 3.1, p. 311. 
TIFFANY, F.B. en POWELL, R.R.B" Handbook of the Law of Principal and Agent, 2° ed., 
St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1924, 192-193, § 76 (cursivering toege
voegd, Ph.E.). 
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keit dieser Geschäfte".338 Met deze - eerder pragmatische - conclusie kan 
gedeeltelijk worden ingestemd: wanneer men in een concreet geval beoordeelt 
of een overeenkomst aanvaardbaar of geldig is, dan impliceert dit dat men 
voorafgaandelijk erkent dat een overeenkomst bestaat, m.a.w. dat de rechts
handeling juridisch concipieerbaar is. Anderzijds moet de beoordeling worden 
genuanceerd, in de mate dat zij uit het oog lijkt te verliezen dat - weliswaar 
meer in het verleden dan in het heden - volgens bepaalde rechtspraak en 
rechtsleer de "self-dealing" van een "agent" als een rechtstheoretische onmo
gelijkheid werd beschouwd. Het Anglo-Amerikaanse recht kwam echter dien
aangaande niet tot een systematische, diepgaande theorie; de onmogelijkheid 
werd veeleer geponeerd dan gefundeerd. Op het eerste zicht wekt zulks geen 
verwondering, gelet op de sterke casus-gerichtheid van de Anglo-Amerikaanse 
juridische traditie.339 Doch ook in een specifieke casus gebiedt de juridische 
logica dat als eerste vraag wordt gesteld, de vraag naar de juridische mogelijk
heid of concipieerbaarheid van de betrokken handeling. 
Werd deze vraag niet gesteld, omdat men ze niet wilde stellen of omdat men 
het probleem niet zag, of werd de vraag wel gesteld, maar slechts impliciet 
beantwoord? Dit laatste lijkt het geval te zijn. Uit de oudere rechtspraak en 
rechtsleer blijkt immers, zoals hiervoor vermeld, dat het contract met zichzelf 
soms als een rechtstheoretische onmogelijkheid werd beschouwd. Dit betekent 
dat men het probleem wel degelijk kende, dat de vraag wel degelijk werd 
gesteld. Blijkbaar werd in die gevallen de vraag ook expliciet beantwoord, zij 
het zonder dit antwoord verder theoretisch te onderbouwen, terwijl in andere, 
vooral latere gevallen de vraag slechts impliciet (en in de omgekeerde zin) 
werd beantwoord door onmiddellijk het in de juridische logica daaropvolgen
de probleem te behandelen. 

H. BESLUIT 

76. In dit eerste hoofdstuk werd duidelijk dat in beginsel één en dezelfde 
persoon handelend in één enkele hoedanigheid niet met zichzelf een contract 
kan sluiten. De twee partijrollen, de hoedanigheden van schuldeiser en schul
denaar vermengen zich in de ene persoon. Slechts één persoon en dus één wil 
treedt in werking, zodat de voor de vorming van een overeenkomst essentiële 
wilsovereenstemming ontbreekt. Als zodanig is deze onmogelijkheid verwant 
met de regel dat door schuldvermenging de beide schuldvorderingen teniet
gaan en met andere principiële "onmogelijkheden", zoals de (zij het niet meer 
unaniem aanvaarde) onmogelijkheid om jegens zichzelf aansprakelijk te zijn 
en de onmogelijkheid om op zijn eigen goed een zakelijk recht te bezitten of te 
vestigen. 
Nochtans werd, aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse, vastgesteld 
dat deze "onmogelijkheden" wellicht niet zo absoluut zijn als men zou den-
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HANKE, R., Das Selbstkontrahieren des Stellvertreters im französischen und anglo
amerikanischen Recht verglichen mit dem deutschen Recht, Diss., Münster, 1966, 117. 
Cfr. in deze zin: BADR, G.M., "The Agent's Contract with Himself: With Special Refe
rence to Islamic Law", 30 Am.J.Comp.L., 1982, p. 255. 



ken. Zo werd met name vastgesteld dat het Duitse recht, onder bepaalde voor
waarden, de mogelijkheid van "Rechte an eigener Sache" erkent. Dit kon 
meteen verantwoorden dat de vraag zou worden gesteld of wellicht ook de 
onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren zou kunnen of moeten worden 
gerelativeerd. 

77. Een analyse van de rechtspraak en (vooral) de rechtsleer in enkele landen 
waar het burgerlijk recht wordt gedomineerd door de Code civil, nadien 
getoetst aan het Duitse en het Anglo-Amerikaanse recht, bracht in hoofdzaak 
twee benaderingen aan het licht: ofwel werd, al dan niet bewust, het rechts
theoretische probleem van de mogelijkheid om met zichzelf te contracteren 
genegeerd, ofwel werd gezocht naar een verantwoording van de mogelijkheid 
ervan in een aantal situaties waarin zulks wenselijk werd geacht. Hoe dan ook, 
bleek dat de onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren verre van abso
luut was. 
Van de uiteenlopende theorieën die werden ontwikkeld en verdedigd ter ver
antwoording van de mogelijkheid om in bepaalde gevallen met zichzelf te 
contracteren, bleek geen enkele theorie absolute voldoening te geven. De theo
rie gebaseerd op de rechtsfiguur van de rechtstreekse vertegenwoordiging ver
schafte de meest gefundeerde verantwoording: de vertegenwoordiger. Hoewel 
beide wilsuitingen worden verricht door deze ene persoon en de wilsovereen
stemming tot stand komt binnen deze ene persoon, kan toch worden aangeno
men dat een meerzijdige rechtshandeling wordt gesteld die contractuele ver
bintenissen creëert, m.a.w. dat een overeenkomst tot stand wordt gebracht. Er 
zijn wel degelijk twee wilsuitingen en er is wel degelijk een wilsovereenstem
ming. Het bijzondere is evenwel dat door de rechtsfiguur van de vertegen
woordiging, de wil van de vertegenwoordiger in de plaats treedt van de wil 
van de vertegenwoordigde. Ook voor het Duitse recht volgt de meerderheids
opvatting deze theorie. 
Deze theorie kon echter geen verklaring geven voor andere rechtsverhoudin
gen waarbij een persoon met zichzelf contracteert, met name de gevallen van 
middellijke vertegenwoordiging, waarbij volgens de heersende (hoewel door 
sommigen bestreden) opvatting geen rechtstreekse toerekening aan de 
opdrachtgever plaats vindt, en de gevallen waarin een persoon titularis is van 
twee (of meer) vermogens en tussen deze vermogens onderling verbintenissen 
tot stand brengt. 

78. Voorgesteld werd de problematiek op te lossen door een ruimer criterium 
te formuleren en aldus de onmogelijkheid om met zichzelf te contracteren 
enigszins te relativeren. De mogelijkheid om met zichzelf te contracteren kan 
worden aanvaard, wanneer de enig optredende persoon het contract sluit in 
twee onderscheiden hoedanigheden waarbij hij optreedt voor rekening van een 
ander (een andere persoon of een ander vermogen) of in ieder geval in het 
belang van een ander. Het uiteindelijke resultaat is dan toch dat de wederzijdse 
verbintenissen twee onderscheiden personen of vermogens treffen, zodat 
finaal toch geen schuldvermenging optreedt. In het Anglo-Amerikaanse, en 
dan vooral het Engelse, recht wordt de problematiek op vergelijkbare wijze 
opgelost, nl. door de mogelijkheid van het contracteren met zichzelf te aan-
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vaarden wanneer een persoon optreedt "in more than one legal capacity". 

79. Met de erkenning van de mogelijkheid van het "contract met zichzelf' 
o.m. wanneer een persoon als vertegenwoordiger optreedt, is nog niets gezegd 
over de geldigheid. De vertegenwoordiger kan met zichzelf in een andere hoe
danigheid contracteren. Of hij dit ook mag, wordt hierna verder onderzocht. 
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HOOFDSTUK II 

HET CONTRACTEREN MET ZICHZELF 
IN HET GEMEENRECHTELIJK 

VERTEGENWOORDIGINGSRECHT 



A. INLEIDING. ORIËNTATIE VAN HET ONDERZOEK 

80. Nu werd vastgesteld dat het contracteren met zichzelf, door een verte
genwoordiger handelend in twee onderscheiden hoedanigheden, in beginsel 
concipieerbaar of juridisch mogelijk is, dient te worden onderzocht of het 
recht zulk optreden als geoorloofd, als rechtsgeldig beschouwt. Aan dit optre
den in twee onderscheiden hoedanigheden bij dezelfde rechtshandeling zijn 
immers geregeld tegenstrijdige belangen verbonden. Daardoor bestaat het 
gevaar dat de vertegenwoordiger de belangen van de vertegenwoordigde niet 
optimaal zal behartigen, bv. omdat hij persoonlijke belangen heeft die met zijn 
plichten als vertegenwoordiger in conflict komen, of omdat hij ook de belan
gen van een andere persoon moet behartigen. 340 

81. Zoals o.m. DEMOGUE aantoont, is het gevaarlijk om aan de wil die bij 
dergelijke belangenconflicten tot uiting wordt gebracht onvoorwaardelijk 
dezelfde rechtsgevolgen te verbinden die er in normale omstandigheden aan 
worden verbonden.341 De macht die de met zichzelf contracterende vertegen
woordiger bezit om langs beide zijden van de rechtshandeling de voorwaarden 
te bepalen, onderscheidt dergelijke rechtshandeling van een "normale" opera
tie tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen die "at arm's length" onder
handelen en (al dan niet) tot een akkoord komen. 
De menselijke natuur zou, in doorsnee, typisch, met zich meebrengen dat het 
voor een persoon die met zulk een belangenconflict tussen een vreemd belang 
dat hij dient te behartigen en zijn eigen belang wordt geconfronteerd, moeilijk 
zoniet onmogelijk zou zijn om daarbij fair te handelen.342 Het belangencon
flict brengt de onafhankelijke en onpartijdige (onbevangen) beoordeling van 
de zaak door de vertegenwoordiger in het gedrang.343 Bewust of onbewust zal 
hij in vele gevallen geneigd zijn de voor hem persoonlijk gunstigste beslissing 
te nemen of handeling te stellen. 344 

Zelfs wanneer de vertegenwoordiger aan zichzelf tegen de marktprijs goede
ren van de vertegenwoordigde verkoopt, is het gevaar van benadeling niet uit-
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Cfr. de uitspraak van Lord Herschell in de zaak Bray v. Ford, 18 december 1895, 
[1895- 1899]) All E.R., (1009), p. 1011. Volgens Lord Herschell is het verbod voor de 
"fiduciary" om zich in een positie te begeven waarin een conflict ontstaat tussen zijn 
belangen en zijn verplichtingen, gebaseerd op "the consideration that, human nature 
being what it is, there is a <langer, in such circumstances, of the person holding a fidu
ciary position being swayed by interest rather than by duty, and thus prejudicing those 
whom he was bound to proleet". 
DEMOGUE, R., Les Notions Fondamentales du Droit privé. Es.mi critique, Parijs, Rous
seau, 1911,p.309. 
BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., St. Paul (Minnesota), West Publ. Co., 1987, § 95, p. 342; 
BoGERT, G.G. en BoGERT, G.T., The Law (){Trusts and Trustees, 2° ed., Sections 511-
550, St. Paul (Minnesota), West Publishing Co., 1993, § 543, p. 227. 
BoGERT, G.G. en BoGERT, G.T., The Law (){Trusts and Trustees, 2° ed., Sections 511-
550, St. Paul (Minnesota), West Publishing Co., 1993, § 543, p. 218: "This conflict (of 
interests) prevents the trustee from exercising an independent and disinterested judg
ment on behalf of the trust". 
BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 342; BOGERT/BOGERT, The Law (}f Trusts 
and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 227. 
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gesloten, nl. in de mate dat de vertegenwoordiger over informatie beschikt 
waaruit blijkt dat de marktprijs met zekerheid of met grote waarschijnlijkheid 
in de nabije toekomst zal veranderen,345 of weet dat de marktprijs niet correct 
de waarde van de goederen weerspiegelt. 

82. Nochtans kan niet worden uitgesloten dat zulk een rechtshandeling, 
ondanks de tegenstrijdigheid van belangen, voordelig, interessant of zelfs 
noodzakelijk is voor de vertegenwoordigde. Ook zal een deel van de vertegen
woordigers niet alleen zijn uiterste best doen maar er ook in slagen om plichts
bewust en altruïstisch op te treden. Tenslotte leidt niet elk deloyaal gedrag tot 
schade of benadeling van de vertegenwoordigde.346 Om die redenen legt het 
recht in beginsel geen absoluut verbod en geen absolute nietigheidssanctie 
op.347 

83. De vraagstelling oriënteert derhalve de studie naar het onderzoek of in 
het gemene recht i.v.m. de lastgeving, dan wel in het gemeenrechtelijk verte
genwoordigingsrecht een algemene regel of bijzondere regels aangaande 
belangenconflicten bestaan. 

B. ERKENNING VAN EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
DAT DE LASTHEBBER VERBIEDT ALS TEGENPARTU 
VAN ZIJN LASTGEVER OP TE TREDEN 

§ 1. Afwezigheid van een algemene regel m.b.t. contracteren met 
zichzelf of optreden als wederpartij in het Burgerlijk Wetboek 

84. Zoals hoger vermeld, formuleert het Burgerlijk Wetboek (de Code civil) 
als zodanig geen algemene regel m.b.t. belangenconflicten in de persoon van 
de lasthebber of de vertegenwoordiger. 
Wel zijn in het Burgerlijk Wetboek en in andere wetten specifieke bepalingen 
opgenomen die het optreden als wederpartij reglementeren. Naast art. 450 en 
1596 B.W. werden o.m. ook art. 75bis van het Wetboek van Koophandel en 
art. 60 Venn.W. (versie van 1873) geciteerd.348 

§ 2. Erkenning van een algemeen rechtsbeginsel dat de lasthebber 
verbiedt als tegenpartij van zijn lastgever op te treden 

85. Uit de verscheidene specifieke regelingen werd en wordt een algemene 
regel afgeleid die inhoudt dat het een lasthebber in beginsel verboden is om 
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RIDDALL, J.G., The Law o_fTrusts, 4° ed" Londen, Butterworths, 1992, p. 335. 
BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 342. 
RIDDALL, J.G., The Law of Trusts, 4° ed., 1992, p. 335. 
DE PAGE, H" Traité, Il, 3° ed., 1964, p. 412, nr. 448; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
Traité, V, 2° ed., 1975, p. 410, nr. 411. 



zelf de wederpartij van de lastgever te worden. De uiteenlopende wettelijke 
bepalingen - en in de eerste plaats art. 1596 B.W. - worden beschouwd als 
toepassingen van de algemene regel dat de lasthebber (vertegenwoordiger) 
niet als tegenpartij mag optreden in het contract dat hij namens de lastgever 
(vertegenwoordigde) moet sluiten.349-350 Vooral DE PAGE heeft in dit verband 
belangrijk werk verricht. Kan men de erkenning als algemeen rechtsbeginsel 
in Belgë in belangrijke mate aan het werk van DE PAGE toeschrijven351 , dan 
was zijn analyse toch niet geheel nieuw. In de vorige eeuw werd bv. dezelfde 
zienswijze reeds vertolkt door ARNTZ: "(".)il ne faut pas considérer (c)es pro
hibitions ( ... )comme dérogatoires au droit commun. Elles sont établies en par
tie comme conséquences d' au tres principes généraux de droit, en partie pour 

:149 

:151 

DE PAGE, H" Traité, II, 2° ed., 1940, p. 406, nr. 448; 3° ed" 1964, p. 412, nr. 448; 
Traité, IV, 2° ed" I943, p. 101, nr. 68; 3° ed" 1972, p. 99-100, nr. 68; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R" Traité, V, 1° ed" 1941, p. 406, nr. 411; 2° ed" 1975, p. 410-411, nr. 411; 
DEKKERS, R" Handboek Burgerlijk Recht, 2° ed" Il, p. 719, nr. 1278; RENARD, CL" 
VIEUJEAN, E. en HANNEQUART, Y" Les Novelles, Droit civil, t. IV, Théorie générale des 
obligations, La notion d'obligation. La formation des contrats et la capacité des par
ties contractantes, Brussel, Larcier, 1957, p. 78, nr. 65; DECKERS, F. en DE FAYS, P.-E" 
Répertoire Notarial, t. IX, Principaux contrats usuels, Livre VII, Le mandat, Brussel, 
Larcier, ( 1970) bijgewerkt tot 1 januari 1979, p. 35, nr. 39; PAULUS, C. en BOES, R" 
Lastgeving, in A.P.R" Gent, Story-Scientia, 1978, p. 95, nr. 148; SIMONT, L" DE GAVRE, 
J. en FoRIERS, P.-A., "Examen de jurisprudence (1976-1980). Les contrats spéciaux" 
(derde deel), R.C.J.B" 1986, p. 412, nr. 238; DIRIX, E" in Commentaar Bijzondere 
Overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, losbladig, aft. 3 Uanuari 1986), A1t. 1596 RdNr. 
1, p. 2; MERCHIERS, Y" Bijzondere overeenkomsten, 4° ed" Antwerpen, Kluwer, p. 26; 
SIMONT, L" DE GAVRE, J. en FORIERS, P.-A" "Examen de jurisprudence (1981-1991). 
Lescontratsspéciaux",R.C.J.B" 1995,p.131,nr.18. 
Zulk een regel wordt ook in Frankrijk erkend: BEUDANT, R. en LEREBOURS-PIGEONNIE
RE, P" Cours de droit civilfrançais, 2° ed" t. XIl/I, Contrats civils divers, door RODIE
RE, R. en PERCEROU, A" Parijs, Rousseau, 1947, p. 347-348, nr. 310; FLATTET, G" Les 
contrats pour Ie compte d'autrui, 1950, p. 128, nr. 101; PLANIOL, M. en RIPERT, G" 
Traité pratique de droit civilfrançais, XI, Contrats civils (2° partie), 2° ed" door Rou
AST, A" SAVATIER, R" LEPARGNEUR, J. en BESSON, A" v0 Mandat, door R. SAVATIER, 
Parijs, L.G.D.J" 1954, p. 875, nr. 1446 en p. 902, nr. 1466; MALAURIE, Ph. en AYNES, 
L" Cours de droit civil, Les contrats spéciaux, Parijs, Cujas, 1986, p. 241, nr. 563; 7° 
ed" VIII, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs, Cujas, 1993-94, p. 306, 
nr. 566; TEYSSIE, B. en LE GurnEC, R" Juris-Classeur Civil, v0 Vente. Capacité des 
parties, november 1990, p. 4, nr. 21. 
In dezelfde zin reeds m.b.t. art. 1596 Code civil: LEPA, R" Die Lehre vom Selbsteintrit
te des Kommissionärs in Einkaufç- und Verkaufsaufträge nach dem deutschen Handels
gesetzbuch, Stuttgart, Verlag F. Enke, 1883, § 9, p. 259. 
Ter vergelijking: enkele jaren voor de totstandkoming van de Code Napoléon, werd 
reeds een andere ontwerptekst van Code civil opgesteld: Projet de Code civil présenté 
au Conseil des Cinq-Cents, au nom de la Commission de la Classification des Lois, par 
CAMBACERES, Parijs, Garnery, an V. De relevante bepaling in deze ontwerptekst was 
algemener opgevat dan art. 1596 van de Code Napoléon: art. 832: "Nul ne peut acheter 
ni par lui-même, ni par personnes interposées, les biens dont il a l'administration". 
Deze formulering werd nagenoeg letterlijk uit het Romeinse recht overgenomen (L. 46, 
ff. de contrah. empt.: "Non licet ex officio qoud administrat quis, emere quid, vel per 
se, vel per alium", aangehaald in: de MALEVILLE, J" Analyse raisonnée de la discussion 
du code civil au Conseil d'Etat, 2° ed" 111, Parijs, Garnery, 1807, p. 364. 
Cfr. FORIERS, P.-A., o.c" T.B.H" 1983, p. 159. 
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mieux assurer la réalisation d'autres principes. Il résulte de là qu'il ne faut pas 
toujours les interpréter restrictivement. Ainsi, l'incapacité peut résulter de 
!'esprit de ces dispositions sans être prévue par Ie texte Iittéral".352 De grote 
verdienste van DE PAGE is evenwel dat hij verbanden heeft gelegd tussen de 
verschillende wettelijke bepalingen en op grond daarvan de algemene regels 
heeft omschreven en uitgewerkt. 

86. Bij arrest van 7 december 1978 heeft het Belgische Hof van Cassatie het 
bestaan van zulk een algemene regel als een algemeen rechtsbeginsel 
erkend.353 Dit wordt althans afgeleid uit de door het Hof geformuleerde over
weging "dat, zo de handeling, gesteld in strijd met het rechtsbeginsel dat zich 
ertegen verzet dat in een akte de lasthebber van een partij tevens als tegenpar
tij van zijn lastgever zou optreden, nietig is, deze nietigheid slechts relatief is 
en kan worden gedekt door de met kennis van zaken handelende lastgever". 

87. In de rechtsleer wordt het algemeen rechtsbeginsel inzake lastgeving 
meestal beschouwd als een toepassing van een nog ruimer algemeen rechtsbe
ginsel dat het verbod inhoudt dat één en dezelfde persoon bij dezelfde rechts
handeling optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden waaraan tegenstrij
dige belangen zijn verbonden.354 Deze regel werd door het Hof van Cassatie 
in het vermelde arrest niet -althans niet uitdrukkelijk- als een algemeen rechts
beginsel erkend. Men kan zich afvragen of het arrest mag worden beschouwd 
als een impliciete erkenning. 

:15' 

WI 
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ARNTZ, E.R.N., Cours de droit civil.français, nr. 930, 1° ed., II, 1863, p. 392; 2° ed" 
lil, 1879, p. 471, Brussel, Bruylant. 
Cass., 7 december 1978 (Morisset t. Gorselé e.a.), Arr.Cass" 1978-79, (407), p. 409; 
Pas., 1979, !, (408), p. 41 O; het arrest is ook opgenomen in HERBOTS, J.H. en PAUWELS, 
C" Rechtspraak Bijzondere overeenkomsten. Arresten van het Hof van Cassatie als 
spiegel van het levende contractenrecht, Leuven, Acco, 1992, p. 298-300. Zie over het 
an-est: PAULUS, C. en BOES, R., "De recente cassatierechtspraak in verband met lastge
ving", in Liber amicorum F. Dumon, 1983, 207-208; FORIERS, P.-A., "Chronique de 
jurisprudence (1970-1980). Les contrats commerciaux", T.B.H., 1983, p. 159; HER
BOTS, J.H., CLARYSSE, D. en WERCKX, J., "Overzicht van rechtspraak (1977-1982). Bij
zondere overeenkomsten", T.P.R., 1985, p. 930, nr. 195; SIMONT, L., DE GAVRE, J. en 
FORIERS, P.-A., "Examen de jurisprudence (1976-1980). Les contrats spéciaux" (derde 
deel), R.C.J.B., 1986, p. 412, nr. 238. 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traité, V, 2° ed., 1975, p. 410-411, nr. 411; DE PAGE, 
Traité, V, 1 ° ed" p. 407, nr. 411; LIMPENS, J" La vente en droit beige, 1960, p. 82, 
nr. 135 = R.P.D.B., t. XVI, v0 Vente, nr. 135; PAULUS/BOES, A.P.R., Lastgeving, 1978, 
p. 95, nr. 148; VANDEPUTTE, R" Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X/2, Bijzondere 
overeenkomsten, 1981, p. 39; Harmel, P., Rép. Not., Droit commun de la vente, 1985, p. 
151, nr. 124; DIRIX, E., in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, Klu
wer, losbladig, afl. 3 (januari 1986), Art. 1596 RdNr. !, p. 2. 



C. ANALYSE VAN DE SPECIFIEKE WETTELIJKE 
REGELEN VAN HET GEMENE VERTEGEN
WOORDIGINGSRECHT WAARUIT HET ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL WORDT AFGELEID 

§ 1 . Inleiding 

88. In de vorige paragraaf is gebleken dat het algemeen rechtsbeginsel dat 
een lasthebber verbiedt als tegenpartij van zijn lastgever op te treden, wordt 
afgeleid uit een aantal specifieke wettelijke bepalingen, o.m. en in de eerste 
plaats art. 1596 B.W. 
Om een beter begrip te krijgen van de betekenis, de inhoud en de draagwijdte 
van de algemene regel, is het aangewezen deze specifieke regelen nader te 
onderzoeken. 

89. Omdat het Hof van Cassatie de algemene regel formuleert als een alge
meen rechtsbeginsel m.b.t. de lastgeving, wordt hierna eerst het gemene recht 
betreffende de lastgeving (conventionele vertegenwoordiging) onderzocht. Dit 
is ook te verantwoorden op de grond dat de vennootschapsbestuurders, zoals 
vermeld, door de wetgever als lasthebbers worden beschouwd. 
Nadien wordt nagegaan of deze (of een andere) algemene regel ook in het 
gemene vertegenwoordigingsrecht bestaat, waarbij de problematiek mede 
wordt bekeken vanuit de invalshoek van de wettelijke vertegenwoordiging 
(voogdij e.a.). Dit is niet enkel interessant vanuit rechtstheoretisch en systema
tisch oogpunt, doch ook verantwoord in het kader van deze studie, vermits er 
een parallellisme bestaat tussen de wettelijke vertegenwoordiging enerzijds en 
de vertegenwoordiging van een rech'tspersoon anderzijds. 

355 

356 

Waarin bestaat dit parallellisme?355 

Bij de wettelijke vertegenwoordiging kan de vertegenwoordigde (doorgaans) niet 
zelf optreden: dit is hem niet toegestaan, hij is er niet toe in staat of wordt geacht er 
niet toe in staat te zijn. Welnu, ook een rechtspersoon verkeert in de onmogelijkheid 
om zelf als zodanig aan het rechtsverkeer deel te nemen. In beide gevallen is de ver
tegenwoordiging een noodzaak. Bij de conventionele vertegenwoordiging is dit 
anders: de lastgever kan wel degelijk zelf optreden, maar hij heeft ervoor gekozen 
een andere persoon (in zijn naam en) voor zijn rekening te laten handelen. Hij kan 
het mandaat evenwel steeds herroepen en hij behoudt de mogelijkheid om zelf de 
betrokken handeling( en) te stellen. 
Dit parallellisme tussen de wettelijke vertegenwoordiging en de vertegenwoordi
ging van een rechtspersoon, laat vermoeden dat er tevens een parallellisme kan 
bestaan in de problematiek en in de daaraan te geven oplossingen.356 

Zie ook infra, nr. 329. 
Zie bijvoorbeeld: wanneer de belangen van de voogd en de door hem vertegenwoor
digde minderjarige (pupil) met elkaar in strijd zijn, worden de belangen van de minder
jarige waargenomen door de toeziende voogd (art. 420 B.W.), bij de andere bescher
mingsstatuten wordt een vertegenwoordiger ad hoc aangesteld. Wanneer in een 
B.V.B.A. de enige zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, 
wordt een lasthebber ad hoc ingeschakeld (art. 133, § 2 Venn.W.). 
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§ 2. Onderzoek van de specifieke regel in het gemene recht inzake 
conventionele vertegenwoordiging (lastgeving) 

90. De algemene regel, waarvan het bestaan door het Hof van Cassatie werd 
erkend, gaat (o.m.) terug op een specifieke wettelijke regel inzake lastgeving, 
nl. art. 1596 B.W. Het huidige artikel 1596 B.W. maakte van bij de aanvang 
deel uit van de titel VI ("De la Vente") van Boek III van de Code civil.357 De 
bepaling was in het oorspronkelijke voorstel opgevat als artikel 15 van titel 
VI, ondergebracht onder "Chapitre Il. Qui peut acheter ou vendre" en gefor
muleerd als volgt: 
"Ne peuvent se rendre adjudicataires sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, 
ni par personnes interposées: 
Les tuteurs, des biens de ceux <lont ils ont la tutelle; 
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; 
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics 
confiés à leurs soins; 
Les officiers publics, des biens nationaux <lont les ventes se font par leur 
ministère". 358 

De bepaling werd als dusdanig in 1804 aangenomen en bleef sedertdien onge
wijzigd. 

1. Ratio legis 

91. PoRTALIS stelde in de door hem gepresenteerde memorie van toelichting, dat 
de verbodsbepalingen waren ingegeven door "(d)es raisons de sûreté et d'honnêt
eté publiques".359 Hij vond deze redenen evenwel "trop évidentes pour qu'il soit 
nécessaire de les développer".360 Het ging dan ook, in hoofdzaak, slechts om de 
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Titel VI werd gedecreteerd op 15 ventöse an XII (6 maart 1804) en afgekondigd op 25 
ventöse an XII (16 maart 1804). 
Varianten op deze bepaling bestaan o.m. in het Italiaanse recht (art. 1471 Codice civi
le), in het Spaanse recht (art. 1459 Código civil), respectievelijk bestond in het oude 
Nederlandse recht (art. 1506 B.W.). 
Zie FENET, P.A., Receuil complet des travaux préparatoires du code civil, XIV, Osna
brück, 0. Zeller, 1968 (réimpression de l'édition de 1827), 5-6. 
De allesbehalve vlotte Nederlandse vertaling luidt als volgt: 
"Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf, noch 
door tussenpersonen, kopers worden: 
Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben; 
Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn; 
Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellin
gen, die aan hun zorg zijn toeve1trouwd; 
Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door 
hun tussenkomst geschiedt". 
PoRTALIS, "Présentation (du titre de la Vente) au Corps législatif et exposé des motifs", 
7 ventöse an XII (27 februari 1804), weergegeven in FENET, P.A., o.c., (108), 116, als
ook in LocRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complé
ment des codesfrançais, VII, Brussel, Tarlier, 1836, (65), 72. 
Ibid. 



herbevestiging van regels die ook voordien reeds bestonden, met name in het 
Romeinse Recht en krachtens de rechtspraak onder het Ancien Régime.361 

Wel liet PoRTALIS verstaan dat, althans voor de twee categorieën van geviseer
de ambtenaren, de belangrijkste beweegreden dezelfde was als in de Romeinse 
regelen geldend voor de gouverneurs en de magistraten, nl. dat men iedere 
verdenking van een mogelijke vermenging van hun privé-belangen met het 
algemeen belang dat zij moesten behartigen, wilde uitschakelen.362 

Ook onder het Ancien Régime wilde men iedere verdenking van misbruiken 
van bevoegdheid vermijden.363 

Deze beginselen heeft de wetgever in zijn codificatie willen bewaren en bevesti
gen, wat impliceert dat zij als rechtvaardig en nuttig werden beschouwd.364 

92. Verdere aanwijzingen zijn te vinden in het verslag van FAURE.365 Volgens 
hem had het wetsontwerp de bedoeling om misbruiken te voorkomen en werd 
om die reden verbod opgelegd aan al wie bij een openbare verkoop goederen 
moest verkopen voor andermans rekening, om deze goederen zelf te kopen, het
zij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon. De bewoordingen van FAURE zijn 
zeer ruim: "il (=Ie projet de loi, n.v.d.a.) défend à tous ceux qui ont des biens à 
vendre, pour tout autre compte que Ie leur( ... ). Il nomme les tuteurs, les manda
taires, les administrateurs des communes et de tous établissemens (sic) 
publics".366 Ook in een verdere passage spreekt hij over "les divers agens (sic) 
qui vendent pour Ie compte d'autrui". Deze bewoordingen suggereren alleszins 
een regel met een meer algemene draagwijdte dan de wettelijke opsomming op 
het eerste gezicht zou doen vermoeden. Werden de vier categorieën beschouwd 
als de exhaustieve opsomming van alle personen die voor andermans rekening 
goederen verkopen of alleszins van de gevallen die onder het verbod zouden val
len, of gaat het slechts om vier toepassingsgevallen van een meer algemene 
regel, die dan ook zou. gelden voor alle andere personen die voor andermans 
rekening goederen verkopen? De wortels van deze cruciale vraag waren in het 
geciteerde verslag, dus bij de creatie van de regel, reeds aanwezig. 

365 

366 

PORTALIS, o.c., in FENET, o.c., 116-117; in LOCRE, o.c" 72. 
PORTALIS, o.c" in FENET, o.c" 116 en in LOCRE, o.c" 72: "On voulait écarter d'eux jus
qu'au soupçon de mèler des vues d'intérêt privé avec les grands intérêts publics confiés 
à leur sollicitude". 
PoRTALIS, o.c" in FENET, o.c" 117 en in LOCRE, o.c" 72: "Si l'on a cru que la condition 
des officiers publics ne doit pas être pire que celle des citoyens ordinaires dans les cho
ses étrangères au fait de leur administration, on a pensé aussi que Ie titre public de leur 
charge les soumet à de plus grandes précautions que les personnes privées, pour les 
mettre à couvert du soupçon d'abuser de leur autorité dans les occasions ou ils ne peu
vent et ne doivent se montrer que comme administrateurs ou comme magistrats". 
Want, aldus PORTALIS, uit de oude rechtspraak wilde de wetgever bewaren "tout ce qui 
est juste et utile" en veranderen "tout ce qui pouvait ne plus convenir aux circonstances 
présentes" (o.c" in FENET, o.c., 150 en in LOCRE, o.c., 87). 
Verslag uitgebracht door tribuun Faure aan de algemene vergadering van het Tribunaat 
op 12 ventöse an XII (3 maart 1804), weergegeven in FENET, o.c., XIV, 150 e.v" alsook 
in LOCRE, o.c" 87 e.v. 
FAURE, o.c., in FENET, o.c" p. 155 en in LOCRE, o.c" p. 91; Faure vergat hier blijkbaar 
de vierde categorie, die van de openbare ambtenaren. 
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93. De motivering van die regel was hierin gelegen dat men conflicten tussen 
het persoonlijk belang van de vertegenwoordiger en diens verplichtingen 
Uegens de opdrachtgever) wilde vermijden: "On n'a pas voulu mettre l'intérêt 
personnel aux prises avec Ie devoir".367 De wetgever wilde belangenconflic
ten, in de zin van "conflicts of interest and duty", vermijden. Immers, zo ver
klaart FAURE het conflict, de verschillende agenten, vertegenwoordigers die 
voor andermans rekening verkopen, hebben de verplichting om ten voordele 
van hun opdrachtgever de hoogst mogelijke prijs te bekomen. Maar als zij zelf 
mochten kopen, zouden zij er persoonlijk belang bij hebben tegen de laagst 
mogelijke prijs te kopen. 
Welnu, "eet inconvénient disparaît au moyen de la prohibition".368 

Het verbod was, minstens gedeeltelijk, de juridische expressie van een morele 
beoordeling. 369 De reglementering was ingegeven door de vrees dat hebzucht 
de bovenhand zou krijgen op gevoelens van genegenheid en afwezigheid van 
eigenbelang.370 Men vreesde m.a.w. dat het "conflict of duty and interest" 
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FAURE, o.c., in FENET, o.c., p. 155 en in LOCRE, o.c., p. 91; PLANIOL, M., Traité élémen
taire de droit civil, 8° ed., II, Parijs, L.G.D.J., 1921, p. 470, nr. 1429; PLANIOL, M. en 
RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, 2° ed., t. X, Contrats civils, door 
HAMEL, J., G!VORD, F. en TUNC, A., v0 Vente door J. HAMEL, Parijs, L.G.D.J., 1956, p. 
58, nr. 52; LIMPENS, J., m.m.v. HEENEN, J., MATTHYS, J., GuTT, E. en VAN DAMME, J., 
La vente en droit beige, Brussel, Bruylant, 1960, p. 82, nr. 134 = R.P.D.B., t. XVI, v0 

Vente, nr. 134; JULLIOT DE LA MORANDIERE, L., Précis Dalloz, 111, Droit civil, 3° ed., 
Parijs, Dalloz, 1967, p. 24, nr. 40; DE PAGE, H., Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 100, nr. 68 
A; DIRIX, E., in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, losbla
dig, afl. 3 (januari 1986), Art. 1596 RdNr. 1, p. 2. 
Zie in dezelfde zin voor het oude Nederlandse recht (art. 1506 B.W.): AssER/VAN DER 
GRINTEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 1, De vertegenwoordiging, 6° ed., 
1985, p. 13, nr. 16; voor het Italiaanse recht (art. 1471 Codice civile): LUZZATTO, R., 
La compravendita, Turijn, UTET, 1961, p. 41, nr. 31; RUBINO, D., La cornpravendita, 
2° ed. (herdruk), Milaan, Giuffrè, 1971, p. 15, nr. Il; GRECO, P. en COTTINO, G., Com
mentario del Codice civile, IV, Delle Obbligazioni, Delta Vendita (art. 1470-1547), 1° 
ed. (herdruk), Bologna, N. Zanichelli Ed., 1972, Art. 1471, nr. 1, p. 49; voor het 
Spaanse recht (art. 1459 Código civil): ALBALADEJO, M., Derecho civil, 11/2, Derecho 
de Obligaciones. Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales, 9° 
ed., Barcelona, J.M. Bosch Ed., 1994, p. 13. 
FAURE, O.C., in FENET, o.c., 156 en in LOCRE, o.c., 91. FAURE zelf is zeer lovend voor de 
bepaling en voor de eraan ten grondslag liggende motieven ("Rien n'est plus louable 
que Ie motif de cette disposition", l.c., resp. 155 (FENET) en 91 (LocRE)) en ook zeer 
scherp ten aanzien van eventuele tegenstanders: "elle (=la prohibition, n.v.d.a.) ne peut 
être désagréable aux hommes délicats. Quant à ceux à qui elle déplairait, Ieurs regrets 
serviraient d'autant plus à lajustifier" (l.c., resp. 156 (FENET) en 91 (LOCRE)). 
Cfr. GRENIER, "Discours devant Ie Corps législatif', weergegeven in FENET, P.A., o.c., 
(180), 190 en in LOCRE, o.c., (102), 108: "On a dû s'occuper seulement, dans Ie projet 
de loi, de quelques cas dans lesquels la vente ne peut avoir Iieu, non sous Ie rapport de 
l'incapacité civile de s'obliger, mais sous celui d'idées morales qui, dans ces cas, doi
vent interdire la faculté d'acheter". 
"(L)a crainte que des idées suggérées par la cupidité ne prissent la place des sentiments 
d'affection et de désintéressement qui doivent animer des administrateurs ne permet 
pas qu'ils puissent se rendre adjudicataires des biens dont l'administration leur est con
fiée" (ibid.). 



(nagenoeg) altijd zou worden beslecht in het voordeel van het persoonlijk 
belang van de vertegenwoordiger. Lastgeving veronderstelt ook ee:-i dosis ver
trouwen in de eerlijkheid en de loyauteit van de lasthebber, maar, zoals DE 
PAGE stelt: "l'honnêteté ne doit pas être mise à une trop rude épreuve".371 

Merkwaardig is evenwel dat dezelfde ratio aanwezig kan zijn bij de omge
keerde transactie (de lasthebber die in naam en voor rekening van de lastgever 
goederen van zichzelf koopt)372, en bij andere overeenkomsten, doch dat daar
voor geen wettelijke regeling is getroffen. 

2. Strekking 

94. Gewoonlijk werd aangenomen dat art. 1596 B.W. een bijzondere onbe
kwaamheid creëerde, in tegenstelling tot de personen die algemeen onbe
kwaam werden geacht. 373 Hier gaat het dus om personen die in principe 
gewoon genots- en handelingsbekwaam zijn, maar die specifiek door de wet 
onbekwaam worden bevonden om in een welbepaalde situatie goederen te 
kopen. 
Het zou gaan om een genotsonbekwaamheid, omdat aan de betrokken perso
nen in de specifieke omstandigheden het recht wordt ontnomen om de bewuste 
rechtshandeling te stellen en niet enkel de mogelijkheid om dit recht uit te 
oefenen. 374 

95. Enkele auteurs hielden er echter een andere opvatting op na. 
Volgens Huc formuleerde art. 1596 B.W. geen bijzondere onbekwaamheden, 
maar verbodsbepalingen ("prohibitions"). Volgens hem had de wetgever de 
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DE PAGE, H., Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 100, nr. 68 A. 
Contra nochtans (ten onrechte): BAUDRY-LACANTINERIE, G. en SAIGNAT, L., Traité 
théorique et pratique de droit civil, De la vente et de /'échange, 3° ed., Parijs, Receuil 
Sirey et Journal du Palais, 1908, p. Z33, nr. Z3 I. 
Zie o.m.: BAUDRY-LACANTINERIE, G. en SAIGNAT, L., Traité théorique et pratique de la 
vente et de /'échange, 3° ed., Parijs, Receuil Sirey et Journal du Palais, 1908, p. Z07, 
nr. 199; JossERAND, L., Cours de droit civil positif français, II, Parijs, Sirey, 1930, p. 
487, nr. 1030; AUBRY/RAU, Droit civil .français, 6° ed., door ESMEIN, P., Parijs, Ed. 
Techniques, l 95Z, § 351, p. 31; KLUYSKENS, A., Beginselen van burgerlijk recht, IV, 
De Contracten, Z0 ed., Antwerpen, Standaard, 195Z, p. 81 e.v.; PLANIOL/RIPERT/HAMEL, 
Traité pratique, Z0 ed., t. X, Contrats civils, 1956, p. 44, nr. 43; MAZEAUD, H., L. en J. 
en DE JuGLART, M., Leçons de droit civil, III, 3° ed., vol. II, Principaux contrats, Parijs, 
Montchrestien, p. 79, nr. 8Z6; 7° ed., Principaux contrats: Vente et échange, p. 108, nr. 
8Z6; VANDEPUTTE, R., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Overeenkomsten, Deel 
Z/A, Bijzondere overeenkomsten. Verkoop, bewaargeving, borgstelling, Antwerpen, 
Standaard, 1981, p. 36 e.v. (hoofdstuk V. De bekwaamheid); HARMEL, P., Répertoire 
Notarial, t. VII, La vente, Livre 1, Théorie générale de la vente, 1° Partie, Droit com
mun de la vente, Brussel, Larcier, 1985, p. 151 (section II), p. 33Z, nr. 488 (§ Z) en p. 
337, nr. 503. 
TEYSSIE, B. en LE GuIDEC, R., Juri.~-Classeur Civil, v0 Vente. Capacité des parties, 
1990, 3, nrs. 3-4. 
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twee begrippen met elkaar verward, met de volgens hem ongelukkige conse
quentie dat bepaalde gevolgen die normaal aan een onbekwaamheid zijn ver
bonden, ook aan die verbodsbepalingen werden verbonden.375 

96. Men kan zich afvragen of hier eigenlijk niet veeleer een onbevoegdheid 
voorligt dan een onbekwaamheid. In het (oude) Nederlandse recht wordt 
m.b.t. de tegenhangers van art. 1594 e.v. van het Belgische B.W" nl. art. 1503 
e.v. van het Nederlandse B.W., aangenomen dat deze bepalingen regelen van 
onbevoegdheid bevatten.376 Naar Nederlands recht wordt als "onbekwaam" 
aangemerkt degene die in het algemeen geen overeenkomsten mag aangaan. 
Daarentegen is "onbevoegd" de persoon aan wie de wet het aangaan van 
bepaalde overeenkomsten verbiedt. Onbekwaam- en onbevoegdverklaringen 
hebben een onderscheiden doel en onderscheiden gevolgen. AssERIHARTKAMP 

zijn hierover zeer duidelijk: "Terwijl het doel van de onbekwaamverklaring is 
gelegen in de bescherming van de onbekwame, is de onbevoegdverklaring 
eerder tegen de onbevoegde gericht: zij beoogt meestal bescherming van de 
tegenpartij, of is uitgesproken in het belang van derden of in het algemeen 
belang. Dit komt tot uiting in de regeling die een beroep op de onbekwaam
heid uitsluitend aan de onbekwame toestaat, terwijl daarentegen een beroep op 
de onbevoegdheid, zo deze geen absolute werking heeft, aan de onbevoegde 
wordt onthouden".377 

176 

98 

Huc, Th., Commentaire théorique et pratique du Code civil, Parijs, Cotillon/Pichon, t. 
III, 1892, p. 373, nr. 386 ent. X, 1897, p. 65, nr. 39. 
Zie in dezelfde zin: DEMOLOMBE, C., Traité des contrats ou des obligations convention
nelles en général, I, 3° ed., Parijs, Impr. Générale, s.d., p. 274, nr. 290; DEMOLOMBE, 
C., Cours de code civil, XII, Brussel, Stienon, 1868, p. 98-99, nr. 290: "(. .. ) ce sont là 
plutöt des prohibitions d'actes que des incapacités proprement dites"; LAURENT, F., 
Principes de droit civil, XXIV, 4° ed., Brussel, Bruylant, 1887, p. 60, nr. 50: "C'est 
moins une incapacité qu'une prohibition". 
ASSER, C. en HARTKAMP, A.S., Asser'.v Handleiding tot de beoefening van het Neder
lands burgerlijk recht, Verbintenissenrecht, II, Algemene leer der overeenkomsten, 9° 
ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, p. 78, nr. 89 en p. 85, nr. 96; AssER, C. en HIJMA, J., 
Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Bijzondere 
overeenkomsten, I, Koop en ruil, 5° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, p. 179, nr. 219. 
Cfr. m.b.t. het Italiaanse recht: LUZZATTO, R., La compravendita, 1961, p. 40-41, nr. 
31. De auteur zelf kwalificeert de aangelegenheid als "un'altra specie di incapacità, 
un'incapacità in senso piU profondo, cioè nel senso della incapacità giuridica" (p. 41), 
maar geeft ook aan dat moderne auteurs de bedoelde hypothesen aanmerken als hypo
thesen waarin "mancherebbe la legittimazione a contrarre" (p. 40). 
AssERIHARTKAMP, Verbintenissenrecht, Il, Algemene leer der overeenkomsten, 9° ed., 
1993, p. 84, nr. 96. 



Art. 1594 van het Belgische B.W. sluit een gelijke uitleg van de Belgische 
regeling niet uit.378 Een fundamentele hinderpaal voor het overnemen van de 
Nederlandse oplossing vormt echter art. 1124 B.W. Volgens deze bepaling zijn 
onbekwaam om contracten aan te gaan: minderjarigen, onbekwaamverklaar
den en, in het algemeen, al degenen aan wie de wet het aangaan van bepaalde 
contracten verbiedt. 

3. Toepassingsgebied ratione materiae 

97. Het verbod wordt toepasselijk geacht zowel op onroerende als op roeren
de goederen.379 

98. Voorts wordt aangenomen dat het verbod uitwerking moet krijgen bij 
iedere openbare verkoop, ongeacht of het om een vrijwillige verkoop ging, 
dan wel om een gedwongen verkoop.380 De vrijwillige verkoop is meer ver
dacht, omdat daarbij normaliter het initiatief uitgaat van de lasthebber of 
voogd zelf, daar waar bij een gedwongen verkoop het initiatief uitgaat van een 
of meer schuldeisers. Nochtans moet ook bij de gedwongen verkoop de last
hebber of voogd optreden als vertegenwoordiger van de lastgever of pupil en 
diens belangen behartigen. Daarom werd geoordeeld dat ook in het laatste 
geval art. 1596 van toepassing was. 381 
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Wellicht is niet irrelevant het feit dat bepaalde door art. 1596 B.W. geviseerde gevallen 
een "met zichzelf contracteren" inhouden (de lasthebbers en de openbare ambtenaren), 
en andere niet of niet noodzakelijk (de bedoelde verkoop geschiedt niet noodzakelijk 
door de, per hypothese, als koper optredende voogd resp. beheerder van een gemeente 
of openbare instelling). Op een gelijkaardig onderscheid wordt voor het Italiaanse 
recht (art. 1471 Codice civile) gewezen door MESSINEO (MESSINEO, F., Enciclopedia 
del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 214, nr. 4). 
Minstens voor de gevallen van "contracteren met zichzelf' zou kunnen worden verde
digd dat zij een onbevoegdheid inhouden i.p.v. een onbekwaamheid. 
BAUDRY-LACANTINERIE, G. en SAIGNAT, L., Traité théorique et pratique de la vente et 
de ['échange, 3° ed., 1908, p. 234, nr. 232. 
BAUDRY-LACANTINERIE, G. en SAIGNAT, L., Traité, De la vente et de ["échange, 3° ed., 
1908, p. 234, nr. 232; AUBRY!RAU!ESMEIN, Droit civil français, 6° ed., 1952, § 351, p. 
31; PLANIOLIRIPERT/HAMEL, Traité pratique, 2° ed., t. X, Contrats civils, 1956, p. 59, 
nr. 53; MAZEAUD, H" L. en J. en DE JUGLART, M., Leçons de droit civil, III/2, 3° ed., 
Principaux contrats, Parijs, Montchrestien, p. 80, nr. 827; 7° ed., Principaux contrats: 
Vente et échange, p. 110, nr. 827. 
Contra: COLIN, A. en CAPITANT, H., Cours élémentaire de droit civil français, II, 5° 
ed., Parijs, Dalloz, 1928, p. 434. 
BAUDRY-LACANTINERIE, G. en SAIGNAT, L" o.c., 234, nr. 232, verwijzend naar het arrest 
Parijs, 28 januari 1826, Sir" 1826, 2, 234; AUBRYIRAulESMEIN, P., Droit civil français, 
6° ed., 1952, § 351, p. 31. 
Vgl. evenwel Cass.req.(fr.), 27 juli 1875, Dali., 1876, 1, 373: blijkbaar zou het een 
notaris toegestaan zijn een goed door een particuliere transactie te verwerven, terwijl 
het hem verboden was het goed te verwerven bij een openbare verkoop. 
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99. Het verbod is niet beperkt tot de openbare verkoop, het strekt zich uit tot 
iedere verkoop, ook de particuliere of onderhandse verkoop.382 Zoniet zou 
men in een aantal gevallen de wet gemakkelijk kunnen omzeilen.383. Boven
dien kan men daartoe besluiten op grond van een redenering a fortiori. 384 

Immers, de openbare verkoop kan als minder gevaarlijk doorgaan, omdat de 
publiciteit en het systeem van het opbod meer garanties385 bieden voor een 
faire prijs, dus: tegen misbruiken. In het Romeinse recht werden de openbare 
verkopen zelfs van het verbod uitgezonderd. 386 Wellicht mag worden aange
nomen dat in de Code civil de openbare verkopen precies werden vermeld om 
iedere twijfel daarover weg te nemen. 387 De ratio Jegis verantwoordt de toe
passing van het verbod op de openbare verkoop: de lasthebber die zelf wenst 
te kopen, kan ertoe geneigd zijn om kandidaat-kopers af te schrikken of weg te 
houden388, om zelf en zo goedkoop mogelijk de goederen te kopen die hij 
moet verkopen. Ook bestaat het gevaar dat hij zijn plicht verzuimt om bij een 
(in alle objectiviteit) te laag bod de transactie niet te laten plaats vinden, wan
neer dit bod van hemzelf afkomstig is. Deze gevaren zullen in nog grotere 
mate aanwezig zijn bij een onderhandse verkoop, waar de bescherming uit
gaande van de publiciteit en de concurrerende biedingen wegvalt. 
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Cass., 24 september 1981, Arr.Cass., 1981-82, (133), p. 136; Pas., 1982, 1, 125; R.W., 
1982-83, kol. 1598 en 2082; Rev.not.b., 1982, 585; Gent, 20 januari 1930, Pas., 1930, 
II, 56; Parijs, 12 november 1964, Dali., 1965, 415; Huc, Th., Commentaire théorique 
et pratique du Code civil, Parijs, Cotillon/Pichon, X, 1897, nr. 50 en XII, 1899, p. 51, 
nr. 32; BAUDRY-LACANTINERIEISAIGNAT, Traité, De la vente et de /'échange, 3° ed. 
1908, p. 241, nr. 241; DE PAGE, H., Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 105, nr. 70 B; Dirix, E., 
in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, ( 1986), Art. 1596 RdNr. 3, p. 3; SIMONT, 
L., DE GAVRE, J. en FORIERS, P.-A., "Examen dejurisprudence (1981-1991). Les con
trats spéciaux", R.C.J.B., 1995, p. 131, nr. 18; TEYSSIE, 8. en LE GUIDEC, R., luris
Classeur Civil, v0 Vente. Capacité des parties, november 1990, p. 3, nr. 8 en p. 5, nr. 
21. 
Anders: HARMEL, P., Rép.Not., Droit commun de la vente, 1985, p. 154, nr. 129: vol
gens deze auteur geldt in zulk geval niet art. 1596 B.W., maar wel het algemeen rechts
beginsel. 
DE PAGE, H., Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 105, nr. 70. 
FLATTET, G., Les contrats pour Le compte d'autrui, 1950, p. 128, nr. 101. 
In dezelfde zin voor het Italiaanse recht (art. 1471 Codice civile): LuzzATTO, R., La 
compravendita, 1961, p. 42, nr. 31. 
TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code, De la Vente, Brussel, Ad. 
Wahlen & Cie, 1836, p. 119 en de door hem aangehaalde bronnen; LAURENT, F., Princi
pes de droit civil, XXIV, 4° ed., Brussel, Bruylant, 1887, p. 54, nr. 44. 
Op te merken valt dat in het oude Nederlandse recht (art. 1506 B.W.) enkel de onder
handse verkoop verboden was. 
De Italiaanse en de Spaanse wetgeving brengen goed de idee tot uiting dat het verbod 
zelfs bij een openbare of gerechtelijke verkoop geldt. Zie art. 1471 van de Italiaanse 
Codice civile: "nemmeno all'asta pubblica"; art. 1459 van de Spaanse Código civil: 
"aunque sea en subasta publica o judicia!". 
LAURENT, F., Principes, XXIV, 1887, p. 54, nr. 44; MECHELYNCK, E. en BELVAUX, P.A., 
Le code civil expliqué, Brussel, Bruylant, 1930, p. 601. 



100. Soms werd betoogd dat het verbod enkel zou gelden voor het aankopen 
van de goederen die de betrokkene dient te verkopen, niet voor de omgekeerde 
transactie. 389 

101. In al de gevallen waarin art. 1596 B.W. niet van toepassing zou zijn, lijkt 
er sinds het Cassatie-arrest van 1978 niet veel twijfel over te kunnen bestaan 
dat het algemeen rechtsbeginsel van toepassing is.390 

4. Toepassingsgebied ratione personae 

102. Vier categorieën van personen worden door art. 1596 B.W. geviseerd: 
voogden, lasthebbers, bestuurders van gemeenten en openbare instellingen391 , 

openbare ambtenaren.392 In één enkele bepaling wordt aldus een regel gefor
muleerd voor twee categorieën particuliere burgers en voor twee categorieën 
ambtenaren. De twee categorieën particulieren onderscheiden zich van elkaar, 
doordat de enen wettelijke vertegenwoordigers zijn (de voogden), de anderen 
conventionele vertegenwoordigers (de lasthebbers). 

103. Het verbod kan niet worden omzeild door een stroman te laten optreden 
als wederpartij.393 Zulk handelen vormt wetsontduiking ("fraude à la loi").394 
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CouN, A. en CAPITANT, H., Cours élémentaire de droit civil français, II, 5° ed., Parijs, 
Dalloz, 1928, p. 435; JULLIOT de la MORANDIERE, L., Précis Dalloz, III, Droit civil, 3° 
ed., Parijs, Dalloz, 1967, p. 24, nr. 40. Zo ook voor het Italiaanse recht (art. 1471 
Codice civile): ÜRECO, P. en COTIINO, G., Commentario del Codice civile, IV, Delle 
Obbligazioni, Delta Vendita (art. 1470-1547), 1° ed. (herdruk), Bologna, N. Zanichelli 
Ed" 1972, Art. 1471, nr. 1, p. 50. 
In dezelfde zin: Harmel, P., Rép.Not" Droit commun de In vente, 1985, p. 152, nr. 127; 
m.b.t. de omgekeerde transactie ten opzichte van art. 1596, m.a.w. de lasthebber die de 
opdracht heeft te kopen en zelf als verkoper optreedt: FLATIET, G" Les contrats pour Ie 
compted'autrui, 1950,p.129,nr.101. 
Zie voor een toepassing op een schepen van een gemeente: Rb. Nijvel, 2 april 1974, 
Res et Jura Immobilia, 1974, 174, besproken door HERBOTS, J.H. en STUBBE-PAUWELS, 
A.-M" "Overzicht van rechtspraak (1969-1974). Bijzondere contracten", T.P.R" 1975, 
p. 948-949, nr. 30. 
Zie voor een toepassing op een gerechtsdeurwaarder: Rb. Dinant, 3 december 1986, De 
Gerechtsdeurwaarder, 1987, 43, met noot, geciteerd door Herbots, J .H. en Pauwels, C" 
"Overzicht van rechtspraak ( 1982-1987). Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1989, p. 
1406, nr. 471. 
Cass., 24 september 1981, gecit. (P.V.B.A.); Cass.civ. (fr.), 17 juni 1986, Bull.civ" 1, nr. 
170; Tribunal de Grande lnstance d'Orléans, 8 januari 1980, Dali" 1980, p. 176, met noot 
J.-M. VERDIER (in casu werd geoordeeld dat een "groupement d'intérêt économique", die 
nochtans een rechtspersoon is, als een stroman kon worden beschouwd, omdat de rechts
persoon geen van de privé-vermogens van de leden afgescheiden vermogen had); PLA
NIOLIRIPERT/HAMEL, Traité pratique, 2° ed" t. X, Contrats civils, 1956, p. 63-64, nr. 58; 
DE PAGE, H" Traité, IV, 3° ed" 1972, p. 107, nr. 72; LIMPENS, J" La vente en droit beleg, 
1960, p. 85, nr. 142 = R.P.D.B" t. XVI, v0 Vente, nr. 142; HARMEL, P" Rép.Not" Droit 
commun de la vente, 1985, p. 152, nr. 127; TEYSSIE, B. en LE GUIDEC, R" Juris-Classeur 
Civil, v0 Vente. Capacité des parties, november 1990, p. 7, nrs. 43-45. 
In dezelfde zin voor het Italiaanse recht: LUZZATIO, R., La compravendita, 1961, p. 
42, nr. 31. 
DE PAGE, H" Traité, IV, 3° ed" 1972, p. 107-108, nr. 72. 
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Ook het inschakelen van een onderlasthebber kan niet helpen om het verbod te 
omzeilen. 395 

104. Wat de gevallen van conventionele vertegenwoordiging betreft, wordt 
aangenomen dat niet onder het verbod van art. 1596 B.W. vallen: 

volgens een strikt letterlijke interpretatie van de bepaling, werd geoordeeld 
dat het verbod niet toepasselijk zou zijn op een lasthebber die louter belast 
is met het beheer van de verkochte goederen396; 
ook de lasthebber die louter belast is met het weken van een koper, die dan 
nog door de lastgever moet worden aanvaard, zou niet onder het verbod val
len.397 

105. Volgens sommigen zouden de gebruiken een uitzondering op het verbod 
om als wederpartij op te treden kunnen verantwoorden.398 

106. Aangenomen wordt dat de lastgever steeds aan de lasthebber toelating 
kan geven om als wederpartij op te treden399 of een dergelijk optreden achteraf 
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PLANIOURIPERT/HAMEL, Traité pratique, Z0 ed., t. X, Contrats civils, 1956, p. 61, nr. 
55; TEYSSIE, B. en LE GUIDEC, R., Juris-Classeur Civil, v0 Vente. Capacité des parties, 
november 1990, p. 5, nr. ZZ. 
Cass.fr., 8 december 186Z, Dali., 1863, 1, 14Z; Gu1LLOUARD, L., Traité de la vente, 1, 
nr. IZ5; GUILLOUARD, L., Traités des contrats aléatoires & du mandat, Z0 ed., Parijs, 
Pedone-Lauriel, 1894, p. 4Z4, nr. 106; LAURENT, Principes, XXIV, 1887, p. 59, nr. 47; 
PLANIOL, M., Traité élémentaire de droit civil, 8° ed., II, 19Zl, p. 470, nr. 1430; JossE
RAND, L., Cours de droit civil positiffrançais, II, 1930, p. 488, nr. 1030; KLUYSKENS, 
A., Beginselen van burgerlijk recht, IV, De Contracten, Z0 ed., 195Z, p. 83, nr. 6Z; DE 
PAGE, H., Traité, IV, 3 ° ed., 1972, p. 105-106, nr. 70 B; MECHELYNCK, E. en BELVAUX, 
P.A., Le code civil expliqué, Brussel, Bruylant, 1930, p. 601; MAZEAUD, H., L. en J. en 
de JUGLART, M., Leçons de droit civil, III, 3° ed., vol. II, Principaux contrats, Parijs, 
Montchrestien, p. 80, nr. 8Z7; 7° ed., Principaux contrats: Vente et échange, p. 109, nr. 
8Z7; LIMPENS, J., La vente en droit beleg, 1960, p. 83, nr. 138 = R.P.D.B., t. XVI, v0 

Vente, p. 133, nr. 138; HARMEL, P., Rép.Not., Droit commun de la vente, 1985, p. 153, 
nr. IZ9; Dirix, E., in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, (1986), Art. 1596 
RdNr. 3, p. 3. 
Anders in het Spaanse recht, waar art. 1459, Z° Código civil het verbod toepast op 
lasthebbers m.b.t. de goederen met het beheer of de vervreemding waarvan zij zijn 
belast ALBALADEJO, M., Derecho civil, 11/Z, Derecho de Obligaciones. Las contratos 
en particular y las obligaciones no contractuales, 9° ed., Barcelona, J.M. Bosch Ed., 
1994, p. 14. 
Rb. Brussel, 3 februari 1909, Pand. Pér., 1909, 480; LIMPENS, J., La vente en droit 
beige, 1960, p. 83, nr. 138 = R.P.D.B., t. XVI, v0 Vente, nr. 138; HARMEL, P., Rép.Not., 
Droit commun de la vente, 1985, p. 153, nr. 1 Z9. 
Zie o.m.: JULLIOT de la MoRANDIERE, L., Précis Dalloz, III, Droit civil, 3° ed., Parijs, 
Dalloz, 1967, p. Z08, nr. 416. 
Cass.req. (fr.), ZZ mei 1905, Dali., 1906, 1, p. 33; Cass.req. (fr.), 11 januari 190, Dali., 
1909, 1, p. 530; Gent, 18 mei 1876, Pas., 1877, II, p. 15 (m.b.t. een commissionair): 
volgens het Hof geldt dit in het bijzonder wanneer de opdrachtgever zelf de prijs heeft 
bepaald waartegen de koop of de verkoop dient te geschieden; LACOUR, L., Noot onder 
Cass., zz mei 1905, Dali., 1906, 1, p. 33; BEUDANT, R., LEREBOURS-PIGEONNIERE, P., 



kan bekrachtigen.400 

Men ondervindt evenwel problemen om deze toelating juridisch te kwalifice
ren. 
Volgens één opvatting wordt door het verlenen van deze toelating de lastge
vingsovereenkomst beëindigd en wordt rechtstreeks tussen de (ex-) lastgever 
en de (ex-) lasthebber een contract gesloten.401 Terecht wordt daarop geant
woord dat zulks aan de toelating iedere betekenis ontneemt, omdat het de last
hebber altijd vrij staat tot de lastgever een aanbod te richten.402 

Volgens een andere analyse werd de toelating gekwalificeerd als een beding 
dat aan de lasthebber de bevoegdheid zou geven eenzijdig de lastgevingsover
eenkomst om te vormen tot een andere overeenkomst (bv. koop-verkoop). 
Hierop wordt o.m. als kritiek geuit dat het om een artificiële en complexe 
oplossing gaat.403 

Vervolgens werd de stelling verdedigd dat de toelating naast de lastgeving, 
aangegaan onder ontbindende voorwaarde, een eenzijdige verkoopbelofte tot 
stand zou brengen, zodat gebruik maken van de verkoopbelofte de ontbinding 
van de lastgeving met zich zou meebrengen.404 Deze oplossing blijkt echter 
ongeschikt, omdat zij slechts haalbaar zou zijn, indien alle essentiële bestand
delen van de te sluiten overeenkomst (inclusief de prijs) zijn bepaald in de 
lastgevingsovereenkomst of minstens op grond van deze overeenkomst 
bepaalbaar zijn.405 

Wellicht de juiste en meest verdedigbare oplossing blijkt dan ook de door 
FüRIERS - zij het met de nodige reserves - voorgestelde oplossing te zijn, die 
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Cours de droit ei vil français, 2° ed., t. XII/!, Contrats civils divers, door RODIERE, R. 
en PERCEROU, A., Parijs, Rousseau, 1947, p. 348, nr. 310; AUBRY/RAUIESMEIN, Droit 
civilfrançais, 6° ed., 1952, § 351, p. 33, voetnoot 14; PETEL, Ph., Les obligations du 
mandataire, 1988, nr. 224, p. 144; DIRIX, E., in Commentaar Bijzondere Overeenkom
sten, (1986), Art. 1596 RdNr. 3, p. 3; FORIERS, P.-A., o.c., in Les contrats de service, 
1994, p. 144, nr. 24. 
Cass., 7 december 1978, gecit.; LACOUR, L., Noot onder Cass., 22 mei 1905, Dali., 
1906, 1, p. 33; BEUDANT, R .• LEREBOURS-PIGEONNIERE, P., Cours de droit civilfrançais, 
2° ed., t. XII/I, Contrats civils divers, door RODIERE, R. en PERCEROU, A., Parijs, Rous
seau, 1947, p. 348, nr. 310; DECKERS, F. en DE FAYS, P.-E., Répertoire Notarial, t. IX, 
Principaux contrats usuels, Livre VII, Le mandat, Brussel, Larcier, ( 1970) bijgewerkt 
tot 1 januari 1979, p. 35, nr. 39. 
DE PAGE, Traité, IV, p. 105, nr. 70 B; DE PAGE/DEKKERS, Traité, V, 2° ed., 1975, p. 412, 
nr. 412; PLANIOLIRIPERT/SAVATIER, Traité pratique, 2° ed., XI, 1954, p. 866-867, nr. 
1434; LIMPENS, J., La vente en droit beige, 1960, p. 84, nr. 139 = R.P.D.B., t. XVI, v0 

Vente, nr. 139; VANDEPUTTE, R., o.c., Bijzondere overeenkomsten, 1981, p. 41. 
FORIERS, P.- A., o.c., in Les intermédiaires commerciaux, p. 66, nr. 50; FORIERS, P.-A., 
o.c., in Les contrats de service, 1994, p. 144, nr. 24, met verwijzing naar PETEL, Ph., 
Les obligations du mandataire, 1988, nrs. 225 e.v. 
FoRIERS, o.c., in Les contrats de service, 1994, p. 144, nr. 24. Zie bovendien: PETEL, 
Ph" Les obligations du mandataire, 1988, p. 145-147, nr. 228. 
PLANIOLIRIPERT/SAVATIER, Traité pratique, XI, 2° ed" 1954, p. 866-867, nr. 1434. 
FORIERS, P.- A., o.c., in Les intermédiaires commerciaux, p. 66, nr. 50; FoRIERS, o.c., in 
Les contrats de service, 1994, p. 144-145, nr. 24. 
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erin bestaat de toelating te beschouwen als het verlenen van de bevoegdheid 
om met zichzelf te contracteren.406 Deze zienswijze heeft als gevolg dat de 
lastgevingsovereenkomst in stand wordt gehouden, zodat de lasthebber zijn 
recht op loon behoudt (indien dit werd bedongen) evenals zijn rekenschaps
plicht.407 
Deze oplossing ligt in de lijn van de rechtspraak van de Franse "Cour de Cas
sation" .408 

5. Sanctie 

107. Een overtreding van het in art. 1596 B.W. geformuleerde verbod, wordt 
gesanctioneerd met de relatieve nietigheid (vernietigbaarheid) van de rechts
handeling, in te roepen door de beschermde persoon, d.w.z.: de lastgever.409 

De nietigheidsvordering verjaart na tien jaar.410 De lastgever kan de nietige 
rechtshandeling bevestigen door middel van een éénzijdige rechtshandeling 
("bevestiging" of "confirmation"), wat impliceert dat hij afstand doet van zijn 
recht om de nietigheid in te roepen.411 
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FORIERS, o.c., in Les contrats de service, 1994, p. 145-146, nr. 24. De auteur besluit: 
"La question reste ouverte" (ibid" p. 146) en "La question n'en reste pas moins délica
te" (ibid., p. 146, voetnoot 79). 
FoRIERS, o.c., in Les contrats de service, 1994, p. 145, nr. 24. 
Cass.com.(fr.), 29 januari 1979, Bull., 1979, IV, nr. 36, p. 29; in dezelfde zin: EscARRA, 
J. en E" RAULT, J. en HEMARD, J" Traité théorique et pratique de droit commercial, Les 
contrats commerciaux, Il, Le mandat commercial - Les transports, Parijs, Sirey, 1955, 
p. 78, nr. 708; PETEL, Ph" Les obligations du mandataire, 1988, p. 145, nr. 227 en p. 
147, nr. 230. 
Nochtans week het Cassatie-arrest af van de meerderheidsopvatting in de rechtsleer 
(aldus PETEL, Ph" o.c" p. 144-145, nr. 225). 
LAURENT, F., Principes, XXIV, 4° ed" 1887, p. 60, nr. 50 (deze auteur wijst erop dat 
hier, in afwijking van de gemeenrechtelijke regel (art. 1125 B.W.), de nietigheid tegen 
de onbekwame wordt uitgesproken, wat de auteur doet besluiten dat het in art. 1596 
B.W. eigenlijk minder om onbekwaamheden dan verbodsbepalingen gaat); DE PAGE, 
H" Traité, IV, 3° ed" 1972, p. 107, nr. 71; LIMPENS, J., La vente en droit beige, 1960, p. 
85, nr. 142 = R.P.D.B" t. XVI, v0 Vente, nr. 142; VANDEPUTTE, R., o.c" Bijzondere over
eenkomsten, 1981, p. 41; HARMEL, P" Rép. Not" Droit commun de la vente, 1985, p. 
152, nr. 126; p. 332, nr. 489 en p. 337-338, nr. 503; DIRIX, E" in Commentaar Bijzon
dere Overeenkomsten, ( 1986), Art. 1596 RdNr. 1, p. 2. 
Art. 1304 B.W.; HARMEL, P" Rép. Not" Droit commun de la vente, 1985, p. 339, nr. 
505. 
LIMPENS, J" La vente en droit beige, 1960, p. 85, nr. 142 = R.P.D.B" t. XVI, v0 Vente, 
nr. 142; HARMEL, P., Rép.Not" Droit commun de la vente, 1985, p. 338, nr. 504, met 
analyse van de geldigheidsvoorwaarden. 



§ 3. Onderzoek van de specifieke regelen in het gemene recht inzake 
wettelijke vertegenwoordiging 

1. Regel: systeem van afwijkende vertegenwoordiging 

108. M.b.t. de verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging412 

valt het bestaan te erkennen van een algemene regel die de wettelijke verte
genwoordiger verplicht zich van handelen te onthouden en zich door een 
andere persoon, veelal een vertegenwoordiger ad hoc, te laten vervangen, 
indien hij bij een rechtshandeling voor de beschermde persoon een tegenstrij
dig belang heeft.413 Deze regel wordt beschouwd als een toepassing van de 
eeuwenoude maxime "Nemo potest esse auctor in rem suam".414 Hij is een 
uitvloeisel van het ruime algemene rechtsbeginsel dat hoger werd beschreven. 

109. Bij de voogdij bestaat een permanent orgaan, dat ter vervanging van de 
voogd wordt ingeschakeld: de toeziende (plaatsvervangende) voogd ("sub
rogé-tuteur").415 Bij de andere beschermingsstatuten, dient een vervangende 
vertegenwoordiger te worden aangesteld: een curator, een gerechtelijk raads
man, een bewindvoerder ad hoc. Deze aanstelling geschiedt meestal door de 
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De curator van een ontvoogde minde1jarige is strikt genomen geen vertegenwoordiger: 
zijn taak is beperkt tot "bijstand" ("assistance") (DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, 
ll/2, Les personnes, 4° ed., Brussel, Bruylant, 1990, p. 1107, nr. 1196 en p. 1349-1350, 
nr. 1472). Toch wordt deze rechtsfiguur hier mee behandeld, omwille van de grote 
gelijkenis met de andere beschermingsstatuten voor onbekwamen waaraan wel verte
genwoordigingsbevoegdheid is verbonden. 
DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., Brussel, Bruylant, 
1990, p. 1108, nr. 1197; STARCK, B., Droit ei vil. Obligations, Parijs, Librairies Techni
ques, 1972, p. 393, nr. 1231; VANDEPUTTE, R., o.c., Bijzondere Overeenkomsten, 1981, 
p. 40; CLOSSET, C.-L., LAINE, F. en STERCKX, D., Répertoire Notarial, t. 1, Les person
nes, 5, La capacité juridique en général, Brussel, Larcier, (1966), bijgewerkt tot 1 sep
tember 1986, p. 49, nr. 76; cfr. HARMEL, P., Rép.Not., Droit commun de la vente, p. 
153, nr. 128. 
Cfr. voor het Nederlandse recht: art. 250 en 313 Boek 1 NBW: benoeming van een 
bijzondere curator door de kantonrechter bij tegenstrijdigheid van belangen tussen de 
ouders en het kind; vertegenwoordiging door de toeziende voogd ingeval van tegen
strijdig belang tussen de voogd en de minderjarige (zie: AssER/VAN DER GRINTEN, Ver
tegenwoordiging en rechtspersoon, i, De vertegenwoordiging, 7° ed., 1990, p. 12, nr. 
16). 
DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., Brussel, Bruylant, 
1990, p. 1108, nr. 1197. 
DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed" Brussel, Bruylant, 
1990, p. 1108, nr. 1197 en p. 1228, nr. 1327; CLOSSET, C.-L., LAINE, F. en STERCKX, D., 
Répertoire Notarial, t. 1/5, Les personnes, La capacité juridique en général, 1986, p. 
49, nr. 76; DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, 2° ed., 1, Brussel, Bruylant, 1972, 
p. 325, nr. 523 en p. 327, nr. 528; DEMOLOMBE, C., Cours de code civil, IV, Brussel, 
Meline, Cans & Co., 1852, p. 85, nr. 371; p. 86, nr. 373; p. 87-88, nrs. 378-379. 
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rechtbank, soms door de familieraad.416 

Volledigheidshalve zij aangestipt dat voor een aantal handelingen de machti
ging van de familieraad vereist is en voor sommige handelingen de homologa
tie door de rechtbank.41 7 

2. Toepassingen 

110. In geval van belangenconflicten418 tussen de voogd en de pupil419 wordt 
het normale functioneren dooreengeschud. Normaal wordt de pupil vertegen
woordigd door de voogd. Een reeks handelingen kan de voogd zelfstandig 
stellen.420 Voor een aantal rechtshandelingen dient hij de machtiging van de 
familieraad te bekomen421 ; bovendien is soms de homologatie door de recht
bank vereist.422 De toeziende voogd heeft als voornaamste taak het uitoefenen 
van een permanent toezicht op het doen en laten van de voogd, met name om 
na te gaan of de voogd de wettelijke regels respecteert en zijn beheerstaak 
getrouw en plichtsbewust uitoefent.423 

Wanneer de voogd en de pupil bij een rechtshandeling424 tegenstrijdige belan
gen hebben, dient de voogd te worden vervangen door de toeziende (plaatsver-
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DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, II/2, Les personnes, 4° ed., Brussel, Bruylant, 
1990, p. 1108, nr. 1197; CLOSSET, C.-L., LAINE, F. en STERCKX, D., Répertoire Notarial, 
t. 1, Les personnes, 5, La capacité juridique en général, 1986, p. 49, nr. 76. 
Deze punten kunnen verder buiten beschouwing blijven, omdat zij voor de problema
tiek van de belangenconflicten geen specifiek belang vertonen. 
Vereist is een eventuele (1) tegenstrijdigheid (2) van belangen. Dit betekent (1) dat een 
actueel belangenconflict niet wordt vereist en (2) en dat gelijklopende belangen niet 
worden geviseerd (DE PAGEIMASSON, Traité, II/2, Les personnes, 4 ° ed., 1990, p. 1203, 
nr. 1294; cfr. BUFFELAN-LANORE, Y., Juris-classeur civil, Fase. 16, v0 Tutelle. Organi
sation. Subrogé tuteur, Parijs, Editions Techniques, augustus 1987, p. 7, vooral nr. 60; 
ÜERLO, J., "Tegenstrijdige belangen van ouder en kind" (noot onder Rb. Antwerpen, 
18 december 1975), R. W., 1976-77, (554), kol. 555, nr. 3). 
Wanneer er geen tegenstrijdigheid van belangen aanwezig is, mag de voogd de pupil 
wel vertegenwoordigen (cfr. Cass.req. (fr.), 6 december 1852, Dalf., 1852, 1, 319). 
De regelen betreffende de voogdij over een minderjarige gelden op grond van art. 509 
B.W. ook voor de voogdij over een onbekwaamverklaarde. Dezelfde regelen kunnen 
ook gelden m.b.t. de voogdij over een verlengd minderjarige, indien via de toepassing 
van art. 487quater B.W. het ouderlijk gezag is vervangen door de voogdij. Cfr. ook art. 
475quater, vierde lid B.W. (pleegvoogdij). 
Voor een overzicht, zie DE PAGEIMASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., 1990, 
p. 1257 e.v., nrs. 1368 e.v. 
Voor een overzicht, zie DE PAGEIMASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., 1990, 
p. 1268 e.v., nrs. 1377 e.v. 
Voor een overzicht, zie DE PAGEIMASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., 1990, 
p. 1276 e.v., nrs. 1389 e.v. 
Deze -nochtans essentiële- taak van de plaatsvervangende voogd komt onvoldoende tot 
zijn recht in de wettekst van de Code civil, maar wordt afgeleid uit het gewoonterecht, 
waaraan de rechtsfiguur is ontleend (DE PAGEIMASSON, Traité, 1112, Les personnes, 
4° ed., 1990, p. 1198-1199, nrs. 1287-1288). 
Voor een uitgebreide bespreking van de gevallen waarin en rechtshandelingen waarbij 
zulke belangenconflicten zich kunnen voordoen, zie: LAURENT, F" Principes de droit 
civil, V, Brussel, Bruylant, 1887, p. 117 e.v., nrs. 108 e.v. 



vangende) voogd. 425 Deze zal dus de pupil bij de rechtshandeling vertegen
woordigen, op dezelfde wijze als de voogd dit normaal zou doen.426 Hij zal de 
belangen van de minderjarige waarnemen.427 De normale rol van de toeziende 
voogd op het vlak van de uitoefening van toezicht, wordt overgenomen door 
een door de familieraad aangewezen toeziende voogd ad hoc ("subrogé-tuteur 
ad hoc").428 

Een voogd ad hoc zou worden aangesteld wanneer de voogd twee of meer 
minderjarigen dient te vertegenwoordigen en deze onderling tegenstrijdige 
belangen hebben.429 

Wanneer niet alleen een belangenconflict bestaat tussen de pupil en de voogd 
maar ook tussen de pupil en de toeziende voogd, dient een voogd ad hoc te 
worden benoemd om de minderjarige te vertegenwoordigen.430 

111. Wanneer bij een rechtshandeling of een procedure een belangentegenstel
ling bestaat tussen een minderjarige en zijn beide ouders, wordt door de voor-
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Art. 420, tweede lid B.W. - Cfr. ook art. 450, derde lid B.W. 
De toeziende voogd heeft dus dezelfde bevoegdheden als de voogd. Zulks impliceert 
dat hij de machtiging van de familieraad dient te bekomen in dezelfde gevallen als de 
voogd (Brussel, 11 september 1973, T. Not" 1973, p. 49, met noot; DE PAGE!MASSON, 
Traité, 11/2, Les personnes, 4 ° ed" 1990, p. 1203, voetnoot 1 ). 
HEYVAERT, A" Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën over personen- en 
gezinsrecht rond een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys & Breesch, 1995, 
p. 103, nr. 259. 
Rb. Brugge, 27 oktober 1981, T. Not" 1982, p. 73; DE PAGE, Traité, IV, 3° ed" 1972, 
p. 104, nr. 70 A; DE PAGE!MASSON, Traité, W2, Les personnes, 4° ed" 1990, p. 1203, 
nr. 1294 en p. 1228, nr. 1327; DEMOLOMBE, C" Cours de Code civil, IV, 1852, p. 88, 
nr. 380; LAURENT, F" Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1887, p. 115, nr. 
104; GALOPIN, G" Eléments de droit civil, I, Luik, Vaillant-Carmanne, 1895, p. 259, nr. 
508 (met verw.); GALOPIN, G" Cours de droit civil, L'Etat et la capacité des personnes, 
2° ed" Luik, Vaillant-Carmanne, 1911, p. 405, nr. 780 (met verw.); VANDEPUTTE, R" 
o.c" Bijzondere Overeenkomsten, 1981, p. 40; VAN DEN BERGH, G" "Voogd, voogd-ad
hoc, toeziende voogd, toeziende voogd-ad-hoc", R. W" 1948-49, kol. 801-802. 
Contra: KLUYSKENS, A" Beginselen van Burgerlijk Recht, VII, Personen- en familie
recht, Antwerpen, Standaard, 1942, p. 594, nr. 702; BAETEMAN, G" Personen- en 
gezinsrecht, III, 4° ed" Deurne, Kluwer, 1992, p. 882, nr. 1417; Vred. Gosselies, 
14 december 1979, Rev.Not.b" 1981, 203, met noot J.-F. LECLERQ. 
DE PAGE!MASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed" 1990, p. 1228, nr. 1327; KLUYS
KENS, A" Beginselen van Burgerlijk Recht, VII, Personen- en.familierecht, Antwerpen, 
Standaard, 1942, p. 594, nr. 702; BUFFELAN-LANORE, Y" Juris-classeur civil, Fase. 15, 
v0 Tutelle. Organisation. Tuteur, Parijs, Editions Techniques, augustus 1987, p. 17, 
nr. 188. 
Rb. Brussel, 3 mei 1971, R. W" 1972-73, (1960), kol. 1962; Rb. Brussel, 4 juni 1987, 
J.L.M.B" 1988, (363), p. 365; DE PAGE/MASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed" 
1990, p. 1203, nr. 1294; cfr. GERLO, J" O.C" R.W., 1976-77, kol. 557, nr. 8; BUFFELAN
LANORE, Y., Juris-classeur ei vil, Fase. 15, v0 Tutelle. Organisation. Tuteur, augustus 
1987, p. 17, nr. 191; anders: BAETEMAN, G" Overzicht van het personen- en gezins
recht, III, 1992, p. 882-883, nr. 1417. 
M.b.t. belangenconflicten van de toeziende voogd, cfr. ook art. 1206, tweede lid, twee
de zin Ger.W. (minnelijke verdeling van onverdeelde goederen). 
De tegenstrijdigheid van belangen werd geacht geen grond op te leveren tot vervanging 
van de toeziende voogd (Rb. Brussel, 3 mei 1971, gecit.). 
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zitter van de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van enige belanghebben
de of van de procureur des Konings een voogd ad hoc aangewezen om de min
derjarige te vertegenwoordigen (art. 378, derde lid B.W.).431 Indien de belan
gentegenstelling beperkt blijft tot het kind en één van de ouders, wordt het 
kind vertegenwoordigd door de andere ouder.432 

In gedingen betreffende de afstamming worden de niet ontvoogde minderjari
ge, de onbekwaamverklaarde en de geesteszieke vertegenwoordigd door hun 
wettelijke vertegenwoordiger en, indien er tegenstrijdigheid van belangen is, 
door een voogd ad hoc, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank op 
verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings.433 Betwis
ting bestaat over de vraag of de aanstelling van een voogd ad hoc vereist is tel
kens wanneer een tegenstrijdigheid van belangen mogelijk is of slechts indien 
de belangentegenstelling in concreto kan worden aangetoond.434 

112. In geval van belangenconflict tussen de ontvoogde minderjarige en zijn 
curator kan iedere belanghebbende435 bij de jeugdrechtbank de aanstelling van 
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Zoals ingevoerd bij wet van 31 maart 1987 (B.S" 27 mei 1987). 
SENAEVE, P., in Personen- en .familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer (verder geciteerd als Commentaar Personenrecht), 
GERLO, J., HEYVAERT, A., PAUWELS, J. en SENAEVE, P. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 
losbladig, aft. 12, december 1987, art. 378; DE PAGEIMASSON, Traité, 11/2, Les person
nes, 4° ed., 1990, p. 1006, nr. 1062; HEYVAERT, A., Het personen- en gezinsrecht 
ont(k)leed. Theorieën over personen- en gezinsrecht rond een syllabus van de Belgi
sche techniek, Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 98, nr. 235. 
SENAEVE, P., in Commentaar Personenrecht, aft. 12, december 1987, art. 378 RdNr. 28, 
p. 13, met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding; GERLO, J., Personen- en 
familierecht, III, Brussel, Story, 1991, p. 438; BAETEMAN, G., Personen- en Gezins
recht, 4° ed., 1992, p. 841, nr. 1348, met verwijzing naar de parlementaire voorberei
ding en naar rechtsleer; DELI, D., De privaatrechtelijke positie van de minderjarige bij 
het stellen van rechtshandelingen: een proeve tot hervorming van het bestaande recht 
in het licht van de gewijzigde maatschappelijke context, Proefschrift U.I.Antwerpen, 
1993, deel!, p. 367, nr. 162. 
Art. 33 lsexies B.W.; zie over deze bepaling o.m.: HEYVAERT, A., in Commentaar Per
sonenrecht, aft. 11, januari 1988, art. 331 sexies; de in de volgende voetnoot vermelde 
auteurs én werken. 
Voor een overzicht van de rechtspraak, zie: DE GROOTE, E., in Burgerlijk Recht Juris
prudentie, Personen- en.familierecht, GERLO, J. (ed.), Brugge, die Keure, losbladig, art. 
331 sexies, november 1994. 
Voor een overzicht en een bespreking van de opvattingen in de rechtspraak en de 
rechtsleer, zie: MELLAERTS, J., "Procesrechtelijke problemen in het nieuwe afstam
mingsrecht", in Vijf jaar toepassing van het nieuwe afçtammingsrecht, SENAEVE, P. 
(ed.), Leuven, Acco, 1993, (125), p. 134-137, nrs. 251-259. Zie verder: SENAEVE, P., 
"De afstamming langs vaderszijde binnen het huwelijk", in Het nieuwe afçtammings
recht, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1987, (57), p. 115, nr. 136 en p. 117-118, nr. 
139; PANIER, C., "Problèmes de droit judiciaire relatifs à la filiation", in La filiation et 
l'adoption, Brussel, Ed. Jeune BaiTeau, 1988, (75), p. 109, nr. 47; DE PAGEIMASSON, 
Traité, II/2, Les personnes, 4° ed., 1990, p. 939, nr. 979. 
Aldus DE PAGE./MASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., 1990, p. 1352, voetnoot 1. 



een curator ad hoc vorderen.436 

113. Indien de ontvoogde minderjarige voor zijn ontvoogding onder voogdij 
stond, en de voormalige voogd ook zijn curator is, dient de minderjarige te 
worden bijgestaan door een curator ad hoc om rekenschap en verantwoording 
te ontvangen over de voogdij.437 

114. Beslist werd dat het een gerechtelijk raadsman verboden is een onroe
rend goed te kopen van de verkwister die onder zijn bijstand staat, tenzij deze 
laatste bij de transactie wordt bijgestaan door een gerechtelijk raadsman ad 
hoc.438 

3. Gevolgen 

115. In de hier bedoelde gevallen kan de rechtshandeling tussen de onbekwa
me en diens wettelijke vertegenwoordiger worden gesteld. Alleen vereist dit 
de tussenkomst van een derde die de behartiging van de belangen van de 
onbekwame op zich neemt. De wetgever wil niet de rechtshandelingen als 
zodanig verbieden, maar wel het optreden door de vertegenwoordiger in twee 
onderscheiden hoedanigheden waaraan tegenstrijdige belangen verbonden 
zijn. 
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Dit wordt afgeleid uit mt. 480 B.W. of uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van JO maart 1975 waarbij deze bepaling werd gewijzigd: cfr. DE PAGEIMASSON, 
Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., 1990, p. 1352, nr. 1475; RüODHOOFf, J., in Commen
taar Personenrecht, aft. 19, oktober 1991, art. 480 RdNr. 15, p. 6; DEL!, D., De privaat
rechtelijke positie van de minderjarige bij het stellen van rechtshandelingen, 1993, 
p. 368, nr. 162, met verwijzingen naar rechtspraak. 
Zie voordien reeds: AUBRY/RAu/EsMEIN, Droit civilfrançais, 6° ed., 1952, * 351, p. 33, 
met verwijzingen; vgl. echter GALOPIN, G., E/éments de droit civil, 1, p. 306, nr. 605; 
GALOPIN, G., Cours de droit civil, L'Etat et la capacité des personnes, 2° ed., 1911, p. 
468, nr. 915 (aanstelling door de familieraad). 
Art. 480, derde lid B.W.; RüODHOOFf, J., in Commentaar Personenrecht, aft. 19, okto
ber 1991, art. 480 RdNr. 18, p. 7. 
In dezelfde zin voor het geval de minde1jarige wordt geadopteerd en de voormalige 
voogd één der adoptieouders is: Rb. Antwerpen, 18 december 1975, R. W., 1976-77, 52, 
met noot J. GERLO; T. Not., 1976, 117; Rec.gén.enr.not., 1976, nr. 22105, met noot; DE 
PAGEIMASSON, Traité, 11/2, Les personnes, 4° ed., 1990, p. 1303, nr. 1423. 
Brussel, 3 april 1886, Pas., 1886, II, (189), p. 190, bevestiging van Rb. Brussel, 
18 april 1885, Pas., 1885, 111, 256; LAURENT, F., Principes de droit civil, V, 1887, 
p. 426, nr. 352; GALOPIN, G., Eléments de droit civil, I, p. 341, nr. 679; GALOPIN, G., 
Cours de droit civil, L'Etat et la capacité des personnes, 2° ed., 1911, p. 513, nr. 1008; 
AUBRY/RAU, Droit civil français, 6° ed., door P. EsMEIN, Parijs, Editions Techniques, 
1952, § 351, p. 33; MECHELYNCKIBELVAUX, Le code civil expliqué, 1930, p. 601; BAE
TEMAN, G., Personen- en gezinsrecht, 111, 1992, p. 1005, nr. 1629. 
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116. Schending van deze regel wordt gesanctioneerd met een relatieve nietig
heid van de rechtshandeling, enkel in te roepen door de onbekwame, voor wie 
de bescherming is ingesteld.439 

4. Tweede systeem: voorafgaande machtiging 

117. Een tweede systeem van bescherming bestaat in een verbod van een 
bepaalde rechtshandeling440, behoudens bijzondere voorafgaande machtiging, 
eventueel gecombineerd met de afwijkende vertegenwoordigingsregeling die 
hierboven werd toegelicht.441 

5. Derde systeem: verbod van bepaalde handelingen 

118. Een derde systeem dat kan worden onderscheiden, is van toepassing op 
een aantal aangelegenheden waarin de wetgever de rechtshandeling als zoda
nig verbiedt.442 Als voorbeelden hiervan kunnen o.m. art. 450 en 1596 B.W. 
worden genoemd. De wetgever vindt de transactie tussen de onbekwame en 
diens wettelijke vertegenwoordiger zo verdacht, zo gevaarlijk, dat hij verkiest 
de transactie volledig te verbieden. Zelfs de tussenkomst van een derde en/of 
een voorafgaande machtiging443 worden geacht onvoldoende garanties te bie
den. Schending van het verbod wordt gesanctioneerd met relatieve nietig
heid.444 
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RENARDIVIEUJEAN/HANNEQUART, Les Novelles, Droit civil, IV, Théorie générale des 
obligations. 1957, p. 78, nr. 65; De Page, Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 103, nr. 69; 
GERLO, J ., o.c" R. W" 1976-77, kol. 559, nr. 12; VANDEPUTTE, R., o.c., Bijzondere Over
eenkomsten, 1981, p. 40; DE PAGE, H. en MASSON, J.-P" Traité, 11/2, Les personnes, 
4 ° ed" 1990, p. 1109, nr. 1197; DELI, D" De privaatrechtelijke positie van de minderja
rige bij het stellen van rechtshandelingen: een proeve tot hervorming van het bestaan
de recht in het licht van de gewijzigde maatschappelijke context, Proefschrift U.l.Ant
werpen, 1993, deel I, p. 368-369, nr. 163. Zie reeds: POTHIER, Traité du contra! de 
vente, in DUPIN, M" Oeuvres de Pothier contenant les traités du droit .français, II, 
Parijs, Chasseriau, 1823, nr. 13, p. 8; Huc, Th" Commentaire, III, 1892, p. 373, nr. 386. 
Met name het in huur nemen van goederen van de minderjarige door de voogd (art. 
450, derde lid B.W.). 
Art. 450, derde lid B.W.: machtiging door de familieraad aan de toeziende voogd om 
de goederen van de pupil in huur te geven aan de voogd. 
DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, II/2, Les personnes, 4° ed" 1990, p. 1109, 
nr. 1197. Voor een overzicht, zie o.m.: DEMOLOMBE, C" Cours de Code civil, IV, 1852, 
p. 196 e.v" nrs. 750 e.v.; LAURENT, F" Principes, XXIV, 1887, p. 60 e.v" nrs. 51 e.v.; 
BAUDRY-LACANTINERIE, G, CHENEAUX, G. en BONNECARRERE, Ph" Traité théorique et 
pratique de droit civil, Des personnes, V, 3° ed" Parijs, Receuil Sirey et Journal du 
Palais, 1908, p. 645 e.v" nrs. 620 e.v.; LORVELLEC, L., Juris-classeur civil, Fase. 4, v0 

Tutelle. Fonctionnement. Gestion du patrimoine. Restrictions aux pouvoirs du tuteur, 
Parijs, Editions Techniques, mei 1983, p. 6, nrs. 20-21. 
Een machtiging van de familieraad kan geen afwijking tot stand brengen op het verbod 
voor de voogd om de goederen van de minderjarige te kopen (Cfr. Brussel, 21 januari 
1981, Rev.Not.b" 1982, 213). 
GALOPIN, G., Cours de droit civil, L'Etat et la capacité des personnes, 2° ed" 1911, 
p. 437, nr. 849. 



De regel dat de voogd geen goederen mag kopen die aan de pupil toebehoren, 
stamt eveneens uit het Romeinse Recht, waar hij overigens ook van toepassing 
was op andere, vergelijkbare gevallen: "Tutor rem pupilli emere non potest; 
idemque porrigendum est ad similia, ad curatores, procuratores et qui aliena 
negotia gerunt"445 en: "Non Iicet ex officio quod administrat quis, emere quid 
vel per se, vel per aliam personam''.446 

119. Zowel in het Romeinse Recht als ook onder het Ancien Régime zou een 
uitzondering op deze regel bestaan hebben voor de openbare verkopingen: 
daarbij zou het de voogd wel toegelaten zijn geweest, goederen van de pupil 
te kopen.447 De Code civil wilde dit evenwel verbieden, om een strijd tussen 
persoonlijk belang en plicht te voorkomen. De vrees bestond dat de voogd 
uit hebzucht oneerlijk zou handelen, door bv. verkeerde informatie te geven 
over de waarde van het goed, door mogelijke concurrenten af te schrikken 

448 

120. Omwille van de fragmentarische, casuïstische formulering in de Code 
civil werd de vraag gesteld welke personen onder dit verbod vielen. 
De commentatoren waren het erover eens dat naast de gewone voogd 
("tuteur") ook de personen die zich in een identieke positie bevinden onder het 
verbod vielen, met name de mede-voogd ("cotuteur") en de pro-voogd ("pro
tuteur").449 
Er was echter geen eensgezindheid over het antwoord op de vraag of ook 
andere personen met een statuut dat wel vergelijkbaar was met het statuut van 
de voogd doch niet identiek, door het verbod werden geviseerd. Het ging 
hierbij met name om de toeziende voogd ("subrogé-tuteur"), de curator 
("curateur") en de gerechtelijke raadsman ("conseil judiciaire"), die -zoals 
aangehaald- in het Romeinse recht eveneens door het verqod werden gevi
seerd. 
De meeste commentatoren hielden zich strikt aan de tekst van het Burgerlijk 
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L. 34, § 7, Dig. De contrah. empt. 
L. 46, ff. De contrah. empt. 
Aldus TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. De la Vente, Brussel, 
Ad. Wahlen & Cie, 1836, p. 119 en de door hem aangehaalde bronnen. 
TROPLONG, De la ven te, 1836, p. 119; LAURENT, F., Principes, XIV, 1887, p. 54, nr. 44. 
De pro-voogd, die wordt aangesteld na de ontzetting uit de ouderlijke macht, is geen 
voogd, maar een speciaal beheerder die aan de regelen inzake voogdij is onderworpen 
(BAERT, G., A.P.R., v° Familieraad, 1963, p. 86, nr. 219, met verwijzingen; DE PAGE, 
H. en MASSON, J.-P., Traité, 4° ed., ll/2, Les personnes, 1990, p. 1041, nr. lil!; BAETE
MAN, G., Personen- en gezinsrecht, 4° ed., 1992, p. 851, nr. 1372). 
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Wetboek.450 Het uitgangspunt van hun redenering was, dat de onbekwaam
heid, als uitzondering op het gemene recht451 , strikt moest worden geïnterpre
teerd. Het Franse Hof van Cassatie sloot zich bij deze zienswijze aan, althans 
m.b.t. de toeziende voogd, in een arrest van 1852.452 Ook de aard van de sanc
tie (nl. de nietigheid van de koop-verkoop) werd ter ondersteuning van dit 
standpunt ingeroepen, gelet op de regel "pas de nullité sans texte". 

121. Met een restrictieve interpretatie kan worden ingestemd, op voorwaarde 
evenwel dat niet de algemene regel uit het oog wordt verloren, die impliceert 
dat de betrokkene zich omwille van het belangenconflict laat vervangen door 
een beschermer ad hoc.453 
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MARCADE, V., Explication théorique et pratique du Code Napoléon, 5° ed., Parijs, 
Cotillon, 1859, p. 191; LAURENT, F., Principes de droit civil, XXIV, 4° ed., Brussel, 
Bruylant, 1887, p. 56-58, nr. 46; BAUDRY-LACANTINERIE, G., Précis de droit civil, III, 
3° ed., Paris, Larose et Force!, 1889, 304; HUC, Th., Commentaire théorique et prati
que du Code civil, X, Parijs, Cotillon/Pichon, 1897, p. 77; BELTJENS, G., Encyclopédie 
du droit civil beige. Première partie: code civil, 3° ed., V, Brussel, Bruylant, 1906, 
p. 169, nrs. 4-6; PLANIOL, M., Traité élémentaire de droit civil, 8° ed., II, 1921, p. 470, 
nr. 1430; COLIN, A. en CAPITANT, H., Cours élémentaire de droit civil français, II, 
5° ed., 1928, p. 435; JossERAND, L., Cours de droit civil posit(ffrançais, II, 1930, 
p. 488, nr. 1030; AUBRY/RAu/ESMEIN, Droit civil français, 6° ed., 1952, § 351, p. 32, 
met vele verwijzingen; LIMPENS, J., La vente en droit beige, 1960, p. 83, nr. 137; JULLI
OT de Ia MORANDIERE, L., Précis Dalloz, JII, Droit civil, 3° ed., Parijs, Dalloz, 1967, 
p. 24, nr. 40. 
In dezelfde zin: PLANIOLIRIPERT/HAMEL, Traité pratique, 2° ed., X, Contrats civils, 
1956, p. 59, nr. 53, doch deze auteurs voegden eraan toe dat de toeziende voogd voor 
de uitoefening van zijn (toezichts)functie moest worden vervangen door een persoon 
aangesteld ad hoc. 
Contra: DEMOLOMBE, C., Cours de Code civil, IV, 1852, p. 86-87, nr. 375; TROPLONG, 
M., Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code, De la vente, Brussel, A. Wahlen, 
1836, p. 119, nr. 187 (deze laatste auteur maakt een onderscheid tussen de vrijwillige 
verkoop en de gedwongen verkoop: in het eerste geval dienen de toeziende voogd, de 
curator of de gerechtelijk raadsman hun toezichts- of bijstandsfunctie uit te oefenen bij 
de transactie, zodat zij niet zouden mogen als koper optreden; in het tweede geval zou 
dit niet gelden). 
Cfr. art. 1123 B.W. en art. 1594 B.W. 
Cass.civ. (fr.), 21 december 1852, Dali., 1852, 1, (314), p. 318, met concl. adv.-gen. 
RouLAND en met noot. Anders nochtans het bestreden arrest van het Hof te Toulouse 
(17 mei 1850, Dali., 1852, 2, 62). 
Zie supra, nr. 108; DE PAGE, Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 103, nr. 70 A; DIRIX, E., in 
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, (1986), Art. 1596 RdNr. 2, p. 2. 
Vgl. LIMPENS, J., La vente en droit beige, 1960, p. 83, nr. 137 = R.P.D.B., t. XVI, v0 

Vente, nr. 137, die schrijft dat de aanstelling van een "tuteur ad hoc" vereist is, doch 
wellicht hetzelfde bedoelt. 



§ 4. Bijzonder geval: het voorlopig bewind over de goederen 
toebehorend aan een meerderjarige 

122. Bij wet van 18 juli 1991 (een andere dan de Vennootschapswet van 
dezelfde datum)454 werd een wettelijk regime ingevoerd ter bescherming van 
de goederen toebehorend aan personen die wegens hun Iichaams- of geeste
stoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (art. 488bis, a) 
tot 488bis, k) B.W.). 
Om een meerderjarige te beschermen die, geheel of gedeeltelijk, zelfs indien 
het slechts tijdelijk is, wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn 
goederen te beheren, kan hem een voorlopige bewindvoerder worden toege
voegd, als hem nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd.455 

De aanstelling geschiedt door de Vrederechter, (in beginsel) op verzoek van de 
betrokkene zelf, van een belanghebbende of van de procureur des Konings.456 

Hij kiest daartoe bij voorkeur de echtgenoot, een lid van de naaste familie of, 
eventueel, een vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon.457 

123. De omvang van de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder 
wordt door de Vrederechter bepaald, rekening houdend met de aard en de 
samenstelling van de te beheren goederen en met de gezondheidstoestand van 
de beschermde persoon.458 Voor een aantal in de wet opgesomde handelingen 
kan de voorlopige bewindvoerder slechts optreden krachtens een bijzondere 
machtiging van de Vrederechter.459 

Ook wanneer zijn belangen in strijd zijn met die van de beschermde persoon, 
kan hij slechts optreden krachtens een bijzondere machtiging van de vrede
rechter460, op straffe van nietigheid, in te roepen door de beschermde persoon 
of de voorlopige bewindvoerder.461 
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4.15 
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Wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die 
wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te 
beheren (B.S., 26 juli 1991). De wet valt ook te onderscheiden van nog een andere wet 
van dezelfde datum die betrekking heeft op de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke. 
Art. 488bis, a) B .W. 
Art. 488bis, b), § 1 BW. 
Art. 488bis, c), § 1, tweede lid B.W.; S1MOENS, D., "Recente wetgeving ter bescher
ming van de persoon en de goederen van fysiek of mentaal gehandicapte personen", 
R. W., 1991-92, (350), p. 356; PosTELNICU, A., "La protection des biens des personnes 
totalement ou partiellement incapables <l'en assumer la gestion en raison de leur état 
physique ou mental", J.T., 1992, (105), p. 108. 
Art. 488bis, f), § 2 B.W. 
Art. 488bis, f), § 3, tweede lid 8.W.; MASSON, J.-P., m.m.v. MASSAGE, N., "Chronique 
de jurisprudence (1991-1993). Les personnes" (tweede deel), J. T., 1994, (745), p. 755, 
nr. 126. 
Art. 488bis, f), § 1, derde lid B.W. 
Art. 488bis, i) B.W. 
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124. Naar aanleiding van deze laatste bepaling is in de rechtsleer discussie 
ontstaan over de vraag of de voorlopige bewindvoerder na het verkrijgen van 
dergelijke machtiging, zelf mag optreden, dus: (o.m.) met zichzelf het contract 
mag aansluiten, dan wel of de vrederechter een vertegenwoordiger ad hoc 
dient aan te stellen.462 Uiteraard heeft deze vraag enkel zin indien de vrede
rechter de gevraagde machtiging verleent, niet wanneer hij deze weigert.463 

Volgens één opvatting dient de vrederechter een beheerder ad hoc aan te stel
len, omdat het onaanvaardbaar wordt geacht dat de bewindvoerder, zelfs met 
machtiging van de vrederechter tegelijk optreedt als (bv.) koper en vertegen
woordiger van de verkoper.464 Dat de vrederechter tot zulke maatregel 
bevoegd is, wordt afgeleid uit zijn verdergaande, bij de wet verleende 
bevoegdheid om op elk ogenblik de opdracht van de bewindvoerder te wijzi
gen of te beëindigen of de bewindvoerder te vervangen.465 

Anderen gaan ervan uit466 of stellen uitdrukkelijk dat de vrederechter geen 
beheerder ad hoc dient aan te stellen.467 Hierbij wordt o.m. ingeroepen dat de 
bepaling kan worden beschouwd als een uitdrukkelijke wettelijke afwijking op 
art. 1596, derde lid B.W.468 Ook wordt ingeroepen dat de machtiging van de 
vrederechter zeer specifiek is: zij heeft betrekking op een welbepaalde rechts
handeling tegen welbepaalde voorwaarden.469 M.a.w. de bewindvoerder ver-
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De parlementaire voorbereiding verschaft een bijzonder schaarse toelichting bij de 
regel: men kan alleen vernemen dat het gaat om een tekst "die tegenstrijdigheid van 
belangen tussen de bewindvoerder en de beschermde persoon moet ondervangen" 
(Verslag HERMAN-MICHIELSENS, namens de Senaatscommissie voor de Justitie, 30 mei 
1991, Pari. St., Senaat, 1990-91, nr. 1102/3, p. 104. 
MASSON, J.- P., "Le nouveau régime de protection des biens des incapables majeurs", 
Rev.Not.b., 1992, (174), p. 198, nr. 23. 
PINTENS, W. en VERBEKE, A., "Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan 
een meerde1jarige", R.W., 1991-92, (169), p. 177, nr. 35; VERRYCKEN, M., "De wetge
ving inzake het beheer van goederen van geesteszieken", Vl. T. Gez., 1991-92, (185), 
p. 195, nr. 8.2; cfr. LELEU, Y. en VANSTAEN, J.-M., "Bescherming van de persoon en de 
goederen van de geesteszieke" (Omzendbrief CIN 91/9), Notarius Actueel, 1991/12, 
(68), p. 75, nr. 67; VAN CoMPERNOLLE, J., "Considérations sur la vente des biens des 
incapables majeurs pourvus d'un administrateur provisoire", in Liber amicorum Léon 
Raucent, Louvain-la-Neuve, Academia, 1992, (443), p. 449, nr. 17. 
PINTENS, W. en VERBEKE, A., o.c" R. W" 1991-92, p. 177, nr. 35. 
MELLAERTS, J" ROODHOOFf, J. en WYNANT, L., e.a., Recente evoluties in burgerlijk 
recht 1987-1992, Deel 1, Personen- en familierecht. Familiaal vermogensrecht, Ant
werpen, Kluwer, 1993, p. 122, nr. 113 "De wet voorziet hier eigenaardig genoeg niet in 
de aanstelling van een beheerder ad hoc". 
BOSMANS, M., "De wet van 18 juli 1991 houdende patrimoniale bescherming van de 
meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te 
beheren", T. Vred" 1991, (312), p. 318-319; MASSON, J.-P., o.c., Rev.Not.b., 1992, 
p. 198, nr. 23; CASMAN, H., "Voorlopig bewind over de goederen van een 
(geestes)zieke persoon", in Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken. Wetten van 
1990-1991, BAETEMAN, G. (ed.), Brussel, Story, 1992, p. 125, nr. 23; cfr. BAETEMAN, 
G., Overzicht van het Personen- en Gezinsrecht, 4° ed" III, Deurne, Kluwer, 1992, p. 
933, nr. 1521; DE GROOTE, E., in Commentaar Personenrecht, afl. 23, september 1995, 
art. 488bis, f), § 1 RdNr. 7, p. 4. 
DE GROOTE, E., in Commentaar Personenrecht, afl. 23, september 1995, art. 488bis, f), 
§ 1 RdNr. 7, p. 4. 
MASSON, 1.- P., o.c., Rev.Not.b" 1992, p. 198, nr. 23. 



krijgt geen blanco-machtiging. Hij zal duidelijk aan de vrederechter moeten uit
leggen welke rechtshandeling hij wenst te stelJen en tegen welke voorwaarden, 
welk persoonlijk belang hij daarbij heeft en om welke redenen de rechtshande
ling in het belang van de beschermde persoon kan zijn. De beschermde persoon 
en diens echtgeno(o)t(e) en eventueel zijn (hun) advocaat moeten worden opge
roepen om door de vrederechter in raadkamer te worden gehoord. Indien de vre
derechter van oordeel is dat in die omstandigheden de belangen van de 
beschermde voldoende zijn gewaarborgd, kan hij de machtiging verlenen. 
De lege lata lijkt men te mogen aannemen dat de vrederechter alJeszins 
bevoegd is om een beheerder of bewindvoerder ad hoc aan te stellen470, doch 
dat hij daartoe in beginsel niet verplicht is, tenzij een andere rechtsregel hem 
daartoe dwingt.471 Dit systeem van machtiging wijkt af van de bij andere 
beschermingsstatuten gebruikelijke systemen. Een systeem van machtiging 
behoeft geenszins als eigenaardig te worden beschouwd'.472 Nochtans lijkt het 
aangewezen dat de vrederechter nauwgezet onderzoekt of de belangen van de 
beschermde persoon voldoende beveiligd zijn en dat hij bij de minste twijfel 
een bewindvoerder ad hoc aanstelt om de vertegenwoordiging te verzorgen.473 

125. Terecht wijst men erop dat de beoordeling of er een belangenconflict 
bestaat aan de voorlopige bewindvoerder wordt overgelaten474: hij dient het 
initiatief te nemen tot het (eventueel) aanvragen van een machtiging. Hij kan 
zulks echter ook nalaten. Dit doet hij natuurlijk op eigen risico en eigen ver
antwoordelijkheid. De transactie kan worden nietigverklaard. De voorlopige 
bewindvoerder kan worden aansprakelijk gesteld of worden vervangen. 

D. INHOUD EN DRAAGWIJDTE VAN DE ERKENDE 
ALGEMENE REGEL 

§ 1. Implicaties en complicaties van het Cassatie-arrest van 7 december 
1978 

126. Door het verbod voor de lasthebber om als tegenpartij van de lastgever 
op te treden, als een algemeen rechtsbeginsel te erkennen, betekent het arrest 
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PINTENS, W. en VERBEKE, A" o.c" R. W., 1991-92, p. 177, nr. 35; YIEUJEAN, E" "Protec
tion du majeur physiquement ou mentalement inapte à gérer ses biens", T.B.B.R" 1993, 
(5; tweede deel 118), p. 129, nr. 49. 
Cfr. YIEUJEAN, E" o.c" T.B.B.R" 1993, p. 129, nr. 49, die erop wijst dat bij een proces 
tussen de beschermde en de voorlopige bewindvoerder de aanstelling van een bewind
voerder ad hoc wel noodzakelijk zal zijn. 
Cfr. het tweede systeem inzake belangenconflicten bij de wettelijke vertegenwoordi
ging, supra, nr. 117; cfr. ook m.b.t. het vennootschapsrecht infra, nrs. 464 e.v. Wellicht 
heeft men meer problemen met het optreden van de vrederechter, die een zekere oppor
tunititsbeoordeling zal verrichten. 
Cfr. in deze zin: YIEUJEAN, E" o.c" T.B.B.R" 1993, p. 129, nr. 49. 
CASMAN, H., o.c" in Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken. Wetten van 1990-1991, 
BAETEMAN, G. (ed.), 1992, p. 125, nr. 23; BAETEMAN, G" Overzicht van het Personen
en Gezinsrecht, 4 ° ed" Ill, 1992, p. 933, nr. 1521. 
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van 7 december 1978 ongetwijfeld een juridische mijlpaal. 
Daarmee vormt het arrest echter geenszins een eindpunt. Integendeel: een hele 
reeks vragen duiken op, waarvoor in de rechtspraak en de rechtsleer een 
oplossing moet worden gevonden. Slechts enkele vragen worden in het Cassa
tie-arrest zelf beantwoord. Aldus leidt het arrest tot een reeks implicaties en 
complicaties. 

127. Het Hof van Cassatie formuleerde de algemene regel als een algemeen 
rechtsbeginsel m.b.t. de lastgeving. 
Vraag is of het beginsel ook bestaat in het, meer algemene, vertegenwoordi
gingsrecht. Ook rijst de vraag naar de precieze inhoud en draagwijdte van het 
aldus geformuleerde beginsel. Zo valt uit het geciteerde arrest niet af te leiden 
of het Hof van Cassatie de algemene regel ook van toepassing acht op de per
soon die een contract sluit in een dubbele vertegenwoordigingshoedanigheid. 

128. Ook rijst de vraag naar de strekking van het verbod. Zoals hoger werd 
aangegeven, wordt meestal aangenomen dat de bepalingen van artikel 570 en 
artikel 1596 B.W. onbekwaamheidsregels inhouden. Zoals bekend geldt de 
bekwaamheid als regel, de onbekwaamheid als uitzondering.475 Onbekwaam 
is slechts wie door de wet onbekwaam wordt verklaard.476 En de wettekst die 
een onbekwaamheid oplegt, wordt restrictief geïnterpreteerd.477 Wellicht sluit 
dit niet uit dat bovendien onbekwaamheden zouden bestaan op grond van een 
als algemeen rechtsbeginsel erkende regel. Men kan zich evenwel afvragen of 
het door het Hof van Cassatie erkende algemene rechtsbeginsel wel is bedoeld 
en opgevat als een een regel die personen (nl. lasthebbers) onbekwaam ver
klaart om een bepaalde handeling te stellen (nl. optreden als tegenpartij van de 
lastgever). Met name kan de vraag worden gesteld of de algemene regel niet 
eerder moet worden begrepen als een regel van onbevoegdheid, in die zin dat 
de lastgever (in beginsel) wordt vermoed geen toestemming te hebben gege
ven tot contracteren met zichzelf.478-479 Mede vanuit rechtsvergelijkend oog
punt is het verantwoord om deze vraag te stellen en te onderzoeken. O.m. in 
het Duitse recht wordt nl. aangenomen dat de lasthebber niet tot "Selbstkon-
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Zie o.m. DE PAGE, H" Traité, II, Les incapables/Les obligations, 3° ed., 1964, p. 7, 
nr. 1; DE PAGE, H. en MASSON, J .-P., Traité, 11/2, 4° ed., 1990, p. Il 01, nr. 1192. 
Art. 1123 B.W.; m.b.t. koop-verkoop: art. 1594 B.W. 
Zie o.m. DE PAGE, H., Traité, II, 3° ed., 1964, p. 7, nr. l; IV, 3° ed., 1972, p. 99, nr. 67; 
DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traité, 11/2, 4° ed., 1990, p. 1101, nr. 1192. 
Cfr. PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, p. 14 I-142, nr. 218. 
Het is daarbij niet de bedoeling de strekking van de wettelijke bepalingen (m.n. 
art. 1596 B.W.) in vraag te stellen. Derhalve wordt hier geenszins het standpunt van 
FoRIERS in vraag gesteld, waar deze de door PETEL (zie vorige voetnoot) voor het 
Franse recht voorgestelde oplossing afwijst voor wat (althans een deel van) de bepa
lingen van art. 1596 B.W. betreft (FORIERS, P.-A., o.c., in Les contrats de service, 1994, 
p. 143, nr. 22 met voetnoot 68). In het Italiaanse recht wordt de bepaling van art. 1471 
Codice civile door sommigen als een regel van onbevoegdheid ("difetto di legittima
zione") beschouwd (GRECO, P. en COTTINO, G., Commentario del Codice civile, IV, 
Delle Obbligazioni, De/la Vendita (art. 1470-1547), 1° ed. (herdruk), Bologna, N. 
Zanichelli Ed., 1972, Art. 1471, nr. 1, p. 50, met verwijzingen pro en contra). 



trahieren" bevoegd is. 

129. Het Hof van Cassatie besliste zeer duidelijk dat de sanctie op overtredin
gen van het verbod, bestaat in de relatieve nietigheid van de overeenkomst, 
welke nietigheid kan worden gedekt door de met kennis van zaken handelende 
lastgever. 480 

§ 2. Poging tot concretisering van het algemeen rechtsbeginsel en tot 
oplossing van een aantal gerezen problemen. Methode 

130. In de hierna volgende paragraaf wordt een poging ondernomen om het 
door het Hof van Cassatie erkende algemene rechtsbeginsel nader te concreti
seren en om een aantal door het arrest teweeggebrachte vragen en problemen 
op te lossen. Daartoe kan deels een beroep worden gedaan op de regelen die in 
de rechtspraak en de rechtsleer zijn uitgewerkt m.b.t. de hierboven besproken 
specifieke wettelijke normen. Voorts kunnen nuttige elementen worden geput 
uit de rechtsleer waarin het algemene rechtsbeginsel wordt erkend en ingevuld 
- in de eerste plaats dient het werk van DE PAGE te worden geciteerd. Tenslotte 
kan de rechtsvergelijking goede bouwstenen aandragen om te helpen de vele 
leemten op te vullen. Interessante elementen kunnen worden gehaald uit het 
recht van een aantal landen die een wettelijke regeling kennen van belangen
conflicten in het vertegenwoordigingsrecht: Duitsland, Nederland, Italië (en 
Portugal). Daarnaast bieden ook het Engelse en het Amerikaanse recht zeer 
nuttige vergelijkingspunten, omwille van de in de rechtspraak erkende en sterk 
ontwikkelde leer van de "fiduciary duties". 

131. In het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) werden verschei
dene wettelijke bepalingen opgenomen m.b.t. het optreden als wederpartij, het 
dienen van twee heren of andere belangenconflicten in het vertegenwoordi
gingsrecht. De problematiek van het vertegenwoordigingsrecht is weliswaar 
niet in een algemene, globale regeling gegoten. Zij komt echter in omvangrij
ke mate aan bod, zij het opgesplitst in onderscheiden deelgebieden481 : vol-
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481 
Cass., 7 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 407; Pas., 1979, 1, 408. 
Eén en ander heeft te maken met de gelaagde (of piramidale) structuur van het wetboek 
(van algemeen naar bijzonder) en met het gebruik van zgn. "schakelbepalingen", die 
bepaalde regelen van overeenkomstige toepassing verklaren op rechtsbetrekkingen 
waarvoor zij naar de letter niet zijn geschreven (zie voor een Belgische analyse van het 
NBW in het algemeen en van deze kenmerken in het bijzonder: DE BONDT, W., "Het 
nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. - Verleden, heden, toekomst", R. W., 1994-
95, p. 761 e.v., bijz. p. 767, nrs. 7.2.3 en 7.2.4, met verwijzingen; zie verder over het 
NBW, in rechtsvergelijkend perspectief o.m.: HoNDIUS, E.H., "Het burgerlijk wetboek 
in rechtsvergelijkend perspectief', in Recht vooruit. Opstellen verzameld ter gelegen
heid van 150 jaar BW, Deventer, Kluwer, 1988, p. 59-71; MINCKE, W., "Das Nieuw 
Burgerlijk Wetboek aus deutscher Sicht", NTBR, 1992, p. 18-21; HIRSCH BALLIN, 
E.M.H., Openingstoespraak voor het Congres "Nieuw BW in rechtsvergelijkend per
spectief', NTBR, 1992, p. 82-84; HARTKAMP, A., "Das neue niederländische Bürger
liche Gesetzbuch aus europäischer Sicht", RabelsZ, 1993, p. 664-684). 
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macht, opdracht en lastgeving.482 

Onder volmacht wordt verstaan, de bevoegdheid die een volmachtgever ver
leent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te 
verrichten.483 Lastgeving is de overeenkomst waarbij de ene partij, de lastheb
ber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt buiten dienstbetrekking 
voor rekening van de lastgever één of meer rechtshandelingen te verrichten.484 

De overeenkomst kan de lasthebber verplichten te handelen in eigen naam; zij 
kan ook verplichten te handelen in naam van de Iastgever.485 

Bij lastgeving ligt de nadruk op de last, d.w.z. op de verplichting van de last
hebber om voor rekening van de lastgever een rechtshandeling te verrichten. 
Bij volmacht daarentegen rust op de gevolmachtigde geen plicht tot handelen: 
hij heeft de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever een rechtshande
ling te stellen.486 Lastgeving kan met volmacht gepaard gaan, maar zulks is 
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Volgens Prof. KoRTMANN leidt één van de schakelbepalingen (art. 3:78 NBW) ertoe dat 
toch "een min of meer algemeen deel van het vertegenwoordigingsrecht binnen het 
vermogensrecht" wordt gevormd, met name door die regels waarnaar de genoemde 
bepaling verwijst (KoRTMANN, S.C.J.J" "De overeenkomst van opdracht, de lastgeving 
en de geneeskundige behandelingsovereenkomst", WP.N.R" 1990, nr. 5982, (740), p. 
741). 
Boek 3, handelend over het vermogensrecht, bevat een titel 3 betreffende de volmacht. 
Boek 7, handelend over het bijzonder overeenkomstenrecht, bevat een titel 7 betreffen
de de opdracht. Onder deze laatste hoofding moet onderscheid worden gemaakt tussen 
algemene regels die voor elke overeenkomst van opdracht gelden en de speciale bepa
lingen voor bijzondere types van deze overeenkomsten: de lastgeving, maar ook de 
bemiddelingsovereenkomst, waarvan de agentuurovereenkomst het prototype wordt 
genoemd (KORTMANN, S.C.J.J" "Overeenkomst van opdracht", in ASSER, C" KORT
MANN, S.C.J.J" DE LEEDE, L.J.M. en THUNISSEN, H.O" Asser'.v Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, JII, 
Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, 7° ed" Zwol
le, Tjeenk Willink, 1994, p. 27, nr. 33 en p. 29, nr. 36). 
Het NBW kent geen afzonderlijke regeling van de commissie-overeenkomst. De bepa
lingen inzake opdracht en lastgeving zijn van toepassing op deze overeenkomst 
(AssEil/KoRTMANN, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed" 1994, p. 107, nr. 136). 
Art. 3:60, lid 1 NBW; JANSSEN, J.F.M" "Het nieuwe Nederlandse vermogensrecht", 
R. W" 1992-93, (833), p. 834. 
Zie over het verband tussen volmacht en de publiekrechtelijke tegenhanger, "mandaat", 
o.m. in functie van de "schakelbepaling" van art. 3:79 NBW: DE GROOT, G.R.J. en VAN 
RossuM, A.A" "Mandaat en volmacht", R.M. Themis, 1993, p. 127-141 (en de verwij
zingen). 
Art. 7:400, lid 1 NBW. 
Art. 7:400, lid 2 NBW. 
Zie o.m.: CASTERMANS, "Lastgeving. Algemene opmerkingen", in Nieuw burgerlijk 
wetboek. Tekst en commentaar, NIEUWENHUIS, J.H" STOLKER, C.J.J.M. en VALK, W.L. 
(ed.), Deventer, Kluwer, 1990, p. 783, nr. 3; AKVELD, J.E.M" "Privaatrechtelijke verte
genwoordiging", in Ho<~fdstukken Handelsrecht, 2° ed" Deventer, Kluwer, 1993, (9), 
p. 17, nr. 22. 



niet noodzakelijk. Handelen krachtens volmacht veronderstelt nl. dat de gevol
machtigde handelt in naam van de volmachtgever, terwijl de lasthebber de 
plicht heeft te handelen in eigen naam of in naam van de lastgever, naargelang 
van wat in de overeenkomst is bepaald. In het eerste geval is er lastgeving 
zonder volmacht, in het tweede gaan lastgeving en volmacht samen.487 

De lastgeving is van de opdracht te onderscheiden doordat lastgeving een 
overeenkomst is: aanvaarding van de opdracht door de lasthebber is vereist.488 

Lastgeving wordt een "gekwalificeerde" opdracht genoemd en is onderworpen 
aan het gemeenschappelijk rechtsregime van de opdracht.489 

132. Het nieuwe vermogensrecht bevat in art. 3:68 NBW een regeling voor 
het optreden door de gevolmachtigde als wederpartij van de volmachtgever, 
wat men in Nederland veelal met een Duitse term aanduidt: "Selbsteintritt".490 

Tenzij anders is bepaald, kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij 
van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten 
rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uit
gesloten is.491 

De volmachtgever kan in twee richtingen iets anders bepalen: enerzijds kan hij 
de "Selbsteintritt" verder beperken of zelfs uitsluiten, anderzijds kan hij de 
mogelijkheid daartoe verruimen.492 

Titel 7 van Boek 7 bevat een uitdrukkelijke regeling i.v.m. de problematiek 
van het optreden als wederpartij (art. 7:416 NBW) resp. het "dit,ncn van twee 
heren" door een lasthebber (art. 7:417 NBW). 
Daarnaast is in art. 7:418 NBW een regeling geformuleerd voor andere geval
len waarin de lasthebber een direct of indirect belang heeft bij de totstandko
ming van de rechtshandeling.493 

133. Wat het Anglo-Amerikaanse recht betreft, wordt in dit verband het recht 
m.b.t. de zgn. "fiduciaries" onderzocht. Een "fiduciary" bevindt zich in een 
bijzondere vertrouwensrelatie ("fiduciary relationship") ten opzichte van een 
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CASTERMANS, o.c" 783, nr. 3. 
VELDHUIS, A.M" "Lastgeving'', Kwartaalbericht NBW, 1984/4, 132. 
AssER/KORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed" 1994,p.101,nr.129. 
Zie bv. HIJMA, J" in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. De tekst van de Boeken 
3, 5 en 6 voorzien van commentaar, NIEUWENHUIS, J.H" STOLKER, C.J.J.M. en VALK, 
W.L. (ed.), 2° ed" Deventer, Kluwer, 1994, art. 68 Boek 3, p. 71; JANSSEN, J.F.M" o.c" 
R. W" 1992-93, p. 835. Kritisch ten aanzien van dit taalgebruik: AssERIVAN DER GRIN
TEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 1, De vertegenwoordiging, 6° ed" 1985, 
p. 12, nr. 16. 
Art. 3:68 N.B.W. 
HIJMA, J" in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar, 1994, Art. 3:68, aantekening 2, 
p. 71. 
Bv. de lasthebber heeft niet-kenbare belangen in een (bij het sluiten van de rechtshan
deling betrokken) vennootschap welke hij niet vertegenwoordigt (Memorie van Ant
woord II w.o. 17.779 (nr. 8), p. 6, zoals aangehaald door: Du PERRON, C.E" "De over
eenkomst van opdracht", NJB, 1993, afl. 29, (1044), 1047; alsook door 
AssER/KoRTMANN, Bijzondere overeenkomsten, Overeenkomst van opdracht, 1994, 
p. 116, nr. 146). 
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andere persoon. Omwille van het essentieel vertrouwenskarakter van deze 
relatie rust op de "fiduciary" o.m. een belangrijke loyaliteitsverplichting 
("duty of loyalty"). In de loop der jaren hebben de "fiduciary duties'', oor
spronkelijk afkomstig uit het "trust"-recht, een zeer ruim toepassingsgebied 
gekregen.494 Met redelijke zekerheid kan men stellen dat als "fiduciaries" wor
den aangemerkt: "trustees"495, "agents"496, "executors" en "administrators", 
"guardians", bestuurders van vennootschappen ("directors of corpora
tions").497 In uitzonderlijke situaties echter zou het mogelijk zijn dat zelfs op 
deze personen geen fiduciaire verplichtingen rusten.498 

494 

495 

496 

• 497 

498 
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Cfr. WEINRIB die deze expansie een "colonizing sway" noemt (WEINRIB, E.J., "The 
Fiduciary Obligation", 25 U. Toronto L.Rev., 1975, p. 1). Zie recent i.v.m. de "Opera
tor" in een "Joint Operating Agreement": BEAN, G.M.D., The Operator as a Manager: 
A New Fiduciary Duty", J.Bus.L., 1993, p. 24 e.v. 
Voor een classificatie van verschillende categorieën van "fiduciaries", zie: SEALY, L.S., 
"Fiduciary Relationships", C.L.J., 1962, (69), p. 74-79. De regels en beginselen die op 
de onderscheiden categorieën van toepassing zijn, worden door de auteur uiteengezet 
in een andere bijdrage: SEALY, L.S., "Some Principles of Fiduciary Obligation'', C.L.J., 
1963, p. 119 e.v. 
Cfr. Restatement, Trusts 2d, § 2, p. 6: "A trust (. .. ) is a fiduciary relationship with 
respect to property, subjecting the person by whom the title to the property is held to 
equitable duties to deal with the property for the benefit of another person, which arises 
as a result of a manifestation of an intention to create it"; ibid., § 2, comment b, p. 6-7; 
§ 170, comment a, p. 364; GuEST, A.G., Anson '.v Law <!f Contract, 24° ed., Oxford, 
Clarendon Press, 1975, p. 253. 
Vgl. echter SEALY, L.S., "Fiduciary Relationships", C.L.J., 1962, p. 72, volgens wie het 
juister is "fiduciary relationships" te onderscheiden van de "trust"-verhouding en voor 
te behouden voor die relaties die weliswaar gelijkenissen vertonen met de "trust", maar 
strikt genomen geen "trust"-relaties zijn. 
Cfr. Restatement, Agency 2d, § 13, p. 58: "An agent is a fiduciary with respect to mat
ters within the scope of his agency"; GINNOW, A.O. en BALLUFF, G.J. (ed.), Corpus 
Juris Secundum (C.J.S.). A Complete Restatement of the Entire American Law as Deve
loped by All Reported Cases, vol. 2A, St. Paul, Minnesota, West Publ. Co., 1972 
( + Cumulative Annual Pocket Parts), v0 Agency, § 4a, p. 551: "( ... ) in the law of princi
pal and agency the term (agency) signifies the fiduciary relation which results from the 
manifestation of consent by one person to another that the other shall act on his behalf 
and subject to his control, and consent by the other so to act"; ADAMS, J.N., Halsbury's 
Laws of England, LORD HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE (ed.), vol. 1/2, 4° ed., Reissue, 
Londen, Butterworths, 1990, v0 Agency, p. 62-63, § 87; GUEST, A.G., Anson '.v Law of 
Contract, 24° ed., Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 253; REYNOLDS, F.M.B., Bowste
ad on Agency, 15° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1985, p. 1 en 156; SEALY, L.S., 
"Fiduciary Relationships", C.L.J., 1962, p. 79-80. 
Zie reeds: de beslissing van de "House of Lords" van 31 juli en 1 augustus 1848 in de 
zaak Foley v. Hili and others, [ 1843-60] All E.R. Rep., (16), 19, litt. C; 2 HL Cas. 28; 9 
ER 1002. - Zie ook de rechtspraak vermeld in: The Digest. Annotated British, Com
monwealth and European Cases, vol. 1(2), Agency, 2° Reissue, door STICKLAND, P., 
PITMAN, J. en REHSI, R., Londen, Butterworths, 1991, p. 14-15, cases 8-12 . 
Zie volgend nummer. 
SHEPHERD, J.C., The Law of Fiduciaries, Toronto, Carswell, 1981, p. 21; cfr. REY
NOLDS, F.M.B., Bowstead onAgency, 15° ed., 1985, p. 157-158. 



Algemeen geformuleerd is een "fiduciary": "any person who occupies a posi
tion of peculiar confidence towards another".499 Dit criterium van een bijzon
dere vertrouwenspositie is vaag. Zeer vaak moet geval per geval worden 
onderzocht of het criterium is vervuld. Zulks geeft aanleiding tot onduidelijk
heid en onzekerheid. Daarom wordt door auteurs en rechters benadrukt dat de 
"fiduciary" beschikt over een gedelegeerde, doelgebonden (vertegenwoordi
gings)bevoegdheid, uitgeoefend in het belang van een ander. Zo formuleert 
SHEPHERD de "theory of transfer of encumbered power": hij stelt de algemene 
regel voorop dat: "A fiduciary relationship exists whenever any person acqui
res a power of any type on condition that he also receive with it a duty to utili
ze that power in the best interests of another, and the recipient of the power 
uses that power. The essence of this theory of fiduciary relationships is that 
powers are a species of property, which can be beneficially owned by one 
person while being exercised by another person, who may be referred to as the 
legal owner of the power".500 
Judge MASON overweegt dat "(t)he critical feature of these relationships is that 
the fiduciary undertakes or agrees to act for or on behalf of or in the interests 
of another person in the exercise of a power or discretion which will affect the 
interests of that other person in a legal or practical sense. ( ... ) The expressions 
'for', 'on behalf of' and 'in the interests of' signify that the fiduciary acts in a 
'representative' character in the exercise of his responsibility ( ... )".501 

Volgens WEINRIB veronderstelt "the fiduciary concept" dat de "fiduciary" 
enige mate van discretionaire bevoegdheid bezit en dat hij door deze uit te 
oefenen de rechtspositie van de "principal" kan beïnvloeden. De verplichtin
gen die op de "fiduciary" rusten, zijn dan een juridisch instrument om controle 
uit te oefenen op (grenzen te stellen aan) de uitoefening van die discretionaire 
bevoegdheid. 502 

134. Naast het recht betreffende de "fiduciaries" in het algemeen, dient vooral 
aandacht te worden besteed aan het "agency"-recht en het "trust"-recht. De 
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REUSCHLEIN, H.G. en GREGORY, W.A., Handbook on the Law <>f Agency and Partners
hip, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1979, 121, § 67, met verwijzing naar: 
Kinzbach Tool Co. v. Corbett-Wallace Corp., 138 Tex. 565, 160 S.W.2d 509 (1942); in 
dezelfde zin: Phipps v. Boardman, [ 1967] 2 AC 46, 127. 
SHEPHERD, J.C., The Law <!f Fiduciaries, 1981, 35-36. 
Hospita) Products Ltd. v. United States Surgical Corporation (1984) 156 CLR 41, 96-
97, geciteerd door MEAGHER, R.P., GUMMOW, W.M.C. en LEHANE, J.R.F., Equity. Doc
trines and Remedies, Sidney, Butterworths, 1992, 130, nr. 501. Zie in dezelfde zin: 
Scorr, A.W., "The Fiduciary Principle'', 37 Calif.L.Rev., 1949, (539), p. 540; SEALY, 
L.S., "Some Principles of Fiduciary Obligation", C.L.J., 1963, p. 122; FINN, P.D., "The 
Fiduciary Principle", in Equity, Fiduciaries and Trusts, YoUDAN, T.G. (ed.), Toronto, 
Carswell, 1989, (1), p. 31 e.v., bijz. p. 33; DEMOIT, O.A., Fiduciary Obligation, Agen
cy and Partnership. Duties in Ongoing Business Relationships, St. Paul (Minnesota), 
West Pub!. Co., 1991, p. 2; MEAGHER, e.a., o.c., 1992, p. 130-131, nr. 501. 
WEINRIB, E.J., "The Fiduciary Obligation", 25 U. Toronto L.Rev., 1975, (1), p. 4. Ver
derop betoogt de auteur dat de "fiduciary obligation" deel uitmaakt van het beleid om 
door middel van het recht de integriteit te beschermen van handelsorganisaties en van 
de markten waarin zij opereren (ibid., p. 9 e.v.; p. 15 e.v. en p. 22). 
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verantwoording hiervoor is te vinden in de rechtspositie van vennootschapsbe
stuurders. 
Naar Engels recht is de meest adekwate kwalificatie van de "company direc
tor" de kwalificatie "fiduciary".503 Bestuurders worden ook aangemerkt als 
"agents" van de vennootschap, die als "principal" door hen wordt vertegen
woordigd. 504 In beginsel wordt de rechts verhouding tussen de vennootschap 
en haar "directors" beheerst door de regelen van de "agency".505 Toch is de 
analogie met de "agency" niet volmaakt. 506 

Bovendien, zo blijkt uit de rechtspraak, bevinden de bestuurders zich in de 
positie van "trustees".507 Daarbij wordt evenwel benadrukt dat hun positie 
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HOUSE ÜF LORDS, Regal (Hastings) Ltd. v. Gulliver and others, 20 februari 1942, 1 All 
E.R., 1942, (378), p. 395, waar Lord Porter stelt: "Directors, no doubt, are not trustees, 
but they occupy a fiduciary position towards the company whose board they form"; 
Palmer'.v Company Law, § 8.405, p. 8087-8088; Gore-Browne on Companies, § 27.2.3, 
p. 27.003-27.004; ABBOTI, K.R., Company l.aw, London, D.P. Pub!. Ltd., 1990, 193, 
nr. 30; BoYLE, A.J., "Directors' Fiduciary Duties: The Continuing Problem of Effective 
Enforcement", Forum Internationale, nr. 10, Kluwer, 1988, 4, nr. 1; REYNOLDS, 
F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1985, p. 182; RYAN, 
C.L., Company Directors. Liabilities, Rights and Duties, 2° ed., Bicester, CCH Edi
tions Ltd., 1987, § 116, p. 17; SEALY, L.S., "Same Principles of Fiduciary Obligation", 
C.L.J., 1963, (119), 120. 
FRIDMAN, G.H.L., The Law f~{ Agency, 6° ed., Londen, Butterworths, 1990, p. 331. 
Palmer's Company Law, § 8.402, p. 8085, met verwijzing naar de case Ferguson 
v. Wilson, (1886) L.R. 2 Ch. 377, waarin Cairns L.J. oordeelde: "What is the position 
of directors of a public company? They are merely agents of a company. The company 
itself cannot act in its own person, for it has no person; it can only act through direc
tors, and the case is, as regards those directors, merely the ordinary case of principal 
and agent" (l.c., p. 389); GOWER, L.C.B., PRENTICE, D.D. en PETTET, B.G., Gower '.v 

Principles <~f Modern Company Law, Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 550; 
MITCHELL, Ph.L.R., Directors' Duties and Insider Dealing, Londen, Butterworths, 
1982, 4 en 23-24. Zie in dezelfde zin: XUEREB, P.G., The Rights of Shareholders, 
Oxford, BSP Professional Books, 1989, 55, nr. 3.2.3; WoOLDRIDGE, F., "Angleterre'', in 
lnchieste di diritto comparato, IV, Enquête comparative sur les sociétés par actions, l, 
Kluwer, 1974, 191; TUNC, A., Le droit anglais des sociétés anonymes, Parijs, Dalloz, 
1971, 112, nr. 81. 
Er wordt op gewezen dat de bestuurders zich in een bijzondere positie bevinden, omdat 
zij veel ruimere bevoegdheden bezitten dan een "agent" normaal bezit en de controle 
op hun handelen beperkt is (Gore-Browne on Companies, 44° ed., BOYLE, A.J. en 
SYKES, R. (ed.),§ 27.2.1, p. 27.002), of nog: omdat "(w)ith his co-directors a director 
controls the activities of his company" (WRIGHT, D., Rights and Duties f!{ Directors, 
Londen, Butterworths, 1987, § 1.11, p. 6). De auteurs verwijzen ook naar een beslis
sing zeggend dat een bestuurder "is an agent who casts his vote to decide in what man
ner his principal shall act" (Northern Counties Securities Ltd. v. Jackson and Steeple 
Ltd. [1974] 2 All E.R., 625; 1 WL.R. 1133, 1144 per Walton J.) . 
Zie de rechtspraak geciteerd in Palmer's Company Law, § 8.403, p. 8086: Charitable 
Corporation v. Sutton, (1742) 2 Atk. 400; York and North Midland Ry. v. Hudson, 
(1853), 16 Beav. 485; Smith v. Anderson, 15 Ch.D. 247, 275 en de rechtspraak geci
teerd in Gore-Browne on Companies, § 27.2.3, p. 27.003, voetnoot 4. 
- Voor een historische verklaring van het gebruik van de kwalificatie "trustee" in dit 
verband, zie: GOWER, L.C.B., PRENTICE, D.D. en PETTET, B.G., Gower'.v Principles of 
Modern Company Law, Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 550; MITCHELL, Ph.L.R., 
Directors' Duties and Insider Dealing, Londen, Butterworths, 1982, 24 e.v. 



afwijkt van die van de gewone ("ordinary") "trustees", zodat de strikte "trust"
regels niet steeds op hen van toepassing zijn.508 

De vennootschapsbestuurders combineren dus aspecten van de functie van 
"agent" en van de functie van "trustee". Zij zijn "agents" van de vennoot
schap, in de mate dat zij de vennootschap vertegenwoordigen, in de mate dat 
zij voor haar verbintenissen aangaan; zij zijn "trustees", in de mate dat zij het 
geld en de bezittingen van de vennootschap beheren.509 

De kwalificatie "fiduciary" lijkt dus een enigszins pragmatische oplossing te 
zijn, waarachter een dubbele hoedanigheid schuil gaat. 
Naar Amerikaans recht wordt de rechtspositie van "corporate directors" enigs
zins anders benaderd, hoewel zij uiteindelijk ook als "fiduciaries" worden aan
gemerkt. 
De Restatement, Agency 2d stelt expliciet dat, in de regel, noch de raad van 
bestuur ("board of directors"), noch de individuele bestuurders ("directors") 
van een vennootschap, als zodanig, te beschouwen zijn als "agents" van de 
vennootschap of van de vennoten.510 

De raad van bestuur zou vooral verschillen van de "agent" door zijn autono
mie511; hij heeft geen bevelen te accepteren en beslist zelf over het bestuur van 
de vennootschapszaken (d.i. "the business judgment" van de raad van 
bestuur). De aandeelhouders mogen niet -althans niet rechtstreeks- tussenko
men: hun rol bestaat uit het benoemen, herbenoemen, ontslaan en verantwoor
delijk stellen van de bestuurders. De individuele bestuurder zou nog minder 
vergelijkbaar zijn met de "agent".512 Hiervoor wordt als reden opgegeven dat 
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Gore-Browne on Companies, § 27.2.3, p. 27.003; Palmer's Company Law, § 8.403, 
p. 8086. Zie ook ibid., § 8.404, p. 8087: "Since directors are not trustees in the legal 
sense, the provisions of the Trustee Act 1925, and, in particular, the relief provision of 
section 61, do not apply to them, and the Companies Act has to provide a similarly 
worded relief provision in section 727"; cfr. uitvoerig: M1TCHELL, Ph.L.R., o.c., 24-27; 
cfr. ook: HOLLINGTON, R., Minority Shareholders' Rights, Londen, Sweet & Maxwell, 
1990, § 5-015, p. 90. 
De kwalificatie voldoet dus niet (althans niet meer): WEINBERG, M.A" BLANK, M.V. en 
RABINOWITZ, L., Weinberg and Blank on Take-Overs and Mergers, Londen, Sweet & 
Maxwell, 1989, § 1-050, p. 1020; GROSSFELD, B" "Management and Con trol of Marke
table Share Companies", in International Encyclopedia of Comparative Law, XIII/4, 
53, nr. 118. 
Palmer'.ç Company Law, § 8.404, p. 8086-8087, met verwijzing naar de rechtspraak: 
Great Eastern Railway Co. v. Turner, (1872) L.R. 8 Ch. 149, 152 (Lord Selborne); Re 
Forest of Dean, etc" Co. (1878) 10 Ch.D. 450 (Sir George Jessel); Gore-Browne on 
Companies, § 27.2.1 en 27.2.3, p. 27.002 en 27.003. Cfr. RYAN, C.L., Company Direc
tors. Liabilities, Rights and Duties, 1987, § 601, p. 113-114; VAN ÜMMESLAGHE, P" Le 
régime des sociétés par actions et leur administration en droit comparé, Brussel, Bruy
lant, 1960, 351, nr. 203. Vgl. ook: VAN DEN ESCH, B" Vergelijkend vennootschaps
recht. De N.V. naar Engels, Amerikaans, Frans en Belgisch recht tegen de achtergrond 
van de Nederlandse voorschriften, Zwolle, Tjeenk Willink, 1953, 160-161. 
AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement, Agency 2d, St. Paul, Minnesota, ALI Publis
hers, 1958, § 14 C, p. 65: "Neither the board of directors, nor an individual director of 
a business is, as such, an agent of the corporation or of its members". 
Restatement, Agency 2d, § 14 C, comment a, p. 66 
Restatement, Agency 2d, § 14 C, comment b, p. 66. 
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de bestuurder niet individueel maar slechts als lid van de raad van bestuur 
handelend als college de bevoegdheid heeft om de vennootschap te vertegen
woordigen. Dit zou slechts anders zijn, indien hij bijzonder tot "agent" van de 
vennootschap wordt aangesteld.513 

EISENBERG schrijft nochtans dat "(t)he duty of loyalty under corporate law is 
rooted in the duty of loyalty under agency Iaw". 514 

BüGERT/BOGERT beschouwen "directors" als "agents" van de vennootschap.515 

BALLANTINE citeert een beslissing van het New York Court of Appeals516 die 
de "board of directors" als een "agency" van de vennootschap beschouwt.517 

Volgens de auteur zijn echter niet de individuele bestuurders als "agents" te 
beschouwen.518 

Lange tijd werden de bestuurders "quasi-trustees" genoemd.519 Dit etiket geeft 
weer dat op de bestuurders gelijkaardige verplichtingen rusten als op "trus
tees", maar dat zij geen "trustees" zijn in de strikte, technische zin. 520 Toch 
worden zij geregeld ook als "trustees" aangemerkt.521 Een enkele maal wordt 
de kwalificatie "mandatory" (cfr. het Franse "mandataire") gebruikt.522 
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Ibid. 
EISENBERG, M.A., "Self-lnterested Transactions in Corporale Law", 13 J.Corp.L., 
1988, 997. 
BOGERT/BOGERT, o.c.,§ 16, p. 205 en p. 209. 
Beveridge v. New Yorek El. R. Co., 112 N.Y. l; 19 N.E. 489; 2 L.R.A. 648. 
BALLANTINE, H.W., On Corporations, Revised ed., Chicago, Callaghan and Company, 
1946, § 42, p. 119: "Directors are the chief administrators to whom as a board are dele
gated the power and duty of managing and superintending the ordinary business of the 
company. 'All powers,' said the Court of Appeals of New York, 'directly conferred by 
statute or impliedly granted, of necessity, must be exercised by the directors who are 
constituted by the law as the agency for the doing of corporale acts"). 
BALLANTINE, o.c.,§ 50, p. 137: "The directors of a corporation are not individually the 
agents of the corporation ( ... )". 
Hurt v. Cotton States Fertilizer Company: "Under well established principles of corpo
ration law, directors and officers are quasi-trustees for the corporation and the stock
holders ... " (159 F. 2d (1947), 52, geciteerd door PUELINCKX, A.H., "Het beheerders
ambt in het precedentenrecht", T.P.R., 1969, (229), p. 249). 
Dit zijn zij zeker niet, omdat "(t)he corporale assets are owned by the corporation. The 
directors have no property interest, legal or equitable, in those assets" (BOGERT, G.G. 
en BOGERT, G.T., The ww of Trusts and Trustees, Revised 2d ed., St. Paul, Minnesota, 
West Pub!. Co., 1984, § 16, p. 209; X., "Note; The Fiduciary Character of Directors", 
21Harv.L.Rev.,1907-1908, 51; cfr. PUELINCKX, A.H., o.c., T.P.R., 1969, 249). 
Cfr. de definitie van "trustees" in Corpus Juris Secundum: "The term 'trustee' as used 
in a technica! or legal sense means the person who takes and holds the legal title to 
trust property for the benefit of another" (LUDES, F.J. en GILBERT, H.J. (ed.), Corpus 
Juris Secundum, vol. 89, St. Paul, Minnesota, West Pub!. Co., 1955 (+ Cumulative 
Annual Pocket Parts), v0 Trusts,§ 3, p. 715, met verwijzingen naar rechtspraak waarin 
dezelfde en vergelijkbare definities worden geformuleerd). 
Zie de rechtspraak en rechtsleer aangehaald bij BoGERT/BoGERT, o.c., § 16, p. 205, 
voetnoot 30. 
PUELINCKX, A.H., o.c., T.P.R., 1969, 249-250. 



Tegenwoordig worden de "corporate directors" veelal beschouwd als een 
aparte, van de "agents" en "trustees" te onderscheiden categorie, als een sui 
generis-groep binnen de "fiduciaries".523-524 

Zowel naar Engels als naar Amerikaans recht worden de bestuurders aldus 
beschouwd als "fiduciaries", meer bepaald als een bijzondere categorie van 
"fiduciaries", naast en te onderscheiden van de andere categorieën, o.m. "agents" 
en "trustees". Op "directors" rust een "duty of loyalty and good faith".525 De 
begunstigde van deze verplichting is de vennootschap-rechtspersoon, in beginsel 
niet de individuele aandeelhouders, noch de collectiviteit der aandeelhouders.526 

135. "Fiduciaries", "agents" en "trustees" vervullen onderscheiden functies. 
Er zijn ook belangrijke verschillen in de rechtsregels m.b.t. de respectieve 
rechtsfiguren. Toch zijn er gegronde redenen om, zelfs wanneer de bestuurders 
als een sui generis-categorie binnen de "fiduciaries" worden gekwalificeerd, 
ook het recht m.b.t. de "agent" en de "trustee" in het onderzoek te betrekken. 
Zoals vermeld worden de bestuurders ook geregeld als "agents" of als "trus-
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HENN, H.G., Handbook of the Law of Corporations and Other Business Enterprises, 
2° ed., St. Paul, Minnesota, West Publ. Co., 1970, 415, nr. 207, met verdere verwijzin
gen; cfr. ook CLARK, R.C., Corporate Law, Boston, Little, Brown & Co., 1986, § 3.3, 
p. 114 ("a special status") en§ 4.1, p. 141 ("fiduciary duty of loyalty"); LAITIN, N.O., 
The Law (!fCorporations, 2° ed., Mineola, N.Y., Foundation Press, 1971, § 79, p. 282 
("fiduciaries"); GROSSFELD, B., "Management and Control of Marketable Share Com
panies", in International Encyclopedia (!f Comparative Law, XIII/4, 56, nr. 4-125 en 
67, nr. 4-155 ("fiduciary duties"); zo ook reeds: X., "Note: The Fiduciary Character of 
Directors", 21 Harv.L.Rev., 1907-1908, 51. 
Cfr. ook VAN ÜMMESLAGHE, P., Le régime des sociétés par actions et leur administra
tüm en droit comparé, 1960, 352, nr. 204, waar hij besluit tot het bestaan in de door 
hem onderzochte rechtsstelsels van "une nette tendance à considérer la situation de 
]'administrateur comme régie_ par un statu! particulier, ou encore par une convention 
sui generis". 
Opmerkelijk is dat een andere Restatement (dan de Restatement (!f the Law of Agency), 
nl. de Restatement r!f the Law of Restitution "directors" afzonderlijk van de "agents" 
als "fiduciaries" vermeldt (AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law (!f Resti
tution. Quasi Contracts and Constructive Trusts, St. Paul, Minnesota, ALI Publ., 1937, 
§ 190, comment a, p. 781 ). 
De omschrijving van (de inhoud van) deze verplichting is, blijkbaar, niet erg consistent 
(aldus: GRANTHAM, R" "The Content of the Director's Duty of Loyalty" J.Bus.L" 
1993, 149). Zie verder infra, nr. 319. 
Percival v. Wright [1902] 2 Ch 421; Dawson Int'] plc v. Coats Paton plc ( 1988) 4 BCC 
305; S.L.T. 854. - Palmer's Company Law, § 8.502, p. 8101; Gore-Browne on Compa
nies, § 27.3, p. 27.005; HOLLINGTON, R., Minority Shareholders' Rights, 1990, § 5-015, 
p. 90; XUEREB, P.G., The Rights of Shareholders, 1989, 55, nr. 3.2.3; WRIGHT, D., 
Rights and Duties ()f Directors, 1987, § 3.11, p. 37; MITCHELL, Ph.L.R., Directors' 
Duties and Insider Dealing, 1982, 4; Dooo, E.M., "For Whom Are Corporale 
Managers Trustees?", 45 Harv.L. Rev., 1932, ( 1145), 1162-1163: "our legal tradition is 
rather in favor of treating it (=the corporation, Ph.E.) as an institution directed by pers
ons who are primarily fiduciaries for the institution rather than for its members". Con
tra: BERLE, A.A" "Corporale Powers As Powers in Trust", 44 Harv.L.Rev., 1931, 1049 
e.v.; BERLE, A.A., "For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note", 45 
Harv.L.Rev" 1932, 1365 e.v. 
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tees" gekwalificeerd, of wordt er een kwalificatie aan gegeven waaruit duide
lijk de verwantschap met deze rechtsfiguren blijkt. Bovendien zijn de rechtsfi
guren "agency" en "trust" onderling verwant527 en vertonen zij belangrijke 
gelijkenissen met de andere "fiduciaries". De rechtsfiguur van de "agency" is 
ook van belang omdat de "officers" van de vennootschap worden beschouwd 
als haar "agents''.528 Tenslotte vertonen de rechtsregels over de "fiduciary 
duties of loyalty and good faith", die in het kader van dit proefschrift het 
belangrijkste aspect vormen, grote gelijkenissen in de respectieve statuten van 
"directors", "agents" en "trustees".529-530 Meer in het bijzonder geldt dit ook 

527 

528 

529 
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Zo werd in de oude rechtspraak geoordeeld dat "though (an agent) is nota trustee accor
ding to the strict technica( meaning of the word, he is quasi a trustee for that particular 
transaction for which he is engaged (Foley v. Hili, 31 juli/l augustus 1848, [ 1843- 1860] 
All E.R. Rep" (16), p. 19). In CORPUS JURIS SECUNDUM wordt gesteld dat "(a)gencies and 
trusts resemble each other in some respects, one of which is that both are relationships of 
trust and confidence. (".) Although in a broad sense, every agent is a trustee, and it may 
be difficult to define strictly, at all times, the line of distinction between an agent and a 
trustee, an agent is not a technica( trustee, and distinct differences exist between a trustee 
and an agent" (2A C.J.S. Agency, § 18, p. 581). In de kiem waren de twee rechtsfiguren 
blijkbaar nauwelijks te onderscheiden. De verschillen ontstonden slechts gelijdelijk 
(SCOTT, A.W. en FRATCHER, W.F., The Law of Trusts, 4° ed" vol. I, Boston, Little, Brown 
& Co" 1987, § 8, p. 88; Scorr, A. W" The Law of Trusts, 2° ed" vol. I, Boston, Little 
Brown & Co" 1956, § 8, p. 72-73). Enkele elementen zijn in belangrijke mate verant
woordelijk voor deze verschillen. De "agent" handelt voor rekening van zijn "principal" 
en onder diens toezicht. De "trustee" moet het vermogen, in overeenstemming met de 
bepalingen van de "trust" beheren ten voordele van de "beneficiary", maar zonder aan 
diens toezicht onderworpen te zijn. De "agent" heeft de bevoegdheid om verbintenissen 
aan te gaan voor zijn "principal", terwijl de "trustee" niet die bevoegdheid heeft, tenzij 
hij ook nog "agent" is. De "trustee" is juridisch eigenaar van het door hem beheerde ver
mogen. De "agent" kan hoogstens bezitter zijn van eigendom toebehorend aan de "prin
cipal". De "principal" kan in beginsel de "agency" te allen tijde beëindigen, terwijl de 
"trust" in beginsel slechts eindigt wanneer de doelstelling is bereikt (zie i.v.m. deze ver
schillen: ScoTT/FRATCHER, o.c" § 8, p. 88-95, met verwijzingen naar rechtspraak; Scorr, 
o.c" § 8, p. 72-78; 2A C.J.S. Agency, § 18, p. 581 e.v.). 
De twee rechtsfiguren sluiten elkaar niet uit. Een persoon kan tegelijk "agent" en "trustee" 
zijn. In zulk geval is hij onderworpen aan de regels m.b.t. "agency" (Restatement, Agency 
2d, § 14 B, p. 62 en comment b, p. 63; Restatement, Trusts 2d, § 8, comment h, p. 25). 
REUSCHLEIN, H.G. en GREGORY, W.A" o.c" 2, § 1. 
GüWER, L.C.B" PRENTICE, D.D. en PETTET, B.G" Gower's Principles of Modern Compa
ny Law, 5° ed" Londen, Sweet & Maxwell, 1992, 550; Palmer's Company Law, § 8.405, 
p. 8088; ABBOTT, K.R" Company Law, 1990, 193, nr. 30: "The fiduciary duties owed by 
directors are basically similar to those applying to any other fiduciary, for example an 
agent or a trustee"; Restatement, Agency 2d, § 387, comment b, p. 202; Restatement, 
Trusts 2d, § 170, comment a, p. 364; GINNOW, A.0. en GORDON, G. (ed.), Corpus Juris 
Secundum, vol. 3, St. Paul, Minnesota, West Publ. Co" 1973 ( + Cumulative annual poc
ket parts), v0 "Agency", § 271, p. 33. - Cfr. EISENBERG die schrijft dat "(t)he duty of loy
alty under corporate law is rooted in the duty of loyalty under agency law" (EISENBERG, 
M.A" "Self-Interested Transactions in Corporate Law", 13 J.Corp.L" 1988, 997). Over 
het verband tusssen "agency" en "trust" op dit vlak, zie: REYNOLDS, F.M.B" Bowstead on 
Agency, 15° ed" Londen, Sweet & Maxwell, 1985, p. 156-157. 
De aard en inhoud van hun andere verplichtingen vertonen echter belangrijke verschil
len (bv. de "duty of care, diligence and skill'' van de "agent" en de "company director" 
ten opzichte van de "duties to be cautious and not to take risks" van de "trustee"). 



voor wat betreft de regel dat zij een conflict tussen hun plicht en hun belang 
dienen te vermijden _53I 

§ 3. Poging tot concretisering van het algemeen rechtsbeginsel en tot 
oplossing van een aantal gerezen problemen 

1. Ratio iuris van de algemene regel 

136. De algemene regel heeft - uiteraard - hetzelfde doel als de specifieke 
regels die worden beschouwd als een uitdrukking of een toepassing van de 
algemene regel. Aldus beoogt de algemene regel het gevaar voor misbruiken 
te voorkomen dat ontstaat wanneer één en dezelfde persoon bij een rechtshan
deling in twee onderscheiden hoedanigheden optreedt waaraan tegenstrijdige 
belangen zijn verbonden.532 Diezelfde ratio ligt ten grondslag aan de wettelij
ke regelingen inzake conventionele533 en wettelijke534 vertegenwoordiging, 
alsook aan artikel 60 Venn.W.535 

137. In het Duitse recht, waar de algemene regel in een wettelijke bepaling is 
neergelegd, nl. § 181 BGB536, is de regel op dezelfde grondslag gebaseerd. 
De ratio leg is van § 181 BGB is niet in de tekst van de wetsbepaling tot uiting 
gekomen.537 Men is het erover eens dat § 181 BGB is ingegeven door het 
gevaar van belangenconflicten bij "Insichgeschäfte", door het gevaar dat de 
vertegenwoordiger misbruik zou maken van zijn positie in zijn eigen belang 
(bij het "Selbstkontrahieren") of in het belang van één van de door hem verte
genwoordigde personen (bij de "Mehrvertretung").538 Uit de wordingsgeschie-

531 

5:12 

5:18 

Ongeacht of de "officers" van een vennootschap al dan niet als "agents" worden 
gekwalificeerd, geldt ook voor hen een "duty of Ioyalty" (BOGERT, G.T., Trusts, 6° d., 
1987, § 95, p. 343-344). 
FRIDMAN, G.H.L., The Law of Agenly, 1990, p. 21. 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R" Traité, V, 2° ed" 1975, p. 410-411, nr. 411; VANDEPUTTE, 
R" Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X/2, Bijzondere Overeenkomsten, 1981, 
p. 39. 
Zie supra, nrs. 91 e.v. 
Zie supra, nr. 108. 
Zie infra, nr. 472. 
§ 181 (Rechtsgeschäfte des Vertreters mit sich selbst): "Ein Vertreter kann, soweit nicht 
ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Ve1tretenen mit sich im eigenen Namen 
oder als Verteter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, daB 
das Rechtsgeschäft ausschlieBiich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht". 
Cfr. BGH, 23 februari 1968, BGHZ, 50, 1969, (8), 11 waar wordt overwogen dat § 181 
BOB "eine formale Ordnungsvorschrift darstellt, bei der ein Interessengegensatz zwi
schen den mehreren vom Vertreter repräsentierten Personen zwar gesetzgeberisches 
Motiv, aber zur Tatbestandserfüllung grundsätzlich weder erforderlich noch ausrei
chend ist". 
§ 181 BOB heeft betrekking op "Insichgeschäfte", d.w.z. zowel op het geval dat de 
lasthebber zelf als wederpartij optreedt (zgn. "Selbstkontrahieren") als op het geval dat 
beide partijen door één en dezelfde persoon worden vertegenwoordigd (zgn. "Doppel
vertretung" of "Mehrvertretung"). 
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denis blijkt dat de wetgever ervan uitging dat het gevaar van een belangencon
flict en dus van een benadeling van (één van) de vertegenwoordigde(n) bij 
"Selbstkontrahieren" en "Mehrvertretung" steeds aanwezig zou zijn.539 Men 
kan van de vertegenwoordiger niet de vereiste objectiviteit verwachten.540 

138. Het verbod van "self-dealing" in het Anglo-Amerikaanse "agency"
recht heeft eveneens tot doel belangenconflicten te voorkomen541 , en heeft 
samen met de ruimere regel die ieder belangenconflict met de "principal" ver
biedt tot doel, te vermijden dat de "agent" zijn eigen belang moet afwegen 
tegenover zijn plicht jegens de "principal".542 De "agent" mag niet onderhevig 
zijn aan de druk en verleiding die van een belangenconflict uitgaan.543 

Hetzelfde geldt in het "trust"-recht, waar het verbod van "self-dealing" wordt 
verantwoord op grond van de overweging dat "to permit him to do so would 
create a situation where his personal interest would be in conflict with his duty 
as trustee".544 

540 

541 

542 

544 
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Cfr. Protokolle, 1, 174-175, zoals geciteerd bij BOEHMER, G., Grundlagen der Bürgerli
chen Rechtsordnung, 11/Z Praxis der richterlichen Rechtsschöpfung, Tübingen, Mohr, 
195Z, p. 49. 
De auteur van dit proefschrift vond een dergelijke overweging terug in ProtRJA 106, 
zoals afgedrukt bij: JAKOBS, H.H. en SCHUBERT, W. (ed.), Die Beratung des Bürgerli
chen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unverö.ffentlichten Quellen, 
Allgemeiner Teil, §§ l-Z40, Z. Teilband, Berlijn, W. de Gruyter, 1985, p. 9ZZ. 
STEFFEN, E., in Das BGB mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes. Kommentar von Mitgliedern des Bundes
gerichtshofes, (voorheen Reichsgerichtsrätekommentar (RGRK)), IZ 0 ed., Berlijn, de 
Gruyter, 198Z, § 181 Rdnr. 1, p. IZ7 (verder, zoals in Duitsland gebruikelijk, geciteerd 
als STEFFENIRGRK). 
Restatement, Agency 2d, § 389, comment c, p. Z06: "(The rule) exists to prevent a con
flict of opposing interests in the minds of agents whose duty it is to act solely for the 
benefit of their principals". 
Zie ook: POPESCO-RAMNICEANO, R., De la représentation dans les actes juridiques en 
droit comparé, 1927, p. 586. 
TIFFANY, F.B. en POWELL, R.R.B., Handbook of the Law (Jf Principal and Agent, Z0 ed., 
St. Paul (Minnesota), West Publ. Co., 1924, § 146, p. 388; MARKESINIS, B.S. en MuN
DAY, R.J.C., An Outline (Jf the Law of Agency, Londen, Butterworths, 1979, p. 84. 
SEALY, W.A., Handbook of the Law of Agency, St. Paul (Minnesota), West Publ. Co., 
1964, § 149, p. 244: "One who employs an agent to buy, sell, make contracts or give 
advice is entitled to have the agent free from pressures and temptations which may lead 
him to give less than full-hearted services"; MOFFAT, G" CHESTERMAN, M. en DEWAR, 
J., Trust Law. Text and Materials, Londen, Weidenfeld & Nicholson, 1988, p. 346; cfr. 
BAKER, P.V. en LANGAN, P.St.J., Snel/'s Principles of Equity, Z8° ed., Londen, Sweet & 
Maxwell, 1982, p. 244 (citaat: "lead us not into temptation"); BoGERT/BoGERT, The 
Law of Trusts and Trustees, Z0 ed., 1993, § 543, p. ZZ7: "If permitted to represent anta
gonistic interests the trustee is placed under temptation ( ... )". 
Restatement, Trusts 2d, § 170, comment b, p. 365; cfr. BOGERT, G.G. en BOGERT, G.T., 
The Law of Trusts and Trustees, Z0 ed., Sections 511-550, St. Paul (Minnesota), West 
Publishing Co., 1993, § 543, p. Zl8. 



Deze regels zijn gebaseerd op de idee dat "a man cannot be an unbiased judge 
in his own case".545 

Het is de "agent" inderdaad verboden om zelf als wederpartij van de "princi
pal" op te treden in het contract dat hij voor diens rekening dient te sluiten 
("self-dealing").546 Mutatis mutandis geldt eenzelfde regel voor de "trus
tee".547 Of de "principal" resp. de "trust fund" enig nadeel of enige schade 
lijdt door de transactie, en of de "agent" of de "trustee" enige winst behaalt, is 
irrelevant.548 Irrelevant is ook of de "trustee" te goeder trouw handelde en of 
de transactie "fair" of "reasonable" was.549 Het gaat om een starre, niet-flexi
bele maar objectieve en preventieve regel. Deze heeft als nadeel dat met de 
zoëven vermelde, mogelijk vergoelijkende elementen geen rekening kan wor
den gehouden; de regel heeft als voordeel 1° dat relatief eenvoudig vaststel
baar is of hij van toepassing is en 2° dat hij discussies en bewijsproblemen 
omtrent de inhoud van de transactie voorkomt, omdat hij eenvoudig verhindert 
dat het belangenconflict ontstaat of een uitwerking krijgt. 

545 

546 

547 

548 

549 

FRATCHER, W.F., International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and 
Trust, Chapter 11, Trust, 1973, Tübingen, Mohr, p. 65, nr. 80. 
MECHEM/MECHEM, Outlines of the Law of Agency, 4° ed., 1952, § 504, p. 348-349; 
REYNOLDS, F.M.B., Bowstead onAgency, 15° ed., 1985, p. 167 e.v.; ADAMS, J.N., Hals
bury's Laws of Eng/and, I/2, v0 Agency, 4° ed" 1990, § 103, p. 73; The Digest, vol. 
1(2), 1991, v0 Agency, nrs. 2135 e.v., p. 267 en nrs. 2162 e.v., p. 271; GUEST, A.G. 
(gen.ed.), Chitty on Contracts, 27° ed., Il, Specific Contracts, Londen, Sweet & Max
well, 1994, § 31-109, p. 72; DAVID, R., m.m. V. GRIVART DE KERKSTRAT, F., Les contrats 
en droit anglais, Parijs, LO.DJ., 1973, p. 306, nr. 317. 
FRATCHER, W.F., International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and 
Trust, Chapter 11, Trust, 1973, p. 65, nr. 80; HAYWN, DJ., Halsbury'.v Laws of 
Eng/and, 4° ed., LORD HAILSHAM ÜF ST. MARYLEBONE (ed.), vol. 48, Londen, Butter
worths, 1984, v0 Trusts,§ 799, p. 431 en§ 808, p. 436-438; RIDDALL, J.G., The Law <!f 
Trusts, 4° ed., 1992, p. 334-335; FORD, H.AJ. en LEE, W.A., Principles of the Law of 
Trusts, 2° ed., Sidney, The Law Book Company Ltd., 1990, p. 400, nr. 911; BoGERT/ 
BOGERT, The Law <!{Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 218-219. 
BOGERT/BOGERT, The Law o.fTrusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 247. 
The Digest, vol. 1(2), 1991, v0 Agency, nrs. 2139, p. 267; HAYTON, DJ., Halsbury'.v 
Laws <!f Eng/and, 4° ed., vol. 48, 1984, v0 Trusts,§ 808, p. 436; BoGERT, G.T., Trusts, 
6° ed., 1987, § 95, p. 343; MOFFAT, 0., CHESTERMAN, M. en DEWAR, J., Trust Law. Text 
and Materials, 1988, p. 347; PETTIT, Ph.H., Equity and the Law <!{Trusts, 6° ed., Lon
den, Butterworths, 1989, p. 379; BoGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, 
2° ed., 1993, § 543, p. 248; GuEST, A.G. (gen.ed.), Chitty on Contracts, 21° ed., II, 
Specific Contracts, 1994, § 31-109, p. 72. 
Cfr. HousE ÜF LORDS, Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Brothers, 20 juli 1854, [1843-
1860] All E.R. Reprint, (249), p. 252: "So strictly is this principle adhered to that no 
question is allowed to be raised as to the fairness or unfairness of a contract so entered 
into. lt obviously is, or may be, impossible to demonstrate how far in any particular 
case the terms of such a contract have been the best for the cestui que trust which it 
was impossible (sic, allicht moet hier staan: "possible" - Ph.E.) to obtain". 
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Deze regel gaat op in een nog veel ruimere regel. 
Meer algemeen mag de "agent" niet een transactie aangaan waarbij zijn per
soonlijk belang tegenstrijdig kan zijn met dat van de "principal".550 Hiermee 
worden niet alleen transacties bedoeld waarin de "agent" als wederpartij van 
de "principal" optreedt, maar ook transacties met derden waarbij zijn belang in 
conflict komt met dat van de "principal", bv. het behalen van geheime win
sten,551 door eigendom of vertrouwelijke informatie van de "principal" te 
gebruiken of anderszins in verband met de uitoefening van zijn functie, of het 
ontvangen van smeergeld of geheime commissielonen. 552-553 Hetzelfde geldt 

5.11 

553 
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REYNOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 1985, p. 164 e.v.; HAYTON, D.J" 
Halsbury'.v Laws <!f England, 4° ed., LORD HAILSHAM ÜF ST. MARYLEBONE (ed.), vol. 
48, Londen, Butterworths, 1984, v0 Trusts, § 800, p. 432; ADAMS, J.N., Halsbury'.v 
Laws of Eng/and, 112, v0 Agency, 4° ed., 1990, § 103, p. 73. 
Over de oorsprong van het verbod voor de "fiduciary" om uit zijn positie voor zichzelf 
winst te behalen en van de regel dat de "fiduciary" zich niet in een positie mag begeven 
waarin zijn belangen en verplichtingen tegenstrijdig zijn, en over het verband tussen 
beide (in het Engelse en Canadese recht), zie: McCLEAN, A.J ., "The Theoretica! Basis 
of the Trustee's Duty of Loyalty", 7 Alberta L.Rev" 1969, p. 218-238. Volgens de auteur 
is de "profit-mie" eerder onbewust van de "conflict-mie" afgesplitst en tot een zelfstan
dige regel gemaakt (ibid., p. 221 e.v.). Toch verdient volgens hem het naast elkaar 
bestaan van de twee regels goedkeuring (ibid., p. 236): hoewel er geregeld overlappin
gen zijn, zijn er ook gevallen waarin zij elkaar aanvullen (ibid., p. 227 en p. 236-237). 
De formulering van de twee regels kwam reeds voor in de uitspraak van Lord Her
scheil in de zaak Bray v. Ford, 18 december 1895, [1895-1899]] All E.R., (1009), p. 
1011: "( ... ) a person in a fiduciary position ( ... ) is not, unless otherwise expressly provi
ded, entitled to make a profit; he is not allowed to put himself in a position where his 
interest and duty conflict". 
REYNOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 1985, p. 164-165; p. 175 e.v.; p. 179 
e.v.; p. 185 e.v.; ADAMS, J.N., Halsbury'.1 Laws of England, 112, v0 Agency, 4° ed., 
1990, § 105, p. 74 en § 107, p. 76; TIFFANYIPOWELL, Handbook of the Law of Principal 
and Agent, 2° ed., 1924, § 146, p. 393 en 394-396; SEALY, L.S., "Some Principles of 
Fiduciary Obligation", C.L.J., 1963, p. 128 en p. 132 e.v.; MARKESINIS, B.S. en MuN
DAY, R.J.C., An Outline of the Law <Jf Agency, Londen, Butterworths, 1979, p. 90-95 en 
p. 89-90; DAVID, R., Les contrats en droit anglais, 1973, p. 305, nr. 317; LOEBER, A.W., 
Lastgeving en vertegenwoordiging in Engeland. Vergelijking tusschen Engelsch en 
Nederlandsch Recht, Amsterdam, Coster, 1930, p. 40 e.v.; zie de rechtspraak weerge
geven in IVAMY, E.R.H., Casebook on Agency, Londen, Butterworths, 1971, p. 12 e.v. 
Zie voor enkele toepassingen van het verbod op een geheime winst behaald door 
bestuurders van een vennootschap op grond van hun relatie tot de vennootschap: Regal 
(Hastings) Ltd. v. Gulliver, 20 februari 1942, All E.R., 1942, 1, p. 378; Industrial Deve
lopment Consultants v. Cooley, 30 maart 1971, All E.R., 1972, 2, 162. 
Een geheime commissie wordt smeergeld ("bribe"), indien de partij die de commissie 
betaalt, weet dat de ontvanger handelt als "agent" voor een andere persoon. Anders dan 
in het strafrecht (Prevention of Corruption Acts 1906-1916) is daartoe geen "co1rnpt 
motive" vereist (TREITEL, G.H., The Law of Contract, 7° ed., Londen, Stevens & Sons, 
1987, p. 564). 



voor de "trustee".554 

In het Anglo-Amerikaanse recht geldt aldus voor de "trustee" een regel dat hij 
"must not place himself in a position in which his private interest and his duty 
as a trustee may conftict555 en voor de "agent" een verbod "to place himself in 
a position where his own interests or those of any other person whom he has 
undertaken to represent may conflict with the interests ofhis principal".556 

554 

555 

556 

The Digest. Annotated British, Commonwealth and European Cases, vol. 48, 1986 
reissue, Londen, Butterworths, 1986, p. 509, nr. 4634; RIDDALL, J.G" The Law of 
Trusts, 4° ed" Londen, Butterworths, 1992, p. 329 e.v.; BoGERT/BoGERT, The Law of 
Trusts and Trustees, 2° ed" 1993, § 543(P), p. 382-383; over het verband tussen deze 
regel en de "conflict-rule", zie: FORD/LEE, Principles of the Law of Trusts, 2° ed., 1990, 
p. 412-413, nr. 925. 
Een beroemde zaak in dit verband is Keech v. Sandford, 31oktober1726, [1558-1774] 
All E.R. Rep., p. 230: de door een "trustee" ten gunste van de "beneficiary" gevraagde 
vernieuwing van een leasing-overeenkomst werd geweigerd. De "trustee" verkreeg dan 
de leasing voor zichzelf. Volgens Lord Chancellor King had de "trustee" aldus zijn ver
plichtingen jegens de "beneficiary" geschonden. Hij besloot tot het bestaan van een 
"constructive trust" ten voordele van de "beneficiary". 
Zie de bespreking van deze zaak in: BAKER, P.V. en LANGAN, P.St.J" Snell's Principles 
of Equity, 28° ed" 1982, p. 244-247; MEAGHER, R.P" GUNNOW, W.M.C. en LEHANE, 
J.R.F., Equity. Doctrines and Remedies, Sidney, Butterworths, 1992, p. 134-135, 
nr. 507. 
BAKER, P.V. en LANGAN, P.St.J" Snell'.ç Princip/es of Equity, 28° ed" 1982, p. 244; 
HAYTON, D.J" Halsbury'.ç Laws of Eng/and, 4° ed" LORD HAILSHAM ÜF ST. MARYLEBO
NE (ed.), vol. 48, Londen, Butterworths, 1984, v0 Trusts, § 800, p. 432; The Digest. 
Annotated British, Commonwealth and European Cases, vol. 48, 1986 reissue, Londen, 
Butterworths, 1986, p. 508 en 509, nrs. 4626 en 4632-4633; BoGERT, G.T" Trusts, 
6° ed" St. Paul (Minnesota), West Pub!. Co" 1987, § 95, p. 341, met vele verwijzingen 
naar de rechtspraak; Scorr, A.W. en FRATCHER, W.F., The Law of Trusts, 4° ed" Bos
ton, Little, Brown & Co, 1987, vol. II/A, § 170, p. 311; RIDDALL, J.G" The Law of 
Trusts, 4° ed" 1992, p. 333; FORD/LEE, Principles of the Law <!{Trusts, 2° ed" 1990, 
p. 411-413, nr. 925; BOGERT/BoGERT, The Law <lf Trusts and Trustees, 2° ed" 1993, 
§ 543, p. 218. 
MECHEM, F.R. en MECHEM, Ph" Outlines of the Law of Agency, 4° ed., Chicago, Cal
laghan & Co., 1952, § 500, p. 345; in dezelfde zin: TIFFANY, F.B. en POWELL, R.R.B, 
Handbook <1f the LlÎw <1f Principal and Agent, 2° ed" St. Paul (Minnesota), West Publ. 
Co" 1924, § 146, p. 386; GUEST, A.G" Anson '.ç Law <!f Contract, 24° ed" 1975, p. 589; 
REYNOLDS, F.M.B" Bowstead on Agency, 15° ed" 1985, p. 159; TREITEL, G.H" The 
Law <!f Contract, 7° ed" 1987, p. 563; FRIDMAN, G.H.L" The Law of Agency, 6° ed" 
1990, p. 157; BRINKWORTH, K.J. en POWELL, D.P" "Conflict or disclosure - The 
Agent's Dilemma!'', Bus.L.Rev" 1993, p. 263; GUEST, A.G. (gen.ed.), Chitty on Con
tracts, 27° ed., II, Specific Contracts, 1994, § 31-109, p. 71; LOEBER, A.W" Lastgeving 
en vertegenwoordiging in Engeland. Vergelijking tusschen Engelsch en Nederlandsch 
Recht, Amsterdam, Coster, 1930, p. 42. 
In dezelfde zin in de rechtspraak: Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Brothers, 20 juli 
1854, [ 1843-1860) All E.R. Reprint, (249), p. 252: "(".) it is a rule of universal applica
tion that no one, having such (= fiduciary, Ph.E.) duties to discharge, shall be allowed 
to enter into engagements in which he has, or can have, a personal interest conflicting, 
or which possibly may conflict, with the interests of those whom he is bound to 
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De regel is bijzonder strikt: het verbod geldt wanneer de "agent" tegen de markt
prijs koopt, het verbod geldt ook wanneer de "agent" tegen een hogere prijs koopt 
terwijl hij de opdracht had tegen de marktprijs te verkopen, zelfs wanneer de 
"agent" koopt tegen de door de "principal" voor de verkoop vooropgestelde prijs557, 

zelfs wanneer de "agent" een hogere prijs betaalt dan wie ook bereid is te betalen, 
en zulks ongeacht of het om een onderhandse of een openbare verkoop gaat. 

139. Ook in het Nederlandse recht hebben de bepalingen m.b.t. het contracte
ren met zichzelf, het dienen van twee heren en andere belangenconflicten 
(uiteraard) tot doel (het gevaar voor) belangenconflicten te voorkomen.558 
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proleet"; Parker (Public officer of National Bank) v. McKenna and others, 14 december 
1874, [1874-1880] All E.R. Rep., p. 443: "an agent will not be allowed to put himself 
into a position in which his interest and his duty will be in conflict" en p. 455: "No 
man can in this court, acting as an agent, be allowed to put himself into a position in 
which his interest and his duty will be in conflict"; Bray v. Ford, 18 december 1895, 
[1895-1899] All E.R., (1009), p. 1011: "( ... ) a person in a fiduciary position ( ... )is not, 
unless otherwise expressly provided, entitled to make a profit; he is not allowed to put 
himself in a position where his interest and duty conflict"; Armstrong v. Jackson, 
14 juni 1917, [1916-1917] All E.R. Rep., (1117), p. 1119, ook weergegeven in IVAMY, 
E.R.H" Casebook on Agency, Londen, Butterworths, 1971, p. 10; Baardman v. Phipps, 
3 november 1966, All E.R., 1966, 3, (721), p. 756; Union Miniere, S.A. v. Parday 
Corp., 521 N.E.2d 700 (C.A. lndiana, 1988), afgedrukt bij DEMOTI, D.A., Fiduciary 
Obligation, Agency and Partnership, 1991, p. 113 e.v., bijz. p. 115. 
Cfr. SEALY, W.A" Handbook (!f the Law (!f Agency, St. Paul (Minnesota), West Publ. 
Co" 1964, § 149, p. 244: "lt is a violation of his fduciary duty for an agent to have any 
unrevealed interest ad verse to that of the principal in matters in which he is employed, 
which might affect his conduct"; cfr. ook 2A C.J.S., Agency, § 30, p. 593. 
De Restatement, Agency 2d aanvaardt hierop één uitzondering: "However, if a broker 
is employed to sell property with an agreement that he is to retain all above a specified 
price, it may be infe1Ted that the transaction gives him an option to purchase at that 
price without notice to the principal that he is acting for himself' (§ 389, comment c, 
p. 206). 
KoRTMANN, S.C.J.J., "De overeenkomst van opdracht, de lastgeving en de geneeskun
dige behandelingsovereenkomst", W.P.N.R., 1990, nr. 5982, (740), p. 745; LINSSEN, 
J.G.A. en VAN SCHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. V. Lastgeving (Titel 7.7)", 
Advocatenblad, 1992, p. 290 en 291; VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, Mono
grafieën Nieuw BW, B81, Deventer, Kluwer, 1993, p. 39, nr. 31; VAN NEER-VAN DEN 
BROEK, J.M.H.P., "Lastgeving", in Compendium Bijzondere Overeenkomsten, VAN 
ZEBEN, C.J. (ed.), 7° ed., Deventer, Kluwer, 1993, p. 316, nr. 14a; ASSERIKORTMANN, 
Bijzondere overeenkomsten, 111, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 109, nr. 
138; p. 113, nr. 142 en p. 116, nr. 146; DU PERRON, C.E., "Opdracht", in PITLO, A., Het 
Nederlands burgerlijk recht, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., door CROES, A.L., 
FRENK, N., DU PERRON, C.E. en SALOMONS, A.F., Arnhem, Gouda Quint, 1995, p. 246; 
VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., in Bijzondere overeenkomsten, Deventer, Klu
wer, vanaf 1992, supplement 8 (februari 1994), art. 416, aantekening 1, p. 1. 
De uitzonderingsbepalingen bevestigen dit: zulk handelen is wel toegestaan, indien de 
inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen de belangen 
van de gevolmachtigde/lasthebber en de volmacht-/lastgever is uitgesloten (zie 
art. 3:68 en 7:416-418 NBW). 
Zie meer algemeen: AssERICOEHORST, Bijzondere overeenkomsten, 111, Overeenkomst 
van opdracht, 6° ed" 1988, p. 104, nr. 42 en p. 107, nr. 145. 



140. Tenslotte geldt ook in het Italiaanse recht hetzelfde voor zowel art. 1394 
Codice civile (uiteraard, daar deze bepaling betrekking heeft op de "conflitto 
d' interessi" tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde) als art. 1395 
Codice civile welke bepaling betrekking heeft op de "contratto con se stesso" 
en beschouwd wordt als het typegeval van een belangenconflict van de verte
genwoordiger.559 Het belangenconflict creëert het gevaar en ook de verden
king dat de vertegenwoordiger in plaats van de belangen van de vertegen
woordigde te behartigen, zijn eigen voordeel zal beogen.560 De mogelijkheid 
van een belangenconflict volstaat.561 

141. Besluit 
In alle onderzochte rechtsstelsels vormen de mogelijkheid van een belangen
conflict en de daaraan verbonden gevaren voor een incorrecte, sub-optimale 
belangenbehartiging de grondslag voor één of meer rechtsregels die rechtshan
delingen waarbij de vertegenwoordiger een belangenconflict heeft, verbieden 
of aan bijzondere voorwaarden onderwerpen. 
Geviseerd wordt de potentiële tegenstrijdigheid van belangen, wat impliceert 
dat niet het bewijs moet worden geleverd dat de vertegenwoordiger effectief 
zijn eigen belangen heeft bevoordeeld of dat hij de vertegenwoordigde schade 
heeft toegebracht. 562 

De regels hebben tot doel het ontstaan van belangenconflicten te voorkomen 
of althans te verhinderen dat de aan de belangenconflicten verbonden gevaren 
uitwerking krijgen.563 De storende invloed die het eigenbelang zou kunnen 
uitoefenen op het objectieve oordeel van de vertegenwoordiger dient te wor
den vermeden.564 

560 

561 

562 

564 

MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 211, 
nr. 2; GALGANO, F., Diritto privato, Padova, Ed. Cedam, 4° ed., 1987, p. 294; 7° ed" 
1992, p. 294. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 211, 
nr. 2; TORRENTE, A. en SCHLESINGER, P., Manuale di diritto privato, 12° ed" Milaan, 
Giuffrè, 1985, § 129, p. 235. 
ZACCARIA, A" in Commentario breve al Codice civile, CiAN, G. en TRABUCCHI, A. 
(ed.), 4 ° ed" Padova, Cedam, 1992, Art. 1394 Nr. 1 2, p. 1116. 
TORRENTE, A. en SCHLESINGER, P" Manuale di diritto privato, 12° ed" 1985, § 129, 
p. 235-236. 
Cfr. BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed" 1987, § 95, p. 341 en 343, die erop wijst dat ook de 
rechtbanken bij de toepassing van de "duty of loyalty" vooral geïnteresseerd zijn: "in 
improving trust administration by deterring trustees from getting into positions of con
flict of interests, and only secondarily in preventing loss to particular beneficiaries of 
unjust enrichment of the trustee" (p. 341) of m.a.w. "procuring a result which will keep 
all trustees out of temptation and thus conduce to the ethica! and efficient administra
tion of trusts" (p. 343). 
Cfr. UNIKEN VENEMA, C.AE" Trustrecht en bewind. Vergelijkende beschouwingen met 
betrekking tot het Anglo-Amerikaanse Trustrecht in verband met het bewind, de execu
tele en andere parallel-figuren in het Nederlandse recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, 
p. 187: "Verboden worden daarom bepaalde handelingen, waarbij zeer licht het eigen
belang een storende invloed zou kunnen uitoefenen op de objectiviteit van de gedach
tengang van personen, die in een dergelijke positie verkeren". 
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Wanneer de belangenconstellatie van de partijen van die aard is dat hun belan
gen in conflict kunnen komen, grijpen de beschermingsregels in. Het gaat dus 
om preventieve, objectief geldende regels, gebaseerd op de vrees voor of het 
vermoeden van een benadeling van de vertegenwoordigde, m.a.w. een deloy
aal gedrag van de vertegenwoordiger. Uitgangspunt is de onvermijdelijke 
menselijke feilbaarheid. 565 Slechts een strikte regel wordt in staat geacht om 
de verleiding waaraan de vertegenwoordiger is blootgesteld (om zijn eigen 
belangen te behartigen) uit te schakelen.566 

Een mogelijke tegenstrijdigheid van belangen volstaat dus voor de toepassing 
van de regel. Nochtans moet deze "mogelijkheid" in redelijkheid worden 
beoordeeld. Volgens Lord UPJOHN veronderstelt dit dat "a reasonable man 
looking at the relevant facts and circumstances of the particular case would 
think that there was a real sensible possibility of conflict; not that you could 
imagine some situation arising which might, in some conceivable possibility 
in events not contemplated as real sensible possibilities by any reasonable 
person, result in a conflict".567 

Sommige auteurs die deze regelen aan een economische analyse onderwerpen, 
keuren deze werkwijze van het recht goed. Vastgesteld wordt dat het voor de 
vertegenwoordiger bijzonder winstgevend kan zijn om zich, met overtreding 
van zijn loyaliteitsplicht, bepaalde voordelen toe te eigenen en dat zulks door 
de vertegenwoordigde vaak moeilijk kan worden achterhaald en/of bewe
zen. 568 

Niet alleen verleent zulke strikte regel een adequate bescherming tegen de 
gevaren verbonden aan belangenconflicten, ook is de regel niet disproportio
neel: de behoefte om een transactie door te voeren waarbij de vertegenwoordi
ger een belangenconflict heeft - en daarbij het genoemde risico te lopen - zal 
zich slechts uitzonderlijk doen gevoelen en indien die behoefte bestaat, ver
schaft het recht afdoende mogelijkheden om van de strikte regel af te wijken 
(bv. toestemming van de opdrachtgever).569 

565 

566 

567 

568 

569 
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Cfr. BAKER, P.V. en LANGAN, P.St.J., Snel/'s Principles of Equity, 28° ed., 1982, p. 244: 
"the fallibility of human nature"; BOGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, 
2° ed., 1993, § 543, p. 227: "lt is only human that he will tend to favor his individual 
interest, whether consciously of unconsciously, over that of the beneficiary". 
ScoTTIFRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, §170.2, p. 323. 
HOUSE ÜF LORDS, Baardman v. Phipps, 3 november 1966, All E.R., 1966, 3, (721 ), 
p. 756. 
CooTER, R. en FREEDMAN, B.J" "The Fiduciary Relationship: lts Economie Character 
and Legal Consequences", 66 N.Y.U.L.Rev" 1991, (1045), p. 1048-1051; in dezelfde 
zin: BoGERT/BoGERT, The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 227; vgl. 
EASTERBROOK, F.H. en FISCHEL, D.R" "Contract and Fiduciary Duty'', 36 Joumal of 
Law and Economics, 1993, (425), p. 441 e.v. 
BoGERT/BoGERT, The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 228. M.b.t. de 
mogelijkheid van zulke toestemming, zie infra, nrs. 178 e.v. 



2. Strekking 

A. BEVOEGDHEIDSBEPERKING 

142. Hierboven werd de vraag gesteld of het algemene verbod, anders dan de 
wettelijke regelen van met name art. 450 en 1596 B.W., zou kunnen worden 
beschouwd als een regel van onbevoegdheid veeleer dan een regel van onbe
kwaamheid. 

143. In het Duitse recht wordt m.b.t. § 181 BGB aangenomen dat deze bepa
ling een beperking formuleert t.a.v. de vertegenwoordigingsbevoegdheid.570 

In de regel zijn de bedoelde transacties door de bedoelde personen niet toege
Jaten.571 De wet zelf voorziet evenwel in uitzonderingen.572 

Hoewel de tekst van de wetsbepaling ("kann nicht") zulks zou kunnen doen 
vermoeden, neemt men aan dat § 181 geen wettelijk verbod ("Verbotsgesetz") 
is in de zin van § 134 BGB. 573 Volgens deze bepaling is een rechtshandeling 
die een wettelijk verbod schendt, in beginsel (d.w.z. tenzij uit de wet zelf iets 
anders blijkt) nietig. In de door § 181 bedoelde gevallen zou evenwel sprake 
zijn van "eine Beschränkung des rechtlichen könnens"574, van een "Beschrän
kung der rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmacht"575, van een "Beschränkung 
der Vertretungsmacht".576 Een overtreding van deze wettelijke bevoegdheids
beperking wordt gesanctioneerd met "schwebende Unwirksamkeit".577 De 
twee normen verschillen wezenlijk van aard: in het eerste geval (§ 134) kan de 
betrokkene de rechtshandeling stellen, maar mag hij zulks niet (ongeoorloofd
heid); in het tweede geval (§ 181) kan hij de rechtshandeling niet stellen578, 
d.w.z. heeft hij niet de bevoegdheid om de rechtshandeling te stellen. 
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LARENZ, K., Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 7° ed., München, 
Beek, 1989, § 30 II, p. 596. 
Zie m.b.t. de door de bepaling bedoelde transacties en personen, infra, nr. 150, resp. 
nr. 166. 
Zie infra, nr. 178. 
RG, 4 november 1903, RGZ, 56, 1904, 104; RG, 17 februari 1922, RGZ, 103, 1922, 
(417), 418; ROSENTHAL, H., KAMNITZER, B. en BOHNENBERG, H., Bürgerliches Gesetz
buch, 15° ed., 1965, Anh. § 181, Nr. 531; HEINRICHS, H., in Palandt Bürgerliches Ges
etzbuch, München, Beek, 52° ed., 1993, § 134, Rn. 1, alsook 46° ed., 1987, § 134, 
Anm. 1 a. 
HEINRICHS, H., in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 1993, § 181, Rn. 1. 
HEINRICHS, H., in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 1987, § 134, Anm. 1 a. 
MüNCH.KOMM./SCHRAMM, § 181, Rdnr. 37, p. 1539; STEFFENIRGRK, § 181, Rdnr. 1, 
p. 127. 
Dit is vaste rechtspraak sedert 1903: RG, 4 november 1903, RGZ 56, 1904, (104), 
107-108; RGZ, 119, 1928, 116; BGH, 29 april 1959, NJW, 1959, 1430; BGH, 9 juli 
1956, BGHZ, 21, 1956, (229), 234. 
De oudere rechtspraak verklaarde de rechtshandeling "nichtig" (RG, 7 juni 1902, RGZ, 
51, 1903,(422),424en426). 
HEINRICHS, H., o.c., 1987' Anm. 1 a. 
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144. In het Anglo-Amerikaanse recht wordt door sommigen aangenomen dat 
het verbod van "self-dealing'', de "trustee", in de verhouding tot "beneficiary", 
onbevoegd maakt om de handeling te stellen579, terwijl door anderen wordt 
gesteld dat de "trustee is absolutely incapacitated from purchasing trust pro
perty". 580 

145. Ook in het Nederlandse recht wordt aangenomen dat de wettelijke rege
ling inzake optreden als wederpartij de bevoegdheid van de lasthebber 
beperkt.581 Dit is in beginsel niet het geval m.b.t. het dienen van twee heren.582 

Een beperking van de bevoegdheid om twee heren te dienen kan echter wel 
worden opgelegd in de door de lastgever verleende volmacht of voortvloeien 
uit art. 3:68 NBW.583 
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580 

581 

582 
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FRATCHER, W.F., International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and 
Trust, Chapter 11, Trust, p. 65, nr. 80: "The rule deprives the trustee of power, vis-à-vis 
the beneficiary, to enter into a self-dealing transaction ( ... )". 
ScoTI/FRATCHER, The Law o.fTrusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170, p. 314; MOWBRAY, 

W.J., Lewin on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1964, p. 693; ÜERTON, R.T., 
Underhill'.v Law Relating to Trusts and Trustees, 12° ed., Londen, Butterworths, 1970, 
Art. 56, p. 453; vgl. HAYTON, D.J., Halsbury'.v Laws <!f Eng/and, 4° ed., vol. 48, 1984, 
v0 Trusts, § 799 e.v., p. 431 e.v., die de aangelegenheid behandelt onder de hoofding 
"disabilities of trustees". 
Cfr. Tito v. Waddell, 3 december 1976, All E.R., 1977, 3, (129), p. 247, waar Megarry 
V-C de "self-dealing rule" en de "fair-dealing rule" kwalificeert als "disabilities" i.p.v. 
"duties" van de "trustees". Het is echter niet duidelijk of deze daarmee bedoelde dat 
het om een regel van onbekwaamheid zou gaan. De kwalificatie lijkt veeleer te zijn 
ingegeven door de bekommernis om te ontsnappen aan de zesjarige verjaringstermijn 
van de vordering gegrond op "breach of trust", zoals bepaald bij de Limitation Act 
1939, section 19 (2) en aan de anomalie dat zulk een beperkte termijn niet zou gelden 
m.b.t. andere "fiduciaries" ("agents", "sollicitors", "company directors") (zie ibid., 
p. 247, laatste alinea). 
AssER/KORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, lil, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed., 1994,p.109-112,nrs.138-141enp.114en115,nrs.143en 144;Pm.o/ouPER
RON, Het Nederlands burgerlijk recht, VI, Bijzondere overeenkomsten, 1995, p. 246; 
VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., o.c., in Compendium Bijzondere Overeenkom
sten, 7° ed., 1993, p. 317, nr. 14a en p. 319, nr. 15d; VAN NEER-VAN DEN BROEK, 
J.M.H.P., in Bijzondere overeenkomsten, (1994), art. 416, aantekening 1, p. 1 en p. 2. 
Cfr. onder het oude recht: AssERIKAMPHUISEN, Verbintenissenrecht, III, Bijzondere 
overeenkomsten, 3° ed., 1960, p. 725 en 726; ASSER/VAN DER GRINTEN, Vertegenwoor
diging en rechtspersoon, 3° ed., 1968, p. 14 en 15. 
In de regeling inzake het dienen van twee heren, hanteert de wet de term "mag" i.p.v. 
"kan". Tegen het voorschrijven van een onbevoegdheid gold het bezwaar dat zulks de 
belangen zou kunnen benadelen van een lastgever die geheel onkundig is van het feit 
dat de lasthebber tevens lasthebber van de wederpartij is (Toelichting Meijers, in Par-
lementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 348). . 
Onder het "oude" recht was dit anders, nl. was het niet bevoegd zijn tot het dienen van 
twee heren een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (AssER/CoEHORST, 
Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 6° ed., 1988, p. 108-109, 
nr. 148). 
PITLO/Du PERRON, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 249. 



146. Ook in het Italiaanse recht wordt dit standpunt verdedigd.584 

147. Besluit. 
Gelet op het uitzonderingskarakter van de onbekwaamheden en de restrictieve 
interpretatie ervan, mag worden betwijfeld dat de hier onderzochte algemene 
regel als een regel van onbekwaamheid te kwalificeren valt. Mede op grond 
van deze rechtsvergelijkende analyse, komt het verantwoord voor de algemene 
regel als een regel van onbevoegdheid te kwalificeren, die inhoudt dat de ver
tegenwoordiger in de door de regel beoogde gevallen, omwille van het belan
genconflict dat zich daarbij voordoet, niet bevoegd is tot contracteren.585 

Omwille van het belangenconflict en de daaraan voor de vertegenwoordigde 
verbonden gevaren valt als regel te stellen dat de vertegenwoordigde, normali
ter en tenzij partijen iets anders overeenkomen, niet de bedoeling heeft om aan 
de vertegenwoordiger de bevoegdheid te verlenen de opdracht uit te voeren 
zelfs wanneer hij daarbij een belangenconflict heeft.586 Wanneer de lastgeving 
de opdracht bevat om een bepaald contract te sluiten, dan behelst dit in begin
sel niet de bevoegdheid voor de lasthebber om het contract met zichzelf aan te 
gaan.587 

B. VERVANGING DOOR EEN ANDERE, WEL BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER 

148. Anders dan het geval is bij art. 450 en art. 1596 B.W. is onder de algeme
ne regel niet de rechtshandeling zelf verboden.588 Indien het belangenconflict 
wordt verwijderd, doordat niet de onbevoegde vertegenwoordiger optreedt, 
maar deze wordt vervangen door een wel bevoegde persoon, dan kan de 
rechtshandeling rechtsgeldig worden gesteld. 589 Daartoe is het niet noodzake
lijk dat een einde wordt gemaakt aan de vertegenwoordigingsverhouding. Het 
volstaat dat een andere, reeds aangestelde of speciaal aan te stellen, persoon 
optreedt. 
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GALGANO, F., Diritto privato, 4° ed., 1987, p. 293; 7° ed., 1992, p. 293: "non puà uti
lizzare il potere di rappresentanza"; cfr. NATOLI, U., Enciclopedia del diritto, XXXVIII, 
v0 Rappresentanza (dir.priv.), 1987, p. 470, nr. 8; FERRARA, F. en CORSI, F., Gli impren
ditori e Ie società, 9° ed., Milaan, Giuffrè, 1994, p. 558, nr. 15.3. 
FLATIET, G., Les contrats pour Ie compte d'autrui, 1950, p. 130, nr. 101; BADR, G.M., 
o.c., 30 Am.J.Comp.L., 1982, p. 259; PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, 
p. 141-142, nr. 218. 
PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, p. 141 en 142, nrs. 218 en 219. 
FLATTET, G., Les contrats pour Ie compte d'autrui, 1950, p. 130, nr. 101. 
DE PAGE, H., Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 100-101, nr. 68 B; p. 102-103, nr. 69 en p. 105, 
nr. 70 B; LIMPENS, J., La vente en droit beige, 1960, p. 82, nr. 135 = R.P.D.B., t. XVI, 
v0 Vente, nr. 135; DIRIX, E., in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, 
Kluwer, losbladig, afl. 3 (januari 1986), Art. 1596 RdNr. 1, p. 2. 
DE PAGE, H., Traité, IV, 3° ed., 1972, p. 101, nr. 68 B; LIMPENS, J., m.m.v. HEENEN, J., 
MATTHYS, J., GUIT, E. en VAN DAMME, J., La vente en droit beige, Brussel, Bruylant, 
1960, p. 82, nr. 134 = R.P.D.8., t. XVI, v0 Vente, nr. 134; HARMEL, P" Rép.Not., Droit 
commun de la vente, 1985, p. 151, nr. 124. 
Cfr. in het Engelse recht: Gibson v. Jeyes, 9 juli 1801, [1775-1802] All E.R. Rep" 
(325), p. 329. 
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Op die wijze worden de gevaren die aan de tegenstrijdigheid van belangen zijn 
verboden, vermeden (behoudens collusie). De ratio van de algemene regel ver
eist in beginsel geen verdergaande ingreep. Er zij echter op gewezen dat de 
aanstelling van de vervangende vertegenwoordiger niet kan uitgaan van de 
wegens belangenconflict zelf onbevoegde vertegenwoordiger.590 In dat geval 
is het gevaar van collusie te groot. De aanstelling moet gebeuren door een per
soon of instantie van wie kan worden verwacht dat hij een niet door het belan
genconflict beïnvloede vervanger zal aanstellen: de lastgever zelf, de recht
bank, de familieraad, enz. Zulke aanstelling is niet nodig, wanneer, zoals bij 
de voogdij, een permanent functionerende vervanger aanwezig is (toeziende 
voogd), tenzij ook deze een belangenconflict zou hebben. 

3. Typologie van de bedoelde belangenconflicten en toepassingsgebied 
ratione personae 

149. In de meeste rechtsstelsels heeft het hier onderzochte verbod betrekking 
op: het eigenlijke contracteren met zichzelf, waarbij de vertegenwoordiger zelf 
als wederpartij optreedt (a), het dienen van twee heren, waarbij de vertegen
woordiger een overeenkomst sluit tussen twee door hem vertegenwoordigde 
opdrachtgevers (b) en andere belangenconflicten van de vertegenwoordiger, 
waarbij de vertegenwoordiger niet zelf als wederpartij fungeert, maar hij nauw 
verbonden is met de wederpartij, zodanig dat de tegenstrijdigheid van belan
gen tussen de contractspartijen moet worden geacht ook de vertegenwoordiger 
zelf te treffen (c). 

A. CONTRACTEREN MET ZICHZELF 

150. Par. 181 BGB is van toepassing zowel op de wettelijke ("gesetzliche Ver
treter") als op de conventionele ("gewillkürte Vertreter") vertegenwoordigers. 
Wat de wettelijke vertegenwoordigers betreft, zijn o.m. bedoeld de ouders591 , 

de voogd ("Vorrnund").592 en de pleegvoogd ("Pfleger").593 

Daarnaast is § 181 BGB van toepassing op alle conventioneel aangestelde 
vertegenwoordigers594, ongeacht de aard van de aan de vertegenwoordiging 
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Indien deze al bevoegd is om een ondervertegenwoordiger aan te stellen (zie m.b.t. de 
controverse over de mogelijkheid en de voorwaarden daartoe bij lastgeving: DE 
PAGE/DEKKERS, Traité, V, 2° ed., 1975, p. 412 e.v., nrs. 413 e.v.). 
Voor de vertegenwoordiging van het kind door zijn ouders is, krachtens § 1629 Abs. 2 
BGB, de regel van § 181 aan te vullen met de regels neergelegd in § 1795 BGB m.b.t. 
de vertegenwoordiging van de pupil door de voogd. 
De regeling van § 181 wordt voor de vertegenwoordiging van de pupil door de voogd 
aangevuld door§ 1795 BGB. 
De regeling van§ 1795 BGB is ook van toepassing op de "Pfleger", krachtens§ 1915, 
Abs. 1 BGB. 
In de zin van§ 164 BGB. 



ten gronde liggende overeenkomst.595 Ook de conventionele vertegenwoordi
gers van het Handelsrecht, o.m. de "Prokurist", worden geviseerd.596 

Volgens het BGH zou § 181 BGB niet rechtstreeks van toepassing zijn op de orga
nen van rechtspersonen597, omdat "Organvertreter" geen "Stellvertreter" zouden 
zijn in de zin van § 164 e.v. BGB. De bepaling van § 181 BGB zou echter een alge
mene rechtsregel bevatten die de analoge toepassing op de vertegenwoordigingsor
ganen van rechtspersonen zou verantwoorden. 598 Verscheidene auteurs menen 
nochtans dat § 181 wel rechtstreeks van toepassing is op organen van rechtsperso
nen, omdat de wet geen onderscheid maakt tussen vertegenwoordigers en organen 
en de wet zelfs bepaalt dat de organen de rechtspersoon vertegenwoordigen.599 

Voor het vervolg van deze studie is van belang dat § 181 BGB principieel toe
passing krijgt wanneer (een lid van) een orgaan van een rechtspersoon (vennoot
schap of vereniging) zich in de door de wetsbepaling beoogde situatie bevindt 
("Selbstkontrahieren" of "Mehrvertretung"). Verder zal evenwel worden vastge
steld dat de wetgever zelf soms, rechtstreeks of onrechtstreeks, afwijkt van dit 
principe: zo bepaalt bv. § 112 AktG dat de vennootschap tegenover leden van de 
"Vorstand" wordt vertegenwoordigd door de "Aufsichtsrat".600 Bovendien zijn er 
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600 

Het kan gaan om een "Dienstvertrag" (§ 611 BOB), een "Auftrag" (§ 662 BOB), een 
"Oeschätsbesorgungsvertrag" (§ 675 BOB). 
De bepaling geldt voor de "Prokurist" (§ 48 e.v. HOB), de "Handlungsbevollmächtig
ter" (§ 54 HOB) de "Handelsvertreter" en "-gehilfen" (§ 55 e.v. HOB). 
Dit zijn: de "Vorstand" van een "rechtsfähiger Verein" (§ 26 BOB), diens "besondere 
Vertreter" (§ 30 BOB), de "Stiftungsvorstand" (§ 86 jo. 26 BOB), de leden van de 
"Vorstand" van de "Aktiengesellschaft" (§ 78 AktO) en hun "Stellvertreter" (§ 94 jo. 
78 AktO), de leden van de "Aufsichtsrat" (§ 112 AktO), de persoonlijk aansprakelijke 
vennoot of vennoten van een "Kommanditgesellschaft auf Aktien rn 125 HOB, § 161 
Abs. 2 HOB en§ 287 Abs. 2 AktO), de zaakvoerder(s) van een OmbH (§ 35 OmbHO) 
en hun "Stellvertreter" (§ 44 jo. 35 OmbHO), de leden van de "Aufsichtsrat" van een 
OmbH (§ 112 AktO jo. 52 Abs. 1 OmbHO), de leden van de "Vorstand" van de "einge
tragene Oenossenschaft" (§ 24 OenO) en hun "Stellvertreter" (§ 35 jo. 24 OenO), de 
leden van de "Aufsichtsrat" van de "eingetragene Oenossenschaft" (§ 39 Abs. 1, 2 
OenO), de vereffenaars (§ 48 BOB, § 269 AktO, § 290 AktO, § 278 Abs. 3 AktO, § 66 
OmbHO, § 70 OmbHO, § 88 OenO) (zie HüBNER, o.c., 75-76). 
BOH, 6 oktober 1960, BGHZ, 33, 1961, 189-190. 
SOERGELIS!EBERT/SCHULTZE-VON LASAULX, § 181, Rdnr. 19, p. 883; PLANDER, H., 
Geschiifte des Gesellschafter-Geschäftsführers der Einmann-GmbH mil sich selbst. 
Beiträge zur lnterpretation des§ 181 BGB und zur Frage des Gläubigerschutzes heim 
Selbstkontrahieren, Keulen, Schmidt, 1969, 13-14; HüBNER, U., lnteressenlwnjlikt und 
Vertretungsmacht, 74. 
Daarom is "der Anwendungsbereich dieser Vorschrift (= § 181 BOB, Ph.E.) im Aktien
recht aufgrund der bereits dargestellten SondeITegelungen (= § 112 AktO, Ph.E.) sehr 
begrenzt" (OIESEN, H.M., Organhandeln und lnteressenkonjlikt. Vergleichende Unter
suchung zum deutschen und französischen Aktienrecht, Berlijn, Duncker & Humblot, 
1984, 85). De bepaling is bv. toepasselijk op een overeenkomst m.b.t. een aan een 
"Vorstandsmitglied" te betalen honorarium (BOH, 7 juli 1993, WM, 1993, 1630; AG, 
1994, 35). De regeling geldt niet enkel voor de vertegenwoordiging van de vennoot
schap tegenover actuele leden van de raad van bestuur, maar ook tegenover voormalige 
leden van dit orgaan (BOH, 7 juli 1993, l.c.; BOH, 22 april 1991, WM, 1991, 941; 
WuB, II A, § 112 AktO, 1.91, met noot PETERHOFF, W.P.; BOH, 8 februari 1988, WM, 
1988, 413; WuB, II A, § 112 AktO, 1.88, met noot KLEINDIEK, D.; BOH, 9 oktober 
1986, WM, 1986, 1411; WuB, II A, § 112 AktO, 1.87, met noot SONNENHOL, J.). 
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nog tal van discussiepunten en onduidelijkheden. Om er al één te noemen: de 
vraag of in de "Aktiengesellschaft" § 181 BGB kan worden toegepast op de 
besluitvorming in de algemene vergadering, in de "Vorstand", in de "Aufsichts
rat". 
Ook viseert§ 181 BGB "organähnliche Vertreter", waarmee worden bedoeld: 
vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijk
heid.601 

151. Het verbod van "self-dealing" in het Anglo-Amerikaanse recht geldt op 
de eerste plaats voor het geval dat de "agent" zelf rechtstreeks wederpartij 
wordt van de "principal" die hij vertegenwoordigt. Het verbod is eveneens van 
toepassing wanneer de "principal" door een andere "agent" wordt vertegen
woordigd. 602 Daarnaast geldt de regel ook wanneer de wederpartij een stro
man van de "agent" is603 of een persoon die in het belang van de "agent" 
optreedt604, of nog: wanneer de wederpartij een vennootschap is waarin de 
"agent" een belangrijke participatie heeft.605 

Doorslaggevend is of de vertegenwoordiger "has such a substantial interest 
that it reasonably might affect his judgment".606 Zo ook kunnen volgens Prof. 
SEAYEY niet-financiële belangen in aanmerking komen, indien zij van aard zijn 
dat de "agent" in de verleiding kan komen om die belangen te bevoordelen.607 

In het "trust"-recht viseert het verbod van "self-dealing" niet enkel de verkoop 
rechtstreeks aan de "trustee", maar ook de onrechtstreekse verkoop, bv. via 
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De zaakvoerders van de burgerlijke vennootschap (§ 714 i.V.m. §§ 709 e.v. BGB), de 
"Vorstand" of de "Vorstandsmitglieder" van een "nichtrechtsfähiger Verein" (§ 54 S. I 
jo. § 714 i.V.m. §§ 709 e.v. BGB), de vennoten van de "offene Handelsgesellschaft" 
(OHG, cfr. VOF; § 125 HGB), de persoonlijk aansprakelijke vennoten van de Kom
manditgesellschaft (§ 161 Abs. 2 jo. § 125 HGB) en hun vereffenaars(§ 146 jo. § 149 
HGB, resp.§ 161 Abs. 2 jo. § 146 jo. § 149 HGB). Zie HüBNER, o.c., 76. 
REYNOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 1985, p. 168. 
MECHEM/MECHEM, Outlines qf the Law of Agency, 4° ed., 1952, § 505, p. 349-350; 
SEAVEY, W.A., Handbook of the Law (!f Agency, 1964, § 149, p. 245. 
Zie bv. Ex parte Bennett, 4 en 11 februari 1805, 10 Ves.Jun., p. 893, nr. 383. 
TIFFANY/POWELL, Handbook of the Law of Principal and Agent, 2° ed., 1924, § 146, 
p. 389. 
Restatement, Agency 2d, § 389, comment a, p. 205; SEAVEY, W.A., Handbook qf the 
Law of Agency, 1964, § 149, p. 245; REYNOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 
1985, p. 165; MOFFAT/CHESTERMAN/DEWAR, Trust Law. Text and Materials, 1988, 
p. 363. 
Voor de toepassing op een bestuurder van een vennootschap, "dealing on behalf of the 
company with himself or with a firm in which he is a partner", zie: Aberdeen Railway 
Co. v. Blaikie Brothers, 20 juli 1854, [1843-1860] All E.R. Reprint, 249-256, vnl. 
p. 252-253. 
Restatement, Agency 2d, § 389, comment a, p. 205; SEAVEY, W.A., Handbook (!f the 
Law of Agency, 1964, § 149, p. 245. 
SEAVEY, W.A., Handbook of the Law qf Agency, 1964, § 149, p. 245. 



een stroman608, een "agent"609, een "trustee"610, een "nominee"611 , of de echt
geno(o )t(e)612 van de "trustee". Het verbod heeft ook betrekking op de ver
koop aan een vennootschap waarin de "trustee" een controleparticipatie of een 
belangrijke participatie heeft, of aan een ander lichaam waarvan de "trustee" 
lid is.61 3, alsook op de verkoop aan een vennootschap waarin de "trustee" een 
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Restatement, Trusts 2d, § 170, comment eon subsection 1, p. 366; MowBRAY, W.J., 
Lewin on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1964, p. 693; ÛERTON, R.T., 
Underhill'.v Law Relating to Trusts and Trustees, 12° ed., 1970, Art. 56, p. 459; GAR
ROW, J.M.E. en KELLY, N.C., Garrow and Kelly'.v Law of Trusts ans Trustees, 5° ed .. 
1982, p. 270; BoGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 344; BOGERT/BOGERT, The 
Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(T), p. 410-411; cfr. Scorr/FRATCHER, 
The Law (!{Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170.6, p. 330-331. 
MowBRAY, W.J., Lewin on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1964, p. 696; 
BOGERT/BOGERT, The Law (!{Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 248-250. 
HAYTON, D.J., Halsbury's Laws of Eng/and, 4° ed., vol. 48, 1984, v0 Trusts, § 808, 
p. 437. 
PETTIT, Ph.H., Equity and the Law of Trusts, 6° ed., 1989, p. 379. 
Restatement, Trusts 2d, § 170, comment e on subsection 1, p. 366. -Zie op dezelfde 
plaats m.b.t. de verkoop aan andere verwanten en vrienden van de "trustee": in die 
gevallen geldt een meer genuanceerde regel. Vgl. MowBRAY, W.J., Lewin on Trusts, 
16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1964, p. 695; ÛERTON, R.T., Underhill'.v Law Rela
ting to Trusts and Trustees, 12° ed., 1970, Art. 56, p. 459; GARROW, J.M.E. en KELLY, 
N.C., Garrow and Kel/y'.v Law (>f Trusts and Trustees, 5° ed., 1982, p. 270; HAYTON, 
D.J., Halsbury'.v Laws of Eng/and, 4° ed., vol. 48, 1984, v0 Trusts,§ 808, p. 437, voet
noot 9; BoGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 344 ("one who has an identity of 
economie interest, for example a wife"); Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 
1987, vol. 11/A, § 170.6, p. 333-335; PETTIT, Ph.H., Equity and the Law (!{Trusts, 6° 
ed., 1989, p. 379; FORD/LEE, Principles of the Law of Trusts, 2° ed., 1990, p. 410, nr. 
921; BOGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(T), p. 410 
("a natura) person with whom the trustee had a common financial interest" - in de bij
horende voetnoot 55 wordt gerefereerd naar de echtgeno(o)t(e) en naaste verwanten). 
Restatement, Trusts 2d, § 170, comment c, p. 365; BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 
95, p. 344; ScoTT/FRATCHER, The Law (!{Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170.10, p. 
347-348 (zie m.b.t. de omgekeerde transactie, d.w.z. verkoop door de "trustee" aan de 
"trust": § 170.12, p. 354); MOWBRAY, W.J., Lewin on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & 
Maxwell, 1964, p. 695-696; FORD/LEE, Principles of the Law of Trusts, 2° ed., 1990, 
p. 410, nr. 921; HAYTON, D.J., Hayton and Marshall Cases and Commentary on the 
Law (!f Trusts, 9° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1991, p. 587-588; BoGERT/BoGERT, 
The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(T), p. 412-414; vgl. PETTIT, Ph.H., 
Equity and the Law of Trusts, 6° ed., 1989, p. 379-380; ÛERTON, R.T., Underhill'.v Law 
Relating to Trusts and Trustees, 12° ed., 1970, Art. 56, p. 460. 
Zie in dezelfde zin voor het geval de "trustee" een vennootschap is ("a corporale trus
tee") en deze een bestanddeel van het "trust" -vermogen wenst te verkopen aan een 
ander departement van dezelfde vennootschap (dus: aan zichzelf) of aan een dochter- of 
zusteronderneming of aan een verbonden onderneming: Restatement, Trusts 2d, com
ment d, p. 365-366; BOGERT, G.T., Trusts, § 95, p. 344, met verwijzingen naar de recht
spraak; ScoTT/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170.11, p. 348 
e.v. (zie m.b.t. de omgekeerde transactie: § 170.13, p. 359-360). Wanneer de "trustee" 
een vennootschap is, geldt het verbod ook voor haar "officers, directors, employees" 
(BOGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(T), p. 413). 
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leidinggevende bestuursfunctie vervult.614 Ook hier geldt als criterium de 
vraag of de "trustee" "has a personal interest in the purchase of such a sub
stantial nature that it might affect his judgment in making the sale".615 

Meer algemeen geformuleerd kan het toepassingsgebied worden afgebakend 
aan de hand van dit criterium: het verbod is niet van toepassing indien de 
wederpartij een onafhankelijke persoon of entiteit is, doch geldt wel wanneer 
de wederpartij zodanig met de "trustee" verbonden is dat zulks impliceert dat 
hij handelt te behoeve van de "trustee" of dat hij met de "trustee" identieke 
belangen heeft.616 

Een bijzonder geval is dat van de "agent" die de opdracht heeft een goed te kopen, 
dit eerst voor zichzelf koopt en het dan met winst aan de "principal" verkoopt, of 
omgekeerd: de "agent" die de opdracht heeft een goed te verkopen, het eerst zelf 
koopt en nadien met winst verder verkoopt. De loyaliteitsverplichting van de verte
genwoordiger brengt met zich dat hij in zulk geval zwaardere verplichtingen heeft 
na te komen dan bij een "gewone" "self dealing"-transactie. Het verkrijgen van toe
stemming vanwege de vertegenwoordigde om met zichzelf de transactie aan te 
gaan, biedt onvoldoende bescherming voor de belangen van de vertegenwoordigde. 
De vertegenwoordiger had de eerste "deal" onmiddellijk ten behoeve van de verte
genwoordigde moeten aangaan en mag niet ten nadele van deze laatste profiteren 
door zichzelf "ertussen" te schuiven en uit de dubbele transactie een winst te beha
len bovenop zijn vergoeding als vertegenwoordiger. In het Amerikaanse recht 
wordt in zulke gevallen veelal aangenomen dat de "principal" aanspraak kan maken 
op de door de "agent" behaalde winst, of dat de "agent" zijn aanspraak op een ver
goeding vanwege de "principal" verliest.617 

152. Het Nederlandse recht kent onderscheiden regelingen voor de gevol
machtigde en de lasthebber. Beide regelingen kunnen een belangrijke weerslag 
hebben op verscheidene vertegenwoordigingsfiguren. 
Sommige bepalingen van Boek 3, titel 3 zijn van overeenkomstige toepassing 
op andere vormen van (onmiddellijke) vertegenwoordiging dan uit hoofde van 
een volmacht618, bv. wettelijke vertegenwoordiging (ouder, voogd, curator, 
bewindvoerder, executeur), organieke vertegenwoordiging of vertegenwoordi
ging in het kader van een zaakwaarneming619, voor zover uit de wet niets 
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Scorr/FRATCHER, The Law <1{Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170.10, p. 347 ("presi
dent or genera! manager or other principal officer"); zie m.b.t. de omgekeerde transac
tie: § 170.12, p. 354. 
In dezelfde zin: MowBRAY, W.J., Lewin on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 
1964, p. 695-696; HAYTON, DJ., Hayton and Marshall Cases and Commentary on the 
Law of Trusts, 9° ed., 1991, p. 588. 
Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. II/ A, § 170.10, p. 346; zie m.b.t. 
de omgekeerde transactie: § 170.12, p. 354. 
BOGERT/BOGERT, The Law o{Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 254. 
EVANS, A.E., "Fiduciary Obligations of Agents", 2 (Case) Wes. Res.L.Rev., 1950, (5), 
p. 20-22. 
Art. 3:78 N.B.W. 
HIJMA, J., in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar, Art. 3:78, aantekening 2, p. 82; 
LINSSEN, J.G.A. en VAN SCHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. - IV. Volmacht 
(Titel 3.3)", Advocatenblad, 1992, (254), p. 257. 



anders voortvloeit.620 Art. 68 maakt van de opgesomde bepalingen geen deel 
uit. Dit betekent nochtans niet noodzakelijk dat analoge toepassing van deze 
regel uitgesloten is, wel dat de wetgever de beoordeling daarover aan de recht
spraak en de rechtsleer overlaat.621 

Het toepassingsgebied van de voor de lastgeving voorgeschreven regelen is 
niet beperkt tot de overeenkomst van lastgeving. 
Zo moet op de eerste plaats worden gewezen op de scharnierbepaling van art. 
424 NBW. De regeling is van overeenkomstige toepassing op andere overeen
komsten622 dan lastgeving krachtens welke de ene partij verplicht of bevoegd 
is voor rekening van de andere partij rechtshandelingen te verrichten, voor 
zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de 
overeenkomst zich daartegen niet verzet.623 Een uitzondering wordt gemaakt 
voor de overeenkomsten tot het vervoeren of doen vervoeren van personen of 
zaken.624 

Voorts is m.b.t. de bemiddelingsovereenkomst speciaal bepaald dat art. 417 en 
418 van overeenkomstige toepassing zijn op overeenkomsten waarbij de ene 
partij jegens de andere partij verplicht of bevoegd is als tussenpersoon werk
zaam te zijn als bedoeld in art. 425, "met dien verstande dat met een tussen
persoon die tevens werkzaam is voor de wederpartij, gelijkgesteld is een tus
senpersoon die zelf als wederpartij optreedt".625 Art. 416 NBW wordt dus niet 
rechtstreeks van overeenkomstige toepassing verklaard. De in die bepaling 
geviseerde situatie van "Selbsteintritt" wordt echter wel geviseerd door de bij-
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Uit de formulering "voortvloeit" wordt afgeleid dat zowel expliciete als impliciete 
afwijkingen mogelijk zijn (HIJMA, J., in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar, Art. 
3:78, aantekening 4, p. 82). 
HIJMA, J., in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar, Art. 3:78, aantekening!, p. 82; 
LINSSEN, J.G.A. en VAN SCHAICK, A.C., o.c., Advocatenblad, 1992, (254), p. 257. 
De wetgever is niet ingegaan op de suggestie van Prof. KoRTMANN, dat het beter zou 
zijn het woord "overeenkomsten" te vervangen door "rechtsverhoudingen", waardoor 
een algemene regeling zou tot stand komen, die dan zou thuishoren in Boek 3 (vermo
gensrecht), titel 2 (rechtshandelingen). Dan zou geen behoefte meer bestaan aan een 
afzonderlijke regeling van de lastgeving naast de opdracht (KORTMANN, S.C.J.J., o.c., 
W.P.N.R., 1990, p. 744; zie ook: VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere overeen
komsten, (1994), ait. 424, aantekening 4). 
Att. 424, lid 1 NBW. 
Als voorbeeld wordt de arbeidsovereenkomst genoemd, waarbij slechts een bevoegd
heid tot het stellen van rechtshandelingen bestaat, of een verplichting daartoe, die ech
ter niet de kern van de prestatie vormt (du PERRON, C.E., "De overeenkomst van 
opdracht", NJB, 1993, (1044), p. 1046). 
Art. 424, lid 2 NBW. 
Art. 7:427 NBW. Zie voor een toepassing op (het dienen van twee heren bij) de bemid
delingsovereenkomst: Hof Leeuwarden, 28 december 1994, N.l., 1996, nr. 117, p. 557. 
M.b.t. de vraag of art. 427 ook geldt voor bemiddeling om niet, zie: ou PERRON, C.E., 
o.c., NJB, 1993, p. !048; PITLO/ou PERRON, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 
1995,p. 259. 
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gevoegde zin ("met dien verstande ... ") en aldus gelijkgeschakeld met de situ
atie van het dienen van twee heren. 626 

153. Art. 1395 van de Italiaanse Codice civile geldt niet alleen voor de con
ventionele, maar ook voor de organieke vertegenwoordiging.627 Het verbod 
kan niet worden omzeild d.m.y. een stroman.628 

B. HET DIENEN VAN TWEE HEREN 

154. In de rechtsleer wordt het algemene beginsel soms op het dienen van 
twee heren van toepassing geacht, d.w.z. op het geval waarin de vertegen
woordiger tegelijkertijd, bij het sluiten van een overeenkomst, de beide partij
en vertegenwoordigt .629 M.b.t. de commissionair wordt veelal aangenomen 
dat deze een zgn. "marché d'application" (of "compensation") mag doorvoe
ren tussen zijn twee opdrachtgevers, indien de voorwaarden die zij in hun 
instructies bepalen, verenigbaar zijn630 en hijzelf geen persoonlijk belang heeft 
bij de operatie.631 Gesuggereerd wordt dat het geval van de commissionair als 
een in de handelsgebruiken tot ontwikkeling gekomen uitzondering moet wor
den beschouwd en dat als algemene regel moet worden gesteld dat het verbod 

626 

627 

628 

629 

630 

631 
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De wetgever was van oordeel dat de sanctie verbonden aan de overtreding van art. 
7 :416 te streng zou zijn voor de bemiddelaar die als wederpartij optreedt (AssERIKoRT
MANN, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, 
p. 163, nr. 192; CASTERMANS, A.G" in Burgerlijk wetboek. Tekst & commentaar, 2° ed., 
1994, Art. 427, aantekening 1, p. 75; VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., in Bijzon
dere overeenkomsten, ( 1994), Art. 427, aantekening 1; PITLO/DU PERRON, VI, Bijzonde
re overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 259). 
Op de werkwijze is kritiek uitgebracht: het ware veel eenvoudiger en begrijpelijker 
geweest, indien in de schakelbepaling de bedoelde sanctie niet van toepassing was ver
klaard (du PERRON, C.E., o.c., NJB, 1993, p. 1048). 
ZACCARIA, A., in Commentario breve al Codice civile, CIAN, G. en TRABUCCHI, A. 
(ed.), 4° ed., 1992, Art. 1395 Nr. IV 1, p. 1118. Inzake de wettelijke vertegenwoordi
ging wordt verwezen naar art. 323 en 378 C.C. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 211, 
nr. 2. 
Cfr. MALAURIE/AYNES, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux, 1986, p. 241, 
nr. 563; cfr. DECKERS, F. en DE FAYS, P.-E., Répertoire Notarial, t. IX, Principaux con
trats usuels, Livre VII, Le mandat, Brussel, Larcier, (1970) bijgewerkt tot 1 januari 
1979, 
p. 12, nr. 7. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, IV, 2° ed., 1988, p. 23, nr. 25; FORIERS, P.-A., o.c., in Les 
contrats de service, 1994, p. 146, nr. 25; PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 
Parijs, Litec, 1988, p. 142, nr. 220. 
RIPERT, G. en ROBLOT, R., Traité de droit commercial, 13° ed., II, 1992, p. 706, 
nr. 2651; BENABENT, A., Juris-Classeur Commercial, v° Commissionnaires en général. 
Contrat de commission. Effets du contrat, Fase. 365, 1992, p. 4, nr. 23; 
ESCARRA/EsCARRAIRAULT/HEMARD, Traité théorique et pratique de droit commercial, 
Les contrats commerciaux, Il, Le mandat commercial - Les transports, 1955, p. 78, 
nr. 708; PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, p. 142, nr. 220, met verwij
zingen. 



om met zichzelf als wederpartij te contracteren in beginsel ook geldt voor de 
persoon die een contract sluit in een dubbele vertegenwoordigingshoedanig
heid. 632 

155. In het Duitse recht bepaalt § 181 BGB uitdrukkelijk dat de erin geformu
leerde regel ook van toepassing is op het aangaan van een rechtshandeling "im 
Namen des Vertretenen mit sich (im eigenen Namen oder) als Vertreter eines 
Dritten'', d.i. de zgn. "Mehrvertretung". 

156. Het Anglo-Amerikaanse recht verbiedt in beginsel niet om tegelijkertijd 
"agent" te zijn van meer dan één "principal". In se is "dual agency" dus toege
laten .633 "Dual agency is proper", heet het, "where good faith exists, where 
there is no conflict of interest, and there is due authority from both 
principals". 634 

Het is de "agent" echter wel verboden tegelijkertijd als vertegenwoordiger van 
de beide partijen op te treden bij één en dezelfde transactie waarin zij tegen
strijdige635 belangen hebben. Hij heeft dan tegenstrijdige verplichtingen 
("conflict of duties").636 Het is de "fiduciary" aldus verboden "to have his duty 
to one conflicting with his duty to another".637 
Het dienen van twee heren met tegenstrijdige belangen ("acting for adverse 
party" of "dual agency") valt onder de "duty of loyalty" die op de "agent" rust 
en is verboden, tenzij de "principals" daarvoor hun toestemming verlenen.638 

632 

633 

6:14 

635 

636 

6:17 

6:18 

FORIERS, P.- A., o.c., in Les contrats de service, 1994, p. 146, nr. 25; in dezelfde zin 
voor het Franse recht: PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, Parijs, Litec, 1988, 
p. 144, nr. 223 ("commissionnaire de marchandises") en voor het Engelse recht: 
ADAMS, J.N., Halsbury'.v Laws of England, 1/2, v0 Agency, 4° ed., 1990, § 103, p. 73 
("broker"). Deze laatste auteur wijst erop dat de transactie te goeder trouw moet zijn 
aangegaan, tegen een "faire" marktprijs en zonder geheime winst. 
2A C.J.S. Agency, § 32, p. 594, met verwijzingen naar de rechtspraak. 
2A C.J.S. Agency, § 32, p. 594. 
Wanneer de door de "agent" na te streven doelstelling gemeenschappelijk is aan beide 
"principals", dan zijn zij "joint principals" en geldt het verbod niet (2A C.J.S. Agency, 
§ 32, p. 594). 
GUEST, A.G., Anson'.v Law of Contract, 24° ed., 1975, p. 590. 
HAYTON, D.J., Hayton and Marshall Cases and Commentary on the Law of Trusts, 9° 
ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1991, p. 586, met verwijzingen naar rechtspraak; cfr. 
TREITEL, G.H., The Law (}{Contract, 7° ed., 1987, p. 563. 
Restatement, Agency 2d, § 391, p. 212; REUSCHLEIN, H.G. en GREGORY, W.A., o.c., p. 
11; TIFFANY/PoWELL, Handbook of the Law of Principal and Agent, 2° ed., 1924, § 
146, p. 390; MECHEM/MECHEM, Outlines (}f the Law (}f Agency, 4° ed., 1952, § 501-
502, p. 346-347; FRIDMAN, G.H.L., The Law (}f Agency, 6° ed., 1990, p. 160; ADAMS, 
J.N., Halsbury'.v Laws <>f Eng/and, 1/2, v0 Agency, 4° ed., 1990, § 103, p. 73; 2A C.J.S. 
§ 32, p. 594 en§ 277. 
Volgens een in 1950 gepubliceerde bijdrage was de rechtspraak verdeeld: een deel van 
de rechtbanken ontzegde aan de "agent" iedere betaling, een deel vereiste dat de beide 
"principals" op de hoogte waren en leidde daaruit een vermoeden van toestemming af, 
een deel vereiste kennis én toestemming (EVANS, A.E., "Fiduciary Obligations of 
Agents", 2 (Case) Wes. Res. L. Rev., 1950, (5), p. 7-11 ). 
Vgl.: SEAVEY, W.A., Handbook (}f the Law of Agency, 1964, § 150, p. 247, volgens wie 
blijkbaar de kennisgeving ("disclosure") aan beide partijen zou volstaan. 
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Overigens brengt het dienen van twee heren niet alleen belangenconflicten 
teweeg bij transacties tussen de twee door de "agent" vertegenwoordigde per
sonen, maar mogelijk ook bij transacties met derden waarbij de twee vertegen
woordigde personen (bv. als elkaars concurrent) tegenstrijdige belangen heb
ben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de "agent" een aanbod ontvangt 
van een derde en beide door hem vertegenwoordigde personen er aanspraak 
kunnen op maken om het aanbod te aanvaarden.639 

Aan de "trustee" wordt toegelaten640 te contracteren in een dubbele hoedanig
heid van "trustee" van twee vermogens (vgl. "dual agency"), op voorwaarde 
dat hij aantoont dat de transactie voor beide partijen "fair" is.641 Wanneer 
evenwel de tegenstrijdigheid tussen de betrokken belangen zo groot is, dat het 
onmogelijk is voor beiden de vereiste "faimess" aan de dag te leggen, dan 
dient de "trustee" aan de rechter om instructies te vragen642, dan wel ontslag te 
nemen of andere maatregelen te treffen teneinde het belangenconflict te beëin
digen. 643 

Daarnaast kan de "trustee" ook in een andere vertegenwoordigingshoedanig
heid in naam en/of voor rekening van de wederpartij handelen, bv. als "agent". 
Volgens BoGERT/BoGERT leiden zulke transacties in veel gevallen tot aanspra
kelijkheid van de "trustee".644 

6~9 

640 

641 

642 

64:1 

644 
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Cfr. MECHEM/MECHEM, Out/ines of the Law of Agency, 4° ed., 1952, § 502, p. 347. 
In de mate de "duty of loyalty" hem er niet toe verplicht een tweede of volgende func
tie als "trustee" te weigeren (FORD/LEE, Principles of the law of Trusts, 2° ed., 1990, p. 
413, nr. 926). 
Restatement, Trusts 2d, comment r, p. 371; ScorrlFRATCHER, The law of Trusts, 4° ed., 
1987, vol. IU A, § 170.16, p. 382, die zulks verklaren op dr grond dat "(i)n such a case 
the trustee has no individual interest in the transaction"; cfr. BOGERT/BoGERT, The Law 
of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(H), p. 335 e.v., met afweging van de voor
en nadelen van de mogelijke benaderingen. 
Zie evenwel de Uniform Trusts Act, § 6 die zulke transacties verbiedt (geciteerd door 
SCOTT/FRATCHER, ibid., p. 383; zie voor de tekst van section 6: BOGERT/BOGERT, o.c., p. 
337, voetnoot 33). 
De auteurs wijzen erop dat als algemene regel geldt dat de "trustee" ten aanzien van 
alle door hem beheerde "trusts" onpartijdig dient op te treden (Scorr/FRATCHER, ibid., 
p. 383). 
Restatement, Trusts 2d, comment r, p. 372. 
Cfr.: BoGERT/BoGERT, The Law o,fTrusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543, p. 244-245. 
BOGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(S), p. 405; vgl. 
MOWBRAY, W.J., Lewin on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1964, p. 696, 
volgens wie de "trustee" in de hoedanigheid van "agent" van een derde niet als weder
partij mag optreden. 



157. In het Nederlandse recht wordt het dienen van twee heren door een last
hebber aan dezelfde eisen onderworpen als het optreden als wederpartij .645 

M.b.t. de situatie waarin de gevolmachtigde tegelijk als gevolmachtigde van 
een derde optreedt en voor rekening van de beide opdrachtgevers een contract 
sluit (dienen van twee heren), ontbreekt een wettelijke regeling. Artikel 3:68 
N.B.W. geldt hiervoor niet .646 

158. M.b.t. het Italiaanse recht wordt aangenomen dat art. 1395 Codice civile 
niet alleen het eigenlijke optreden als wederpartij viseert, maar ook het dienen 
van twee heren ("doppia rappresentanza").647 Ook in een Frans-Italiaans ont
werp voor een eenvormige wet betreffende het contract werd in beginsel aan 
een vertegenwoordiger verbod opgelegd om met zichzelf te contracteren, het
zij voor zijn eigen rekening, hetzij voor andermans rekening.648 

Tenslotte bepaalt de Portugese wetgeving dat het verbod om met zichzelf een 
rechtshandeling aan te gaan, ook geldt wanneer de vertegenwoordiger een 
derde vertegenwoordigt. 649 

C. ANDERE BELANGENCONFLICTEN 

159. M.b.t. het Duitse recht wordt soms, in navolging van de gewoonlijk aan
vaarde teleologische reductie van het toepassingsgebied van § 181 BGB (zie 
verder deze paragraaf), gepleit voor een teleologische uitbreiding van de rege
ling van§ 181 BGB. Zulke uitbreiding zou met name inhouden dat de bepa
ling zou worden toegepast op gevallen waarin de vertegenwoordiger niet 
rechtstreeks zelf als wederpartij optreedt en ook niet als vertegenwoordiger 
van de wederpartij, maar waarin een gelijkaardig belangenconflict aanwezig 
is. Dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied is evenwel zeer omstre
den. Enkel over de uitbreiding naar een door de vertegenwoordiger aangestel
de "Untervertreter" bestaat nagenoeg eensgezindheid.650 Een geval van "Unter-
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646 

647 

648 

649 

De problematiek van het dienen van twee heren heeft tot heel wat discussie aanleiding 
gegeven, voornamelijk m.b.t. de positie van de bemiddelaar (makelaar). Zie o.m.: 
CROES, A.L., "Het dienen van twee heren bij koop en verkoop van onroerend goed; een 
ontoelaatbare dubbelrol?", WP.N.R., 1979, nr. 5459, p. l; VAN DER PAS, J.G., "Twee 
heren dienen of twee knechten huren?", WP.N.R., 1979, nr. 5469, p. 153; CROES, A.L., 
"Wie is gediend van het dienen van twee heren? Een reactie", WP.N.R., 1979, nr. 5477, 
p. 271; GROENEBOOM, P., "Berekening van makelaarscourtage aan beide partijen", 
N.J.B., 1974, p. 74; DIJK, P.L., "Berekening van makelaarscourtage aan beide partijen" 
(1), N.J.B., 1974, p. 583; MIDDAG, J.M., "Berekening van makelaarscourtage aan beide 
partijen" (2), N.J.B., 1974, p. 584; GROENEBOOM, P., "Naschrift", N.J.B., 1974, p. 586. 
HIJMA, J ., in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar, Art. 3:68, aantekening 3, p. 71. 
Art. 1395 Codice civile: "( ... )con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'al
tra parte"; MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, 
p. 210, nr. l; GALGANO, F., Diritto privato, 4 ° ed., 1987, p. 294; 7° ed., 1992, p. 294. 
Art. 37, zie: VIFOREANU, P.C., Contribution à l'étude du contrat dans Ie Projet Franco
ltalien et en droit comparé. Formations et éléments du contrat, Parijs, Duchemin, 
1932, p. 510 e.v., nr. 143. 
A1t. 261, lid 1 Código Civil, zoals dit wetboek werd goedgekeurd en afgekondigd bij 
Decreto-Lei N° 47 344 van 25 november 1966: "( ... ) consigo mesmo, seja em nome 
próprio, seja em representaçäo de terceiro ( ... )". 
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vertretung" werd door het Bundesgerichtshof niet aanwezig geacht waar een 
vennootschap (GmbH) vertegenwoordigd door haar "Prokuristen" een contract 
had gesloten met een vereniging ("rechtsfähiger Verein") die werd vertegen
woordigd door de enige zaakvoerder van de GmbH, in zijn hoedanigheid van 
individueel vertegenwoordigingsbevoegde beheerder van de vereniging.651 De 
evolutie in de Duitse rechtspraak en de commentaren in de rechtsleer worden 
hieronder meer uitgebreid toegelicht.652 

160. M.b.t. het Anglo-Amerikaanse recht volgt uit de hierboven besproken, 
zeer ruim opgevatte algemene regel, dat ook belangenconflicten worden gevi
seerd die voortvloeien uit het feit dat als wederpartij een fysieke persoon of 
rechtspersoon optreedt met wie de vertegenwoordiger een nauwe band heeft.653 

161. In het Nederlandse recht bepaalt art. 7:418 NBW dat de lasthebber die, 
buiten de gevallen van optreden als wederpartij en dienen van twee heren, een 
direct of indirect belang heeft bij de totstandkoming van de rechtshandeling654, 

verplicht is de lastgever daarvan in kennis te stellen655, tenzij de inhoud van de 
rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uit
gesloten. 
Als voorbeeld wordt hier gewezen op het geval dat de lasthebber handelt met een 
vennootschap waarin hij belangen heeft, zonder dat hij voor die vennootschap 
als vertegenwoordiger optreedt.656 Ook familierelaties zouden zulk belang kun
nen meebrengen.657 
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LARENZ, K., Al/gemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 7° ed., München, 
Beek, 1989, § 30 II, p. 598; MEDICUS, D., Allgemeiner Teil des BGB. Ein Lehrbuch, 
6° ed., Heidelberg, C.F. Müller, 1994, p. 362, nr. 962; WITZ, Cl., Droit privé allemand, 
1, Aspects juridiques, droits subjectifs, BGB, Partie générale. Loi .mr les conditions 
générales d'affaires, Parijs, Litec, 1992, p. 410, nr. 532. Vgl. OLG Hamm, 2 oktober 
1980, NJW. 1982, 1105: de enige zaakvoerster van een GmbH verkocht een goed van 
de vennootschap aan zichzelf. Zij stelde geen onderlasthebber aan om de GmbH te ver
tegenwoordigen, maar een lasthebber om haarzelf in haar privé-hoedanigheid te verte
genwoordigen (in casu: haar echtgenoot). § 181 werd hierop van toepassing geacht. 
BGH, 13 juni 1984, BGHZ, 91, 1985, 334. 
Zie infra, nr. 170. 
Zie supra, nr. 151. 
Het ontvangen van zijn loon, indien dat afhankelijk is van het vervullen van de last, 
quod plerumque fit, kan hiermee niet bedoeld zijn (VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastge
ving, 1993, nr. 54). 
Volgens DU PERRON is mededeling van het belang bij een concrete rechtshandeling ver
eist en kan met een algemene mededeling vooraf niet worden volstaan (DU PERRON, 
C.E., o.c., NJB, 1993, p. 1047; zo ook: VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere over
eenkomsten, (1994 ), art. 418, aantekening 1 ). 
DU PERRON, C.E., o.c., NJB, 1993, p. 1047; ASSERIKORTMANN, Bijzondere overeenkom
sten, Overeenkomst van opdracht, 1994, p. 116, nr. 146; VAN NEER- VAN DEN BROEK, 
J.M.H.P., o.c., in Compendium Bijzondere Overeenkomsten, 7° ed., 1993, p. 319, nr. 
15f; CASTERMANS, A.G., in Burgerlijk wetboek. Tekst & commentaar, 2° ed., 1994, art. 
7:418, aantekening 1, p. 66; VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere 
overeenkomsten, (1994 ), art. 418, aantekening 1; PilLO/DU PERRON, VJ, Bijzondere 
overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 249, telkens met verwijzing naar de parlementaire 
voorbereiding (Memorie van Antwoord II, Tweede Kamer, 17779, nr. 8, p. 6). 
PITLO/DU PERRON, VJ, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 249. Vgl. VAN DER 
GRINTEN, Lastgeving, 1993, nr. 54. 



Alle tussenpersonen en bemiddelaars (via de schakelbepaling van art. 7:427 
NBW) worden door deze bepaling geviseerd, o.m. de makelaar in onroerend 
goed of de bank die de aankoop van aandelen aanbeveelt, terwijl zij zelf voor 
de emissie garant staat.658 Art. 7:417 NBW geldt niet voor adviseurs die geen 
bevoegdheid of verplichting hebben om rechtshandelingen te verrichten en die 
geen bemiddelende rol vervullen. Toch wordt betoogd dat de bepaling analoog 
kan worden toegepast, indien een dergelijke adviseur een direct of indirect 
belang heeft bij zijn advies.659 

162. Ook het Italiaanse recht bevat een uitdrukkelijke bepaling betreffende 
andere 'lelangenconflicten tussen de vertegenwoordiger en de vertegenwoor
digde: art. 1394 Codice civile. Als voorbeeld wordt genoemd: de verkoop aan 
een vennootschap waarin de vertegenwoordiger vennoot is.660 

Niet alleen patrimoniale, ook niet-patrimoniale belangen komen in aanmer
king.661 
De bepaling geldt in beginsel ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en 
kan ook worden toegepast op bestuurders van naamloze vennootschappen. 662 

BESLUIT 

163. Uit de voorgaande rechtsvergelijkende analyse kunnen nuttige aanwijzin
gen worden gehaald ter invulling van het toepassingsgebied ratione personae 
van het gemeenrechtelijk algemeen rechtsbeginsel inzake het optreden als 
wederpartij door de vertegenwoordiger. 
Zo kan worden vastgesteld dat doorgaans de belangenconflictregeling geldt 
voor alle vormen van vertegenwoordiging: conventionele, wettelijke en ook 
organieke vertegenwoordiging663, alsook de "Prokurist". 
Het verbod kan niet worden omzeild door middel van een stroman, noch door 
een onderlasthebber aan te stellen die dan met de oorspronkelijke vertegen
woordiger het contract zou moeten sluiten.664 
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664 

DU PERRON, C.E., o.c., NJB, 1993, p. 1048. 
DU PERRON, C.E., o.c., NJB, 1993, p. 1048; VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere 
overeenkomsten, (1994 ), art. 418, aantekening 5; PlTLo/ou PERRON, VI, Bij"zondere 
overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 259-260. 
GALGANO, F., Diritto privato, 4° ed., 1987, p. 294; 7° ed., 1992, p. 294. 
BIGLIAZZI GER!, L., BRECCIA, U., BUSNELLI, F.D. en NATOLI, U., Il Sistema Giuridico 
/taliano, Diritto civile, l/2, Fatti e atti giuridici, Turijn, UTET, 1988, p. 570, nr. 22. 
BIGLIAZZI GER!, L., BRECCIA, U., BUSNELLI, F.D. en NATOLI, U., Il Sistema Giuridico 
/taliano, Diritto civile, I/2, Fatti e atti giuridici, Turijn, UTET, 1988, p. 572, nr. 22; 
ZACCARIA, A., in Commentario breve al Codice civile, CIAN, G. en TRABUCCHI, A. 
(ed.), 4° ed., 1992, Art. 1394 Nr. VI 2, p. 1117; FERRARA, F. en CORSI, F., Gli imprendi
tori e le società, 9° ed., Milaan, Giuffrè, 1994, p. 558, nr. 15.3, met verwijzingen en 
m.b.t. het geval van de enige bestuurder: p. 569, nr. 15.8. 
Dit aspect wordt verder onderzocht in het tweede deel van dit proefschrift. 
DEMOGUE, R., Traité des obligations, I, 1923, p. 133, nr. 58. 
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164. Wat de typologie van de bedoelde belangenconflicten betreft, kan worden 
aangenomen dat de vertegenwoordiger niet alleen onbevoegd is wanneer hij
zelf als wederpartij optreedt, doch ook wanneer de wederpartij een stroman is 
of een persoon die nauw met de vertegenwoordiger verwant is, bv. diens echt
geno(o)t(e), kinderen, een vennootschap waarvan hij de enige aandeelhouder 
is, waarin hij een belangrijke participatie heeft of waarvan hij een persoonlijk 
aansprakelijke vennoot is. 
In die zin kunnen ook niet-patrimoniale belangen van de vertegenwoordiger in 
aanmerking komen, nl. het belang dat hij erbij heeft dat een nauw met hem 
verwante of verbonden fysieke of rechtspersoon een patrimoniaal voordeel 
kan behalen. 
Eenzelfde regeling geldt in beginsel voor het dienen van twee heren, het optre
den als vertegenwoordiger van beide partijen, wanneer hun belangen tegenge
steld zijn. Weliswaar gaat het hier om een andere vorm van belangenconflict, 
nl. een plichtenconflict ("conflict of duties"). Hoewel ook in die gevallen een 
groot gevaar aanwezig is, dat de belangenbehartiging niet optimaal verloopt, 
dient zulks, wanneer de vertegenwoordiger daarbij zelf geen persoonlijk 
belang heeft, wellicht te worden beschouwd als een probleem van een andere 
orde.665 Men kan zich evenwel afvragen of niet in vele gevallen de vertegen
woordiger toch een persoonlijk belang heeft. Het is mogelijk dat de vertegen
woordiger een sterkere band heeft met de ene of de andere partij en geneigd is, 
bewust of onbewust, om deze te bevoordelen. In bepaalde omstandigheden 
kan het conflict zo acuut of delicaat worden dat het onmogelijk is om ten aan
zien van beide opdrachtgevers de taak op een loyale en zorgvuldige manier te 
vervullen. Tenslotte is het nog mogelijk dat de vertegenwoordiger zelf een 
belang heeft bij de operatie. Hoe dan ook heeft hij er belang bij dat de transac
tie plaats vindt, omdat hij dan een dubbel commissieloon opstrijkt, terwijl in 
bepaalde omstandigheden de loyale en zorgvuldige uitvoering van zijn 
opdracht hem er misschien toe zou verplichten niet te contracteren. Ook is het 
mogelijk dat hij wordt vergoed in functie van de prijs die hij kan bedingen, bv. 
een bepaald percentage.666 

4. Toepassingsgebied ratione materiae 

165. Nu dient nog te worden nagegaan welke rechtshandelingen door het 
rechtsbeginsel worden geviseerd (A). Bovendien moet worden onderzocht of 
het, gelet op de ratio legis, die op de aanwezigheid van een belangenconflict is 
gebaseerd, niet aangewezen of noodzakelijk zou zijn om de toepassing van het 
algemeen beginsel uit te sluiten voor de gevallen waarin onmogelijk een 
tegenstrijdigheid van belangen kan bestaan en dus het gevaar voor misbruiken 
of benadeling onbestaand is (B). 
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Vgl. nochtans DEMOGUE, R., Traité des obligations, I, 1923, p. 136 e.v., nr. 62, volgens 
wie in deze gevallen geen ernstig gevaar bestaat. 
PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, p. 143, nr. 221. 



A. POSITIEVE AFBAKENING 

166. In het Duitse recht bestaat er geen twijfel over dat alle meerzijdige 
rechtshandelingen binnen het toepassingsgebied van § 181 BGB vallen667 : 

niet alleen verbintenisrechtelijke en zakenrechtelijke overeenkomsten, maar 
ook erf- en familierechtelijke overeenkomsten, in de mate dat daarbij verte
genwoordiging mogelijk is, en wisselrechtelijke verbintenissen.668 De regel 
geldt ook voor het sluiten van een overeenkomst van vennootschap.669 In de 
personenvennootschappen geldt§ 181 ook voor besluiten tot wijziging van de 
vennootschapsovereenkomst. 670 

Onzeker is of proceshandelingen binnen het toepassingsgebied vallen.671 Op 
de openbare verkoop ("öffentliche Versteigerung") zijn andere regels van toe
passing (nl. § 456-458 BGB). 

Voor eenzijdige rechtshandelingen was de problematiek minder duidelijk. Het 
Reichsgericht heeft de toepasselijkheid van de regel aangenomen, tenminste 
voor de "empfangsbedürftige einseitige Rechtsgeschäfte".672 Ook hier staat 
weer in discussie of§ 181 BGB rechtstreeks van toepassing is673 , dan wel naar 
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PALANDT/HEINRICHS, § 181, Rdnr. 6, P. 171; HüBNER, o.c., 94; STEFFEN/RGRK, § 181, 
Rdnr. 5, p. 129. 
JACOB!, E., Wec:hsel- und Scheckrecht, Berlijn, de Gruyter, 1956, 242-243; DITTMANN, 
0., "Selbskontrahieren im Wechselrecht", NJW, 1959, p. 1957, met verder verwijzin
gen. - Recenter: BAUMBACH, A. en HEFERMEHL, W., Wechselgesetz und Scheckgesetz, 
15° ed., München, Beek, 1986, Art. 8, Rdnr. 4, p. 126-127; HUECK, A. en CANARIS, 
C.-W, Recht der Wertpapiere, 12° ed" München, Verlag Fr. Vahlen, 1986, § 6 II 2, 
p. 58 en § 9 II 3a, p. 112; MüNCH.KOMM.ISCHRAMM, § 181, Rdnr. 30; TIEDTKE, K" 
"Der Aussteller eines Wechsels als Vertreter des Bezogenen", BB, 1976, 1535-1540; 
TIEDTKE, K" "Gesamtvertretung und Insichgeschäft im Wechselrecht", WM, 1978, 
1222-1228; zie BGH, JO april 1978, WM, 1978, 1002. 
Zo zou bv. de vader of moeder, als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige, 
niet in deze hoedanigheid met zichzelf een overeenkomst van vennootschap kunnen 
sluiten (SCHNEIDER, W" "Selbstkontrahieren beim AbschluB eines Gesellschaftsvertra
ges mit minderjährigen Kindern?", BB, 1954, 705). 
BGH, 26 januari 1961, NJW, 1961, 724: aangenomen wordt dat de vennoten in zulk 
geval "Geschäftsgegner" zijn, zodat§ 181 BGB van toepassing is wanneer een vennoot 
in eigen naam aan de besluitvorming deelneemt en tegelijkertijd een andere vennoot 
vertegenwoordigt (in casu als wettelijke vertegenwoordiger). - Zie ook: 
STEFFENIRGRK, l.c" Rdnr. 5. 
Buiten het toepassingsgebied: STEFFENIRGRK, § 181, Rdnr. 5, p. 129, met verwijzing 
naar de rechtspraak hierover (BGH, 30 januari 1964, BGHZ, 41, 1964, (104), 107). 
Voor een analoge toepassing: Münch.Komm./Schramm, § 181, Rdnr. 36, p. 1538. 
RG, 8 februari 1934, RGZ, 143, 1934, (350), 352. - Brengt men deze uitspraak in ver
band met een andere van 27 januari 1938 (RGZ, 157, 1938, (24), 30), dan is niet duide
lijk of§ 181 BGB al dan niet toepasselijk is, wanneer de te ontvangen verklaring niet 
moet worden afgelegd tegenover een particulier, doch tegenover een (ambtelijke of 
gerechtelijke) overheidsinstantie. 
In die zin: RG, 8 februari 1934, RGZ, 143, 1934, (350), 352; SOERGELISIEBERT/SCHULT
ZE-VON LASAULX, § 181, Rdnr. 14; Palandt/Heinrichs, § 181, Anm. 1. 
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analogie.674 Tot deze categorie behoort bv. de "Gestattung" van een "Insichge
schäft"675; verder ook: "Kündigung'', "Anfechtung", "Zustimmung", enz. 
Op strikt eenzijdige wilsverklaringen, waarbij er geen wederpartij is tegenover 
wie de verklaring wordt afgelegd, is § 181 BGB niet van toepassing. 676 

De vraag werd gesteld wat het lot was van eenzijdige wilsuitingen die wel 
"empfangsbedürftig" zijn, maar die formeel worden afgelegd tegenover een 
andere persoon of instantie (vnl. een ambtelijke of gerechtelijke instantie, bv. 
"Grundbuchamt", "NachlaBgericht") dan de vertegenwoordigde. Volgens een 
belangrijk deel van de rechtsleer moet § 181 BGB naar analogie worden toe
gepast, indien het gaat om een wilsuiting die materieel, "der Sache nach", tot 
de vertegenwoordigde is gericht. 677 

167. Ook in het Anglo-Amerikaanse recht krijgt de regel een ruim materieel 
toepassingsgebied: een ruim gamma van rechtshandelingen valt onder de 
regel: koop-verkoop, huurovereenkomsten, leasing, leningen van de "trustee" 
aan de "trust" of omgekeerd, enz .. 678 Zowel de onderhandse als de openbare 
verkoop worden door de regel geviseerd.679 
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675 
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In die zin: HüBNER, U., o.c., 96, met verwijzing naar PORTMANN, R., Das Selbstkontra
hieren des Vertreters, Olten, Verlag Otto Walter AG, l 94Z, Z9-30. Daarbij zij opge
merkt dat laatstgenoemde auteur de analogie niet inroept in het kader van § 181 van het 
Duitse BOB, doch in een rechtsdogmatisch hoofdstuk over het begrip en de aard van 
het "Selbstkontrahieren". 
MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 13, p. 1531; STEFFEN/RGRK, § 181, Rdnr. 5; 
STAUDINGERIDILCHER, § 181, Rdnr. 13, p. 730. - BGH, 7 februari 1972, BGHZ, 58, 
1972, (115), 118. 
STEFFEN/RGRK, § 181, Rdnr. 5, p. IZ9. 
PALANDT/HEINRICHS, § 181, Rdnr. 13, p. 171; MüNCH.KOMM.ISCHRAMM, § 181, Rdnr. 
Z4, p. 1535; STAUD!NGER/DILCHER, § 181, Rdnr. Z3, p. 733; STEFFEN/RGRK, § 181, 
Rdnr. 5, p. l Z9, met verdere verwijzingen; SOERGEL/SJEBERT/SCHULTZE-VON LASAULX, 
§ 181, Rdnr. 30, p. 886; BOEHMER, Grund/agen, 11/Z, 69. 
Voor een uitgebreid overzicht, zie: BoGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 344-347; 
BoGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, Z0 ed., 1993, § 543(A)-543(G), 
p. Z71-335 en § 543(1)-543(N), p. 338-379; zie ook: Scorr/FRATCHER, The Law of 
Trusts, 4 ° ed., 1987, § 170.17, p. 384-390. 
UNIKEN VENEMA, C.AE., Trustrecht en bewind, 1954, p. 187; MOWBRAY, W.J., Lewin 
on Trusts, 16° ed., Londen, Sweet & Maxwell, 1964, p. 693; BAKER, P.V. en LANGAN, 
P.St.J., Snel/'s Principles <!f Equity, Z8° ed., 198Z, p. Z48; BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 
1987, § 95, p. 344; Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, 
§ 170.1, p. 315-316 en§ 170.4, p. 3Z6-3Z7, met talrijke verwijzingen; BoGERT/BoGERT, 
The Law <!f Trusts and Trustees, Z0 ed" 1993, § 543(A), p. Z7 I. 
Zoals ten aanzien van art. 1596 B.W. wordt ook hier opgemerkt dat de "trustee" niet 
alleen blootstaat aan de verleiding om de verkoop zeker te laten doorgaan, maar ook 
om concurrerende bieders te weren, wat in strijd komt met zijn plicht om een zo hoog 
mogelijke prijs te bekomen (Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 
11/A, § 170.5, p. 330; HAYTON, D.J., Hayton and Marshall Cases and Commentary on 
the Law of Trusts, 9° ed., 1991, p. 587). 



168. M.b.t. de Nederlandse regeling inzake volmacht valt op te merken dat de 
bepalingen van Boek 3, titel 3 N.B.W. ook buiten het vermogensrecht toepas
sing vinden, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrek
king zich daartegen niet verzet.680 De combinatie van deze regel en de hierbo
ven toegelichte regel of mogelijkheid dat sommige bepalingen van Boek 3, titel 
3 van overeenkomstige toepassing zijn of kunnen zijn op andere vormen van 
(onmiddellijke) vertegenwoordiging dan uit hoofde van een volmacht .681 , 

heeft als consequentie dat bepalingen inzake volmacht ook van toepassing kun
nen zijn op niet-vermogensrechtelijke rechtshandelingen (art. 79) gesteld door 
een vertegenwoordiger uit andere hoofde dan volmacht (art. 78).682 

B. NEGATIEVE AFBAKENING 

169. Meer algemeen zou men kunnen verdedigen dat het verbod niet geldt 
wanneer geen gevaar voor enig belangenconflict, en dus geen gevaar voor 
misbruiken aanwezig is.683. Als voorbeeld wordt soms vermeld dat de voogd 
wel de goederen van de pupil mag kopen wanneer zij openbaar worden ver
kocht na beslag door een schuldeiser van de pupil.684 Ook wordt soms aange
nomen dat de lasthebber als tegenpartij zou mogen optreden, wanneer de last
gever zelf op dwingende wijze de prijs en andere voorwaarden voor de 
transactie heeft bepaald . 685 Het Cassatie-arrest van 24 september 1981 686 lijkt 
zich hiertegen echter te verzetten. Het Hof stelt dat het verbod bedoeld in arti
kel 1596, derde lid B.W. ook van toepassing kan zijn, wanneer de lastgever de 
prijs heeft vastgesteld waartegen het goed mag worden verkocht, aangezien 
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Art. 3:79 N.B.W.; JANSSEN, J.F.M" o.c" R. W" 1992-93, p. 833. 
Meer algemeen over de invloed van de invoering van (o.m.) Boek 3 op het rechtsperso
nenrecht, zie o.m.: SLAGTER, W.J" "De invoering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW en het 
rechtspersonenrecht", T. V.V.S., 1992, p. 1 e.v., vnl. p. 4-6; KüRTMANN, S.C.J.J., "NBW
vermogensrecht en het rechtspersonenrecht", T.V.V.S., 1992, p. 90-93, met naschrift 
W.J.S. 
Art. 3:78 N.B.W. 
HIJMA, J., in Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar, Art. 3:79, aantekening 2, p. 83; 
L!NSSEN, J.G.A. en VAN SCHAJCK, A.C., o.c., Advocatenblad, 1992, (254), p. 257. 
POTHIER, Traité du contrat de vente, in DuPJN, M., Oeuvres de Pothier, 1823, nr. 13, 
p. 8: "l'effet de la loi cesse lorsqu'il n'y a aucun intérêt de soupçonner ces fraudes"; cfr. 
DE PAGE, Traité, II, 3° ed., 1964, p. 413, nr. 448; IV, 3° ed., 1972, p. 105-106, nr. 70. 
POTHIER, Traité du contrat de vente, in DuPJN, M., Oeuvres de Pothier, 1823, nr. 13, 
p. 8, met verwijzingen naar het Romeinse recht. 
Zie bv. Gent, 18 mei 1876, Pas., 1877, II, 15; cfr. Huc, Th., Commentaire, XII, 1899, p. 
53, nr. 33 (de lasthebber mag tegelijkertijd de koper en de verkoper vertegenwoordigen 
"quand ces derniers se sont mis d'accord sur Ie prix et Ie conditions de la vente, et qu'il 
n'y a plus qu'à passer l'acte ou à transformeren acte public la police sous seing privé 
déjà intervenue. Les intérêts des deux parties demeurent alors distincts, mais ne sont 
pas opposés"); DEMOGUE, R., Traité des obligations, !, 1923, p. 132-133, nr. 58 ("Si 
I' intermédiaire a reçu l' ordre d 'acheter à tel prix ou à des conditions très précises, Ie 
<langer de la contrepartie disparaissant, elle est licite"). Contra: DECKERS, F. en DE 
FAYS, P.-E., Répertoire Notarial, t. IX, Principaux contrats usuels, Livre VII, Le man
dat, Brussel, Larcier, (1970) bijgewerkt tot 1 januari 1979, p. 12, nr. 7 en geciteerd 
vonnis. 
Gecit. 
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die enkele omstandigheid nog niet betekent dat hij aan de lastgeving een einde 
heeft gemaakt.687 Wellicht echter sluiten de bewoordingen van het arrest niet 
noodzakelijk een pleidooi uit, stellend dat in de beschreven omstandigheden 
geen belangenconflict kan ontstaan, op grond waarvan de toepassing van het 
verbod niet langer zinvol zou zijn, met name dan wanneer alle essentiële con
tractsvoorwaarden door de lastgever zijn bepaald (bv. o.m. de prijs waartegen 
moet - niet: mag - worden verkocht)688, de lasthebber als het ware niet meer 
is dan een bode, die geen discretionaire beoordelingsmarge bezit.689 

Men kan zich immers afvragen of het niet aangewezen zou zijn meer rekening 
te houden met de ratio legis, m.a.w. of het verbod niet teleologisch mag wor
den uitgelegd en toegepast, liever dan vast te houden aan een formalistische 
toepassing van de letter van de wet.690 Het stellen van deze vraag kan worden 

687 

688 

689 

690 

154 

Cfr. HERBOTS, J.H., CLARYSSE, D. en WERCKX, J., "Overzicht van rechtspraak (1977-
1982). Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1985, p. 797, nr. 30; DIRIX, E., in Com
mentaar Bijzondere Overeenkomsten, (1986), Art. 1596 RdNr. 3, p. 3; SIMONT, L., DE 
GAVRE, J. en FoRIERS, P.-A., "Examen dejurisprudence (1981-1991). Les contrats spé
ciaux", R.C.J.B., 1995, p. 131, nr. 18. 
Aldus wordt aangesloten bij de gangbare opvatting dat de lastgever eerst een einde zou 
moeten stellen aan het mandaat, om vervolgens rechtstreeks met de (ex-) lasthebber te 
contracteren. Dit zou slechts anders zijn indien het in de hypothese bedoelde mandaat 
zou kunnen worden geanalyseerd als een impliciete toelating van het optreden als 
wederpartij, waardoor de lasthebber een optie zou hebben om zelf aan te kopen. Die 
optie zou, indien zij wordt gelicht, ten aanzien van het mandaat werken als een ontbin
dende voorwaarde (SIMONTIDE GAVRE/FORIERS, o.c., R.C.J.B., 1986, p. 412, nr. 238; 
FORIERS, P.-A., "Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commis
sionnaires, agents", in Les intermédiaires commerciaux, GLANSDORFF, B. (ed.), Brussel, 
Ed. Jeune Barreau, 1990, (29), p. 65, 65, nr. 49; FoRIERS, P.-A., "Le contrat de presta
tion de services: obligations des parties et responsabilité contractuelle", in Les contrats 
de service, GLANSDORFF, F. en FoRIERS, P.-A. (ed.), Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1994, 
(121), p. 143-144, nr. 23). 
Terecht wordt erop gewezen dat de lastgever onvoldoende beschermd zou zijn, indien 
hij louter de prijs zou hebben bepaald waartegen verkocht mag worden, omdat de last
hebber dan hogere aanbiedingen zou kunnen afslaan om zelf het goed tegen de toegela
ten prijs te kopen (KLUYSKENS, A., Beginselen van burgerlijk recht, IV, De Contracten, 
2° ed., 1952, p. 83, nr. 62). Bovendien zou in zulk geval de lasthebber daarna onmid
dellijk het goed aan de hoger biedende kunnen verkopen, en de meerprijs zelf in zijn 
eigen zak steken. Zulks is in strijd met de loyale en zorgvuldige uitvoering van het 
mandaat. 
Zie in dezelfde zin: DEMOGUE, R., Traité des obligations en général, 1, 1923, p. 132-
133, nr. 58; DERRIDA, F., "Les obligations du commissionnaire", in Le contrat de com
mission, HAMEL, J., (ed.), Parijs, Dalloz, 1949, p. 102; LEFEBVRE, P., "Civielrechtelijke 
gevolgen van inbreuken op de nieuwe financiële wetgeving: de wet van 6 april 1995", 
in Financieel Recht tussen Oud en Nieuw, Instituut Financieel Recht, Universiteit 
Gent, WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1996, p. 430-431, nr. 37. 
Zie de voorzichtige aanwijzing in die richting: SIMONTIDE GAVREIFORIERS, o.c., 
R.C.J.B., 1986, p. 413, nr. 238; FoRIERS, P.-A., "Le droit commun des intermédiaires 
commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents", in Les intermédiaires commer
ciaux, GLANSDORFF, B. (ed.), Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1990, (29), p. 65, 65, nr. 49; 
FORIERS, P.-A., "Le contrat de prestation de services: obligations des parties et respon
sabilité contractuelle", in Les contrats de service, GLANSDORFF, F; en FORIERS, P.-A. 
(ed.), Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1994, (121), p. 143, nr. 23. 



verantwoord op basis van de rechtsvergelijkende vaststellingen die in één van 
de volgende hoofdstukken worden gedaan. In het bijzonder wordt vastgesteld 
dat in het Duitse recht de rechtspraak van het Bundesgerichtshof is geëvolu
eerd van een formalistische naar een teleologische benadering van de proble
matiek van het "Selbstkontrahieren" (zie hieronder). 

170. In het Duitse recht heeft het feit dat deze ratio niet in de tekst van de wet 
tot uiting komt, aanleiding gegeven tot twee uiteenlopende interpretaties en 
talrijke problemen en discussiepunten.691 

Volgens één visie is het niet vermelden in de wettekst zelf dat het doel erin 
bestaat de gevaren van belangenconflicten tegen te gaan, geen toeval692, zodat 
de bepaling letterlijk zou moeten worden geïnterpreteerd. Letterlijk verbiedt § 
181 BGB ieder "Selbstkontrahieren" en iedere "Mehrvertretung" buiten de 
uitdrukkelijk bepaalde uitzonderingen, ongeacht of er een belangenconflict 
bestaat, ongeacht of een misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid 
dreigt. Zodra formeel een rechtshandeling tussen vertegenwoordiger en verte
genwoordigde (of tussen twee door éénzelfde persoon vertegenwoordigde per
sonen) voorligt, zou het verbod gelden, zelfs al is de rechtshandeling voorde
lig voor de vertegenwoordigde(n). Anderzijds zou het verbod niet gelden in 
situaties waarin zich een belangenconflict voordoet of kan voordoen of waarin 
een machtsmisbruik dreigt, maar de operatie buiten de letter van de wetsbepa
ling (of binnen de letter van één van beide wettelijke uitzonderingen) valt .693 

Letterlijk opgevat is § 181 BGB aldus een "formale Ordnungsvorschrift": niet 
het resultaat van de rechtshandeling, maar de vorm waarin, de wijze waarop, 
deze tot stand komt, met name de "Beteiligtenkonstellation"694 is doorslagge
vend. 
Bij de redactie van de wetsbepaling liet de wetgever zich leiden door overwe
gingen van rechtszekerheid: bescherming van derden, van het rechtsverkeer. 
Liever dan af te stemmen op een concrete belangenafweging geval per geval, 
wilde de wetgever een abstracte regeling tot stand brengen die voor derden 
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Zo schrijft HüBNER in 1977 dat de problematiek na zovele jaren -het BGB is in wer
king getreden op 1 januari 1900- nog niet is opgelost en dat de meningen "zwiespältig 
und unsicher" zijn (HüBNER, U" lnteressenkonfiikt und Vertretungsmacht. Eine Unter
suchung zurfunktionalen Präzisierung des§ 181 BGB, München, Beek, 1977, 1 ). 
In 1952 kwam BOEHMER tot hetzelfde besluit (BOEHMER, G" Grundlagen der Bürgerli
chen Rechtsordnung, II/2 Praxis der richterlichen Rechtsschöpfung, Tübingen, Mohr, 
1952, 71 ). Zelfs in 1993 schrijft SCHRAMM: "Die Auslegung des § 181 ist trotz seines 
klaren Wortlauts bis heute umstritten" (SCHRAMM, K.-H" in Münchener Kommentar 
zum BGB, 1, Allgemeiner Teil, SÄCKER, F.J. (ed.), 3° ed" München, Beek, 1993, § 181 
Rdnr. 4, p. 1529). 
STEFFEN/RGRK, § 181, Rdnr. 2, p. 128 ("die formale Betrachtungsweise wird vom 
Gesetz bewuBt eingesetzt"); cfr. BOEHMER, G" Grundlagen, Il/2, 1952, 48, 52, 56, 66. 
Zie BOEHMER, Grundlagen, Il/2, 1952, 48. 
STEFFEN/RGRK, § 181Rdnr.1, p. 127. 
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meer duidelijkheid bood.695 Ook de rechtspraak van het Reichsgericht beant
woordt aan deze doelstelling. 

De interpretatie van § 181 blijkt een golfbeweging te maken tussen twee 
polen: rechtszekerheid en inhoudelijke rechtvaardigheid696: enerzijds moeten 
de belangen van het rechtsverkeer worden gevrijwaard, anderzijds de belangen 
van de partijen, in hoofdzaak de vertegenwoordigde partij. De eerste zorg leidt 
tot een (eerder) formele, letterlijke interpretatie; de tweede bekommernis tot 
een (eerder) materiële, teleologische ("Schutzzweck") interpretatie. Opmer
king verdient dat een teleologische interpretatie zowel tot een uitbreiding als 
tot een beperking van het toepassingsgebied kan leiden.697 

Overigens weerspiegelt de golfbeweging tussen deze beide polen het onder
scheid tussen de "lnteressen- oder Wertungsjurisprudenz" ("Tübinger Schule") 
en de "Begriffs- oder F01maljurisprudenz''. 

Volgens HüBNER's analyse tendeert de recente rechtspraak van het Bundesge
richtshof naar een interpretatie gericht op het doel van de wetsbepaling: het 
voorkomen van belangenconfticten.698 
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Cfr. Protokolle 1, 174-175 waar wordt opgemerkt dat het afstemmen op een concrete 
belangenafweging misplaatst zou zijn, omdat "dadurch die Wirksamkeit des Akts von 
einem Moment abhängig gemacht werde, welches durch seine Unbestimmtheit und 
durch die Unerkennbarkeit für Dritte die Rechtssicherheit gefährde" (geciteerd door 
BOEHMER, o.c" 49). 
"Rechtssicherheit" en "materielle Oerechtigkeit" (HüBNER, U" o.c" 1 en 2). 
Cfr. BLOMEYER, W" "Die teleologische Korrektur des§ 181 BOB", AcP, 172 (1972), 
1-18; OöGGERLE, W" Die teleologische Reduktion des§ 181 BGB unter besonderer 
Berücksichtigung der Einmann-GmbH mit identischem Gesellschafter-Geschäft~führer, 
Diss. Tübingen, München, Schön, 1974, 97 p.; LESSMANN, H" "Teleologische Reduk
tion des § 181 BOB beim Handeln des Oesellschafter-Oeschäftsführers der Einmann
OmbH", BB, 1976, 1377-1383; HüBNER, U" o.c" 2-3. Volgens een letterlijke interpre
tatie zou § 181 BOB ook slaan op gevallen waarbij de belangen van de 
vertegenwoordigde niet worden benadeeld of zelfs worden begunstigd. 
HüBNER omschrijft de probleemstelling treffend: "Setzt sich einerseits das Verbot auch 
dann durch, wenn es der materielle Schutzzweck nicht erfordert, und ist andererseits 
liber das formelle Verbot der Insichgeschäfte hinaus bei Interessenkollisionen mit Hilfe 
des § 181 BOB ein Schutz des Vertretenen zu gewährleisten?" (o.c" 8). 
o.c" 7, met verwijzing naar verscheidene uitspraken van het Hof. Opgemerkt moet wor
den dat de wetgever op een van de beslissingen heeft gereageerd: in 1971 besliste het 
Hof dat§ 181 BOB niet van toepassing was op de enige zaakvoerder die tevens enige 
aandeelhouder was van een "Einmann-OmbH" (BOH, 19 april 1971, BGHZ, 56, 1971, 
97; zo ook BOH, 19 november 1979, BGHZ, 75, 1980, 358; zie voor een overzicht van 
de opvattingen in de rechtsleer: HACHENBURG, M" MERTENS, H.-J" in Hachenburg GrojJ
kommentar!GmbHG, 7° ed" 2. Lieferung, Berlijn, de Oruyter, 1975, § 13 Anh. 1, Rdnr. 
35, p. 24-25). Bij de wetswijziging van 1980 ("OmbHO-Novelle") bepaalde de wetgever 
echter in§ 35 Abs. 4 OmbHO dat§ 181 wel toepasselijk is op de "lnsichgeschäfte" van 
de enige vennoot-enige zaakvoerder (zie: OESSLER, E" "Die OmbH-Novelle", BB, 1980, 
(1385), 1389; SCHMIDT, K" "Orundzüge der OmbH-Novelle", NJW, 1980, (1769), 1775). 
Nog grotere interpretatieproblemen zijn hiervan het jammerlijke gevolg (zie o.m. 



Ook de oudste rechtspraak van het Reichsgericht legde de klemtoon op de 
bescherming van de vertegenwoordigde.699 

Later herzag het Reichsgericht evenwel zijn mening en beschouwde het § 181 
BGB als een "Ordnungsregel". De bepaling werd strikt letterlijk geïnterpre
teerd. Enkel de wijze waarop de rechtshandeling tot stand zou komen, werd in 
aanmerking genomen, niet de vraag of er zich al dan niet een belangenconflict 
voordeed. De teleologische interpretatie werd uitdrukkelijk terzijde gescho
ven. 700 Daardoor volstond het blijkbaar dat de lasthebber een onderlasthebber 
aanstelde om de lastgever te vertegenwoordigen: de rechtshandeling tussen de 
lasthebber, handelend voor eigen rekening, en de onderlasthebber, handelend 
voor de lastgever, werd geldig bevonden.701 Verscheidene auteurs reageerden 
hierop zeer kritisch.702 De kritiek was voornamelijk gebaseerd op een teleolo
gische interpretatie van § 181 BGB: de ontstaansgeschiedenis van de bepaling 
maakte duidelijk dat de bepaling tot doel heeft ieder belangenconflict - en dus 
ieder gevaar voor benadeling van de vertegenwoordigde - te voorkomen.703 

Wil de regel zijn doel bereiken, zo stelden deze auteurs, wil men vermijden 
dat de regel wordt omzeild door het aanstellen van een onderlasthebber, die 
veelal niet meer zal zijn dan een stroman, dan moet de wetsbepaling op deze 
situatie analoog worden toegepast.704 

Volgens ENNECCERUS en NIPPERDEY diende§ 181 BGB analoog op dit geval te 
worden toegepast. Immers, "(d)er Vertreter kann sich nicht auf dem Umweg 
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7!Kl 
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EKKENGA, J., "Insichgeschäfte geschäftsführender Organe im Aktien- und GmbH-Recht 
unter besonderer Berücksichtigung der Einmann-Gesellschaft", AG, 1985, 40-48, zie 
bijz. 42: volgens de auteur heeft deze interventie van de wetgever meteen de grondslagen 
voor de jurisprudentiële teleologische inperking weggemaaid. De nieuwe wetsbepaling is 
ingegeven door de bedoeling de schuldeisers te beschermen). 
RG, 4 november 1903, RGZ, 56, 1904, (104), 106. 
Reichsgericht, 20 maart 1908, RGZ, 68, 1908, (172), 176; RG, 17 februari 1922, RGZ, 
103, 1922, (417), 418; RG, 27 september 1924, RGZ, 108, 1924, (405), 407; RG, 
27 januari 1938, RGZ, 157, 1938, (24), 31. 
RG, 17 februari 1922, RGZ, 103, 1922, (417), 418; RG, 27 september 1924, RGZ, 108, 
1924, 405. 
Voor een overzicht van auteurs die de rechtspraak van het Reichsgericht goedkeuren 
resp. afkeuren en een overzicht van de rechtspraak over deze problematiek, zie: HAR
DER, M., "Das Selbstkontrahieren mit Hilfe eines Unterve1treters", AcP, 1970, (295), 
298 e.v. 
LARENZ, K., Allgemeiner Teil des Deutschen bürgerlichen Rechts, 4° ed., München, 
Beek, 1977, § 30 II, p. 519; 7° ed., 1989, § 30 II, p. 598; FLUME, W., Allgemeiner Teil 
des Bürgerlichen Rechts, Il, Das Rechtsgeschäft, 3° ed., Berlijn, Springer Verlag, 1979, 
§ 48 I, p. 8 ll. 
BOEHMER, G., Grundlagen der bürgerlichen Rechtsordnung, Il/2, Tübingen, Mohr, 
1952, 70-71; MüLLER-FREIENFELS, W., Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübingen, 
Mohr, 1955, 81, voetn. 66; von STAUDINGER, J. en COING, H., J. von Staudingers Kom
mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 11° ed., 1957, § 181, Rdnr. 23 a; SoERGEL, TH., 
SIEBERT, W. en SCHULTZE-VON LASAULX, H., Bürgerliches Gesetzbuch. Kohlhammer 
Kommentar, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1967, § 181, Rdnr. 29, p. 885-886; 
GERLACH, J.W., Die Untervollmacht, Berlijn, Duncker & Humblot, 1967, 69; BLOMEY
ER, W., o.c., NJW, 1969, 129; HARDER, M., o.c., AcP, 1970, 300; FLUME, W., o.c., 1979, 
§ 48/4, p. 818. 
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über die Bestellung eines Unterbevollmächtigten eine gröBere Vertretungs
macht verschaffen, als ihm selbst vom Geschäftsherrn eingeräumt worden 
ist".705 Ook werd erop gewezen dat niet doorslaggevend is of de wilsuitingen 
uiterlijk, formeel door één of door twee personen worden afgeleverd, doch wel 
of de tweede wilsuiting op een van de lasthebber onatbankelijke wijze tot 
stand komt. 706 

De rechtspraak bleef nochtans jarenlang in dezelfde zin gevestigd.707 Ook het 
Bundesgerichtshof beschouwde aanvankelijk § 181 BGB als een "formale 
Ordnungsvorschrift".708 Het Hof blijkt evenwel stapsgewijze in verscheidene 
arresten deze interpretatie prijs te geven, ten voordele van een "teleologische 
Reduktion".709 Zo werd door het BGH aangenomen dat de enige aandeelhou
der van een eenhoofdige GmbH in zijn hoedanigheid van zaakvoerder met 
zichzelf als privé-persoon kon contracteren.710 Vervolgens werd § 181 BGB 
niet-toepasselijk verklaard op "Insichgeschäfte" die naar hun typische inhoud 
("inhaltstypisch") enkel juridisch voordelig ("ausschlieBlich rechtlich 711 vor
teilhaft") kunnen zijn voor de vertegenwoordigde, die niet nadelig voor hem 
kunnen zijn.712 
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ENNECCERUS, L. en NIPPERDEY, H.C., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Ein 
Lehrbuch, 1/2, Tübingen, Mohr, 1955, § 181 III, 2, p. 779-780 (met verdere verwijzin
gen). Zij voegen eraan toe dat de bepaling niet van toepassing is, indien de lasthebber 
de rechtshandeling aangaat met een andere, niet door hem aangestelde vertegenwoordi
ger van de lastgever. 
Zie de door HARDER geciteerde uitspraak OLG Col mar, 10 juli 1901 (HARDER, M., o.c., 
AcP, 170, 1970, 299). 
Cfr. K.H. NEUMAYER, "Parties to Contract: Complete or Partial ldentity of Offeror and 
Offeree (Report on German and Swiss Law. Annotations on Austrian Law)", in Forma
tion of Contracts. A Study of the Common Core of Legal Systems, SCHLESINGER, R.B. 
(gen. ed.), I, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications Ine., 1968, (627), 631. 
BGH, 23 februari 1968, BGHZ, 50, 1969, (8), 11; NJW, 1968, 936; BGH, 6 oktober 
1960, BGHZ, 33, 1961, 189; NJW, 1960, 2285; BGH, 9 juli 1956, BGHZ, 21, 1956, 
(229), 231; NJW, 1956, 1433. 
Zie met name: BGH, 19 november 1979, BGHZ, 75, 1980, 358; NJW, 1980, 932; 
BGH, 19 april 1971, BGHZ, 56, 1971, 97; NJW, 1971, 1355; BGH, 27 september 
1972, BGHZ, 59, 1973, (236), 240; NJW, 1972, 2262; WM, 1972, 1275; BGH, 16 april 
1975, NJW, 1975, 1885 (m.b.t.§ 1795 I 1 BGB); vgl. BFH, 23 juni 1976, NJW, 1977, 
456. 
BGH, 19 april 1971, BGHZ, 56, 1971, 97; JZ, 72, 20, met noot Blomeyer, W.; JuS, 
1971, 427, nr. 4; PLANDER, H., "lnsichgeschäfte des Alleingesellschafters: BGH gibt 
bisherige Rechtsprechung auf', GmbHR, 1971, 151. 
Omwille van de rechtszekerheid wendt men het juridisch voordeel als criterium aan en 
niet het economisch voordeel (cfr. SÄCKER, F.J. en KLINKHAMMER, H.K., "Verbot des 
Selbstkontrahierens auch bei ausschlieBlich rechtlichem Vorteil des Vertretenen? 
(BGH, NJW, 1972, 2262)", JuS, 1975, (626), 629, voetnoot 42; zie ook ibid., voetnoot 
36). 
BGH, 27 september 1972, BGHZ, 59, 1973, 336; NJW, 1972, 2262; WM, 1972, 1275; 
instemmend: SÄCKER, F.J. en KL1NKHAMMER, H.K., "Verbot des Selbstkontrahierens 
auch bei ausschlieBlich rechtlichem Vorteil des Vertretenen?", JuS, 1975, 626-630. 



Methodologisch wordt de teleologische reductie van het toepassingsgebied op een 
opmerkelijke wijze verantwoord71 3: 

- de tekst van de wet vertoont een verborgen leemte ("verdeckte Lücke"), nl. hij 
bevat niet de beperking die men gelet op het doel van de norm zou verwachten; 

- deze leemte wordt opgevuld door precies die beperking toe te voegen.714 

Een zelfde tendens is ook waar te nemen in de rechtspraak van het BGH over 
wetsbepalingen die met§ 181 BGB verwant zijn.715 

Anderzijds lijkt het toepassingsgebied van § 181 BGB te worden uitgebreid 
naar de gevallen waarin met een onderlasthebber wordt gewerkt.716 

De nieuwe opvatting kan als volgt worden samengevat. De wetgever had bij 
de invoering van § 181 BGB twee doeleinden voor ogen: bescherming van de 
vertegenwoordigde enerzijds, rechtszekerheid of bescherming van het rechts
verkeer anderzijds. Het eerste, primaire doel was de bescherming van de ver
tegenwoordigde tegen misbruiken van de vertegenwoordiger. De rechtszeker-
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LARENZ, K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5° ed., Berlijn, Springer, 1983, 
375 e.v.; LARENZ, K., Allgemeiner Teil, 4° ed., 1977, § 30 II, p. 520; 7° ed., 1989, § 30 
II, p. 597. 
LARENZ, K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 375: "Als eine 'verdeckte Lücke" 
haben wir den Fall bezeichnet, daB eine gesetzliche Regel entgegen ihrem Wortsinn, 
aber gemäB der immanenten Teleologie des Gesetzes einer Einschränkung bedarf, die 
im Gesetzestext nicht enthalten ist. Die Ausfüllung einer solchen Lücke geschieht 
durch die Hinzufügung der sinngemäB geforderten Einschränkung". 
Zo i.v.m.§ 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB (BGH, 16 april 1975, NJW, 1975, 1885; JZ, 1976, 
66, met noot STüRNER, R.); i.v.m.§ 47 IV 2 GmbHG (BGH, 29 september 1973, NJW, 
1973, 1039; GmbHR, 1973, 153). 
Cfr. OLG Frankfurt, OLGZ, 1974, 317, geciteerd door LüDERITZ, A., "Prinzipien des 
Vertretungsrechts", JuS, 1976, (765), 768. 
Het BGH heeft een wijziging van zijn rechtspraak "aangekondigd" in een obiter dic
tum in het arrest van 19 april 1971 (BGHZ, 56, 1971, (97), 102). - De uitspraak van 
6 maart 1975 kwam dan ook enigszins onverwacht (BB, 1975, 535; zie de kritiek van 
KLAMROTH, S., "Vertretung der Gesellschaft bei Ve1trägen mit einem Geschäftsführen
den Gesellschafter'', BB, 1975, 851-852): voor de ve1tegenwoordiging van een ven
nootschap waren twee personen (A en B) gezamenlijk bevoegd ("Gesamtvertretung"). 
Een overeenkomst zou worden gesloten tussen de vennootschap en A. Om dit te berei
ken werd, op grond van § 125 Abs. 2 Satz 2 HGB, aan B de machtiging verleend om 
individueel de vennootschap te vertegenwoordigen ("Alleinvertretung"). Men neemt 
aan dat de te machtigen persoon (in casu: B) aan het verlenen van de machtiging mag 
meewerken (RG, 8 oktober 1912, RGZ, 80, 1913, 180; RG, 14 februari 1913, RGZ, 81, 
1913, (325), 328; SCHMIDT, K" in Schlegelberger Handelsgesetzbuch Kommentar, 5° 
ed., III/l, München, Verlag Fr. Vahlen, 1992, § 125, Rdnr. 43, p. 437-438, met verdere 
verwijzingen). Volgens de beslissing van het BGH mag ook A meewerken aan het ver
lenen van de machtiging. Het Hof verantwoordde de verschillende behandeling t.o.v. 
de onderlasthebber met het argument dat "der gesamtvertretungsberechtigte 
Geschäftsführer" over een eigen, op de wet steunende vertegenwoordigingsbevoegd
heid beschikt, terwijl de onderlasthebber slechts een afgeleide bevoegdheid heeft. 
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heid is een tweede, ondergeschikte, ancillaire doelstelling717 : deze dient ertoe 
het nastreven van de hoofddoelstelling binnen voor het rechtsverkeer aan
vaardbare grenzen te houden. Een interpretatie die afwijkt van de letter van de 
wet, wordt daardoor mogelijk, zij het binnen deze door de eis van rechtszeker
heid gestelde grenzen. Onder rechtszekerheid wordt verstaan dat derden zon
der al te veel problemen moeten kunnen vaststellen en controleren of een 
"Insichgeschäft" al dan niet geldig is.718 

De teleologische interpretatie heeft voor gevolg dat niet enkel moet worden 
gekeken naar de wijze waarop de rechtshandeling tot stand komt, maar ook naar 
de inhoud van de rechtshandeling. De rechtszekerheid zou er niet mee gediend 
zijn, wanneer derden in elk concreet geval de inhoud van de rechtshandeling 
zouden dienen te onderzoeken om na te gaan of er al dan niet een belangencon
flict bestond en of de vertegenwoordiger al dan niet zijn plicht heeft vervuld. 
Daarom worden teleologische uitbreidingen en beperkingen op het toepas
singsgebied van § 181 BGB aanvaard, doch geschiedt dit op basis van alge
meen-abstract geformuleerde criteria.719 Algemeen abstracte criteria zijn ele
menten die toelaten op voorhand en algemeen, voor een gehele categorie van 
rechtshandelingen, te besluiten dat een gevaar voor belangenconflicten hoe 
dan ook uitgesloten is, ook al gaat het formeel om een "lnsichgeschäft", resp. 
dat een gevaar voor belangenconflicten typisch en klaarblijkelijk aanwezig is, 
ook al gaat het formeel niet om een "Insichgeschäft". In het eerste geval vindt 
een teleologische beperking van het toepassingsgebied plaats, in het tweede 
een teleologische uitbreiding. 

Op deze wijze wordt een verzoening tussen beide polen tot stand gebracht. De 
regel wordt in hoofdzaak afgestemd op het beoogde doel (d.i. bescherming van 
de vertegenwoordigde tegen de gevaren verbonden aan belangenconflicten). Om 
dit te bereiken moet worden afgeweken van de tekst van de wetsbepaling (hetzij 
in beperkende, hetzij in uitbreidende zin). Dit laatste geschiedt evenwel op een 
verantwoorde wijze: door het hanteren van algemeen-abstracte criteria is de 
interpretatie in overeenstemming met het doel van de formalistische redactie van 
de wetsbepaling (d.i. in het belang van de rechtszekerheid vermijden dat geval 
per geval tot een concrete belangenafweging moet worden overgegaan).720 
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SÄCKER, F.J. en KLINKHAMMER, H.K., "Verbot des Selbstkontrahierens auch bei aussch
lieBlich rechtlichem Yorteil des Yertretenen?" (BGH, NJW, 1972, 2262), JuS, 1975, 
(626), 629. 
SÄCKER, F.J. en KLINKHAMMER, H.K., o.c., JuS, 1975, 629. Een andere auteur verstaat 
onder bescherming van het rechtsverkeer, niet alleen bescherming van derden, maar 
ook van de vertegenwoordigde (BOESEBECK, E., "In-sich-geschäfte des Gesellschafter
Geschäftsführers einer einmann-GmbH", NJW, 1961, (481 ), 484). 
MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 8-10, p. 1529-1530; zie in dezelfde zin: 
LARENZ, K., Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 4° ed., München, 
Beek, 1977, § 30 II, p. 520; 7° ed., 1989, § 30 II, p. 596. 
Het hanteren van algemeen - abstracte criteria geniet de voorkeur, omdat zulks de 
rechtszekerheid ten goede komt. Het zou te moeilijk en te onzeker zijn, om in elk con
creet geval te moeten nagaan of de kenmerken van een belangenconflict en van een 
misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid aanwezig zijn. 
Cfr. STEFFEN/RGRK, § 181, Rdnr. 2, p. 128. 



171. "Erfüllung einer Verbindlichkeit" of "Erfüllungsgeschäfte". 

Een wettelijke uitzondering sluit de toepassing van § 181 BGB uit, wanneer 
de door de vertegenwoordigde te verrichten rechtshandeling bestaat in de uit
voering van een verbintenis. Het gevaar van een belangenconflict zou daarbij 
niet aanwezig zijn, omdat de vertegenwoordiger geen beoordelingsmarge 
bezit. Een verbod werd derhalve voor de bescherming van de vertegenwoor
digde niet nodig geacht .721 

Bedoeld zijn alle soorten verbintenissen: voortvloeiend uit overeenkomst, uit 
eenzijdige rechtshandeling, uit de wet of uit onrechtmatige daad. 
Vereist is evenwel dat de verbintenis geldig is tot stand gekomen en "wirk
sam" is; het volstaat niet dat de verbintenis door de "Erfüllung" "wirksam" 
zou worden.722 

Vereist is tevens dat het gaat om een verbintenis van de vertegenwoordigde 
tegenover de vertegenwoordiger of omgekeerd723 of van de ene vertegenwoor
digde jegens de andere, in geval van "Mehrvertretung"724 en dat het eigenlijke 
voorwerp van de verbintenis wordt uitgevoerd.725 

172. Ook in het Anglo-Amerikaanse recht wordt aangenomen dat indien er 
geen gevaar voor belangenconflicten kan bestaan, de "agent" mag handelen, 
bv. als "agent" voor beide partijen, wanneer zijn taak er enkel in bestaat partij
en bij elkaar te brengen met het oog op onderhandelingen en het sluiten van 
een contract en niets aan zijn beoordeling wordt overgelaten.726 Zoals HAR
MAN L.J. stelde: "( ... )in a case where the reason behind the rule does not exist 
1 do not feel bound to apply it".727 

Uit de rechtspraak blijkt dat het feit dat de prijs vooraf is vastgelegd of dat 
deze wordt vastgelegd op grond van een vooraf bepaalde procedure die de 
objectiviteit van de prijsbepaling garandeert, niet altijd en absoluut van aard is 
om iedere mogelijheid van belangenconflict weg te nemen, met name wanneer 
de vertegenwoordiger het tijdstip kan bepalen waarop de transactie plaats 
vindt.728 Hoe langer de duurtijd van de vertegenwoordigingsrelatie, hoe groter 
op dit vlak het gevaar is. 
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Ondanks bedenkingen instemmend: HüBNER, o.c., 133-134. 
MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 51, p. 1542-1543; SoERGElJSIEBERT/ScHULTZE
voN LASAULX, § 181, Rdnr. 39, p. 888. 
STEFFEN/RGRK, § 181, Rdnr. 17, p. 137. 
MüNCH.KOMM.ISCHRAMM, § 181, Rdnr. 49, p. 1542. 
STEFFENIRGRK, l.c., Rdnr. 17. - De "Leistung an Erfüllung Statt" voldoet niet, omdat 
het daarbij niet uitsluitend om een "ausschlieBliche Erfüllung" gaat 
(MÜNCH.KOMM.ISCHRAMM, § 181, Rdnr. soa, p. 1542). 
TIFFANY/POWELL, Handbook <~{the Law of Principal and Agent, 2° ed., 1924, § 146, p. 
391; WEINRIB, E.J., o.c., 25 U. Toronto L.Rev., 1975, p. 3. Vgl. SEAVEY, W.A., Hand
book of the Law <~f Agency, 1964, § 149, p. 246. 
Holder v. Holder, 8 december 1967, 1 All E.R., 1968, (665), p. 672; zie: GARROW, 
J.M.E. en KELLY, N.C., Garrow and Kelly's Law of Trusts ans Trustees, 5° ed., Welling
ton, Butterworths, 1982, p. 269-270. 
Zie Wright v. Morgan, [ 1926] A.C. 788, zoals geciteerd en besproken door ScoTT/ 
FRATCHER, The Law o,fTrusts, 4° ed., 1987, vol. IUA, § 170.3, p. 325-326. 
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173. Hetzelfde geldt ook voor het Nederlandse recht. Indien bij het optreden 
als wederpartij de belangen van de vertegenwoordiger en de vertegenwoordig
de niet tegenstrijdig zijn, bestaat tegen het optreden geen bezwaar, op voor
waarde dat de rechtshandeling wordt veruitwendigd, bv. door het opmaken 
van een schriftelijk stuk.729 
Hiermee kan in verband worden gebracht een beslissing van het Hof te 
Leeuwarden die betrekking had op de bijzondere situatie van een bemidde
lingsovereenkomst. Het Hof overwoog: "Wanneer sprake is van een belangen
tegenstelling dan wel wanneer die tegenstelling manifest wordt, eisen (art. 
7:417 jo. 427 NBW) hun gelding op. Anders wordt dit, wanneer de bemidde
lingsovereenkomst ( ... ) zich uitsluitend beperkt tot werkzaamheden van de 
bemiddelaar, waarbij geen sprake is van een belangentegenstelling, dan wel 
wanneer die werkzaamheden worden beëindigd op het moment waarop die 
tegenstelling nog niet manifest is geworden".730 Bij tweezijdige bemiddeling 
treedt, volgens het Hof, tegenstrijdigheid van belangen op in de onderhande
lingsfase, doch niet voordien, bv. bij de uitvoering van een "zoekopdracht", 
omdat dan de belangen van de opdrachtgevers in de regel nog zo weinig con
creet zijn dat de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid van belangen nog 
niet aan de orde is.731 

Deze beperking van het toepassingsgebied van het verbod komt tot uiting in 
de wettelijke regelingen van het NBW. De verschillende verbodsbepalingen 
gelden niet wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauw
keurig vaststaat dat stijd tussen de belangen van de vertegenwoordiger (gevol
machtigde/lasthebber) en de vertegenwoordigde (volmacht-/ lastgever is uitge
sloten.732 De door Prof. MEIJERS gegeven toelichting vermeldt als voorbeeld 
de aankoop van effecten tegen beurskoers.733 Daarentegen maakt het bedingen 
van een minimumprijs de inhoud niet nauwkeurig bepaald.734 De rechtsleer 
keurt deze regel goed, op voorwaarde dat hij aldus wordt verstaan dat de ver
tegenwoordiger geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de inhoud van de 
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AssER/VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 1, De vertegenwoor
diging, 60ed.,1985,p.12,nr.16;7°ed., 1990,p. ll-12,nr.16. 
Hof Leeuwarden, 28 december 1994, N.l., 1996, nr. 117, (557), p. 559. 
Hof Leeuwarden, 28 december 1994, N.l., 1996, nr. 117, (557), p. 559-560. 
Art. 3:68 NBW resp. art. 7:416-418 NBW. 
Toelichting Meijers, in Parlementaire geschiedenis Boek 7, 1991, p. 344; cfr. VAN DER 
GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 41, nr. 33. 
Nochtans gaat dit voorbeeld slechts op indien de lasthebber niet zelf het moment kan 
bepalen waarop de transactie plaatsvindt (CASTERMANS, A.G., in Burgerlijk wetboek. 
Tekst & commentaar, 2° ed., 1994, Art. 7:416, aantekening 2, p. 64; PITLO/ou PERRON, 
VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 247; zie ook: VAN NEER-VAN DEN 
BROEK, in Bijzondere overeenkomsten, (1994), art. 416, aantekening 1). 
VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 41, nr. 33. 



transactie.735 Men kan inderdaad stellen dat dan nog wel een belangenconflict 
aanwezig is. Een dergelijke invloed kan worden uitgeoefend, indien de verte
genwoordiger tevens als adviseur van de vertegenwoordigde is opgetreden736, 

bv. wanneer hij zelf heeft geadviseerd een bepaalde prijs te vragen voor het 
goed en hij dit dan zelf koopt. Een belangenconflict is ook niet uitgesloten 
indien een marktprijs bestaat, maar de vertegenwoordiger op deze prijs 
invloed kan uitoefenen.737 Vooral in de relatie tussen een ondeskundige (parti
culiere) lastgever en een professionele vertegenwoordiger bestaat het gevaar 
van beïnvloeding.738 Gesteld werd dat in geval van twijfel best om uitdrukke
lijke toestemming vanwege de vertegenwoordiger zou worden gevraagd.739 

Anders dan de ontwerpteksten - die daarom precies kritiek te verduren 
kregen740 - bevatten de uiteindelijke wetteksten een bijzondere regeling, waar
bij hoe dan ook voor het optreden als wederpartij de schriftelijke toestemming 
vereist wordt, indien de lasthebber een fysieke persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf .741 De wetgever gaat ervan uit dat in 
zulke situatie het gevaar van beïnvloeding te groot is om te kunnen volstaan 
met enkel de eis dat de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig dient 
vast te staan dat belangenstrijd is uitgesloten. 
Hoewel deze regeling uitdrukkelijk als een antwoord op de geformu
leerde bezwaren was bedoeld742, wordt zij niet geheel bevredigend gevon-
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AssER/COEHORST, Bijzondere overeenkomvten, lil, Overeenkomst van opdracht, 6° ed., 
1988, p. 105, nr. 142; AssERIVAN DER GRINTEN, Rechtspersoon en vertegenwoordi
ging, l, De vertegenwoordiging, 6° ed., 1985, p. 13, nr. 16; 7° ed., 1990, p. 12, nr. 16; 
KORTMANN, S.C.J.J., o.c., WP.N.R., 1990, p. 745; AssERIKORTMANN, Bijzondere over
eenkomsten, 111, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 110-111, nr. 138. 
SCHOORDIJK, H.C.F., "De ontwerpregeling van de opdracht in het zevende boek", in 
Bijzondere contracten. Beschouwingen over enkele belangrijke overeenkomsten uit 
Boek zeven van het ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, NJB, 1973, afl. 24a, 
bijzonder nummer, (42), p. 65-66; BRUNNER, C.J.H., "De opdracht (Ontwerp boek 7, 
titel 7)", WP.N.R., 1974, (p. 783), nr. 5286, p. 804-805; AssERIVAN DER GRINTEN, 
Rechtspersoon en vertegenwoordiging, !, De vertegenwoordiging, 6° ed., 1985, p. 13, 
nr. 16; 7° ed., 1990, p. 12, nr. 16. 
Cfr. VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 40, nr. 31. 
BRUNNER, C.J.H., o.c., WP.N.R., 1974, nr. 5286, p. 804-805. 
AssERICOEHORST, Bijzondere overeenkomsten, lil, Overeenkomst van opdracht, 6° ed" 
1988, p. 105, nr. 142. 
SCHOORDIJK, H.C.F" "De ontwerpregeling van de opdracht in het zevende boek", 
N.J.B" 1973, bijzonder nummer, (42), p. 65-66; BRUNNER, C.J.H" "De opdracht (Ont
werp boek 7, titel 7)", WP.N.R., 1974, nr. 5286, p. 804-805; ASSER/VAN DER GRINTEN, 
Rechtspersoon en vertegenwoordiging, !, De vertegenwoordiging, 6° ed., 1985, p. 13, 
nr. 16. 
Art. 7:416, lid 3 en art. 7:417, lid 2 NBW. Volgens ASSER/VAN DER GRINTEN geldt deze 
bepaling naar analogie voor de gevolmachtigde die geen lasthebber is (Vertegenwoor
diging en rechtspersoon,!, De vertegenwoordiging, 7° ed., 1990, p. 12, nr. 16). 
Memorie van toelichting, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, p. 346. 
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den.743 Daarom blijft het pleidooi voor de uitleg van de regel in de zin van een 
vereiste dat de lasthebber geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de inhoud 
van de rechtshandeling, actueel.744 

174. In het Italiaanse recht bepaalt art. 1395 Codice civile uitdrukkelijk dat 
het optreden als wederpartij of het dienen van twee heren geldig is, indien de 
inhoud van het contract op dusdanige wijze bepaald is dat de mogelijkheid van 
een belangenconflict is uitgesloten.745 Dit veronderstelt dat de contractsvoor
waarden zo minutieus zijn vastgelegd of met dusdanige waarborgen zijn 
omringd, dat iedere mogelijkheid van een belangenconflict is uitgesloten.746 

Essentieel wordt geacht dat de wil van de vertegenwoordiger handelend voor 
de vertegenwoordigde, de inhoud van het contract niet kan beïnvloeden747, dat 
de discretionaire beoordelingsmarge van de vertegenwoordiger zo klein wordt 
dat hij zichzelf niet ten nadele van de vertegenwoordiger kan bevoordelen.748 

In feite wordt de rol van de vertegenwoordiger nagenoeg gereduceerd tot die 
van een bode.749 

Aangenomen wordt dat de vertegenwoordiger een verbintenis die de vertegen
woordigde jegens hem heeft, mag uitvoeren: zo zou hij bv. aan zichzelf de 
schuld mogen betalen die de vertegenwoordigde tegenover hem heeft.750 

Art. 1394 Codice civile heeft specifiek betrekking op belangenconflicten, wat 
veronderstelt dat de belangen van de vertegenwoordiger en die van de verte
genwoordigde incompatibel zijn.751 Het is de vertegenwoordiger niet verbo-
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Enerzijds verhindert de regeling niet dat de vertegenwoordiger toch invloed zou uitoe
fenen op de inhoud van de rechtshandeling (AssER/KoRTMANN, Bijzondere overeen
komsten, II!, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 1 JO, nr. 138). Anderzijds is 
het mogelijk dat de vertegenwoordiger geen invloed op de inhoud kan uitoefenen (bv. 
prijs die "uit de aard van de handel voortvloeit"), in welk geval de schriftelijke toe
stemming overbodig zou zijn (VAN DER GRINTEN, W.C.L" Lastgeving, 1993, p. 41, nr. 
33). 
AssER/KORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed., 1994, p. 110, nr. 138. 
Art. 1395 Codice civile: "(".) a meno che (".)il contenuto del contratto sia determinato 
in modo da escludere la possibilità di conftitto d'interessi". 
Cass. (it.), 9 november 1971, Faro Padano, 1972, 1, (756), kol. 759-760, met vewijzing 
naar vroegere rechtpraak; MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con 
se stesso, 1962, p. 213, nr. 3. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 213, nr. 
3: "(".) l'ininfluenza della volontà del rappresentante ( ... ) elimina il conftitto d'interes
si". 
RUBINO, D" La compravendita, 2° ed. (herdruk), 1971, p. 14, nr. 11. 
Aldus FERRARA, F" Teoria dei contratti, Napels, 1940, p. 235, zoals geciteerd door 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 213, nr. 
3, voetnoot 24; zo ook: GALLUCCIO, A" Contributo alla dottrina del contratto con se 
stesso, Napels, Eug. Jovene, 1946, p. 14, nr. 4. 
Cfr. ZACCARIA, A" in Commentario breve al Codice civile, 4° ed" 1992, Art. 1395 Nr. 
V, p. ll18. 
BIGLIAZZI GER!, L., BRECCIA, U" BUSNELLI, F.D. en NATOLI, U" // Sistema Giuridico 
Italiano, Diritto civile, 1/2, Fatti e atti giuridici, Turijn, Utet, 1988, p. 570, nr. 22, voet
noot 53, met verwijzingen. 



den samen met en ondergeschikt aan de belangen van de vertegenwoordigde 
andere belangen te behartigen, zolang deze belangen niet onverenigbaar zijn 
en dus niet in conflict komen met die van de vertegenwoordigde.752 

175. In het Portugese recht is de rechtshandeling die de vertegenwoordiger 
met zichzelf aangaat niet ongeldig, indien op grond van de aard van de rechts
handeling de mogelijkheid van een belangenconflict uitgesloten is.753 

BESLUIT 

176. De onder het verbod vallende handelingen zijn ruim op te vatten. Het 
betreft zowel meerzijdige als eenzijdige rechtshandelingen en ook proceshan
delingen. Bij éénzijdige rechtshandelingen zal het verbod gelden indien de 
vertegenwoordiger (of een met hem nauw verbonden persoon) de begunstigde 
is van de rechtshandeling. Te denken valt o.m. aan een het verlenen van een 
machtiging, een kwijtschelding, een rechtsafstand. 

177. Het toepassingsgebied van de algemene regel is, gelet op de ratio iuris, te 
beperken tot de gevallen waarin een belangenconflict mogelijk is. Om die 
reden kan worden aangenomen dat het verbod niet geldt, wanneer geen gevaar 
voor enig belangenconflict, en dus geen gevaar voor misbruiken aanwezig is. 
Zulks doet zich alvast voor wanneer de contractsvoorwaarden in de opdracht 
zo nauwkeurig zijn omschreven dat de vertegenwoordiger geen (of nauwelijks 
enige) zelfstandige beoordelingsruimte bezit, zodat hij niet bij machte is om 
zichzelf te bevoordelen. In feite wordt zijn rol aldus (nagenoeg) gereduceerd 
tot die van een bode. Daarnaast kan worden aangenomen dat de vertegenwoor
diger bevoegd is om tot de uitvoering over te gaan van een verbintenis die op 
de vertegenwoordigde rust. 

5. Uitzonderingen: toelating (machtiging) of goedkeuring door de 
vertegenwoordigde 

178. In het Duitse recht wordt m.b.t. § 181 BGB het bestaan van twee uitzon
deringen aangenomen: de "Gestattung" en de "Genehmigung" enerzijds, de 
"Erfüllung einer Verbindlichkeit" anderzijds. De laatstgenoemde werd hierbo
ven reeds behandeld. 
In deze uitzonderingsgevallen zal het "Insichgeschäft" toch "wirksam" zijn of 
worden. Vermits de "Unwirksamkeit" de regel is, rust de bewijslast op de per
soon die zich op de "Wirksamkeit" beroept.754 
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NATOLI, U., Enciclopedia del diritto, XXXVIII, v0 Rappresentanza (dir.priv.), 1987, p. 
467, nr. 6; in dezelfde zin: ZACCARIA, A., in Commentario breve al Codice civile, ÜAN, 

G. en TRABUCCHI, A. (ed.), 4° ed., 1992, Art. 1394 Nr. 1 2, p. 1116: "la giurisprudenza 
ha( ... ) escluso il conflitto nell'ipotesi di interessi concorrenti o convergenti". 
Art. 261 Código Civil: "( ... ) a nao ser ( ... ) que o negócio exclufa por sua natureza a 
possibilidade de urn conflito de interesses". 
MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 56, p. 1544. 
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Het verbod van "Insichgeschäfte" geldt "soweit nicht ein anderes ihm gestattet 
ist'', aldus § 181 BGB. De vertegenwoordiger kan dus de toelating verkrijgen 
om, in afwijking van§ 181 BGB, "Insichgeschäfte" te verrichten. 
Op de eerste plaats denkt men hierbij aan de conventionele "Gestattung" door 
de vertegenwoordigde zelf, de beschermde persoon. De "Gestattung" wordt 
beschouwd als een "einseitiges empfangbedürftiges Rechtsgeschäft"755, een 
eenzijdige rechtshandeling die moet worden "ontvangen". In beginsel moet de 
toelating worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger. In geval van "Mehr
vertretung" kan de mededeling zich richten tot de vertegenwoordiger of de 
andere vertegenwoordigde.756 

De "Gestattung" dient niet noodzakelijk uitdrukkelijk te worden verleend; het 
bestaan van een stilzwijgende toelating kan evenwel slechts worden aanvaard, 
indien zulks zonder twijfel uit de omstandigheden blijkt.757 

Het begrip "Gestattung" duidt op een voorafgaandelijk verleende toelating. 
Het Reichsgericht besliste evenwel dat ook een goedkeuring na de handeling 
("Genehmigung") mogelijk was. In het licht van de wettelijk geboden moge
lijkheid van een "Gestattung" zou het tegenstrijdig zijn de "Genehmigung" 
niet toe te laten.758 Op deze wijze wordt het overtreden van§ 181 BGB gelijk
geschakeld aan het optreden van een vertegenwoordiger zonder vertegenwoor
digingsmacht (§ 177 Abs. 1 BGB). De erkenning van deze mogelijkheid is 
ook in overeenstemming met het doel van de norm: de beschermde persoon 
kan met kennis van zaken aan de rechtshandeling zijn goedkeuring hechten. 
Dit laatste is zelfs dubieuzer in het geval van voorafgaandelijke toelating: het 
belangenconflict of het gevaar van een benadeling van de vertegenwoordigde 
kan niet steeds bij voorbaat worden uitgesloten.759 Men neemt evenwel aan 
dat de vertegenwoordigde in zulk geval zich een beeld kan vormen van de 
mogelijke gevaren en aldus afstand kan doen van de door de wet geboden 
bescherming .760 

De "Genehmigung" werkt, althans in beginsel, terug tot de datum waarop de 
rechtshandeling is gesteld .761 

De erkenning van de mogelijkheid van een "Genehmigung" post facta, is niet 
onbelangrijk. Zo zijn niet noodzakelijk dezelfde personen of organen bevoegd 
voor de "Gestattung" resp. "Genehmigung". M.b.t. de vertegenwoordiging 
van een GmbH besliste het BGH dat de "Gestattung" enkel kan worden ver
leend door de algemene vergadering ("Gesellschafterversammlung").762 De 
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FLUME, W., o.c., Il, Das Rechtsgeschäft, § 48/6, p. 821. 
MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 40, p. 1540. 
RG, 7 juni 1902, RGZ, 51, 1903, 427; FLUME, W., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, II, Das Rechtsgeschäft, 3° ed., Berlijn, Springer Verlag, 1979, § 48/6, p. 821; 
MüNCH.KOMM.ISCHRAMM, § 181, Rdnr. 43-44, p. 1540-1541 
RG, 4 november 1903, RGZ, 56, (104), 107. 
HüBNER, o.c., 108; contra: BOEHMER, Grundlagen, 11/2, 48. 
STAUDINGER!COING, § 181, Rdnr. 19; PLANDER, H., o.c., 32; HüBNER, o.c., 108. 
§ 184 Abs. 1 BOB. 
BGH, 28 februari 1983, BGHZ, 87, 1983, (59), 60; WM, 1983, 446; NJW, 1983, 1676. 
Zie hierover ook: MüNCH.KOMM.ISCHRAMM, § 181, Rdnr. 45, p. 1541. 



"Genehmigung" daarentegen kan, volgens het BGH, niet alleen door de alge
mene vergadering geschieden, maar ook door een individueel vertegenwoordi
gingsbevoegde zaak voerder. 763 

De rechtspraak is zelfs geëvolueerd in de zin dat in bepaalde omstandigheden 
een op § 242 BGB764 gebaseerde verplichting tot "Genehmigung" wordt 
erkend.765 

Niet geheel onproblematisch is de "Gestattung" die wordt verleend in de statu
ten van een vennootschap ("satzungsmäBige Gestattung")766 of in standaard
bedingen ("formularmäBige Gestattung")767, hoewel dit courante praktijk is.768 

Omwille van de onbepaalde formulering van de wettelijke uitzondering, rees 
de vraag of de "Gestattung" ook uit een ander gegeven dan de toestemming 
van de vertegenwoordigde kon worden afgeleid. 
Algemeen wordt aanvaard dat de toelating uit de wet kan voortvloeien769 -

hoewel men in dit verband wellicht beter zou spreken van leges speciales 
("Sondervorschriften").770 

Minder eenduidig is het antwoord op de vraag of een gerechtelijke "Gestat
tung" mogelijk zou zijn, met name in die gevallen waarin de vertegenwoordi
ger (bv. de voogd) of de beheerder (bv. de "Konkursverwalter") onder toezicht 
van het gerecht opereert. Zulks kan van belang zijn, wanneer de vertegen
woordigde niet of bezwaarlijk de toelating kan geven, bv. wegens onbe
kwaamheid. De "Gestattung" of "Genehmigung" zal inderdaad beter realiseer
baar zijn bij conventionele dan bij wettelijke vertegenwoordiging.771 
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BGH, 29 november 1993, WM, 1994, 63: in casu was een overeenkomst gesloten tus
sen de GmbH, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders met gezamenlijke ve1tegen
woordigingsbevoegdheid, en één van deze zaakvoerders persoonlijk. Later, toen 
laatstgenoemde geen zaakvoerder meer was, had eerstgenoemde individuele ve1tegen
woordigingsbevoegdheid gekregen en in deze hoedanigheid de overeenkomst "geneh
migt". 
§ 242 BOB (Leistung nach Treu und Glauben): "Der Schuldner ist verpflichtet, die Lei
stung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es 
erfordern". 
RG, 26 november 1906, RGZ, 64, 1907, 373; RG, 17 februari 1925, RGZ, 110, 1925, 
(214), 216; BGH, 26januari 1961, NJW, 1961, 725. 
Dit is toegelaten (RG, 8 oktober 1912, RGZ, 80, 1913, (180), 183; RG, 17 februari 
1922, RGZ, 103, 1922, (147), 148), maar wordt omwille van de grote, niet te overziene 
risico's afgeraden (zie o.m.: GIESEN, H.-M., Organhandeln und lnteressenkonjiikt, 
1984, 85; HüBNER, o.c., 251). 
In dit laatste geval zou eventueel een beroep kunnen worden gedaan op § 9 van het 
Allgemeine Geschäftsbedingungengesetz (AGBG) van 9 december 1976. 
Zie m.b.t. de statutaire machtiging: MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 42, p. 
1540. - Zie voor het geval dat in een moeder- en een dochtervennootschap dezelfde 
persoon of personen tot vertegenwoordiging worden aangesteld: Ft.UME, W., o.c., II, 
Das Rechtsgeschäft, § 48/6, p. 821. 
SOERGELfSIEBERT/SCHULTZE-VON LASAULX, § 181, Rdnr. 34; STAUDINGER/COING, § 181, 
Rdnr. 19 h; MüNCH.KOMM./ScHRAMM, § 181, Rdnr. 39a, p. 1540. 
HüBNER, O.C., 132. 
Cfr. HüBNER, o.c., 72-73. 
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M.b.t. de voogdij werd evenwel expliciet door het Reichsgericht beslist dat 
een gerechtelijke toelating niet kon worden verleend.772 

De "Aufsichtsrat" van een AG kan de leden van de "Vorstand" niet vrijstellen 
van het verbod van "Selbstkontrahieren" in de zin van§ 181 BGB. Zulks laat 
§ 112 AktG niet toe. 773 

179. Het verbod van "self-dealing" in het Anglo-Amerikaanse recht vervalt 
wanneer de "principal" ermee instemt dat de "agent" zelf als wederpartij mag 
optreden. Het verbod is gebaseerd op het vermoeden dat de "principal" van de 
"agent" verwacht dat deze uitsluitend zijn belangen zal behartigen en is 
bedoeld ter bescherming van de "principal". Niets belet hem echter om van 
die bescherming afstand te doen.774 

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de "principal" daartoe expliciet toe
stemming geeft. Vereist is evenwel dat de "principal" beschikt over volledige 
informatie ("full knowledge").775 De "agent" is gehouden tot het verstrekken 
van volledige informatie over het belangenconflict ("full disclosure"). 776 De 
toestemming kan ook blijken uit de in het verleden door partijen gevolgde 
werkwijze. Een uitzondering geldt ook wanneer de taak van de "agent" er lou
ter in bestaat partijen bij elkaar te brengen met het oog op het sluiten van een 
overeenkomst777 of wanneer de contractsvoorwaarden bepalen dat hij het 
excedent boven een bepaalde som mag behouden.778 

In dit verband rijst de vraag of de "agent" zich erop kan beroepen dat in een 
bepaalde sector of op een bepaalde markt het gebruikelijk is dat de "agent" als 
wederpartij optreedt. De vraag wordt genuanceerd beantwoord. Men is 
geneigd een duidelijke toestemming te vergen.779 Het loutere feit te weten dat 
de "agent" in die sector of op die markt optreedt en dat daar zulk gebruik 
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RG, 9 november 1907, RGZ, 67, 1908, (61), 63-64; RG (Vereinigte Zivilsenate), 13 
mei 1909, RGZ, 71, 1909, (16Z), 166. 
Hans. OLG Hamburg, 16 mei 1986, WM, 1986, 972; WuB, II A, § 1 IZ AktG, 1.86, met 
noot EMMERICH, v. 
MECHEMIMECHEM, Outlines of the Law of Agency, 4° ed., !95Z, § 500, p. 345-346. 
TIFFANY, F.B. en POWELL, R.R.B, Handbook of the Law of Principal and Agent, Z0 ed., 
19Z4, § 146, p. 387; MECHEM/MECHEM, Outlines of the Law ofAgency, 4° ed., 195Z, 
§ 505, p. 350; ZA C.J.S., § 30, p. 593; The Digest, vol. l(Z), 1991, v0 Agency, nr. Z14Z, 
p. Z68; GuEST, A.G. (gen.ed.), Chitty on Contracts, II, Z7° ed., 1994, § 31-109, p. 72; 
BAKER, P.V. en LANGAN, P.St.J., Snell's Principles ()f Equity, Z8° ed., 198Z, p. Z49 
(m.b.t. "fiduciaries" in het algemeen). 
GUEST, A.G., Anson's Law ()(Contract, Z4° ed., 1975, p. 589; REYNOLDS, F.M.B., Bow
stead on Agency, 15° ed., 1985, p. 167; ADAMS, J.N., Halsbury's Laws of England, I/Z, 
v0 Agency, 4° ed., 1990, § 103, p. 73; The Digest, vol. l(Z), 1991, v0 Agency, nr. Z175, 
p. Z72-Z73; nrs. Zl77-2178, p. Z73. 
Restatement, Agency 2d, § 391, comment d, p. Z13-Z14; MECHEM/MECHEM, Outlines of 
the Law of Agency, 4° ed., l 95Z, § 503, p. 348. 
Restatement, Agency 2d, § 391, comment d, p. 213-214. 
TIFFANY/PowELL, Handbook (}f the Law of Principal and Agent, Z0 ed., 19Z4, § 146, 
p. 388-389. 



bestaat, lijkt als onvoldoende te worden beschouwd, tenzij de sector of markt 
wordt beheerst door regels die de belangen van de "principal" voldoende 
beschermen.780 Toch kan de toestemming ook voortvloeien uit een gebruik 
("custom" of "usage") op voorwaarde dat het om een algemeen aanvaard of 
bekend gebruik gaat, zodat de "principal" wordt geacht ervan op de hoogte te 
zijn .781 De "principal" is niet verplicht tot een onderzoek naar het bestaan en 
de inhoud van een eventueel gebruik.782 

Soms wordt gesteld dat een gebruik niet mag worden gevolgd, indien het als 
onredelijk te beschouwen is, tenzij de "principal" ervan op de hoogte is en toe
stemming verleent om het gebruik toe te passen.783 

De "agent" die van de "principal" de toestemming verkrijgt om de transactie 
met zichzelf aan te gaan, heeft daarmee nog niet voldaan aan zijn "duty of loy
alty". Hij heeft een plicht tot "full disclosure" en "fairness".784 De "agent" 
moet de "principal" volledig en correct op de hoogte stellen van alle voor de 
transactie relevante feiten, d.w.z. feiten waarvan "a disinterested and skillful 
agent" weet of redelijkerwijze behoort te weten dat ze van aard zijn om de 
beslissing van de "principal" over het verlenen van de toestemming te beïn
vloeden.785 De "principal" kan de vernietiging van de transactie bekomen, 
indien deze verplichting is geschonden. 
Het vereiste van "fairness" houdt in dat de "agent" geen misbruik mag maken 
van zijn positie om een voor hem gunstig en voor de "principal" ongunstig 
resultaat te bereiken. Enerzijds vereist dit een "fair dealing", welk element 
aansluit bij de concrete verhouding tussen "agent" en "principal" en bij de 
wijze waarop de transactie tot stand komt: de "agent" moet eerlijk handelen, 
hij mag geen misbruik maken van de zwakheid, afhankelijkheid of onervaren
heid van de "principal''. 786 
Anderzijds is ook een inhoudelijke "fairness", nl. een "fair price" of een "fair 
bargain" vereist. De prijs mag niet onredelijk zijn. De verhouding tussen de 
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Cfr. Restatement, Agency 2d, § 389, comment d en illustrations, p. 207; SEAVEY, W.A" 
Handbook of the Law of Agency, 1964, § 149, p. 246. Hierbij denkt men op de eerste 
plaats aan de bescherming geboden door de reglementeringen m.b.t. de effectenbeur
zen ("stock exchanges"). 
Restatement, Agency 2d, § 391, comment a, p. 213; BRINKWORTH, K.J. en POWELL, 
D.P" "Conflict or disclosure - The Agent's Dilemma!", B.L.R" 1993, p. 263. 
Vgl. MECHEM/MECHEM, Outlines <!f the law of Agency, 4° ed" 1952, § 512, p. 354: 
"The rule which forbids the agent's dealing with himself (".), cannot be defeated by 
any local or temporary usage (".)''. 
Contra: FRIDMAN, G.H.L" The Law of Agency, 6° ed" 1990, p. 158. 
Robinson v. Mollet (1875), samengevat en geannoteerd in The Digest, vol. 1 (2), 1991, 
v0 Agency, nr. 2141, p. 267-268. 
REYNOLDS, F.M.8" Bowstead on Agency, 15° ed" 1985, p. 114 e.v. en 166; BRINK
WORTH, K.J. en POWELL, D.P" o.c" 8.L.R" 1993, p. 263-264. 
Restatement, Agency 2d, § 390, p. 208; SEAVEY, W.A" Handbook of the Law of Agency, 
1964, § 150, p. 246. 
Restatement, Agency 2d, § 390, comment a, p. 209. 
Cfr. Restatement, Agency 2d, § 390, illustration 4, p. 211. Dit aspect vertoont een zeke
re verwantschap met "undue influence". 
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wederzijdse prestaties mag niet disproportioneel zijn. Maar ook een normale, 
op zich redelijke prijs kan naar omstandigheden "unfair" zijn. Dit is bv. het 
geval wanneer de "agent" weet dat een derde bereid is meer te betalen.787 

De bewijslast inzake de "fairness" van de transactie rust ook hier op de 
"agent".788 Een schending van deze verplichting leidt tot vernietigbaarheid 
van de handeling. 

In de gevallen van "dual agency" kan de "agent" de transactie aangaan, indien 
hij van beide "principals" de toestemming verkrijgt om hen beiden te verte
genwoordigen .789 Wel rust dan op hem een "disclosure"- en "fairness"-ver
plichting, vergelijkbaar met het geval van de "self-dealing".790 

Een belangrijk element voor de (eerste) "principal" om te bewijzen dat de "agent" 
ook een andere persoon vertegenwoordigt, is het bestaan van een belangrijke 
prestatie vanwege deze tweede persoon ten voordele van de "agent".791 De twee
de "principal" kan aansprakelijk zijn, indien hij wist dat de de door hem als 
"agent" aangestelde persoon reeds "agent" was van de wederpartij. 
Recent wordt soms een vermoeden van toestemming erkend wanneer de 
"agent" behoort tot een categorie van tussenpersonen waarvan bekend is dat 
ze gewoonlijk voor verscheidene partijen optreden.792 
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Restatement, Agenly 2d, § 390, illustration 3, p. 210. 
Restatement, Agency 2d, § 390, comment g, p. 212. 
TIFFANY/PowELL, Handbook <>f the Law of Principal and Agent, 2° ed., 1924, § 146, p. 
390-391; ADAMS, J.N., Halsbury'.ç Laws of Eng/and, I/2, v0 Agency, 4° ed., 1990, § 
103, p. 73; 2A C.J.S. § 32, p. 594 en§ 277. 
Voor meer bijzonderheden, zie: Restatement, Agency 2d, § 392, p. 215. 
Restatement, Agency 2d, § 391, comment e, p. 214: "anything of a substantial nature" 
(zie ook de daar aangehaalde voorbeelden). 
GuEST, A.G. (gen.ed.), Chitty on Contracts, 27° ed., IJ, Specijic Contracts, 1994, § 31-
110, p. 73, met verwijzing naar Kelly v. Cooper, [1993] A.C. 205. De verweerder in 
deze zaak was een "estate agent", Cooper Associates, die was opgetreden als tussen
persoon in verkoopstransacties m.b.t. onroerend goed op het eiland Bermuda. Zoals 
met de eiser M. Kelly overeengekomen had hij diens domein verkocht en hij maakte 
aanspraak op het bedongen commissieloon. Toen echter M. Kelly vernam dat kort 
tevoren aan dezelfde persoon (Ross Perot) ook het naburige domein was verkocht, stel
de hij een vordering tot schadeloosstelling in, wegens het feit dat de "agent" hem niet 
had geïnformeerd over de andere verkoop, die volgens hem een invloed had kunnen 
hebben op de prijs die de koper bereid was te betalen voor zijn domein. 
De "Privy Council" oordeelde dat het gegeven dat één en dezelfde persoon interesse 
betoonde om beide naburige doeminen te kopen van aanzienlijk belang kon zijn voor 
de beide verkopers: "there is a special market in which the purchaser may, but not 
necessarily will, pay over the ordinary price to achieve his objective" (Kelly v. Cooper, 
19 oktober 1992, 3 WL.R., 1992, (936), p. 941 ). Vervolgens overwoog de "Privy Coun
cil" evenwel dat, hoewel in de regel een "agent" zich niet zonder de toestemming van 
de beide "principals" in een positie mag begeven waarin hun belangen tegenstrijdig 
zijn, dit echter niet geldt indien de "principal" de opdracht geeft aan een "agent" waar
van hij weet dat deze voor andere "principals" optreedt. In dergelijk geval zou de over
eenkomst een impliciete afwijkende clausule ("implied term") bevatten, die de "agent" 
zou toelaten voor beide "principals" op te treden, ondanks een eventueel belangencon
flict, en de informatie die hij van elk van de "principals" zou ontvangen confidentieel te 
houden, ook ten aanzien van de andere "principal" (ibid., p. 941-942). 



In het "trust"-recht bestaat op het principiële verbod van "self-dealing" een 
vergelijkbare uitzondering: de voorwaarden van de "trust" kunnen meer of 
minder beperkte uitzonderingen op het verbod toelaten .793-794 De "trustee" is 
ertoe gehouden de hem aldus verleende bevoegdheid te goeder trouw uit te 
oefenen.795 De toestemming van alle begunstigden kan de "trustee" van het 
verbod bevrijden .796 De transactie blijft dan nog vernietigbaar, indien de 
"trustee" niet alle belangrijke gegevens die hij kende of behoorde te kennen 
aan de "beneficiaries" heeft bekendgemaakt, of indien hij de "beneficiaries" 
heeft beïnvloed om de toestemming af te dwingen, of indien de transactie niet 
"fair and reasonable" was.797 Uitzonderlijk zou de rechtbank toelating kunnen 
geven om de rechtshandeling te stellen, indien wordt bewezen dat de rechts
handeling voordelig is voor de "beneficiaries", bv. omdat geen andere koper 
kan worden gevonden.798 
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Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170.9, p. 343-344; 
BOGERT/BOGERT, The Law of Trusts and Trustees, 2° ed., 1993, § 543(U), p. 422 e.v. 
Tenzij de wetgever iets anders bepaalt: zie FRATCHER, W.F., International Encyclopedia 
of Comparative Law, VI, Property and Trust, Chapter 11, Trust, 1973, p. 65-66, nr. 80, 
met verwijzing naar de Uniform Trusts Act (zie de tekst van section 17 bij 
BOGERT/BOGERT, o.c., p. 427, voetnoot 70). 
Restatement, Trusts 2d, § 170, comment t, p. 372; BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 
95, p. 347; cfr. Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol.11/A, § 170.9, p. 
344 en 346. 
Hij dient zich strikt aan de door de stichter ("settlor") gestelde en redelijk uit te leggen 
voorwaarden te houden (FORD/LEE, Principles r!f the Law of Trusts, 2° ed., 1990, p. 
403, nr. 912). 
GARROW, J.M.E. en KELLY, N.C., Garropw and Kelly'.v Law of Trusts and Trustees, 5° 
ed., 1982, p. 269; HAYTON, D.J., Halsbury's Laws r!f England, 4° ed" vol. 48, 1984, v0 

Trusts,§ 816, p. 441; REYNOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 1985, p. 168; 
BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 347; FORD/LEE, Principles of the Law of 
Trusts, 2° ed., 1990, p. 403, nr. 913; BoGERT/BOGERT, The Law <>{Trusts and Trustees, 
2° ed., 1993, § 543(U), p. 439. 
Cfr. Ex parte James, [1803-1813] All E.R. Rep., 78 (L.C.Ct.). 
Opnieuw geldt dit onder voorbehoud van een wettelijke afwijking. Zo bepaalt bv. Uni
form Trusts Act, section 18 dat de voorafgaande toestemming (in tegenstelling tot de 
bekrachtiging achteraf) verleend door de "beneficiaries" nietig is (zie de tekst van sec
tion 18 bij BOGERT/BOGERT, o.c., p. 439, voetnoot 81). 
Scorr/FRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170, p. 312 en§ 170.1, 
p. 315 en 317-318; HAYTON, D.i., Hayton and Marshall Cases and Commentary on the 
Law of Trusts, 9° ed., 1991, p. 588. 
Restatement Trusts 2d, § 170, comment f to subsection 1, p. 366-367; ÜERTON, R.T., 
Underhill'.v Law Relating to Trusts and Trustees, 12° ed., 1970, Art. 56, p. 461; GAR
ROW, J.M.E. en KELLY, N.C., Garrow and Kelly'.v Law of Trusts ans Trustees, 5° ed., 
1982, p. 269 en 271; BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 347; Scorr/FRATCHER, 
The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. 11/A, § 170.7, p. 337 e.v.; PETIIT, Ph.H., Equity 
and the Law of Trusts, 6° ed., 1989, p. 381; BoGERT/BOGERT, The Law of Trusts and 
Trustees, 2° ed., 1993, § 543(U), p. 431 e.v. 
Cfr. FORD/LEE, Principles r!fthe Law of Trusts, 2° ed., 1990, p. 403-405, nr. 913. 

171 



" 

180. In het Nederlandse recht laat de wet uitdrukkelijk toe dat de volmacht
gever toestemming geeft tot het optreden als wederpartij .799 Uit de parlemen
taire geschiedenis blijkt dat ook de lastgever toestemming kan geven voor het 
optreden als wederpartij, het dienen van twee heren of het optreden bij belan
genconflict door de lasthebber. 800 

M.b.t. lastgeving bevat de wet enkel een regel die een schriftelijke801 toestem
ming vereist, indien de lasthebber een fysieke persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 802 Men neemt aan dat deze toestemming 
niet alleen "ad hoc" in functie van een bepaalde transactie803 maar ook vooraf 
kan worden gegeven en betrekking kan hebben op een reeks gelijksoortige 
rechtshandelingen die voortvloeien uit dezelfde lastgevingsovereenkomst. 804 

De instemming met algemene voorwaarden waarin een clausule met die strek
king is opgenomen, zou echter niet volstaan.805 Prof. VAN DER GRINTEN 
bepleit dat de schriftelijke toestemming ook achteraf zou kunnen worden ver
leend.806 
Buiten dit geval is de lasthebber eveneens bevoegd om met zichzelf te hande
len, indien de overeenkomst van het verbod afwijkt. Zoals de meeste bepalin
gen in de titel betreffende de lastgeving is art. 7:416 lid 1 NBW immers geen 
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Art. 3:68 NBW: "Tenzij anders is bepaald( ... )". 
PITLO/DU PERRON, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 246. 
Kritisch ten aanzien van deze eis: KoRTMANN, S.C.J.J., o.c., WP.N.R., 1990, p. 745, 
volgens wie dit leidt tot "onnodige rompslomp". De auteur geeft de voorkeur aan een 
uitdrukkelijke, dus niet noodzakelijk schriftelijke toestemming. In dezelfde zin: VAN 
DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 41, nr. 33. 
Art. 7:416, lid 3 en art. 7:417, lid 2 NBW. 
Volgens ASSER/VAN DER GRINTEN geldt deze bepaling naar analogie voor de gevol
machtigde die geen lasthebber is (Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 1, De verte
genwoordiging, 7° ed., 1990, p. 12, nr. 16). 
Kritisch ten aanzien van dit criterium: KoRTMANN, S.C.J.J., o.c., WP.N.R., 1990, p. 
745: "(h)et potentiële belangenconflict bij Selbsteintritt is geen typisch consumenten
probleem". 
VAN DER GRINTEN, Lastgeving, p. 45, nr. 37. 
AssERIKORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed., 1994, p. 110, nr. 138; CASTERMANS, A.G., in Burgerlijk wetboek. Tekst & commen
taar, 2° ed., 1994, Art. 7:416, aantekening 3, p. 64, met verwijzing. 
Memorie van antwoord I, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 350, nr. 6; in 
dezelfde zin: LINSSEN, J.G.A. en VAN SCHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. - v. 
Lastgeving (Titel 7.7)", Advocatenblad, 1992, p. 291; AssERIKORTMANN, Bijzondere 
overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 110, nr. 138; CAS
TERMANS, A.G., in Burgerlijk wetboek. Tekst & commentaar, 2° ed., 1994, Art. 7:416, 
aantekening 3, p. 64; VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere overeenkomsten, 
(1994), mt. 417, aantekening 4. 
De auteurs verwijzen ook naar: Memorie van antwoord II, Tweede Kamer, 17779, 
nr. 8, p. 6. 
VAN DER GRINTEN, Lastgeving, p. 45, nr. 37; zo ook: VAN NEER-VAN DEN BROEK, in 
Bijzondere overeenkomsten, ( 1994), art. 417, aantekening 4. 



bepaling van dwingend recht.807 Overigens kan de overeenkomst ook een 
strengere regel formuleren, door bv. de "Selbsteintritt" geheel te verbieden 
(dus: door de wettelijke uitzondering buiten spel te zetten). 

181. Naar Italiaans recht kan de vertegenwoordigde toestemming geven om 
het contract waarbij zich het belangenconflict voordoet te sluiten. M.b.t. het 
contracteren met zichzelf en het dienen van twee heren bepaalt de wet uitdruk
kelijk dat de vertegenwoordigde een specifieke toelating kan geven.808 De toe
lating dient uitdrukkelijk en specifiek te zijn, d.w.z. ze moet betrekking heb
ben op een welbepaalde transactie of concreet aangeduide transacties.809 De 
toelating moet vooraf worden gegeven.810 Het is de bedoeling dat de inhoud 
van het contract, de voorwaarden of clausules bepaald zijn op een wijze die de 
bescherming van de vertegenwoordigde verzekert.811 

Dezelfde uitzondering wordt erkend voor de andere vormen van belangencon
flicten tussen de vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde.812 

De Italiaanse rechtsleer neemt aan dat dergelijke toelating te beschouwen is 
als een "autorizzazione integrativa" en niet als een "autorizzazione rappresen
tativa", omdat de betrokkene in beginsel reeds over vertegenwoordigingsbe
voegdheid beschikt.813 Wellicht mag deze kwalificatie als "aanvullende mach-
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VAN DER GRINTEN, Lastgeving, 1993, p. 39, nr. 31 en p. 40, nr. 32; CASTERMANS, A.G., 
in Burgerlijk wetboek. Tekst & commentaar, 2° ed., 1994, Art. 7:416, aantekening 1, 
p. 64. 
Om die reden werd de in het oorspronkelijke ontwerp opgenomen zinsnede "tenzij 
anders is bepaald" geschrapt (Memorie van toelichting, in Parlementaire Geschiedenis 
Boek 7, 1991, p. 345, nr. 1). 
Art. 1395 Codice civile: "( ... ) a meno che il rappresentato Jo abbia autorizzato specifi
camente ( ... )". 
In dezelfde zin: art. 37 van het ontwerp van Frans-Italiaanse eenvormige wet betreffen
de het contract, zie: VIFOREANU, P.C., Contribution à l'étude du contrat dans Ie Projet 
Franco-ltalien et en droit comparé. Formations et éléments du contrat, Parijs, Duche
min, 1932, p. 510 e.v., nr. 143. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 212, 
nr. 3. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 212, 
nr. 3. 
Hierin is precies de "autorizzazione" te onderscheiden van de "approvazione", die ach
teraf wordt verleend (AURICCHIO, A., Enciclopedia del diritto, IV, v0 Autorizzazione 
(dir.priv.), 1959, p. 503, nr. 2; CARRARO, L., Enciclopedia del diritto, II, v0 Approvazio
ne (dir.civ.), p. 852, nr. !). 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 212-213, 
nr. 3; ZACCARIA, A., in Cian/Trabucchi Commentario breve del Codice civile, 4° ed., 
1992,art.1395,nr.II/4,p.1118. 
ZACCARIA, A., in Cian/Trabucchi Commentario breve al Codice civile, 1989, art. 1394, 
nr. 1/3, p. 1146. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 213, 
nr. 3; AURICCHIO, A., Enciclopedia del diritto, IV, v0 Autorizzazione (dir.priv.), 1959, 
p. 504, nr. 3, sub 5. 
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tiging"814 worden begrepen als een uitbreiding van de bevoegdheid van de 
vertegenwoordiger.815 De toelating neemt een beperking weg die bij de wet op 
de bevoegdheidsuitoefening is gesteld.816 

182. De Portugese wet bepaalt op vergelijkbare wijze dat de specifieke toe
stemming van de vertegenwoordigde een uitzondering vormt op het verbod 
om met zichzelf te contracteren.817 

BESLUIT 

183. Mede op grond van de rechtsvergelijkende analyse kan worden besloten 
dat de vertegenwoordigde aan de vertegenwoordiger toelating kan geven om 
met zichzelf te contracteren.818 Aldus verleent de vertegenwoordigde aan de 
vertegenwoordiger de bevoegdheid om, eventueel, met zichzelf te contracte
ren. 819 
Vereist is dat op voorhand gegeven toelating specifiek is, d.w.z. betrekking 
heeft op een welbepaalde transactie of een concreet aangeduide soort transac
ties. In beginsel dient een uitdrukkelijke toelating te worden gegeven, doch 
onder omstandigheden zal ook een stilzwijgende toelating kunnen worden 
aanvaard. 
Ook het verlenen van een goedkeuring naderhand kan worden aanvaard, 
omdat daarbij in beginsel meer garanties voor een effectieve bescherming van 
de opdrachtgever aanwezig zijn. Zulks veronderstelt evenwel dat de vertegen
woordigde met kennis van zaken goedkeuring verleent, wat impliceert dat de 
vertegenwoordigde een volledige openheid van zaken aan de dag dient te leg
gen.820 
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De term "autorizzazione integrativa" wordt gebruikt om een onderscheid te maken ten 
opzichte van de zgn. "autorizzazione costitutiva", waarbij een bevoegdheid om te 
beschikken of in te werken op andermans ve1mogen wordt tot stand gebracht (cfr. de 
"Ermächtigung" bedoeld in § 185 van het Duitse BGB; zie: AURICCHIO, A" Enciclope
dia del diritto, IV, v0 Autoriz.wzione (dir.priv.), 1959, p. 504-506, nrs. 3 en 4). 
Cfr. ZACCARIA, A" in Cian/Trabucchi Commentario breve del Codice civile, 4° ed" 
1992, art. 1395, nr. 11/3, p. 1118, die dit inderdaad verstaat "nel senso che amplia i 
poteri del rappresentante''. 
AURICCHIO, A., Enciclopedia del diritto, IV, v0 Autorizzazione (dir.priv.), 1959, p. 504, 
nr. 3, sub 5. 
Art. 261 Código Civil: "(".) a näo ser que o representado tenha especificadamente con
sentido na celebraçäo". 
Cfr. Gent, 18 mei 1876, Pas., 1877, II, 15: "aucune loi ne défend aux parties de déroger 
à cette disposition (=art. 1596 B.W., Ph.E.) par une convention contraire". 
FLATIET, G., Les contrats pour Ie compte d'autrui, 1950, p. 130, nr. 101. 
Naar Belgisch recht zal zulke goedkeuring niet of moeilijk te onderscheiden zijn van 
de bekrachtiging. 



6. Sanctie 

184. Naar Duits recht is de rechtshandeling gesteld in strijd met het voor
schrift van § 181 niet absoluut ongeldig: zij is "schwebend unwirksam". Dit 
betekent dat de rechtshandeling bestaat, maar (voorlopig) geen uitwerking ver
krjgt, geen rechtsgevolgen sorteert. De rechtshandeling kan alsnog uitwerking 
verkrijgen, indien zij naderhand door de vertegenwoordigde wordt goedge
keurd ("nachträgliche Genehmigung").821 Deze sanctie blijkt beter dan de nie
tigheidssanctie aan te sluiten bij het doel van de wetsbepaling ("Normzweck") 
dat erin bestaat de vertegenwoordigde te beschermen: het komt hem toe te 
beoordelen of hij de rechtshandeling goedkeurt.822 

Deze "schwebende Unwirksamkeit" is te onderscheiden van de relatieve nie
tigheid naar Belgisch recht: de "(relativ) schwebend unwirksame" rechtshan
deling sorteert geen rechtsgevolgen tot de beschermde persoon zijn goedkeu
ring verleent; de relatief nietige rechtshandeling sorteert wel rechtsgevolgen 
tot de beschermde persoon blijk geeft van zijn afkeuring en de nietigverkla
ring bekomt.823 

185. In het Anglo-Amerikaanse recht heeft de overtreding van het verbod 
van "self-dealing" tot gevolg dat de transactie vernietigbaar is, op vordering 
van een "beneficiary" ("trust") of van de "principal" ("agency").824 Ook scha-

821 

822 

823 

824 

RG, 27 september 1924, RGZ, 108, 1924, 406, geciteerd door RosENTHAL, H., KAMNIT
ZER, B. en BOHNENBERG, H., 15° ed., 1965, Anh. § 181, Nr. 531; WOLF, E., Al/gemeiner 
Teil des bürgerlü:hen Rechts. Lehrbuch, 2° ed., 1976, 456. 
Dezelfde regel wordt in § 177 Abs. 1 BGB geformuleerd m.b.t. overeenkomsten geslo
ten door een vertegenwoordiger zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
HüBNER vindt dat nog een stap verder moet worden gezet. Volgens hem zou het dog
matisch juister zijn dat enkel de vertegenwoordigde zich op de "Unwirsamkeit" zou 
kunnen beroepen, d.i. "relative Unwirksamkeit" (o.c., 104 e.v.). Hij wil die mogelijk
heid ontzeggen aan de vertegenwoordiger en aan diens schuldeisers. Het bezwaar dat 
dan ook vennootschapsschuldeisers (ruimer: de schuldeisers van de vertegenwoordig
de) zich niet langer op de "Unwirksamkeit" zouden kunnen beroepen, wimpelt hij af 
door te stellen dat § 181 BGB niet tot doel heeft schuldeisers te beschermen (o.c., 105). 
Na de wetgevende interventie in de GmbH-Novelle 1980 is dit laatste echter niet meer 
zo zeker: het is duidelijk om redenen van schuldeisersbescherming dat § 35 Abs. 4 
GmbHG § 181 BGB toepasselijk verklaart op de enige zaakvoerder - enige vennoot 
(cfr. EKKENGA, J., "Insichgeschäfte geschäfsführender Organe im Aktien- und GmbH
recht unter besonderer Berücksichtigung der Einmann-Gesellschaft", AG, 1985, (40), 
42 e.v.). 
Opgemerkt mag worden dat HüBNER de vraag stelt of een relatieve nietigheid ("An
fechtungsrecht") niet doeltreffender zou zijn. Hij heeft daarbij echter "das systemati
sche Bedenken, daB das BGB die Anfechtung im wesentlichen nur bei Willensmängeln 
bzw. Abweichungen zwischen Wille und Erklärung kennt" en "(u)m einen solchen 
Mangel handelt es sich aber bei§ 181 BOB nicht" (o.c., 106). 
"Trust": RIDDALL, J.G., The Law o.fTrusts, 4° ed., 1992, p. 335. 
"Agency": MECHEMIMECHEM, Outlines of the Law of Agency, 4° ed., 1952, § 507, 
p. 350-351; SEAVEY, W.A., Handbook of the Law of Agency, 1964, § 149, p. 245; REY
NOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 1985, p. 170. 
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devergoeding en voordeelsafdracht behoren tot de mogelijke sancties.825 De 
bedoeling van de sancties reikt verder dan het concrete geval: door strenge 
sancties op te leggen beoogt men een afschrikkend en de naleving van de regel 
bevorderend effect. 826 De "beneficiary" of de "principal" kan echter ook de 
transactie bevestigen ("affirmation")827, mits dit geschiedt met kennis van 
zaken.828 

In geval van "dual agency" kan elk van beide "principals" de nietigheid van 
de transactie vorderen -op voorwaarde dat hij niet op de hoogte was van de 
"dual agency" - of de transactie bevestigen en de "agent" aansprakelijk 
stellen.829 De "principal" kan de transactie die in overtreding van het verbod 
van "self-dealing" is aangegaan ook bekrachtigen, mits dit met kennis van 
zaken geschiedt ("ratification").830 De bekrachtiging houdt in dat een rechts
handeling waarvoor de "agent" bij het aangaan onbevoegd was nadien door de 
"principal" wordt behandeld alsof hij daartoe op voorhand machtiging had 

825 

826 

827 

828 

829 

830 
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MECHEMIMECHEM, Outlines of the Law of Agency, 4° ed., 195Z, § 509, p. 35Z: REY
NOLDS, F.M.B., Bowstead on Agency, 15° ed., 1985, p. 170. Zie m.b.t. de laatstgenoem
de sanctie ook: HAYTON, D., "Constructive Trusts: Is the Remedying of Unjust Enrich
ment a Satisfactory Approach?", in Equity, Fiduciaries and Trusts, YoUDAN, T.G. (ed.), 
Toronto, Carswell, 1989, (205), p. ZZI-ZZ6. 
Voor een overzicht van mogelijke "remedies", zie: SEAVEY, W.A., Handbook <1{ the 
Law of Agency, 1964, § 155, p. Z5Z-Z56; RIDDALL, J.G., The Law of Trusts, 4° ed., 
l 99Z, p. 350 e.v.; 80GERT/80GERT, The Law of Trusts and Trustees, Z0 ed., 1993, § 
543(V), p. 441 e.v. 
Omtrent een aantal problemen, wanneer het door de "fiduciary" behaalde voordeel 
inmiddels is geïnvesteerd in een ander goed ("traceable product"), zie o.m.: HAYTON, 
D., "Developing the Law of Trusts for the Twenty-First Century", 106 Law Quarterly 
Review, 1990, (87), p. 98-103. 
BOGERT/BoGERT, The Law of Trusts and Trustees, Z0 ed., 1993, § 543, p. Z47-Z48. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met de flexibiliteit waarover de rechtban
ken bij de toepassing van de regels van "Equity" beschikken, o.m. op het vlak van de 
aanpassing van de sanctie aan de aard en de ernst van de inbreuk en de gevolgen ervan 
voor de "beneficiaries" en de "trustee" (BOGERT/BOGERT, o.c.,§ 543(V), p. 441). 
BOGERT, G.T., Trusts, 6° ed., 1987, § 95, p. 343; The Digest, vol. l(Z), 1991, v0 

Agency, nr. Zl46, p. Z69; SCOTTIFRATCHER, The Law <!{Trusts, 4° ed., ] 987, vol. JI/A, § 
170.Z, p. 3Z3. 
The Digest, vol. l(Z), 1991, v0 Agency, nrs. Zl83-Zl84, p. Z74; PETTIT, Ph.H., Equity 
and the Law o{Trusts, 6° ed., 1989, p. 380. 
Over deze en andere voorwaarden voor een geldige "confirmation", zie: MOWBRAY, 
W.J., Lewin on Trusts, 16° ed., 1964, p. 705-706. 
Restatement, Agency 2d, § 391, comment g, p. Zl4; TIFFANYIPOWELL, Handbook of the 
Law of Principal and Agent, Z0 ed., l 9Z4, § 146, p. 390. 
TIFFANY/POWELL, Handbook <if the Law of Principal and Agent, Z0 ed., l 9Z4, § 146, p. 
390. 
Bekrachtiging veronderstelt steeds "full knowledge": The Digest, vol. l(Z), v0 Agency, 
nrs. 1800 e.v., p. ZZ9-Z30. 



verleend831 : "omnis ratihabitio retrotrahitur et mandato priori aequiparatur".832 

De "agent" wordt bevrijd van aansprakelijkheid tegenover de "principal" 
wegens bevoegdheidsoverschrijding.833 

186. Naar Nederlands recht wordt meestal aangenomen dat het onbevoegd 
als wederpartij optreden ("Selbsteintritt") onbevoegde vertegenwoordiging 
betekent. Volgens de parlementaire voorbereiding wordt dit gesanctioneerd 
met vernietigbaarheid van de rechtshandeling (cfr. art. 3:40, lid 2 NBW).834 

Nochtans wordt in vooraanstaande rechtsleer veelal aangenomen dat de 
rechtshandeling nietig is, wegens het ontbreken van de bevoegdheid.835 M.b.t. 
de eis dat de toestemming vanwege een particulier schriftelijk zou worden 
verleend, bepaalt de wet dat de sanctie bestaat in de vernietigbaarheid. 836 

Overeenkomstig art. 3:69 NBW kan de rechtshandeling door de lastgever wor
den bekrachtigd.837 Vermits de lasthebber wist of behoorde te weten dat hij 

X32 

X34 

X36 

X37 

ADAMS, J.N., Halsbury'.ç Laws of Eng/and, 1/2, v0 AgenLy, 4° ed., 1990, § 72, p. 53; 
The Digest, vol. 1(2), v0 Agency, nr. 1964, p. 246. 
ADAMS, J.N., Halsbury'.ç Laws of Eng/and, 1/2, v0 Agency, 4° ed., 1990, § 84, p. 61; 
FURMSTON, M.P., Cheshire, F(foot and Furmston '.ç Law of Contract, 11° ed., Londen, 
Butterworths, 1986, p. 461. 
ADAMS, J.N., Halsbury'.ç Laws of Eng/and, 1/2, v0 Agency, 4° ed., 1990, § 84, p. 61; 
The Digest, vol. 1(2), v0 Agency, nr. 1973, p. 247. 
Memorie van toelichting, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 346. In die 
zin ook: VELDHUIS, A.M., o.c., Kwartaalbericht Nieuw BW, 1984/4, p. 133 en 134; 
LINSSEN, J.G.A. en VAN SCHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. - v. Lastgeving 
(Titel 7.7)", Advocatenblad, 1992, p. 291; VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., o.c., 
in Compendium Bijzondere Overeenkomsten, 7° ed., 1993, p. 317, nr. 14b; CASTER
MANS, A.G., in Burgerlijk wetboek. Tekst & commentaar, 2° ed., 1994, A1t. 7:416, aan
tekening 2, p. 64; VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere overeenkomsten, (1994), 
art. 416, aantekening 2. 
VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 39, nr. 31; AssERIKORTMANN, Bijzon
dere overeenkomsten, III, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 111, nr. 139. 
Zie voor een afweging van beide standpunten: PITLO/Du PERRON, VI, Bijzondere over
eenkomsten, 9° ed., 1995, p. 246-247, die uiteindelijk het verschil in deze context tus
sen nietigheid en vernietigbaarheid relativeren. 
Art. 7:416, lid 3 en mt. 7:417, lid 2 NBW. 
De wettelijk regeling m.b.t. vernietiging van rechtshandelingen is opgenompen in art. 
3:49-53 NBW. 
AssERICOEHORST, Bijzondere overeenkomsten, !II, Overeenkomst van opdracht, 6° ed., 
1988, p. 106, nr. 144; ASSER/VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 
1, De vertegenwoordiging, 7° ed., 1990, nr. 83; VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 
1993, p. 39, nr. 31; AssERIKORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, !II, Overeenkomst 
van opdracht, 7° ed., 1994, p. 111, nr. 140; VAN NEER-VAN DEN BROEK, in Bijzondere 
overeenkomsten, ( 1994), art. 416, aantekening 2. 
Zie over de bekrachtiging ook: ASSER/VAN DER GRINTEN, De vertegenwoordiging, 7° ed., 
1990, p. 74-81, nrs. 83-91; ZWITSER, R., "De perikelen rond onbevoegde vertegenwoordi
ging voor bekrachtiging (art. 3.3.8, lid 3 NBW)", Kwartaalbericht Nieuw BW, 1986/1, p. 
1-4; HIJMA, J., "Rechtshandelingen en volmacht (titels 3.2 en 3.3) in het Nieuw BW anno 
1989", Kwartaalbericht Nieuw BW, 1989/4, (105), p. 114, nr. 28; LINSSEN, J.G.A. en VAN 
ScHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. - IV. Volmacht (Titel 3.3)", Advocatenblad, 
1992, (254), p. 255; AKVELD, J.E.M., "Privaatrechtelijke vertegenwoordiging", in Hoofd
stukken Handelsrecht, 2° ed., Deventer, Kluwer, 1993, (9), p. 23-24, nr. 31. 
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onbevoegd handelde, wordt aangenomen dat hij de bekrachtiging niet kan ver
hinderen (cfr. art. 3:69 lid 3 NBW).838 

Daarnaast kan de lasthebber of gevolmachtigde ook aansprakelijk zijn voor 
schade die hij aan de last- resp. volmachtgever heeft toegebracht. 
Bovendien kan de vertegenwoordiger zijn aanspraak op loon verliezen, bij het 
onbevoegd optreden als wederpartij, terwijl hij die aanspraak wel behoudt 
indien hij bevoegd is opgetreden.839 M.b.t. het dienen van twee heren stelt de 
wet duidelijk dat de lasthebber geen recht op loon heeft, indien hij in strijd 
met de wettelijke regeling handelt. 840 M.b.t. het optreden als wederpartij is dit 
punt niet uitdrukkelijk geregeld. De wet bepaalt slechts dat de lasthebber die 
in overeenstemming met de wettelijke regeling als wederpartij optreedt, zijn 
recht op loon behoudt.841 De restrictie dat de lasthebber moet hebben gehan
deld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, ontbrak in het voor
ontwerp en wordt mede daardoor in vraag gesteld. Volgens VAN DER GRINTEN 
zou de lasthebber ook aanspraak kunnen maken op loon, indien de lastgever 
de rechtshandeling bekrachtigt of eenvoudigweg niet vernietigt. Determine
rend zou zijn de vraag of de lasthebber door de rechtshandeling gebonden is: 
zo ja, dan zou de lasthebber recht hebben op loon.842 Volgens CASTERMANS 
zou de lastgever, indien hij de wegens ontoelaatbare Selbsteintritt vernietigba
re rechtshandeling laat bestaan, wellicht ertoe bevoegd zijn "de betaling van 
het loon gedeeltelijk op te schorten of eventueel te verrekenen met de vorde
ring tot schadevergoeding wegens wanprestatie". 843 KüRTMANN stelt onom-

838 

839 

840 

841 
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VAN DER GRINTEN, Lastgeving, p. 39, nr. 31; ASSER/KORTMANN, Bijzondere overeen
komsten, 111, Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 111, nr. 140; PITLO/ou PER
RON, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 246-247. 
Art. 7:416, lid 4 NBW. 
Art. 417, lid 3 NBW. 
Art. 7:416 lid 4 NBW. 
Kritisch: BRUNNER, C.J.H., o.c., WP.N.R., 1974, nr. 5286, p. 805, op de grond dat de 
lasthebber veeleer zijn eigen belang zou hebben nagestreefd dan dat van de lastgever. 
Volgens de auteur diende het recht op loon slechts behouden te blijven indien zulks in 
de sector gebruikelijk is. Deze argumentering werd tijdens de parlementaire voorberei
ding verworpen, waarbij o.m. werd overwogen dat de lastgever zijn toestemming zou 
kunnen afhankelijk stellen van een nadere afspraak over het recht op loon van de last
hebber (Memorie van antwoord II, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 
347, nr. 2). 
VAN DER GRINTEN, Lastgeving, p. 41-42, nr. 34; in dezelfde zin ook: VAN NEER-VAN 
DEN BROEK, J.M.H.P., o.c., in Compendium Bijzondere Overeenkomsten, 1993, p. 318, 
nr. 14 c. 
Vgl. PITLO/Du PERRON, VI, Bijzondere overeenkomsten, 9° ed., 1995, p. 248, die als 
criterium stellen de vraag of de lasthebber een verwijt te maken valt: zo dit niet het 
geval is, dan zou hij een aanspraak op loon behouden. In het andere geval, zou hij die 
aanspraak verliezen. 
CASTERMANS, A.G., "Lastgeving. Algemene opmerkingen", in Nieuw burgerlijk wet
boek. Tekst en commentaar, NIEUWENHUIS, J.H., STOLKER, C.J.J.M. en VALK, W.L. 
(ed.), Deventer, Kluwer, 1990, p. 791, nr. 4; CASTERMANS, A.G., in Burgerlijk wetboek. 
Tekst & commentaar, De tekst van de Boeken 7 en 8 voorzien van commentaar, NIEU
WENHUIS, J.H" STOLKER, C.J.J.M. en VALK, W.L. (ed.), 2° ed., Deventer, Kluwer, 1994, 
Art. 416, aantekening 4, p. 64. 



wonden dat, zoals uit de letter van de wettekst volgt, de lasthebber geen recht 
heeft op loon, vermits hij niet heeft gehandeld in overeenstemming met de 
wettelijke voorschriften. Onder omstandigheden zou de derogerende werking 
van de redelijkheid en billijkheid een afwijking kunnen verantwoorden, met 
name indien het niet-toekennen van het bedongen loon in het concrete geval 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.844 

Het dienen van twee heren in strijd met de wettelijke voorschriften betekent 
wanprestatie, doch tast de geldigheid van de rechtshandeling niet aan.845 De 
lasthebber verliest echter zijn aanspraak op loon, die hij normaal wel 
behoudt846, en kan bovendien aansprakelijk worden gesteld voor de door de 
lastgever geleden schade847, telkens ten aanzien van de lasthebber(s) jegens 
wie hij de wanprestatie heeft gepleegd. 
Sommige auteurs stellen dat de lasthebber op grond van art. 6: 104 NBW kan 
worden verplicht tot afgifte van het integrale voordeel dat hij door zijn wan
prestatie heeft verworven en dat daaronder ook kan vallen het loon verworven 
van de lastgever jegens wie de lasthebber geen wanprestatie heeft gepleegd. 848 

Dezelfde sanctie geldt ten aanzien van overtredingen van de regeling inzake 
andere vormen van belangenverstrengeling.849 

844 

84:1 

846 

847 

848 

849 

AssER/KORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, II!, Overeenkomst van opdracht, 7° 
ed., 1994, p. 112, nr. 141. 
VELDHUIS, A.M., o.c., Kwartaalbericht Nieuw BW, 1984/4, p. 134; LINSSEN, J.G.A. en 
VAN SCHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. V. Lastgeving (Titel 7.7)", Advocaten
blad, 1992, p. 291; VAN DER GRINTEN, W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 43, nr. 35; VAN 
NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., o.c., in Compendium Bijzondere Overeenkomsten, 7° 
ed., 1993, p. 318-319, nr. 15c end; AssERIKORTMANN, Bijzondere overeenkomsten, III, 
Overeenkomst van opdracht, 7° ed., 1994, p. 113, nr. 142; CASTERMANS, A.G., in Bur
gerlijk wetboek. Tekst & commentaar, 2° ed., 1994, Art. 7:417, aantekening 2-3, p. 65; 
VAN NEER-VAN DEN BROEK, J.M.H.P., in Bijzondere overeenkomsten, (1994), art. 417, 
aantekeningen 2 en 3. 
Cfr. ook Toelichting Meijers, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 348; 
Memorie van toelichting, in Parlementaire Geschiedenis Boek 7, 1991, p. 348-349. 
In beginsel verliest de lasthebber door twee heren te dienen niet zijn aanspraak op loon. 
Dit is anders in het door art. 7:417, lid 4 NBW beoogde geval. Wanneer de lasthebber 
voor twee heren handelt bij een koop of huur en één van de twee heren een "consu
ment" is, d.w.z. een persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf han
delt, heeft de lasthebber geen aanspraak op loon tegen de koper resp. de huurder (kri
tisch: VAN DER GRINTEN, Lastgeving, 1993, p. 45, nr. 38). 
Volgens de letter van de wet verliest de lasthebber zijn aanspraak op loon jegens de koper 
of de huurder, ongeacht of deze de "consument" is en niet jegens de verkoper of verhuur
der, ongeacht of deze in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf handelt (cfr. VAN NEER
VAN DEN BROEK, in Bijzondere overeenkomsten, (1994), art. 417, aantekening 5). 
A1t. 7:417, lid 3 NBW. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de lastgever worden 
afgeweken. 
Deze sanctie (dus niet: vernietigbaarheid) geldt ook wanneer de bij lastgeving buiten 
beroep of bedrijf vereiste schriftelijke toestemming ontbreekt (VAN DER GRINTEN, 
W.C.L., Lastgeving, 1993, p. 44, nr. 36). 
LINSSEN, J.G.A. en VAN SCHAICK, A.C., "Van nieuw BW naar BW. - V. Lastgeving 
(Titel 7.7)", Advocatenblad, 1992, p. 291. 
Art. 7:418, lid 2 NBW. 
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187. In het Italiaanse recht bestaat de sanctie op het sluiten van een overeen
komst waarbij de vertegenwoordiger een belangenconflict heeft, als wederpar
tij optreedt of twee heren dient, in de vernietigbaarheid ("annullabilità") van 
de overeenkomst, op vraag van de vertegenwoordigde (of één van hen indien 
het gaat om dienen van twee heren).850-851 Daartoe volstaat het enkele bestaan 
van de objectieve situatie van belangenconflict, zonder dat het bewijs moet 
worden geleverd dat de vertegenwoordiger misbruik zou hebben gepleegd, 
zijn eigen belangen zou hebben bevoordeeld en die van de vertegenwoordigde 
zou hebben benadeeld. 852 De eventuele nietigverklaring is constitutief; zolang 
de overeenkomst niet is nietigverklaard, bestaat zij geldig en kan zij worden 
uitgevoerd. 853 Het contract kan door de vertegenwoordigde worden geva
lideerd ("convalida"). 854 

Wat het in art. 1394 Codice civile beoogde geval betreft, vereist de wet dat de 
derde (wederpartij) kennis had van het belangenconflict of dat het belangen
conflict (her)kenbaar was.855 

188. Tenslotte bepaalt ook de Portugese wetgeving dat de rechtshandeling die 
de vertegenwoordiger met zichzelf aangaat vernietigbaar ("anulável") is. 
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Art. 1394 en 1395 Codice civile; GALGANO, F., Diritto privato, 4° ed., 1987, p. 294; 7° 
ed., 1992, p. 294; MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 
1962, p. 211-212, nr. 2; NATOLI, U., Enciclopedia del diritto, XXXVIII, v0 Rappresen
tanza (dir.priv.), 1987, p. 467, nr. 6; TüRRENTE, A. en SCHLESINGER, P., Manuale di 
diritto privato, 12° ed., 1985, § 129, p. 235-236. 
MESSINEO staat kritisch tegenover de door de wetgever bepaalde sanctie. Ervan uit
gaand dat het contracteren met zichzelf een geval van handelen zonder vertegenwoor
digingsbevoegdheid is (of met misbruik van de bevoegdheid), zou volgens de auteur de 
"inefficacia" (onwerkzaamheid) de gepaste sanctie vormen. De rechtshandeling zou 
dan vatbaar zijn voor bekrachtiging ("ratifica") i.p.v. validering ("convalida") (MESSI
NEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 215, nr. 6). 
GALGANO, F., Diritto privato, 4° ed., 1987, p. 294; 7° ed., 1992, p. 294; TORRENTE, A. 
en SCHLESINGER, P., Manuale di diritto privato, 12° ed., 1985, § 129, p. 235-236. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 211, nr. 
2. 
MESSINEO, F., Enciclopedia del diritto, X, v° Contratto con se stesso, 1962, p. 212, nr. 
2. 
Art. 37 van het ontwerp van Frans-Italiaanse eenvormige wet betreffende het contract 
voorzag in de mogelijkheid voor de vertegenwoordiger om het contract te bekrachti
gen, zie: VIFOREANU, P.C., Contribution à l'étude du contrat dans Le Projet Franco-lta
lien et en droit comparé. Formations et éléments du contrat, Parijs, Duchemin, 1932, 
p. 510 e.v., nr. 143. 
Art. 1394 Codice civile: "( ... ) se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo"; 
ZACCAR!A, A., in Commentario breve al Codice civile, C!AN, G. en TRABUCCHI, A., 
Padova, Cedam, 1989, art. 1394, nr. II, p. 1146. 



BESLUIT 

189. Indien men aanvaardt, dat de algemene regel grenzen stelt aan de 
bevoegdheid van de vertegenwoordiger, dan zal overtreding van de regel lei
den tot een onbevoegd gestelde rechtshandeling. Het gevolg daarvan is dat de 
vertegenwoordigde in beginsei856 niet gebonden is.857 Hij kan evenwel de 
onbevoegd gestelde rechtshandeling bekrachtigen (art. 1998 B.W.), waardoor 
hij, met retroactieve werking, verklaart toch gebonden te (willen) zijn.858 

Weliswaar gaat deze stelling in tegen de zienswijze van het Hof van Cassatie in 
het geciteerde arrest van 7 december 1978.859 Inderdaad, één van de weinige 
vragen die door het Hof werden beantwoord, heeft betrekking op de sanctie. De 
overtreding van het algemeen rechtsbeginsel dat de lasthebber verbiedt als 
wederpartij op te treden, zou worden gesanctioneerd met een relatieve nietig
heid860, vatbaar voor bevestiging door de beschermde persoon. Dit was ook de 
opvatting van DE PAGE .861 Zulks veronderstelt echter dat het verbod wordt 
beschouwd als een onbekwaamheidsregeling, wat moeilijk verenigbaar is met 
het uitzonderingskarakter van de onbekwaamheden. Dit nadeel kan worden ver
meden door het verbod als een onbevoegdheidsregeling te beschouwen, doch in 
dat geval bestaat de sanctie in niet-gebondenheid behoudens bekrachtiging. 
Deze oplossing is ook correcter, meer in overeenstemming met de (veronder
stelde) wil van de partijen en meer aangepast aan de vertegenwoordigingsfiguur. 
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De vertegenwoordigde is eveneens verbonden ten aanzien van een derde die zich te 
goeder trouw kan beroepen op een aan de vertegenwoordigde toe te rekenen schijn van 
ve1tegenwoordigingsbevoegdheid (Cass., 20 juni 1988, T.R. V., 1988, met noot P. CAL
LENS en S. SmNS, "Schijnvertegenwoordiging: een keerpunt!"; R.W., 1989-90, 1425, 
met noot A. VAN ÜEVELEN, "De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden 
van de verbondenheid van de lastgever bij een schijnmandaat"; J.T., 1989, 547, met 
noot P.A. Foriers, "L'apparence, source autonome d'obligations ou application du prin
cipe général de l'exécution de bonne foi. Apropos de l'arêt de la Cour de Cassation du 
20 juin 1988", R.C.J.B., 1991, 45, met noot R. KRUITHOF, "La théorie de l'apparence 
dans une nouvelle phase"). 
Art. 1998 B.W.; PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, p. 54 e.v., nrs. 67 
e.v., vooral p. 61, nr. 80; BADR, G.M., o.c., 30 Am.J.Comp.L., 1982, p. 259. 
PETEL, Ph., Les obligations du mandataire, 1988, p. 63 e.v., nrs. 86 e.v.; BADR, G.M., 
o.c., 30 Am.J.Comp.L., 1982, p. 259-260. 
Meer algemeen, zie: DEMOGUE, R., Traité des obligations, l, 1923, p. 205 e.v., nrs. 118 
e.v.; DE PAGE, Traité, V, p. 442-443, nr. 446; PLANIOLIRIPERT/ESMEIN, Traité, 2° ed., 
VI, 1952, p. 71-72, nr. 64; PAULUS/BOES, A.P.R., v0 Lastgeving, p. 139, nr. 246 en p. 
140, nr. 250; JAUW, K.H., Lastgeving, machtiging en volmacht, Brussel, Larcier, 1938, 
p. 155; ASSER/VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, De vertegen
woordiging, 7° ed., 1990, p. 74, nr. 83. 
Over het onderscheid tussen bekrachtiging ("ratification") en bevestiging ("confirma
tion"), zie: DEMOGUE, R., Traité des obligations, l, 1923, p. 205, nr. 118; DE PAGE, 
Traité, II, 3° ed., 1964, p. 763, nr. 793; m.b.t. dit laatste begrip, zie o.m.: RENARD, C. en 
VIEUJEAN, E., "Nullité, inexistence et annulabilité en Droit civil Beige", Ann. Fac. Dr. 
Liège, 1962, (243), p. 289-292; BASTIAEN, v. en THOREAU, G., "Les nullités en droit 
civil", in Les nullités en droit beige. Sanction du vice et conséquences, Luik, Jeune 
Barreau de Liège, 1991, (9), p. 83-89. 
Arr. Cass., 1978-79, 407; Pas., 1979, 1, 408. Zie supra, nrs. 128 en 129. 
Ibid. 
DE PAGE/DEKKERS, Traité, V, 2° ed., 1975, p. 412, nr. 412. 
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Bovendien is voor deze oplossing steun te vinden in verscheidene andere rechts
stelsels. Zoals hoger aangehaald, wordt in verscheidene landen aangenomen dat 
het verbod de vertegenwoordiger onbevoegd maakt. Wat de sanctie betreft is 
steun te vinden in het Duitse recht, waar de rechtshandeling gesteld in strijd met 
het verbod neergelegd in § 181 BGB, wordt beschouwd als "schwebend 
unwirksam", alsook in vooraanstaande Nederlandse en Italiaanse rechtsleer. 

190. Daarnaast kan het onbevoegd handelen worden gesanctioneerd met loon
verlies (in beginsel) en/of aansprakelijkheid (indien schade werd veroorzaakt). 
Een geschikte sanctieregeling vormt de vordering tot voordeelsafdracht. Naar 
Belgisch recht kan men deze vordering wellicht het dichtst benaderen door de 
gedwongen uitvoering in natura te vorderen, indien zulks mogelijk is: bv. bij 
de lastgevingsovereenkomst. Zoniet, kan men zich afvragen of zulke vorde
ring de lege tata, bij ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag, zou 
kunnen worden gebaseerd op de loyaliteitsplicht van de vertegenwoordiger, in 
combinatie met de aansprakelijkheid voor de gederfde winst, door te stellen 
dat de loyaliteitsplicht met zich meebrengt dat de vertegenwoordiger ervoor 
had moeten zorgen dat het voordeel dat hij zelf heeft behaald, toekwam aan de 
vertegenwoordigde. 

7. Bewijslast 

191. In het Anglo-Amerikaanse recht wordt m.b.t. "self-dealing"-transacties 
veelal de bewijslast omgekeerd. De "agent" moet bewijzen dat hij geen mis
bruik heeft gemaakt van zijn positie of van het in hem gestelde vertrouwen, 
dat de transactie te goeder trouw werd aangegaan, dat de contractsvoorwaar
den eerlijk en correct zijn en dat hij volledige informatie heeft verstrekt. 862 

Door aan te nemen dat de sanctie bestaat in de niet-gebondenheid van de ver
tegenwoordigde, omwille van het onbevoegd handelen van de vertegenwoor
diger, wordt een vergelijkbaar resultaat bereikt. 

E. BESLUIT 

192. In dit tweede hoofdstuk werd nader onderzocht de inhoudelijke proble
matiek van het contracteren met zichzelf, nl. de vraag naar de geoorloofdheid 
of rechtsgeldigheid ervan, in het gemeenrechtelijk vertegenwoordigingsrecht. 
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REYNOLDS, F.M.B., Bowstead on Agenly, 15° ed., 1985, p. 167-168, met verwijzing 
naar talrijke rechterlijke beslissingen; SEAVEY, W.A., Handbook of the Law of Agency, 
1964, § 150, p. 246; cfr. MARKESINIS, B.S. en MUNDAY, R.J.C., An Outline of the Law 
(!f Agency, 1979, p. 88; ScorrlFRATCHER, The Law of Trusts, 4° ed., 1987, vol. II/A, § 
170.1, p. 320; The Digest, vol. 1(2), 1991, v0 Agency, nr. 2177, p. 273. 
Zie bv. Gibson v. Jeyes, 9 juli 1801, [1775-1802] All E.R. Rep., (325), p. 329 (L.C.Ct.): 
"( ... ) those who meddle with such transactions, take upon themselves the whole proof 
that the thing is righteous. The circumstances that pass upon such transactions may be 
consistent with honest intentions; bul they are so delicate in nature, that parties must 
not complain of being called on to prove they are so". 



Vastgesteld werd dat ondanks het ontbreken van een algemene regel m.b.t. het 
contracteren met zichzelf in het Burgerlijk Wetboek, door het Hof van Cassa
tie een algemeen rechtsbeginsel werd erkend, dat een verbod inhoudt voor de 
lasthebber om zelf als wederpartij van de lastgever op te treden in de overeen
komst die hij voor de lastgever dient te sluiten. Dit algemene rechtsbeginsel 
wordt afgeleid uit een aantal specifieke wettelijke bepalingen. Een onderzoek 
van deze regelen was aangewezen om een beter begrip te krijgen van de bete
kenis, de inhoud en de draagwijdte van de algemene regel. Omwille van het 
feit dat de bestuurders in de wet als lasthebbers worden aangemerkt en omwil
le van een parallellisme tussen de vertegenwoordiging van een vennootschap 
en de wettelijke vertegenwoordigingsfiguren, werden de specifieke regelen 
inzake conventionele en wettelijke vertegenwoordiging nader onderzocht. 
Nochtans is gebleken dat tussen deze specifieke regelen en het algemeen 
rechtsbeginsel een fundamenteel onderscheid te maken valt. De specifieke 
regelen houden namelijk onbekwaamheden in en worden om die reden, vol
gens de overwegende en wellicht meest correcte opvatting, restrictief geïnter
preteerd. De bekwaamheid is immers de regel, de onbekwaamheid de uitzon
dering. Zulks vormt dan ook een fundamenteel bezwaar om de algemene regel 
als een onbekwaamheidsregeling te kwalificeren. 
Bij voorkeur dient de algemene verbodsregeling te worden beschouwd als een 
onbevoegdheidsregeling. De vertegenwoordiger is, in beginsel, niet bevoegd 
om met zichzelf te contracteren. Doet hij zulks toch, dan is de vertegenwoor
digde niet gebonden, tenzij hij de rechtshandeling bekrachtigt of tenzij hij op 
voorhand specifiek toelating heeft gegeven om als wederpartij op te treden. 
De ratio iuris van de algemene regel bestaat in het voorkomen van een moge
lijk belangenconflict en de daaraan verbonden gevaren voor de belangen van 
de vertegenwoordigde. De invulling van het algemeen rechtsbeginsel en de 
afbakening van het toepassingsgebied dienen in functie van dit onderliggende 
motief te geschieden. Om die reden moeten onder het verbod ook worden 
begrepen een aantal gevallen waarin de vertegenwoordiger niet zelf als weder
partij optreedt, maar toch een vergelijkbaar belangenconflict heeft. Om dezelf
de reden kan worden verantwoord dat een vertegenwoordiger toch als weder
partij mag optreden, indien zulks gebeurt in omstandigheden waarin duidelijk 
en objectief vaststaat dat een belangenconflict uitgesloten is. 
Bij toepassing van deze ratio kan, indien aanvaard wordt dat de algemene 
regel een onbevoegdheid inhoudt, de rechtshandeling namens de vertegen
woordigde door een andere vertegenwoordiger worden aangegaan, op voor
waarde dat deze voldoende onafhankelijk is van de eerste vertegenwoordiger, 
die als wederpartij optreedt. Die onafhankelijkheid impliceert enerzijds dat 
tussen hen in beginsel geen te nauwe band mag bestaan en anderzijds dat de 
vervanger in beginsel niet door de eerste vertegenwoordiger mag worden aan
gesteld. 
Het algemeen rechtsbeginsel verkrijgt aldus een ruim toepassingsgebied, 
zowel wat de types van belangenconflicten betreft, als wat de geviseerde ver
tegenwoordigers en rechtshandelingen betreft. Zulks levert een sterke aanwij
zing op in de richting dat het algemeen rechtsbeginsel ook kan gelden voor de 
organen van een vennootschap. Dit laatste is evenwel een voorlopig besluit dat 
in het tweede deel aan een verder onderzoek wordt onderworpen. 
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HOOFDSTUK III 

HET CONTRACTEREN MET ZICHZELF 
EN DE HANDELSRECHTELIJKE 

VERTEGENWOORDIGING 



A. INLEIDING EN VERANTWOORDING 

193. Strikt genomen zou kunnen worden volstaan met de analyse van de pro
blematiek van het contracteren met zichzelf in het gemeenrechtelijk vertegen
woordigingsrecht. Toch is het om verscheidene redenen verantwoord ook de 
handelsrechtelijke vertegenwoordigingsfiguren in het onderzoek te betrekken. 

In de eerste plaats valt aan te stippen dat de naamloze vennootschap als rechts
vorm openstaat voor vennootschappen die een burgerrechtelijke of een han
delsactiviteit tot doel hebben.863 Een onderzoek naar de regelen die in het han
delsrecht het contracteren met zichzelf betreffen, is vereist omdat niet a priori 
kan worden uitgesloten dat in het handelsverkeer andere regels gelden en dat 
voor de vertegenwoordiging van de handelsvennootschappen eerder bij die 
regels moet worden aangesloten dan bij de beginselen van het burgerlijk recht. 
Daarnaast kan de studie van de problematiek van de belangenconflicten bij de 
handelsrechtelijke tussenpersonen interessante vergelijkingselementen aanrei
ken, die kunnen helpen om de hierboven ondernomen poging tot invulling van 
het algemeen rechtsbeginsel te bevestigen, te corrigeren of te verfijnen. Ten
slotte werd bij het onderzoek van de vraag naar de juridische mogelijkheid om 
met zichzelf te contracteren, vastgesteld dat de problematiek verder reikt dan 
het domein van de eigenlijke vertegenwoordiging.864 De problematiek komt 
met name ook aan de orde bij de zgn. "middellijke" vertegenwoordiging. Men 
kan dan ook vermoeden dat bij de vraag naar de rechtsgeldigheid van het met 
zichzelf contracteren, de problematiek eveneens dit domein bestrijkt. Het pro
totype van de middellijke vertegenwoordigingsfiguren is de commissie-over
eenkomst. Een onderzoek betreffende het contracteren met zichzelf door de 
commissionair en -een bijzondere categorie daarvan- de wisselagent, is dan 
ook ten zeerste verantwoord. Zulks kan ertoe leiden de problematiek van de 
geldigheid van het contract met zichzelf, in een (nog) ruimer verband te plaat
sen. 

B. TOEPASSING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 

§ 1. Heersende opvatting na het Casstie-arrest van 7 december 1978: 
principiële erkenning van het algemeen rechtsbeginsel. Probleem 

194. Het algemeen rechtsbeginsel waarvan het bestaan werd erkend door het 
Hof van Cassatie en dat een vertegenwoordiger (lasthebber) verbiedt tegelijk 
als wederpartij op te treden in de transactie die hij voor de lastgever moet 
sluiten865, geldt in principe eveneens voor de handelsrechtelijke vertegen-

863 

864 

865 

Art. 1, tweede lid Venn.W. (voor de wetswijziging van 13 april 1995: art. 212, eerste 
lid Venn.W.). 
Zie supra, nrs. 49-50 en 51 e.v. 
Cfr. supra nr. 86: Cass" 7 december 1978. 

187 



woordigingsfiguren, zoals de commissionair866, de handelsagent867, de han
delsvertegenwoordiger868, de makelaar869, enz. 

195. Zoals bekend handelen de laatste drie categorieën van handelstussenper
sonen in naam van de principaal, terwijl de commissionair in eigen naam 
(maar voor rekening van de opdrachtgever) optreedt en dus geen (rechtstreek
se, slechts middellijke) vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.870 De rechtst
reekse toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat een vertegenwoordiger 
verbiedt om tegelijk als wederpartij op te treden, indien de respectieve belan
gen tegenstrijdig zijn, is om die reden niet geheel onproblematisch. 

196. Toch doet zich bij het "Selbstkontrahieren" van deze middellijke verte
genwoordigers dezelfde tegenstrijdigheid van belangen voor als bij het 
"Selbstkontrahieren" van een lasthebber. Ook hier vervult de "vertegenwoor
diger" een dubbelrol. Hij bezit tegelijkertijd twee hoedanigheden waaraan 
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Zo wordt in de (recentere) rechtsleer erkend: STUYCK, J., "Handelstussenpersonen", in 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- en Economisch Recht, Deel 1, 
Ondernemingsrecht, vol. B, VAN GERVEN, W., Cousv, H. en STUYCK, J. (ed.), 3° ed., 
Gent, Story, 1989, (437), p. 458, nr. 436; FoRIERS, P.A., "Le droit commun des intermé
diaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents", in Les intermédiaires com
merciaux, Brussel, Jeune Barreau, 1990, p. 64, nr. 48; GOLLIER, J.-M. en VALSCHAERTS, 
D., "Les transactions sur valeurs mobilières cotées ou non cotées", R.P.S., 1992, nr. 
6588, (5), p. 40, randnr. 32; FORIERS, P.-A., "Le contrat de prestation de services: obli
gations des parties et responsabilité contractuelle", in Les contrats de service, GLANSD
ORFF, F. en FoRIERS, P.-A. (ed.), Brussel, Jeune Barreau, 1994, (121), p. 142, nr. 22. 
Ook vóór het geciteerde Cassatie-arrest werd zulk beginsel reeds erkend. 
De afwezigheid van een uitdrukkelijke bepaling hierover in de wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst (B.S" 2 juni 1995) impliceert dat het 
algemeen rechtsbeginsel van toepassing is. Artikel 6 van de wet van 13 april 1995 
bevestigt zulks, zij het impliciet, door voor te schrijven dat de handelsagent de belan
gen van de principaal moet behartigen en loyaal en te goeder trouw moet handelen (zie 
hierover o.m.: KILESTE, P., "La loi beige du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence 
commerciale transposant en droit interne la Directive européenne 86/653", R.D.A.I., 
1995, (801 ), p. 808; DuRSIN, E., "Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen
tuurovereenkomst", A.J.T., 1995-96, p. 13). In de oorspronkelijke E.G.-ontwerptekst 
stond nochtans wel een uitdrukkelijke bepaling in die zin (de THEUX, A., Le droit de la 
représentation, II, Formation et exécution du contrat de représentation commerciale, 
vol. 2, L'exécution du contrat de représentation commerciale, Brussel, Bruylant, 1981, 
p. 65-66, nr. 669 en voetnoot 218). 
de THEUX, A" Le droit de la représentation, II, Formation et exécution du contrat de 
représentation commerciale, vol. 2, L'exécution du contrat de représentation commer
ciale, 1981, p. 66, nr. 669, met verwijzingen in voetnoot 220 en p. 82, nr. 680 (door de 
auteur voorgesteld artikel 13 dat zou kunnen figureren in een harmonisatierichtlijn). 
R.P.D.B., t. III, Brussel, Bruylant, 1949, v° Courtier, p. 356, nr. 73. 
VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Handels- en Economisch 
Recht, 1, Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, p. 279, nr. 33; Stuyck, J., 
"Handelstussenpersonen", in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Handels- en Eco
nomisch Recht, 1, Ondernemingsrecht, vol. B, 3° ed., Brussel, Story, 1989, p. 442-443, 
nr. 413 en p. 492 e.v., nrs. 512 e.v.; de THEUX, A., Le droit de la représentation com
merciale. Etude comparative et critique du statut des représentants salariés et des 
agents commerciaux, 1, Brussel, C.l.D.C., 1975, p. 287-288, nr. 207. 



tegengestelde belangen zijn verbonden. Als "vertegenwoordiger" van de ene 
partij (bv. de verkoper) dient hij belangen te behartigen die in conflict staan 
met zijn eigen belangen als wederpartij (bv. als koper).871 Het is dan ook 
onjuist te stellen -zoals soms geschiedde- dat de commissionair geldig als 
wederpartij zou kunnen fungeren, omdat het voor de committent toch niets 
zou uitmaken of zijn wederpartij een derde dan wel de commissionair zou 
zijn.872 De oplossing van dit belangenconflict aan de "vertegenwoordiger" 
overlaten is gevaarlijk: het risico is te groot dat de "vertegenwoordiger" zich 
uitsluitend of bij uitstek zal laten leiden door zijn eigen belangen en de belan
gen van de opdrachtgever zal verwaarlozen.873 De verleiding zou wel eens te 
groot kunnen zijn.874 Daarnaast bestaat het gevaar dat de commissionair zou 
speculeren op de kosten van de opdrachtgever. Wanneer hij verscheidene 
gelijkaardige operaties verricht, deels voor eigen rekening, deels voor reke
ning van één of meer opdrachtgevers, zou hij de meest gunstige voor zichzelf 
kunnen behouden en de meest nadelige naar de opdrachtgever(s) kunnen door
schuiven. Het risico verbonden aan zijn eigen speculaties, zou dan op de 
opdrachtgevers rusten. 875 Omwille van de beschreven belangenconstellatie 
mag het recht ervan uitgaan dat de "vertegenwoordiger" slecht geplaatst is om 
de belangenafweging uit te voeren. De exclusieve belangenafweging kan hem 
uit handen worden genomen, hetzij door de opdrachtgever in de afweging te 
betrekken, hetzij door de beoordelingsvrijheid van de "vertegenwoordiger" 
dusdanig te beperken dat voldoende garanties aanwezig zijn voor een optimale 
belangenbehartiging. 

197. Voorlopig kan worden besloten dat de toepassing van een principieel ver
bod om als wederpartij op te treden, op grond van de "ratio iuris" verant
woord is. Alleen schort er iets aan de juridische verantwoording waarop dit 
verbod wordt gesteund. De rechtstreekse toepassing van het algemeen rechts
beginsel dat werd erkend door het Hof van Cassatie bij zijn arrest van 
7 december 1978, is juridisch niet geheel correct. In de hiernavolgende analy
se zal na te gaan zijn, op welke wijze de toepassing van zulk verbod correcter 
kan worden verantwoord. Hiertoe wordt o.m. rekening gehouden met de 
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Cfr. WAHL, A., Précis théorique et pratique de droit commercial, Parijs, Sirey, 1922, 
p. 608, nr. 1690. 
M.b.t. de wisselagent: DE PELSMAEKER, Pr., "L'agent de change peut-il se constituer la 
contrepartie de son donneur d' ordre?", Jur. Comm.Brux., 1903, (239), p. 245, nrs. 7 en 
9 en p. 248, nr. 12; CORBIAU, J., "Du droit de !'agent de change de se faire la contre
partie de son client", R.P.S., 1908, nr. 1853, p. 1-14, bijz. p. 3, 8, Il en 13-14; in 
dezelfde zin m.b.t. de "coulissiers" of "intermédiaires libres" in het Franse recht, zie de 
auteurs geciteerd door CoRBIAU, l.c., p. 6, voetnoot 3. Cfr. Brussel, 7 november 1906, 
Jur.Comm.Brux., 1907, 49; R.P.S., 1908, nr. 1854, p. 14. 
LYON-CAEN, Ch. en RENAULT, L., Traité de droit commercial, 4° ed" III, 1906, p. 407, 
nr. 457, met verwijzingen; DERRIDA, F., "Les obligations du commissionnaire", in Le 
contrat de commission, HAMEL, J. (ed.), Parijs, Dalloz, 1949, p. 100. 
Voor de commissie-overeenkomst wordt de problematiek uitstekend beschreven door: 
VON DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das E.ffektenkommissionsgeschäft, Keulen, C. Hey
manns, 1975, p. 59-60. 
LAcouRIBouTERON, Précis de droit commercial, 2° ed" IJ, 1921, p. 260-261, nr. 1608. 
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opvattingen die prevaleerden vóór het geciteerde cassatie-arrest en met de 
oplossingen die in andere rechtsstelsels aan het probleem worden gegeven. 

§ 2. Opvattingen vóór het Cassatie-arrest van 7 december 1978 

1. Rechtspraak en rechtsleer 

198. Reeds voor dit Cassatie-arrest werd algemeen aangenomen dat de com
missionair niet mocht optreden als wederpartij in een transactie die hij met een 
derde moest sluiten, omwille van de tegenstrijdigheid van belangen: "interdic
tion de la contrepartie".876 Dezelfde regel werd o.m. ook van toepassing 
geacht op de makelaar. 877 

2. Enkele wettelijke regels 

199. In de wetgeving bestonden slechts twee bepalingen die zulk verbod uit
drukkelijk bevatten: art. 75bis, vierde lid W.Kh. (a), welke bepaling inmiddels 
is opgeheven, en art. 16 K.B. nr. 72 van 30 november 1939 (b). 

876 

877 
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Gent, 18 mei 1876, Pas., 1877, II, 15; FREDERICQ, L., Traité de droit commercial beige, 
Gent, Rombaut-Fecheyr, 1, 1946, p. 310, nr. 166 en Il, 1947, p. 357-358, nr. 222; LIM
PENS, J., La vente en droit beige, Brussel, Bruylant, 1960, p. 84, nr. 138 = R.P.D.B" 
t. XVI, v0 Vente, nr. 138; DE PAGE, H., Traité, Il, 3° ed., 1964, p. 412, nr. 448; VAN 
RvN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1° ed., III, 
1960, p. 124, nr. 1807; 2° ed" IV, 1988, p. 22, nr. 25; R.P.D.B., Compl. Ill, Brussel, 
Bruylant, 1969, v° Commission, door J.-J. STRYCKMANS, p. 470, nr. 96; Fredericq, L. en 
S" Handboek van Belgisch Handelsrecht, 2° ed., 1, Brussel, Bruylant, 1976, p. 267, 
nr. 231. 
In dezelfde zin voor het Franse recht: DELAMARRE, M. en LE PorTVIN, M., Traité théo
rique et pratique de droit commercial, Du contrat de commission, II, 2° ed" Parijs, 
Hingray, 1861, p. 400, nr. 249 (deze auteurs verwijzen ook naar het Engelse recht, 
waarbij zij citeren uit PALEY, Lex mercator, Londen, I813, p. Il, nr. 6); LYON-CAEN, 
Ch. en RENAULT, L., Traité de droit commercial, 4° ed" Parijs, L.G.D.J., III, 1906, 
p. 407, nr. 457 en IV, 1907, p. 774, nr. 914ter; LACOUR, L. en BOUTERON, J., Précis de 
droit commercial, 2° ed" I, Parijs, Dalloz, 1921, p. 544, nr. 947; DEMOGUE, R., Traité 
des obligations en général, 1, 1923, p. 124 e.v., nr. 55; DERRIDA, F., o.c., in Le contrat 
de commission, p. 100; ESCARRA, J. en E., RAULT, J. en HEMARD, J., Traité théorique et 
pratique de droit commercial, Les contrats commerciaux, II, Le mandat commercial -
Les transports, Parijs, Sirey, 1955, p. 76, nr. 706; SAVATIER, R. en J. en LELOUP, J.-M., 
Droit des affaires, 6° ed., Parijs, Sirey, 1980, p. 289, nr. 483; SCHMIDT, J., Négociation 
et conclusion de contrats, Parijs, Dalloz, 1982, p. 59, nr. 119; RIPERT, G. en ROBLOT, 
R., Traité de droit commercial, 13° ed., II, Parijs, L.G.D.J., 1992, p. 705, nr. 2648; 
DEKEUWER-DEFOSSEZ, F., m.m.v. BLARY-CLEMENT, E., Droit commercial. Activités com
merciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 3° ed., 
Parijs, Montchrestien, 1993, p. 243, nr. 273. 
Vgl. echter Brussel, 14 april 1870, Pas., 1870, II, 233; POUGET, L., Des droits et des 
obligations des divers commissaires oude la commission, 1, Parijs, Aug. Eudes, 1872, 
p. 288 e.v., nr. 104. 
R.P.D.B" t. III, Brussel, Bruylant, 1949, v° Courtier, p. 356, nr. 73. 



A. ART. 75BIS, VIERDE LID W.KH. 

200. Deze bepaling verbood de wisselagent, de wisselagentcorrespondent en 
de bankier als tegenpartij op te treden voor een op de beurs uit te voeren 
order.878 Dit verbod was niet uitsluitend ingegeven door het gevaar van belan
genconfticten879, maar ook door de bekommernis om de uitvoering van ver
koop- en aankooporders m.b.t. beursgenoteerde effecten via de beurs te doen 
plaatsvinden.880 Het verbod was van toepassing op alle vormen van tegenpar
tij, zelfs indien de cliënt ervan op de hoogte was of erin had toegestemd.881 De 
bepaling gold evenwel enkel voor de orders die op de beurs moesten worden 
uitgevoerd.882 Orders m.b.t. niet-genoteerde effecten vielen onder het verbod 
dat uit het algemeen rechtsbeginsel voortvloeit.883 

201. De overtreding van het wettelijk verbod (m.b.t. genoteerde effecten) kon 
worden gesanctioneerd met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden 
en/of met geldboete van 26 tot 1000 frank. In geval van herhaling binnen vijf 
jaar na een veroordeling, konden de straffen tot het dubbel worden 
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879 

880 
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883 

Deze bepaling maakte deel uit van Titel V van Boek 1 van het Wetboek van Koophan
del, betreffende de handelsbeurzen, wisselagenten en makelaars. De oorspronkelijke 
(1807) vijfde titel werd opgeheven en vervangen bij de wet van 30 december 1867 
(B.S., 1 januari 1868). Artikel 75bis werd ingevoerd bij art. II K.B. nr. 84 van 30 janu
ari 1935 tot regeling van de handelsbeurzen en van het beroep van wisselagent (B.S" 
1 februari 1935). 
Cfr. o.m.: VAN MAELE, A" in Les Novelles, Droit bancaire, Brussel, Larcier, 1951, 
Livre X. Opérations de bourse, p. 502, nr. 20; RAAD VAN STATE, Afdeling Wetgeving, 
Advies van 21 december 1989 over het wetsontwerp op de financiële transacties en de 
financiële markten, Part. St" Kamer, 1989-90, nr. 1156/1, p. 188. 
THIEBAULD, E. en MESUREUR, J., La Profession d'Agent de change en Belgique, Brus
sel, Bruylant, 1940, p. 53; TIENRIEN, M" "Les opérations de bourse et les réformes 
législatives. Sens et portée des articles 75, 75bis, 76, 77 et 78 de l'arrêté-loi n° 84 du 
30 janvier 1935", R.P.S" 1937, nr. 3600, (26), p. 29; VAN RYN/HEENEN, Principes, III, 
1960, p. 199, nr. 1919; RAAD VAN STATE, Afdeling Wetgeving, Advies van 21 december 
1989 over het wetsontwerp op de financiële transacties en de financiële markten, Part. 
St., Kamer, 1989-90, nr. 1156/ I, p. 188. Zulks enerzijds ter bescherming van de 
opdrachtgever en anderzijds voor de goede werking van de markt: "pour que les cotisa
tions reflètent fidèlement la physionomie du marché er constituent Ie résultat réel des 
offres et des demandes" (THIEBAULD en MESUREUR, o.c" p. 50). 
Coff. Brussel, 4 december 1935, R.P.S" 1936, nr. 3496, (16), p. 17; TIENRIEN, M" Noot 
onder Con-. Brussel, 4 december 1935, R.P.S., 1936, nr. 3496, p. 19; FREDERICQ, L., 
Principes de droit commercial beige, Le régime légal des banques et des bourses. Le 
statut des agents de change. Commentaire des arrêtés royaux concernant la matière, 
Gent, Rombaut-Fecheyr, 1937, p. 103, nr. 75; FREDERICQ, L" Traité, II, 1947, p. 359, 
nr. 222; VAN HILLE, J.-F., m.m.v. FRANCOJS, N" Aandelen en obligaties in het Belgisch 
recht, Brussel, Bruylant, 1977, p. 466, nr. 908. 
THIEBAULD, E. en MESUREUR, J" La Profession d'Agent de change en Belgique, Brus
sel, Bruylant, 1940, p. 50; FREDERICQ, L" Traité, Il, 1947, p. 359, nr. 222. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, III, 1960, p. 198, nr. 1919; cfr. ook TIENRIEN, M" o.c" 
R.P.S" 1937, nr. 3600, p. 33-34. 
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opgevoerd.884 Bovendien kon de wisselagent contractueel aansprakelijk zijn 
jegens de ordergever. Het optreden als tegenpartij werd als een beroepsfout 
aangemerkt. 885 De transactie kon worden nietigverklaard op vordering van de 
opdrachtgever binnen een maand na de datum van het borderel. 886 Derden 
konden niet de nietigverklaring van de operatie bekomen. 887 Nochtans werd 
ook aangenomen dat de opdrachtgever de operatie kon bekrachtigen: welis
waar beging de wisselagent een wanbedrijf, waarvoor hij kon worden gestraft, 
en was de transactie als zodanig nietig, doch door de bekrachtiging werd een 
nieuw contract gesloten, nl. een koop-verkoop, waarvoor de opdrachtgever 
zijn toestemming verleende.888 

202. Voor 1935 was deze problematiek niet wettelijk geregeld. Onder de Code 
de commerce van 1807 was dit probleem niet aan de orde, omdat de wissela
gent een ministerieel ambtenaar was aan wie het verboden was rechtstreeks of 
onrechtstreeks voor eigen rekening daden van koophandel te stellen. 889 In het 
Belgische recht werd dit systeem verlaten bij de wet van 30 december 1867: 
sindsdien is het de wisselagent toegelaten transacties voor eigen rekening te 
sluiten, hoewel hij in hoofdorde als tussenpersoon blijft werken. Hierdoor ont
stond de mogelijkheid dat de wisselagent zelf als wederpartij zou optreden in 
transacties die hij als bemiddelaar voor rekening van zijn cliënten diende aan 
te gaan. De creatie van zulke dubbele hoedanigheid voor de wisselagent, 
impliceerde onmiddellijk het gevaar dat hij tegelijkertijd in beide hoedanighe
den zou optreden, hoewel daaraan tegenstrijdige belangen verbonden konden 
zijn.890 
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Art. 110 W.Kh.; FREDERICQ, L., Principes de droit commercial beige, Le régime légal 
des banques et des bourses. Le statut des agents de change, 1937, p. 104, nr. 75; FRE
DERICQ, L., Traité, II, 1947, p. 359, nr. 222; R.P.D.B., t. IX, Brussel, Bruylant, 1951, v0 

Opérations de banque et de bourse, p. 238, nr. 123; VAN MAELE, A., in Les Novelles, 
Droit bancaire, Brussel, Larcier, 1951, Livre X. Opérations de bourse, p. 503, nr. 21. 
FREDERICQ, L., Principes de droit commercial beige, Le régime légal des banques et 
des bourses. Le statut des agents de change, 1937, p. 103, nr. 75; VAN HlLLE, J.-M. en 
FRANCOIS, N ., Aandelen en obligaties, 1977, p. 466, nr. 908. 
Toepassing van art. 76, derde lid W.Kh.; FREDERICQ, L., Principes de droit commercial 
beige, Le régime légal des banques et des bourses. Le statut des agents de change, 
1937, p. 104, nr. 75; FREDERICQ, L., Traité, II, 1947, p. 359, nr. 222; VAN H!LLE en 
FRANCOIS, Aandelen en obligaties, 1977, p. 466, nr. 909. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, III, 1960, p. 198, nr. 1919, met verwijzing. 
THIEBAULD, E. en MESUREUR, J., La Profession d'Agent de change en Belgique, 1940, 
p. 53; FREDERICQ, L., Traité, II, 1947, p. 359, nr. 222; VAN RYN/HEENEN, Principes, IIJ, 
1960, p. 199, nr. 1919. 
Art. 85 Code de commerce; zie o.m.: RIPERT, E., Essai sur la vente commerciale, 
Parijs, Maresq, 1875, p. 51; LYON-CAEN, Ch. en RENAULT, L., Traité de droit commer
cial, 4° ed., IV, 1907, p. 786 e.v., nr. 930; WAHL, A., Précis théorique et pratique de 
droitcommercial, Parijs, Sirey, 1922, p. 606-607, nrs. 1686-1688. 
In dezelfde zin: LEBRUN, J., Les marchés à terme et l'exception de jeu en Belgique. Les 
réformes de 1934 et 1939, Gembloux, Duculot, 1945, 208. 



203. De geldigheid naar Belgisch recht van het als wederpartij optreden door 
een wisselagent was betwist. 
Volgens een opvatting was het optreden als "contrepartie" geldig (behoudens 
bedrog891 ), tenzij een verbod was geformuleerd door de opdrachtgever zelf of 
voortvloeide uit de aard van de gegeven order.892 De aanhangers van deze 
opvatting achtten dit niet in strijd met de wet of enig algemeen beginsei.893 Er 
zou een vaststaand en algemeen geldend gebruik bestaan dat de wisselagent de 
opdracht kon uitvoeren door de transactie aan te gaan hetzij met een derde, 
hetzij met zichzelf als wederpartij. Partijen werden geacht dit gebruik te vol
gen en dus stilzwijgend met de mogelijkheid van het optreden als wederpartij 
in te stemmen, indien zij geen daarvan afwijkende overeenkomst hadden 
gesloten. De auteurs die deze stelling verdedigden vonden het optreden als 
wederpartij niet nadelig voor de opdrachtgever, omdat het voor hem geen ver
schil zou uitmaken of de opdracht op de ene of de andere wijze werd uitge
voerd, zolang de effecten maar tegen de overeengekomen prijs of de gemid
delde dagkoers werden gekocht of verkocht. 894 Het optreden als wederpartij 
zou zelfs voordelig zijn voor de cliënt, omdat zijn order niet op de markt werd 
gebracht en dus de beurskoers niet beïnvloedde. Bovendien werd aangenomen 
dat ook het feit dat de wisselagent een commissie ontving niet afdoende kon 
bewijzen dat partijen de bedoeling hadden het optreden als wederpartij uit te 
sluiten: daar waar de commissie normaal een vergoeding is voor het optreden 
als tussenpersoon, zou zij bij de "contrepartie" een vergoeding vormen voor 
de professionele dienst die de wisselagent aan zijn cliënt leverde door de 
gewenste transactie te realiseren.895 Volgens een andere opvatting was het 
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Cfr. CORBIAU, J., "Du droit de !'agent de change de se faire la contrepartie de son 
client", R.P.S., 1908, nr. 1853, (1), p. 12-13 en door hem geciteerde rechtspraak; zie 
voor een geval waarin bedrog aanwezig werd geacht: Parijs, 24 november 1906, R.P.S., 
1908,nr.1857,(18),p.19. 
DE PELSMAEKER, Pr., "L'agent de change peut-il se constituer la contrepartie de son 
donneur d'ordre?", Jur.Comm. Brux., 1903, (239), p. 245, nrs. 7 en 9 en p. 248, nr. 12; 
CORBIAU, J., "Du droit de !'agent de change de se faire la contrepartie de son client", 
R.P.S., 1908, nr. 1853, p. 1-14, bijz. p. 3, 8, 11 en 13-14; in dezelfde zin m.b.t. de "cou
lissiers" of "inte1médiaires libres" in het Franse recht, zie de auteurs geciteerd door 
CoRBIAU, l.c., p. 6, voetnoot 3. Cfr. Brussel, 7 november 1906, Jur.Comm.Brux., 1907, 
49; R.P.S., 1908, nr. 1854, p. 14; Kh. Brussel, 28 februari 1903, Jur.Comm.Brux., 1903, 
(210), p. 211. 
Art. 1596 B.W. moest volgens hen, als uitzondering t.o.v. art. 1594 B.W., strikt worden 
geïnterpreteerd en mocht niet worden toegepast op de onderhandse verkoop, laat staan 
op de onderhandse aankoop. Vgl. Kh. Luik, 21 maart 1910, Pas., 1910, III, 178. 
Brussel, 7 november 1906, Jur.Comm.Brux., 1907, 49; R.P.S., 1908, nr. 1854, p. 14; 
Kh. Brussel, 28 februari 1903, Jur.Comm.Brux., 1903, (210), p. 211; Kh. Brussel, 
27 april 1914, Jur.Comm.Brux., 1914, 319. 
Kh. Brussel, 28 februari 1903, Jur.Comm.Brux., 1903, (210), p. 211; Kh. Gent, 27 juli 
1910, Pas., 1911, III, 267. 
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optreden als "contrepartie" ongeldig (tenzij de opdrachtgever ermee instem
de896-897), om verscheidene redenen: 

896 

897 

898 

ten eerste zou uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 decem
ber 1867 blijken dat het optreden door de wisselagent als wederpartij strij
dig zou zijn met deze wet, dat de wetgever hierover niets zou hebben 
bepaald omdat men dan een eenvoudige koop-verkoopovereenkomst zou 
hebben, die met beursverrichtingen en de wetgeving hierover geen uitstaans 
zou hebben898; 
op de tweede plaats zou de wisselagent de aard van de overeenkomst wijzi
gen van een commissie- of lastgevingsovereenkomst tot een koop-verkoop, 

Cfr. Parijs, 24 november 1906, R.P.S., 1908, nr. 1857, (18), p. 19. 
Soms werd een uitzondering gemaakt voor de zgn. report-verrichtingen (zie over dit 
begrip o.m. FRANCOIS, L. en HENRY, N., Traité des opérations de Change-Bourse-Ban
que. Théorie, pratique, comptabilité, 6° ed., Parijs/Luik, Dunod/Thoné, 1929, p. 120-
123; LACOUR, L. en BouTERON, J., Précis de droit commercial, 2° ed., II, Parijs, Dalloz, 
1921, p. 242 e.v., nrs. 1581 e.v.) op de grond dat daarbij de partijen geen tegenstrijdige 
maar gelijklopende belangen zouden hebben: DEMOGUE, R., Traité des obligations en 
général, I, 1923, p. 132, nr. 57; GOYENS, G., Les opérations de bourse et les agents de 
change près les bourses de Bruxelles, d'Anvers et de Luxembourg, Brussel, Bruylant, 
1930, p. 157-158, nr. 177 en p. 159, nr. 178, met verwijzing naar DALLOZ, Répertoire 
pratique de législntion, de doctrine et de jurisprudence, v 0 Opérations de bourse, 
nr. 136; Kh. Brussel, 22 april 1930, R.P.S., 1931, nr. 3124; Jur.Comm.Brux., 1930, 222, 
bevestigd door Brussel, 30 oktober 1930, R.P.S., 1931, nr. 3125; Jur.Comm.Brux., 
1930, 432; in dezelfde zin: LAcouR/BOUTERON, Précis de droit commercial, 2° ed., II, 
1921, p. 243, nr. 1585 en p. 262, nr. 1611. Zie evenwel de kritiek op deze opvatting 
vanwege: LYON-CAEN, Ch. en RENAULT, L., Traité de droit commercial, 4° ed., IV, 
1907, p. 875-876, nr. 988quater; TIENRIEN, M., Les agents de change. La conrte-partie. 
Le contrat direct, Brussel, Bruylant, 1921, p. 26-28, nr. 20; TIENRIEN, M., "De la con
tre-partie de !'agent de change en matière de report", R.P.S., 1931, nr. 3126, (104), 
p. 106 e.v.: volgens deze laatste auteur gaat het daarbij niet om werkelijke report-ver
richtingen, maar om een soort bankverrichting, waarbij de wisselagent niet als weder
partij optreedt, maar als een bankier. Bovendien zouden de wisselagent en de cliënt 
toch tegenstrijdige belangen kunnen hebben, zou de wilsovereenstemming ontbreken 
en zou de praktijk strijdig zijn met het wezen van de lastgeving en met de geest van de 
wet van 1867 die het optreden als wederpartij slechts zou toestaan indien de opdracht
gever daar uitdrukkelijk mee instemt. In dezelfde zin stelt ook J. LEBRUN dat de bij de 
report-verrichting betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben en dat de wissela
gent niet buiten het medeweten van zijn cliënt persoonlijk de reporteur van deze cliënt 
mag worden (LEBRUN, J., Les marchés à ferme et l'exception de jeu en Belgique. Les 
réformes de 1934 et 1939, Gembloux, Duculot, 1945, p. 207; in dezelfde zin ook: 
WAHL, A., Précis théorique et pratique de droit commercial, 1922, p. 610, nr. 1693 ). 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 19-
20, nr. 14; BASTINE, L., Code de la bourse ou exposé méthodique de la législation et de 
la jurisprudence be/ges sur les bourses de commerce, les agents de change et les opé
rations de bourse, Brussel, Bruylant, 1876, p. 94, nr. 80. 
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9CXI 
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9113 

9fl4 

wat zonder de toestemming van de opdrachtgever niet geoorloofd is.899 Het 
lijkt juister te stellen dat de wisselagent zijn bevoegdheid heeft overschre
den900; 
ten derde omwille van het belangenconflict dat zou ontstaan tussen de wis
selagent en de opdrachtgever901 , waardoor de operatie in strijd zou zijn met 
de regel neergelegd in art. 1596 B.W.902, of met een algemeen rechtsbegin
sel dat inhoudt dat een commissionair niet zelf als wederpartij van zijn 
opdrachtgever mag optreden903, of in ieder geval met de goede trouw ver
eist bij de uitvoering van de overeenkomst (art. 1134 B.W.).904 Uit deze 
tegenstrijdigheid van belangen werd door de aanhangers van deze opvatting 
ook afgeleid dat het voor de opdrachtgever wel een verschil kon uitmaken 

Brussel, 1 februari 1906, R.P.S., 1908, nr. 1855, p. 15; Brussel, 7 november 1907, 
R.P.S., 1908, nr. 1856, p. 17-18; Jur.Comm.Brux., 1908, 30; Pand.Pér., 1908, nr. 139; 
Kh. Luik, 26 februari 1908, Pand. Pér., 1908, nr. 809, p. 648; BASTINE, L., Code de la 
bourse, 1876, p. 94, nr. 79; Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine 
et de jurisprudence be/ges, PICARO, E. en D'HOFFSCHMIDT, N. (ed.), XIV, Brussel, Lar
cier, 1885, v0 Bourse de commerce, kol. 354, nrs. 79 en 81; TIENRIEN, M., Les agents 
de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 21-22, nr. 16; FREDERICQ, L., 
Principes de droit commercial beige, I, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1928, 
p. 294, nr. 288; GOYENS, G., Les opérations de bourse et les agents de change près les 
bourses de Bruxelles, d'Anvers et de Luxembourg, Brussel, Bruylant, 1930, p. 151-152, 
nr.170enp.159,nr.178. 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 34, 
nr. 33. 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 14-
15, nr. 8, p. 15, nr. 10 en p. 25-26, nr. 18; GOYENS, G., Les opérations de bourse et les 
agents de change, 1930, p. 152, nr. 171. 
Dit argument werd in de Franse rechtspraak gehanteerd (zie de rechtspraak en ook 
rechtsleer geciteerd en besproken door DE PELSMAEKER, Pr., o.c., Jur. Comm. Brux., 
1908, p. 240-241); in dezelfde zin in België: Gent, 18 mei 1876, Pas., 1877, II, 15; 
Belg. Jud., 1877, 459; TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le con
trat direct, 1921, p. 20, nr. 14; R.P.D.B., t. 1, v0 Agent de change, p. 231, nr. 212; FRE
DERICQ, L., Traité, Il, 1947, p. 358, nr. 222. 
In België werd dit argument geregeld afgewezen op de grond dat deze bepaling, als uit
zondering op art. 1594 B.W., strikt moest worden geïnterpreteerd (DE PELSMAEKER, Pr., 
o.c., Jur. Comm. Brux., 1903, p. 246, nr. 10; CORBIAU, J., o.c., R.P.S., 1908, nr. 1853, 
p. 11; WAUWERMANS, P., Des bourses de commerce, agents de change et courtiers, in 
Les Novelles, Droit commercial, 1, Brussel, Picard, 1931, p. 386, nr. 315). Gelet op het 
Cassatie-arrest van 7 december 1978 zou dit argument nu ook naar Belgisch recht vala
bel kunnen zijn. 
DELAMARRE, M. en LE POITVIN, M., Traité théorique et pratique de droit commercial, 
Du contrat de commission, Il, 2° ed., Parijs, Hingray, 1861, p. 400, nr. 249; cfr. BASTI
NE, L., Code de la bourse, 1876, p. 96-97, nr. 80 en p. 99, nr. 82, die verwijst naar "la 
nature des choses". 
Cfr. Brussel, 1 februari 1906, R.P.S., 1908, nr. 1855, p. 16: "( ... )la faculté accordée à 
!'agent de change d'être lui-même la contrepartie de ses clients favorise, d'une manière 
évidente, la fraude, est contraire à la bonne foi des transactions en ce qu 'elle place I' a
gent de change en opposition directe avec des intérêts dont il a assumé, par la conven
tion, la sauvegarde, et les siens propres". 
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905 

906 

907 

908 

909 

911l 

911 

of de wederpartij een derde was dan wel de wisselagent zelt9°5, mede omdat 
het hanteren van de gemiddelde dagkoers onvoldoende waarborgen biedt 
voor de belangen van de opdrachtgever906 en omdat het voor de opdrachtge
ver niet eenvoudig is om controle uit te oefenen op de uitvoering van de 
opdracht907 ; 

het bestaan van het hoger vermelde gebruik werd betwist908 ; bovendien 
werd betwist dat de opdrachtgever stilzwijgend kon instemmen met de 
mogelijkheid om als wederpartij op te treden9()9; 
vervolgens werd gewezen op het verlies van de waarborgen verbonden aan 
de verhandeling op de beurs910; 

een volgende reden houdt verband met de goede werking van de beursmarkt 
en de bescherming van het beleggerspubliek: opdat de beurskoers een 
getrouwe en correcte weergave zou zijn van de markt en van de aan- en ver
kooporders m.b.t. een effect, is vereist dat alle transacties via de beurs 
plaatsvinden911 ; 

het argument dat het optreden als wederpartij voordelig zou zijn voor de 
cliënt, omdat zijn order niet op de markt werd gebracht en dus de beurs-

TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 15, 
nr. 9; GOYENS, G., Les opérations de bourse et les agents de change, 1930, p. 152, 
nr. 171. 
Cfr. Gent, 10 januari 1912, Pas., 1912, Il, 95; TIENRIEN, M., Les agents de change. La 
contre-partie. Le contra/ direct, 1921, p. 15, nr. 9; zie ook de artikelenreeks van TIEN
RIEN, M., "Le 'cours moyen' en bourse à Bruxelles, et ses abus", R.P.S., 1932, nr. 3248, 
p. 274-282; nr. 3264, p. 333-338; 1933, nr. 3308, p. 156-161 en nr. 3327, p. 234-239. 
BASTINE, L., Code de la bourse, 1876, p. 99-100, nr. 82: "Les opérations de Bourse ont 
un caractère très-fugitif; elles se concluent instantanément; elles se succèdent avec une 
rapidité incroyable, et l'identité de la marchandise qui constitue l'objet des contrats est 
si difficile à établir, que Ie client est, dans la plupart des cas, paralysé dans Ie controle 
qu'il a Ie droit d'exercer relativement à l'exécution de ses ordres. Mais les difficultés 
ne changent rien à ce droit". 
Gent, 10 januari 1912, Pas., 1912, II, 95; TIENRIEN, M., Les agents de change. La con
tre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 14, nr. 7; GOYENS, G., Les opérations de bourse 
et les agents de change, 1930, p. 152-153, nr. 170. 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 12, 
nr. 6 en p. 15-16, nrs. 10-11. 
Cfr. Brussel, 7 november 1907, R.P.S., 1908, nr. 1856, p. 17-18; Jur.Comm.Brux., 
1908, 30; Pand.Pér., 1908, nr. 139; TIENRIEN, M., Les agents de change. La con/re
partie. Le contra/ direct, 1921, p. 15, nr. 9; GOYENS, G., Les opérations de bourse et les 
agents de change, 1930, p. 151, nr. 170. 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 13, 
nr. 6, p. 20, nr. 14 en p. 23-24, nr. 18 ("La contrepartie généralisée enlève toute amp
leur aux transactions. C' est I' anémie du marché financier. Si certains établissements 
parvenaient à excuter ainsi Ia majorité des opérations, les cours dépendraient alors 
entièrement de leurs intérêts. Or, Ie grand nombre des transactions en Bourse constitue 
pour Ie public une garantie qui fait apparaître Ie prix des titres comme sérieux. La con
centration de toutes les offres et demandes en Bourse contribue à la stabilité des cours. 
Plus ceux-ci sont discutés, plus ils seront sincères. Les cotations sont-elles peu nom
breuses parce qu'un certain nombre d'ordres ont été enlevés au marché, celles-ci perdr
ont de leur réalité. Toute la fortune publique en pätit. Tout Ie monde est lésé"); 
R.P.D.B., t. I, v0 Agent de change, p. 231, nr. 212; cfr. de motieven voor de invoering 
van art. 75bis (zie supra, nr. 200). 
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koers niet beïnvloedde, werd afgewezen. De speculatieve belegger heeft er 
immers wel belang bij dat zijn transactie in de beurskoers wordt weerspie
geld. 912 De aanhangers van deze opvatting leidden uit de betaling van een 
commissieloon af dat partijen niet de bedoeling hadden om het optreden als 
wederpartij toe te laten.913 

204. Bij wijze van uitzondering zou de wisselagent als wederpartij mogen 
optreden, wanneer de order erin bestaat tegen een welbepaalde, vastgelegde 
prijs te kopen of verkopen, doch niet wanneer de opdracht erin bestaat de 
belangen van de cliënt zo goed mogelijk, naar best vermogen te behartigen, 
noch wanneer slechts een maximumprijs is bepaald, noch wanneer de orders 
moeten worden uitgevoerd tegen de gemiddelde koers.914 

205. De opdrachtgever zou de nietigheid kunnen inroepen van de transacties 
waarin de wisselagent, zonder zijn toestemming, als wederpartij was opgetre
den en de restitutie kunnen eisen van de effecten of geldsom die hij aan de 
wisselagent had overhandigd.915 Hetzelfde geldt voor gevallen waarin de wis
selagent op verdoken wijze, bv. door het inschakelen van een stroman of door 
het opstellen van fictieve borderellen, als wederpartij optreedt.916 Hij zou 
evenwel ook op voorhand toestemming kunnen geven om als wederpartij op te 
treden, mits deze toestemming op duidelijke en ondubbelzinnige wijze werd 
verleend917, of achteraf de operatie bekrachtigen, mits dit geschiedde met 
volle kennis van zaken.91 8 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 13, 
nr. 6 en p. 24, nr. 18 (waar de auteur er tevens op wijst dat de bemiddelaar die zich aan 
het optreden als wederpartij bezondigt, het vertrouwen van het publiek riskeert te ver
liezen). Zo hoopt de speculant wellicht door effecten aan te kopen, andere speculanten 
te beïnvloeden, de vraag naar deze effecten te doen toenemen en zo een koersstijging 
teweeg te brengen, die hem zou toelaten de effecten met winst te verkopen. 
Kh. Luik, 26 februari 1908, Pand. Pér., 1908, nr. 809, p. 648; GOYENS, G., Les opéra
tions de bourse et les agents de change, 1930, p. 154, nr. 173; contra: TIENRIEN, M., 
Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 29, nr. 26. 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 28, 
nrs. 21, 23 en 24. 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 35, 
nr. 35; GoYENS, G., Les opérations de bourse et les agents de change, 1930, p. 152, nr. 

170 en p. 159, nr. 178. Cfr. Kh. Brussel, 22 april 1930, R.P.S., 1931, nr. 3124; Jur. 
Comm.Brux., 1930, 222, bevestigd door Brussel, 30 oktober 1930, R.P.S., 1931, nr. 
3125; Jur. Comm. Brux., 1930, 432. Als de cliënt desondanks schade heeft geleden, zou 
hij bovendien schadeloosstelling kunnen vorderen (TIENRIEN, M., l.c.; GoYENS, G., 

l.c.). 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 29-
30, nrs. 27-28. 
GOYENS, G., Les opérations de bourse et les agents de change, 1930, p. 154, nr. 173 en 
p. 159, nr. 178. De bewijslast rust op de wisselagent (TIENRIEN, M., Les agents de 
change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 37, nr. 36). 
TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 34-
35, nr. 34; GOYENS, G., Les opérations de bourse et les agents de change, 1930, p. 154-
156, nr. 174 en p. 159, nr. 178. 
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B. ART. 16 K.B. NR. 72 VAN 30 NOVEMBER 1939919 

206. Aan de makelaars en andere tussenpersonen die op de beurs de orders 
betreffende termijncontracten in goederen en waren uitvoeren, werd verbod 
opgelegd als wederpartij te fungeren voor de hun toevertrouwde orders. Zij 
mogen niet optreden als kopers resp. verkopers van de koopwaar die zij gelast 
werden te verkopen resp. te kopen920, zulks "om de volkomen regelmatigheid 
der operatiën te verzekeren".921 

3. Plaats van deze wettelijke regels 

207. Deze twee bepalingen werden in de rechtsleer reeds beschouwd als toe
passingen van het hierboven vermelde algemeen rechtsbeginsel.922 

C. RECHTSGEVOLGEN VAN HET CONTRACT MET 
ZICHZELF 

§ 1 . Ongeoorloofd contracteren met zichzelf 

208. De operatie waarin een commissionair toch als wederpartij optreedt, zon
der de toestemming van de opdrachtgever, wordt meestal als nietig 
beschouwd, enerzijds wegens strijd met het verbod om als wederpartij op te 
treden, anderzijds ook omwille van het ontbreken van wilsovereenstemming 

919 

920 

921 

922 
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K.B. tot regeling van de beurzen voor den termijnhandel in goederen en waren, van het 
beroep van de makelaars en tusschenpersonen die zich met dezen termijnhandel inlaten 
en van het regime van de exceptie van spel (B.S., 1 december 1939). 
Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 72, B.S., 1december1939, p. 8129. 
Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 72, B.S., 1december1939, p. 8125. 
FREDERICQ, L., Traité, 1, p. 311, nr. 166; VAN DER PERRE, V. en LEJEUNE, A., De la 
commission, in Les Novelles, Droit commercial, 1, Brussel, Picard, 1931, p. 528, nr. 82, 
met verwijzingen; R.P.D.B., Compl. III, Brussel, Bruylant, 1969, v° Commission, door 
J.-J. STRYCKMANS, p. 470, nr. 97; FREDERICQ, L. en S., Handboek van Belgisch Han
delsrecht, 2° ed., 1, 1976, p. 267, nr. 231; TYTECA, J., "De verhandeling van effecten, 
andere financiële instrumenten en deviezen", in De nieuwe beurswetgeving. Commen
taar bij de Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële 
verrichtingen, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, (193), p. 239, 
nr. 63; zie ook reeds: FREDERICQ, L., Principes de droit commercial beige, 1, Gent, Van 
Rysselberghe & Rombaut, 1928, p. 294, nr. 288; vgl. o.m. VAN RYN/HEENEN, 
Principes, III, 1960, p. 124-125, nr. 1807 (met verwijzingen), die verkiezen te verwij
zen naar het belangenconflict dat zich voordoet wanneer de commissionair als weder
partij optreedt, i.p.v. naar art. 1596 B.W. omdat deze bepaling beperkt is tot de verkoop 
terwijl het verbod van wederpartij betrekking heeft op alle mogelijke operaties en 
omdat de commissionair geen lasthebber is. 



tussen opdrachtgever en commissionair m.b.t. een koop-verkoop.923 Desgeval
lend kan de commissionair ook aansprakelijk worden gesteld voor de door de 
committent geleden schade.924 

Volgens een andere benadering, gevolgd door VAN RYN en HEENEN, houdt de 
regel in dat de commissionair niet bevoegd is om als wederpartij op te tre
den.925 De sanctie bestaat dan niet in de nietigheid, maar in de niet-tegenwerp
baarheid van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gebonden, wegens 
het ontbreken van de bevoegdheid voor de commissionair om met zichzelf te 
contracteren. De overeenkomst kan de committent niet worden tegengewor
pen.926 

Opgemerkt zij dat het Franse Hof van Cassatie van oordeel was dat een per
soon die zich voordeed als een tussenpersoon voor de uitvoering van beursor
ders, maar in werkelijkheid met zichzelf contracteerde ("contre-partie"), zich 
schuldig had gemaakt aan oplichting ("escroquerie") in de zin van art. 405 

923 

924 

925 

926 

Brussel, 1februari1906, Pas., 1906, II, 149; R.P.S., 1908, nr. 1855, (15), p. 16; Brus
sel, 7 november 1907, R.P.S., 1908, nr. 1856, p. 17-18; Jur. Comm. Brux" 1908, 30; 
Pand. Pér" 1908, nr. 139; Luik, 9 juli 1913, Jur. Liège, 1913, Z59; GOYENS, G" Les 
opérations de bourse et les agents de change, 1930, p. 15Z, nr. 170 en p. 159, nr. 178; 
WAUWERMANS, P" o.c" in Les Novelles, Droit commercial, I, p. 386, nr. 319; Van DER 
PERRE, V. en LEJEUNE, A., De la commission, in Les Novelles, Droit commercial, I, 
p. 5Z8, nr. 8Z, met verwijzingen; FREDERICQ, L" Traité, I, 1946, p. 310, nr. 166; 
R.P.D.B., Compl. III, 1969, v° Commission, p. 470, nr. 98, met verwijzingen; FREDE
RICQ, L. en S" Handboek van Belgisch Handelsrecht, Z0 ed" I, Brussel, Bruylant, 1976, 
p. Z66, nr. Z3 I. In Frankrijk overheerst de opvatting dat de overeenkomst is aangetast 
door een wilsgebrek, nl. bedrog of dwaling omtrent de aard van de overeenkomst: 
Cass. req. (fr.), Z8 oktober 1903, Dali., 1904, 1, 88; Z8 maart 1904, Dali., 1905, 1, 65, 
met noot L. Lacour; Z7 november 1907, Dali., 1908, 1, 3Zl, met noot L. LACOUR; 
30 juni 1909, Dali., 1910, 1, 5, met noot L. LACOUR; Cass. civ. (fr.), 10 december 191Z, 
Dali., 1914, 1, 97, met noot L. LACOUR; ESCARRA/RAULT/HEMARD, Traité théorique et 
pratique de droit commercial, Les contrats commerciaux, II, Le mandat commercial -
Les transports, 1955, p. 77, nr. 707 (en p. Z3, nr. 643); BENABENT, A., Juris-Classeur 
Commercial, v° Commissionnaires en général. Contrat de commission. Effets du con
trat, Fase. 365, januari l 99Z, p. 5, nr. Z7. 
Luik, 9 juli 1913, Jur. Liège, 1913, Z59; R.P.D.B., Compl. III, 1969, v° Commission, 
door J.-J. STRYCKMANS, p. 471, nr. 98; BENABENT, A" Juris-Classeur Commercial, 
v° Commissionnaires en général. Contrat de commission. Effets du contrat, Fase. 365, 
januari l 99Z, p. 5, nr. Z8. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, 1° ed., III, 1960, p. IZ4, nr. 1807; Z0 ed., IV, 1988, p. ZZ, 
nr. Z5; WAHL, A., Précis théorique et pratique de droit commercial, 19ZZ, p. 611, 
nr. 1698. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, 1° ed" III, 1960, p. l Z5, nr. 1807; Z0 ed" IV, 1988, p. ZZ, 
nr. Z5. Cfr. WAHL, A" Précis théorique et pratique de droit commercial, Parijs, Sirey, 
l 9ZZ, p. 611, nr. 1696: "il refuse de prendre l'opération à son compte". 
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Code pénal (cfr. art. 496 Sw.), doordat hij zich met behulp van een valse hoe
danigheid een geldsom had doen overhandigen, nl. "des frais de courtage", die 
beantwoordden aan denkbeeldige onderhandelingen.927 

209. Aangenomen wordt dat de committent de transactie kan bekrachtigen, op 
voorwaarde dat hij de onregelmatigheid kende.928 De gevolgen hiervan wor
den in het volgende nummer geschetst. 

§ 2. Geoorloofd contracteren met zichzelf 

210. De committent kan op voorhand aan de commissionair toestemming ver-

927 

928 

200 

Cass. crim. (fr.), 16 februari 1907, R.P.S., 1908, nr. 1858, p. 20. In dezelfde zin: Parijs, 
2januari 1907, R.P.S., 1908, nr. 1859, p. 21-22; R.P.D.B., Compl. III, 1969, v° Com
mission, door J.-J. STRYCKMANS, p. 472, nr. 107; contra (naar Belgisch recht): TIEN
RIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le contrat direct, 1921, p. 37-42, 
nrs. 37-46; cfr. de bedenkingen (naar Frans recht) van WAHL, A., Précis théorique et 
pratique de droit commercial, 1922, p. 613-614, nr. 1700-1. 
Cass. req. (fr.), 28 maart 1904, Dall., 1905, 1, (65), 73; Cass. civ. (fr.), 10 december 
1912, Dall., 1914, 1, 97, met noot L. LACOUR; Brussel, 7 november 1907, R.P.S., 1908, 
nr. 1856, p. 18; LYON-CAEN, Ch. en RENAULT, L., Traité de droit commercial, 4° ed., 
III, 1906, p. 407, nr. 457; TIENRIEN, M., Les agents de change. La contre-partie. Le 
contrat direct, 1921, p. 34-35, nr. 34; WAHL, A., Précis théorique et pratique de droit 
commercial, 1922, p. 611, nr. 1698; R.P.D.B., t. 1, v0 Agent de change, p. 232-233, 
nrs. 218-228; FREDERICQ, L., Traité, 1, p. 310, nr. 166; WAUWERMANS, P., O.C., in Les 
Novelles, Droit commercial, 1, p. 386, nr. 320; p. 387, nr. 328 en p. 388, nr. 332; DERRI
DA, F., "Les obligations du commissionnaire'', in Le contrat de cmnmission, HAMEL, J. 
(ed.), Parijs, Dalloz, 1949, p. 102; ESCARRAIRAULT/HEMARD, Traité théorique et prati
que de droit commercial, Les contrats commerciawc, Il, Le mandat commercial - Les 
transports, 1955, p. 78, nr. 708; VAN RYN/HEENEN, Principes, 1° ed., III, 1960, p. 125, 
nr. 1807; 2° ed., IV, 1988, p. 22, nr. 25; R.P.D.B., Compl. !II, 1969, v° Commission, 
door J.-J. STRYCKMANS, p. 471, nr. 99, met verwijzingen; RIPERT, G. en ROBLOT, R., 
Traité de droit commercial, 13° ed., II, 1992, p. 705, nr. 2649; BENABENT, A., Juris
Classeur Commercial, v° Commissionnaires en général. Contrat de commission. E.ffets 
du contrat, Fase. 365, januari 1992, p. 5, nr. 33. 
Contra: Brussel, 7 november 1906, R.P.S., 1908, nr. 1854, p. 14; Jur.Comm.Brwc., 
1907, 49; Kh. Brussel, 28 februari 1903, Jur.Comm.Brwc., 1903, (210), p. 211. 
Vgl. Brussel, 7 augustus 1866, Jur. Port d'Anvers, 1866, 1, 279; Brussel, 14 april 
1870, Pas., 1870, Il, 233, beide geciteerd in Pandectes belges, XXI, 1886, v° Com
mission (contrat de), kol. 28, nrs. 113-114; Brussel, 16 februari 1888, Belg. Jud., 
1888, 1435; Kh. Brussel, 22 april 1889, Pas., 1889, III, 381, beide ter vergelijking 
geciteerd in Kh. Brussel, 28 februari 1903; Gent, 6 december 1903, Pas., 1905, II, 61; 
Kh. Brussel, 28 maart 1887, Pas., 1887, III, 114, beide geciteerd door TIENRIEN, o.c., 
p. 34, nr. 34. 



lenen om, desgevallend, toch als wederpartij op te treden.929 Hiertoe is een bij
zondere en uitdrukkelijke clausule vereist.930 

211. Door op voorhand toestemming te geven of achteraf te bekrachtigen, 
geeft de opdrachtgever te kennen dat hij bereid is zich gebonden te achten 
door een overeenkomst die de commissionair, handelend voor rekening van de 
opdrachtgever, met zichzelf sluit.931 De commissionair wordt bij voorbaat of 
achteraf retroactief bevoegd verklaard tot contracteren met zichzelf. 

929 

930 

931 

Gent, 18 mei 1876, Pas" 1877, II, 15; Belg. Jud" 1877, 459; DELAMARRE, M. en LE 
POITVIN, M" Traité théorique et pratique de droit commercial, Du contra/ de commis
sion, II, 2° ed" 1861, p. 401, nr. 249; Pandectes be/ges, XXI, Brussel, Larcier, 1886, 
v° Commission (contrat de), kol. 29, nrs. 117-118; LYON-CAEN, Ch. en RENAULT, L., 
Traité de droit commercial, 4° ed" III, 1906, p. 407, nr. 457; WAHL, A" Précis théori
que et pratique de droit commercial, 1922, p. 609, nr. 1692; DEMOGUE, R" Traité des 
obligations en général, I, 1923, p. 130 (e.v.), nr. 56; ESCARRAIRAULT/HEMARD, Traité 
théorique et pratique de droit commercial, Les contrats commerciaux, II, Le mandat 
commercial - Les transports, 1955, p. 78, nr. 708; VAN RYN/HEENEN, Principes, 2° ed" 
IV, 1988, p. 22, nr. 25; STUYCK, J., "Handelstussenpersonen", in Beginselen van Bel
gisch Privaatrecht, XIII, Handels- en Economisch Recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, 
vol. B, VAN GERVEN, W., COUSY, H. en STUYCK, J. (ed.), 3° ed" Gent, Story, 1989, 
(437), p. 458, nr. 436; FORIERS, P.A" o.c., in Les intermédiaires commerciaux, 1990, 
p. 66, nr. 50; m.b.t. de wisselagent: DE PELSMAEKER, Pr., "L'agent de change peut-il se 
constituer la contre-partie de son donneur d'ordre?", Jur.Comm.Brux" 1903, (239), 
p. 244, voetnoot 5. 
Volgens RIPERT en ROBLOT moet hier ter nuancering een onderscheid worden gemaakt 
tussen het geval waarin de committent dwingende instructies heeft gegeven en het 
geval waarin de committent geen of slechts indicatieve aanwijzingen heeft gegeven. In 
het tweede geval zou een overeenkomst die toelating zou verlenen tot het optreden als 
wederpartij, ongeldig zijn (RIPERT, G. en ROBLOT, R., Traité de droit commercial, 13° 
ed" Il, 1992, p. 705, nr. 2649). 
Brussel, 18 juni 1909, Pas., 1909, II, 387; Luik, 23 juli 1909, Pas., 1909, II, 389; Kh. 
Antwerpen, 1 december 1922, Jur. Port d'Anvers, 1923, 38; FREDERICQ, L., Traité, I, p. 
310, nr. 166; FREDERICQ, L. en S" Handboek van Belgisch Handelsrecht, 2° ed" I, 
1976, p. 266-267, nr. 231; in dezelfde zin: Parijs, 2 januari 1907, R.P.S., 1908, nr. 1859, 
p. 21-22; LACOUR/BOUTERON, Précis de droit commercial, 2° ed., II, 1921, p. 262, nr. 
1610. Anders: WAUWERMANS, P" o.c" in Les Novelles, Droit commercial, I, p. 386, 
nrs. 317 en 320; VAN DER PER RE, V. en LEJEUNE, A" De la commission, in Les Novel
les, Droit commercial, I, p. 527, nr. 80; R.P.D.B" Compl. III, 1969, v° Commission, 
door J.-J. STRYCKMANS, p. 471, nr. 100, met verwijzingen; LYON-CAEN, Ch. en 
RENAULT, L., Traité de droit commercial, 4° ed" III, 1906, p. 407, nr. 457; 
EscARRAIRAULT/HEMARD, Traité théorique et pratique de droit commercial, Les con
trats commerciaux, II, Le mandat commercial - Les transports, 1955, p. 78, nr. 708; 
BENABENT, A" Juris-Classeur Commercial, v° Commissionnaires en général. Contra/ 
de commission. Effets du contra/, Fase. 365, januari 1992, p. 5, nr. 33: volgens deze 
opvatting kan de toestemming ook impliciet zijn verleend. WAHL wijst erop dat de 
Franse rechtspraak in dit verband o.m. rekening houdt met het gebrek aan ervaring van 
de cliënt (WAHL, A" Précis théorique et pratique de droit commercial, 1922, p. 609, 
nr. 1692). 
VAN RYN/HEENEN, Principes, 2° ed., IV, 1988, p. 22, nr. 25. 
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212. Veelal neemt men evenwel aan dat daardoor de aard van de overeen
komst wordt gewijzigd: het zou gaan om een koop-verkoop i.p.v. om een com
missie-overeenkomst.932 Als gevolg van die gewijzigde kwalificatie zou de 
"commissionair" geen aanspraak kunnen maken op een commissieloon933 , 
noch op het voorrecht van de commissionair934, noch op een bijkomend com
missieloon voor het verstrekken van een garantie voor de uitvoering van de 
overeenkomst door de wederpartij (delcredere).935 Sommige auteurs stellen 
deze gevolgen in vraag, althans indien de opdrachtgever ab initio aan de com
missionair toestemming heeft gegeven om zelf als wederpartij op te treden. 
Uit het feit dat de committent aldus aan de commissionair de keuze laat tussen 
het optreden als wederpartij en het sluiten van een overeenkomst met een 
derde, leiden zij af dat de opdrachtgever zich bereid verklaart te handelen 
tegen een bedrag waarin de commissie inbregrepen zit. De committent zou 
niet mogen profiteren indien de commissionair zelf als wederpartij optreedt. 

9:12 

911 

9:14 

935 
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In die zin: Brussel, 14 april 1870, Pas., 1870, Il, 233; Kh. Gent, 25 oktober 1905, 
Pand. Pér" 1906, nr. 1064; Pandectes be/ges, XXI, 1886, v° Commission ( contrat de), 
kol. 29, nr. 119 en kol. 34, nr. 141; FREDER!CQ, L" Traité, 1, p. 310, nr. 166; WAUWER
MANS, P" o.c., in Les Novelles, Droit commercial, 1, p. 386, nr. 319; VAN RYN/HEENEN, 
Principes, III, 1960, p. 125, nr. 1807; R.P.D.B" Compl. III, 1969, v° Commission, door 
1.-1. STRYCKMANS, p. 471, nr. 104. Voor het Franse recht: LYON-CAENIRENAULT, Traité 
de droit commercial, 4° ed" lll, 1906, p. 408-409, nr. 457; BENABENT, A" Juris-Clas
seur Commercial, v° Commissionnaires en général. Contrat de commission. Effets du 
contrat, Fase. 365, januari 1992, p. 5, nr. 34. 
Brussel, 14 april 1870, Pas" 1870, 11, 233; Pandectes be/ges, XXI, 1886, v° Commis
sion ( contrat de), kol. 29, nr. 119; FREDERICQ, L., Traité, !, p. 311, nr. 166; VAN DER 
PERRE, V. en LEJEUNE, A" De la conunission, in Les Novelles, Droit commercial, 1, 
p. 528, nrs. 83-84, met verwijzingen; R.P.D.B" Compl. III, 1969, v° Commission, door 
1.-1. STRYCKMANS, p. 471, nr. 104, met verwijzingen in nrs. 103-104; LYON
CAEN/RENAULT, Trait'é de droit commercial, 4° ed" III, 1906, p. 408, nr. 457 en IV, 
1907, p. 774, nr. 914ter; BENABENT, A., Juris-Classeur Commercial, v° Commissionai
res en général. Contra! de commission. Effets du contrat, Fase. 365, januari 1992, p. 5, 
nr. 34. 
Vgl. echter VAN RYN/HEENEN, Principes, III, 1960, p. 125, nr. 1807, volgens wie de 
commssionair wel aanspraak zou kunnen maken op het commissieloon, tenminste 
indien de committent van bij het sluiten van de overeenkomst e1mee instemde dat de 
commissionair als wederpartij mocht optreden. In dat geval zou de opdrachtgever zich 
akkoord hebben verklaard met de toekenning van de commissie, ongeacht wie weder
partij zou worden. 
FREDERICQ, L., Traité, 1, p. 311, nr. 166; VAN DER PERRE, v. en LEJEUNE, A" De la 
commission, in Les Novelles, Droit commercial, 1, p. 528, nrs. 83-84, met verwijzin
gen; VAN RYN/HEENEN, Principes, III, 1960, p. 125, nr. 1807; R.P.D.B" Compl. III, 
1969, v° Commission, door 1.-1. STRYCKMANS, p. 471, nr. 104, met verwijzingen; 
LYON-CAEN/RENAULT, Traité de droit commercial, 4° ed" III, 1906, p. 409, nr. 457; 
BENABENT, A" Juris-Classeur Commercial, v° Commissionaires en général. Contra! de 
commission. E.ffets du contrat, Fase. 365, januari 1992, p. 5, nr. 34. 
Brussel, 14 april 1870, Pas" 1870, Il, 233; Pandectes be/ges, XXI, 1886, v° Commis
sion (contrat de), kol. 29, nr. 119; VAN DER PERRE, V. en LEJEUNE, A., o.c., in Les 
Novelles, Droit commercial, I, p. 531, nr. 108. 



De auteurs besluiten dat in deze hypothese het commissieloon toch verschul
digd is.936 Ook behoudt de commissionair zijn plicht tot het afleggen van reke
ning en verantwoording, zodat de verdedigde kwalificatie ook voor de com
mittent voordelen biedt.937 Zulke analyse sluit beter aan bij de hierboven 
vermelde tweede benadering: de commissionair heeft de bevoegdheid verkre
gen om de overeenkomst eventueel met zichzelf te sluiten. Wanneer hij dit 
doet, voert hij dus gewoon zijn opdracht als commissionair uit.938 

D. INVLOED VAN RECENTE EVOLUTIES IN DE 
WETGEVING 

§ 1. Nieuwe wetgeving 

213. Recent heeft de wetgeving over deze materie een evolutie ondergaan, 
met name voor wat betreft de wisselagenten, of voortaan: de bemiddelaars in 
effecten. 

1. De wet van 4 december 1990 

214. De wet van 4 december 1990939 breekt radicaal met het verbod om als 
wederpartij op te treden voor wat betreft de transacties van "bemiddelaars in 
effecten".940 Volgens art. 24, eerste lid Wet 4 december 1990941 kunnen 

937 

938 

939 

940 

941 

WAHL, A., Précis théorique et pratique de droit commercial, Parijs, Sirey, 1922, p. 610, 
nr. 1694; ESCARRAIRAULT/HEMARD, Traité, Les contrats commerciaux, II, Le mandat 
commercial, 1955, p. 78, nr. 708; VAN RYN/HEENEN, Principes, 2° ed., IV, 1988, p. 23, 
nr. 25. 
EscARRAIRAULT/HEMARD, Traité, Les contrats commerciaux, II, Le mandat 
commercial, 1955, p. 78, nr. 708. 
Cfr. EsCARRAIRAULT/HEMARD, Traité, Les contrats commerciaux, II, Le mandat com
mercial, 1955, p. 78, nr. 708. 
Wet op de financiële transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 1990). 
Slechts bepaalde personen mogen in België beroepsmatig, voor eigen rekening of voor 
rekening van derden optreden bij openbare uitgiften van effecten, effectentransacties 
met het publiek of openbare overname-aanbiedingen op effecten: zie art. 3 W. 
4 december 1990. 
Zie over deze bepaling: Memorie van toelichting bij het wetsontwerp op de financiële 
transacties en de financiële markten, Pari. St., Kamer, 1989-90, nr. 1156/1, p. 27; Ver
slag VAN RoMPUY, 12 juni 1990, namens de Kamercommissie voor de Financiën, Pari. 
St., Kamer, 1989-90, nr. 1156/5, p. 138; Verslag WEYTS, 30 oktober 1990, namens de 
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bemiddelaars in effecten "slechts" via de beursmarkt als tegenpartij van hun 
cliënten optreden voor transacties op de effectenbeurzen en, voor transacties 
buiten deze beurzen, "slechts" na voorafgaande mededeling aan deze cliënten. 
Het gebruik van het woord "slechts" werkt verwarrend, omdat de bepaling een 
versoepeling ten opzichte van het vroegere recht inhoudt. 

215. In plaats van een principieel verbod, voert de wet de principiële, zij het 
enigszins gemoduleerde, toelaatbaarheid in: 

942 

voor transacties die krachtens de wet of de overeenkomst op de beurs moe
ten worden verricht, mag de bemiddelaar als wederpartij optreden, zonder 
enige bijkomende verplichting, zelfs zonder de cliënt hiervan te moeten ver
wittigen, op voorwaarde dat de transactie via de beursmarkt verloopt, d.w.z. 
dat zowel het order van de cliënt als zijn eigen order op de beursmarkt wor
den gebracht.942 Aldus is het mogelijk dat een andere persoon op het bod 

Senaatscommissie voor de Financiën, Pari. St., Senaat, 1989-90, nr. 1007/2, p. 82; VAN 
ÜMMESLAGHE, P., "Les intermédiaires financiers. Perspectives d'avenir", in Les 
intermédiaires commerciaux, Brussel, Jeune Ban-eau, 1990, p. 348-349, nr. 21 (over 
het wetsontwerp); SwENNEN, H., "Hervorming van de financiële markten: de wet van 
4 december 1990", R. W., 1990-91, (865), p. 869, nr. 19; WYMEERSCH, E., "De he1Tegu
lering van de beursmarkten: enkele institutionele aspecten", in Financiële herregule
ring in België 1990, Instituut voor Financieel Recht (R.U.G.), SCHRANS, G. en 
WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1991, (65), p. 85, nr. 24; BRUYNEEL, A., "La 
réforme financière de 1990. Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières 
et aux marchés financiers", J.T., 1991, (549), p. 553, nr. 19; KEPPENNE, J.-P. en STEMP
NIERWSKY, Y., "La réforme financière de 1990. Livre Il. Les marchés secondaires en 
valeurs mobilières et autres instruments financiers", J.T., 1991, (573), p. 576-577; 
TYTECA, J., "De verhandeling van effecten, andere financiële instrumenten en devie
zen", in De nieuwe beurswetgeving. Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 
betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, JAN RONSE INSTITUUT 
(ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, (193), p. 239-240, nr. 63-64; GOLLIER, J.-M. en VAL
SCHAERTS, D., "Les transactions sur valeurs mobilières cotées ou non cotées", R.P.S., 
1992, nr. 6588, (5), p. 42, randnr. 34; VALSCHAERTS, D., "Les transactions sur valeurs 
mobilières", in Le nouveau droit des marchés financiers, U.C.L., Centre Jean Renauld 
du droit des sociétés, Brussel, Larcier, 1992, (87), p. 106, nr. 5.3; NELISSEN GRADE, 
J.-M. en LAMBRECHT, L., "De bestaasreden van de tweede markt en de periodieke 
openbare veilingen", in De geld- en kapitaalmarkt. Nieuwe wetgeving en recente ont
wikkelingen, Reeks Financiewezen Nu en Morgen - 2, FLAMEE, M. en MEULEMANS, D. 
(ed.), Brugge, die Keure, 1993, p. 156-157, nr. 36; EKELMANS, M., "Agents de change 
et sociétés de bourse'', in Questions d'actualité de droit économique, Collection de la 
Faculté de Droit de l'U.L.B., Les Conférences du Centre de droit privé et de droit éco
nomique, Brussel, Bruylant, 1994, (5), p. 30-31, nr. 32. 
Verslag VAN ROMPUY, Pari. St., Kamer, 1989-90, nr. 1156/5, p. 138; TYTECA, J., "De 
verhandeling van effecten, andere financiële instrumenten en deviezen", in De nieuwe 
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ingaat943; 
voor transacties die niet op de beurs moeten worden verricht, volstaat het 
dat de bemiddelaar zijn cliënt op voorhand mededeelt dat hij zelf als weder
partij zal fungeren. De uitdrukkelijke toestemming van de cliënt is echter 
niet vereist: indien hij op de mededeling niet reageert, wordt hij geacht in te 
stemmen met het "Selbstkontrahieren".944 Enkele amendementen die ertoe 
strekten toch de toestemming van de opdrachtgever te vereisen, werden ver
worpen.945 

Opvallend in vergelijking tot het oude recht is de afwezigheid van een straf
sanctie.946 

2. De wet van 6 april 1995 

216. De voorgaande bepaling werd opnieuw opgeheven bij de wet van 6 april 
1995947 en vervangen door een nagenoeg gelijkluidende bepaling. Art. 38, 
eerste lid Wet 6 april 1995 bepaalt dat de bemiddelaars in financiële instru-

94:\ 

944 

945 

946 

947 

beurswetgeving. Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 betreffende de financië
le markten en de financiële verrichtingen, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, 
Biblo, 1991, (193), p. 239, nr. 63; ÜOLLIER, J.-M. en VALSCHAERTS, D., "Les transac
tions sur valeurs mobilières cotées ou non cotées'', R.P.S., 1992, nr. 6588, (5), p. 42, 
randnr. 34. 
Verslag VAN ROMPUY, l.c.; TYTECA, J., o.c., in De nieuwe beurswetgeving, 1991, 
p. 239, nr. 63. 
Verslag VAN ROMPUY namens de Kamercommissie voor Financiën, Pari. St., Kamer, 
1989-90, nr. 1156/5, p. 139; TYTECA, J., o.c., in De nieuwe beurswetgeving, 1991, 
p. 240, nr. 64; ÜOLLIER, J.-M. en VALSCHAERTS, D., o.c., R.P.S., 1992, nr. 6588, p. 43, 
randnr. 34. 
Amendement nr. 107 van de Heer Van Weddingen (Pari. St., Kamer, 1989-90, nr. 
1156/3) werd in de Kamercommissie verworpen (Verslag VAN RoMPUY, Pari. St., 
Kamer, 1989-90, nr. 1156/ 5, p. 138 en 141). Ook in de Senaatscommissie werd een 
dergelijk amendement verworpen (Verslag WEYTS, Pari. St., Senaat, 1989-90, 
nr. 1007/2, p. 82). 
KEPPENNE, J.-P. en STEMPNIERWSKY, Y., o.c" J.T., 1991, p. 577, volgens wie dit niet te 
wijten is aan een vergetelheid van de wetgever, doch aan de niet-geuite bedoeling om 
de bewuste handelingen als beroepsfouten bij voorkeur tuchtrechtelijk en niet langer 
strafrechtelijk te sanctioneren. 
Art. 175, 2° Wet inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (B.S" 3 juni 1995). 
De wet werd in 1996 reeds twee maal gewijzigd: bij de wet van 30 januari 1996 (B.S., 
20 februari 1996) en de wet van 20 maart 1996 (B.S" 24 april 1996). 
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menten voor transacties op een gereglementeerde markt948-949 slechts via de 
gereglementeerde markt als tegenpartij van hun cliënten kunnen optreden950 

en voor transacties buiten de gereglementeerde markt slechts na voorafgaande 
mededeling aan de cliënten.951 Ook andere bepalingen van dezelfde wet ver
wijzen naar de mogelijkheid om als tegenpartij op te treden.952 Daarnaast wor
den in art. 36 van de wet gedragsregels geformuleerd die door de financiële 
bemiddelaars moeten worden nageleefd bij transacties in financiële instrumen
ten. Eén van die regels bepaalt dat zij elk mogelijk belangenconflict moeten 
vermijden, of wanneer dit onvermijdelijk is, ervoor zorg moeten dragen dat 
hun cliënten op billijke en gelijke wijze worden behandeld. Desnoods moeten 
zij andere maatregelen opvolgen, bv. rapporteren, interne regels inzake ver
trouwelijkheid naleven of weigeren op te treden. Verder wordt bepaald dat zij 
niet op een onfaire wijze hun eigen belangen mogen plaatsen boven de belan
gen van hun cliënten en dat, wanneer een goed geïnformeerde cliënt redelij
kerwijze mag verwachten dat zij de belangen van hun cliënt zouden plaatsen 

948 

949 

9511 

951 

952 
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Een (Belgische) gereglementeerde markt is elke markt voor de in art. 1, § 1 Wet 6 april 
1995 bedoelde financiële instrumenten die regelmatig werkt, die werkt volgens regels 
opgesteld of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten (waarin een reeks voorwaar
den zijn opgenomen), die de naleving oplegt van alle verplichtingen inzake kennisge
ving en transparantie voorgeschreven met toepassing van de Europese Richtlijn, die 
België als Lid-Staat van herkomst heeft en die voorkomt op de door de Minister van 
Financiën opgestelde lijst (art. 1, § 3, eerste, tweede en vierde lid). Voor de lijst van 
deze markten, zie: M.B., 3 mei 1996 (B.S" 22 mei 1996), zoals gewijzigd bij M.B., 13 
januari 1997 (B.S" 25 januari 1997). 
Zie over dit begrip: TYTECA, J" "Secundaire markten, beleggingsondernemingen, 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs. Een eerste bespreking van de Wet van 6 april 
1995", T.R. V., 1995, (217), p. 219; PONNET, E" "De organisatie en de werking van de 
secundaire markten", T.R. V., 1996, (131), p. 133-135, nr. 5. 
In m1. 24, eerste lid van de Wet van 4 december 1990 was slechts sprake van verrich
tingen op een (Belgische) effectenbeurs (TYTECA, J., o.c., T.R. V" 1995, p. 234). 
Indien de bemiddelaar rechtstreeks als tegenpartij optreedt, dan kan de cliënt, op grond 
van art. 37, laatste lid de transactie weigeren en de teruggave eisen van de betaalde 
bedragen of afgeleverde financiële instrumenten (CERFONTAINE, J. en VREYS, J" 
"Bemiddeling bij transacties in financiële instrumenten", Bank Fin" 1996, (352), 
p. 359, nr. 42). 
VANASSCHE, C" MACQ, v. en VAN CAUWENBERGE, A" "Financieel recht. Wet van 
6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleg
gingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs", Snelberichten Han
delsrecht, extra nummer, 21 juni 1995, (99), p. 113 (door V. MACQ); LEFEBYRE, P., 
"Civielrechtelijke gevolgen van inbreuken op de nieuwe financiële wetgeving: de wet 
van 6 april 1995", in Financieel Recht tussen Oud en Nieuw, Instituut Financieel 
Recht, Universiteit Gent, WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1996, p. 429-430, 
nr. 35 (deze auteur neemt ook aan dat in de tweede hypothese, d.w.z. buiten de geregle
menteerde markt, zoals onder de wet van 1990, de loutere mededeling volstaat). Indien 
de bemiddelaar nalaat zulke voorafgaande mededeling te verrichten, kan de marktauto
riteit sanctionerend optreden. De cliënt kan schadevergoeding vorderen (CERFONTAINE, 
J. en VREYS, J" o.c" Bank Fin" 1996, p. 359, nr. 42). 
Art. 2, § 1, eerste lid en§ 4; art. 42 W. 6 april 1995. 



boven hun eigen belangen, zij de verwachting van de cliënt moeten inlos
sen.953 

§ 2. Algemene beoordeling van de nieuwe wetgeving 

217. Hierboven werd vastgesteld dat in het Belgische handelsrecht principieel 
niet alleen voor rechtstreekse maar ook voor middellijke vertegenwoordigers 
een verbod geldt om zelf als wederpartij van de opdrachtgever op te treden. 
Daarvan kan evenwel worden afgeweken, indien de opdrachtgever uitdrukke
lijk instemt met het optreden als wederpartij, of indien hij zulk optreden ach
teraf met kennis van zaken, dus juist en volledig geïnformeerd, uitdrukkelijk 
of stilzwijgend, bekrachtigt. 

Het recht wil aldus de opdrachtgever beschermen tegen het gevaar dat de ver
tegenwoordiger zijn opdracht op niet-loyale wijze uitvoert en zijn eigen belan
gen behartigt ten nadele van de belangen van de opdrachtgever. 

218. In het verleden gold dezelfde regeling voor de wisselagenten en andere 
bemiddelaars in effecten. In dit verband wordt het verbod om als wederpartij 
op te treden niet enkel ingegeven door de bekommernis de opdrachtgever te 
beschermen, maar ook door de noodzaak om de goede werking van de markt 
te verzekeren, wat vereist dat de transacties zo veel mogelijk openlijk en via 
de beursmarkt worden uitgevoerd, opdat de beurskoers een realistisch en 
getrouw beeld zou geven. In de wetten van 4 december 1990 en 6 april 1995 
werd echter voor deze bemiddelaars in effecten een afwijkende regeling 
getroffen zowel m.b.t. verrichtingen op als m.b.t. transacties buiten de geregle
menteerde markt.954 

954 

Art. 36, § 1, 6° Wet 6 april 1995; zie hierover o.m.: FERON, B. en WOUTERS, H., "La 
Directive 93/22 concernant les services d'investissement dans Ie domaine des valeurs 
mobilières et son impact sur la loi du 4 décembre 1990'', R.P.S., 1994, nr. 6644, (209), 
p. 248-250; WYMEERSCH, E., "Les règles de conduite relatives aux opérations sur 
instruments financiers. L'atticle 36 de la loi du 6 avril 1995", Bank Fin., 1995, (574), p. 
588-590, nrs. 35-42; MACQ, V., o.c" p. 111; MEY, M., "La nouvelle réforme de la bour
se. Principaux aspects de la loi du 6 avril 1995", Bank Fin., 1995, (522), p. 531, nr. 47; 
FERON, B" "La réforme de la bourse. Aperçu général de la loi du 6 avril 1995 relative 
aux marchés secondaires, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur contrö
le, aux intermédiaires et aux conseillers en placement", R.P.S" 1995, nr. 6681, (308), p. 
336, met voetnoot 102; CORNELIS, L. en PEETERS, J" "Gedragsregels van bemiddelaars 
bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht", in 
Financieel recht tussen Oud en Nieuw, 1996, (621), p. 646-650, nrs. 23-26. 
Het gaat wel degelijk om een uitzondering op het algemene beginsel, waaraan geen 
afbreuk wordt gedaan (in dezelfde zin: VALSCHAERTS, D" "Les transactions sur valeurs 
mobilières", in Le nouveau droit des marchés financiers, U.C.L., Centre Jean Renauld 
du droit des sociétés, Brussel, Larcier, 1992, (87), p. 106, nr. 5.3; FoRIERS, P.-A" "Le 
contrat de prestation de services: obligations des parties et responsabilité contractuel
le", in Les contrats de service, 1994, p. 142, nr. 22). 
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219. Welke beweegredenen de wetgever tot die uitzonderingsregeling hebben 
doen besluiten, wordt niet geëxpliciteerd. Volgens een "ingewijde" auteur is 
zulks op een praktisch motief gebaseerd, nl. het feit dat de professionele 
bemiddelaars de liquiditeit van de markt kunnen verhogen door als wederpartij 
van hun cliënten op te treden.955 Anderen stellen dat het verbod is afgezwakt 
met het oog op de vlotte werking van de markt.956 

De uitzondering moet worden beoordeeld in functie van de dubbele rol die de 
regel neergelegd in art. 24 (W. 1990) resp. art. 38 (W. 1995) vervult. De bepa
ling behoort nl. tot de regels die betrekking hebben zowel op de uitvoering van 
de transacties (waarbij de bescherming van de opdrachtgever wordt beoogd) 
als op de organisatie van een efficiënte markt.957 

Aan de bekommernis om de goede werking van de markt te verzekeren beant
woordt de eis dat iedere transactie waarbij de bemiddelaar als wederpartij 
optreedt via de beursmarkt moet verlopen.958 Bovendien eist de wetgever van 

955 

956 

957 

958 
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VALSCHAERTS, D., o.c., in Le nouveau droit des marchésfinanciers, (87), p. 106, nr. 5.3. 
Zie voor een gelijkaardige redenering, naar Frans recht: RIPERT, G. en ROBLOT, R., 
Traité de droit commercial, II, Parijs, L.G.D.J., 1992, p. 105, nr. 1885/1: de bemidde
laars in effecten zouden een belangrijke rol kunnen spelen, hetzij als "market makers", 
hetzij als "teneurs de marché'', op het vlak van de liquiditeit van de markt en van het 
regulariseren van koersen, wanneer het hen toegelaten is als wederpartij van hun cliën
ten op te treden (cfr. ook: SAVATIER, R. en J. en LELOUP, J.-M., Droit des affaires, 6° ed., 
Parijs, Sirey, 1980, p. 382, nr. 635ter). 
Om die reden, en met de bedoeling de Franse beurspraktijk af te stemmen op de prak
tijk bestaand op grote buitenlandse financiële markten, werd in het Franse recht achter
eenvolgens bij de Wet van 2 juli 1972, de Wet van 11 juli 1985 en de Wet van 22 janu
ari 1988 aan de wisselagenten respektievelijk aan de beursvennootschappen, de 
mogelijkheid verleend om als "contrepartie" te fungeren (zie m.b.t. de historische ont
wikkeling en m.b.t. de verschillende vormen van "contrepartie" zoals die actueel 
bestaan: DIDIER, P., Droit Commercial, 3, Le marché financier. Les groupes de sociétés, 
Parijs, P.U.F, 1993, p. 227-236; de VAUPLANE, H., in Juris-classeur Sociétés, Fase. 
1700, mei 1992, v° Contrepartie). De introductie van het systeem verloopt niet pro
bleemloos, wellicht omdat het Franse beurssysteem gebaseerd is op de centralisatie van 
de beursorders en de voortdurende confrontatie van deze orders, en de tussenpersoon 
niet de rol van "market maker" vervult zoals in het Anglo-Amerikaanse beurssysteem 
(RIPERT!ROBLOT, Traité, II, 1992, p. 106, nr. 188511, tekst en voetnoot 2; cfr. de VAu
PLANE, H., in Juris-classeur Sociétés, Fase. 1700, mei 1992, v° Contrepartie, p. 2, 
nr. 3). 
CERFONTAINE, J. en VREYS, J., "Bemiddeling bij transacties in financiële instrumenten", 
Bank Fin" 1996, (352), p. 358, nr. 41. 
Cfr. BRUYNEEL, A" "Observations sur la réforme (1988-1993) du droit bancaire et 
financier beige", in Hommage à J. Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, p. 60; LEFEBVRE, 
P., o.c" in Financieel recht tussen Oud en Nieuw, 1996, p. 430-431, nr. 37. 
WYMEERSCH, E" o.c" in Financiële herregulering in België 1990, 1991, p. 85, nr. 24. 
Over de (afgezwakte) centralisatieverplichting onder de Wet van 6 april 1995, zie: 
SUNT, C. en VAN LANCKER, J., "De beursgenoteerde vennootschap en de beurshervor
ming", T.R.V., 1996, (75), p. 98-104, nrs. 39-54; MEY, M., o.c., Bank Fin., 1995, p. 
530, nrs. 42-43; BYTTEBIER, K., Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 
1995, p. 394-395, nrs. 646-648; FERON, B., "La réforme de la bourse", R.P.S., 1995, nr. 
6681, (308), p. 334-335; voordien reeds m.b.t. de Richtlijn: EKELMANS, M., "Agents de 



de bemiddelaars dat zij bij alle transacties in financiële instrumenten zich op 
een loyale en billijke wijze inzetten om de integriteit en de eerlijke praktijken 
op de markt optimaal te bevorderen en zich te voegen naar alle gedragscodes 
en voor hun werkzaamheden geldende voorschriften, o.m. met het oog op de 
optimale behartiging van de integriteit van de markt.959 

Wat de bescherming van de opdrachtgever betreft, kan men zich althans m.b.t. 
de transacties die plaats vinden op de gereglementeerde markt, voorstellen dat 
in de ogen van de wetgever het bestaan van een georganiseerde en geregle
menteerde markt met officiële koersen, die functioneert volgens regels en 
onder een toezicht die een goede werking van de markt waarborgen, een vol
doende prijsgarantie inhoudt. Allicht oordeelde de wetgever dat de prijstrans
parantie waartoe dit systeem leidt, het gevaar van benadeling van de opdracht
gever voldoende beperkt.960 Voor de transacties die niet op de geregle
menteerde markt plaats vinden, ontbreekt die prijsgarantie. Men kan zich dan 
ook afvragen of de enkele verplichting tot voorafgaande kennisgeving de 
opdrachtgever voldoende beschermt. 

§ 3. Inhoudelijke beoordeling van de nieuwe Belgische wetgeving, in 
rechtsvergelijkend perspectief 

1. Inleiding 

220. De Belgische wetgever heeft dus een uitzondering ingevoerd op de alge
mene regel. Dit is een nieuwigheid, waarvan de consequenties nog niet goed 
kunnen worden overzien. Bovendien rijzen twijfels omtrent de· bescherming 
die daarbij aan de opdrachtgever wordt geboden. Het is dan ook aangewezen 
de nieuwe Belgische wetgeving te toetsen aan vergelijkbare regelingen in 
andere rechtsstelsels. Vooral het Duitse recht kent een tot in detail uitgewerkte 
en coherente regeling van de "Selbsteintritt des Kommissionärs".961 Daarnaast 
bestaan gelijkaardige regelingen in het Zwitserse962, het Italiaanse ("entrata 

959 

960 

961 

962 

change et sociétés de bourse", in Questions d'actualité de droit économique, Collection 
de la Faculté de Droit de l'U.L.B., Les Conférences du Centre de droit privé et de droit 
économique, Brussel, Bruylant, 1994, (5), p. 23 e.v., nrs. 25 e.v., bijz. p. 25-26, nr. 27; 
FERON, B. en WOUTERS, H., "La Directive 93/22 concernant les services d'investisse
ment dans Ie domaine des valeurs mobilières et son impact sur la loi du 4 décembre 
1990", R.P.S., 1994, nr. 6644, (209), p. 250 e.v., bijz. p. 253-254. Zie het K.B. van 13 
mei 1996 tot bepaling van de voorwaarden volgens dewelke transacties mogen uitge
voerd worden buiten een gereglementeerde markt (B.S., 25 mei 1996). 
Art. 36, § 1, 1° resp. 3° Wet 6 april 1995. 
Cfr. VAN ÜMMESLAGHE, P., o.c., in Les intermédiaires commerciaux, p. 348, nr. 21: 
"( ... ) uniquement à travers Ie marché boursier ce qui ne présente en effet pas d'in
convénient pour Ie client". 
§ 400 e.v. Handelsgesetzbuch (HGB). 
Art. 406 Code des Obligations/Obligationenrecht. 
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del commissionario nel contratto")963 en het Portugese recht.964 

2. Principes 

A. HET OPTREDEN ALS WEDERPARTIJ IS PRINCIPIEEL TOEGELATEN, INDIEN EEN 

OFFICIËLE MARKT- OF BEURSPRIJS BESTAAT 

221. Rechtsvergelijkend kan men vaststellen dat o.m. de Duitse wetgever, 
onder bepaalde voorwaarden, het optreden door de commissionair als weder
partij (de zgn. "Selbsteintritt") principieel toelaat, althans voor goederen waar
voor een beurs- of marktprijs bestaat en voor waardepapieren waarvoor offi
cieel een beurs- of marktprijs wordt vastgesteld.965 Een gelijkaardige regeling 
bestaat in het Zwitserse recht966 , in het Italiaanse recht967 en in het Portugese 

965 

966 

967 
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A1t. 1735 Codice civile. 
Art. 274 Código Comercial Português (goedgekeurd bij Carta de Lei van 28 juni 
1888): "Nas comissöes de compra e venda de letras, fundos publicos e tftulos de crédi
to que tenham curso em comércio, ou de quaisquer mercadorias e géneros que tenham 
preço de bolsa ou de mercado, pode o comissário, salva estipulaçao contrária, fornecer 
como vendedor as coisas que tinha de comprar, ou adquirir para si como comprador as 
coisas que tinha de vender, salvo sempre o seu direito à remuneraçao"; zie o.m. NETO, 
A., Código Comercial, Código das Sociedades, Legislaçäo Complementar Anotados, 
2° ed., Lissabon, Ediforum, 1993, p. 150-151, met verwijzingen. 
§ 400 Abs. 1 HGB: "Die Kommission zum Einkauf oder zum Verkaufe von Waren, die 
einen Börsen- oder Marktpreis haben, sowie von Wertpapieren, bei <lenen ein Börsen
oder Marktpreis amtlich festgestellt wird, kann, wenn der Kommittent nicht ein ande
res bestimmt hat, von dem Kommissionär dadurch ausgeführt werden, daB er das Gut, 
welches er einkaufen soli, selbst als Verkäufer liefert oder das Gut, welches er verkau
fen soli, selbst als Käufer übernimmt". Zie o.m.: SCHMIDT, K., Handelsrecht, 4° ed., 
Keulen, C. Heymanns, § 31 VI, p. 918; BAUMBACH, A., OUDEN, K. en HOPT, K.J., Kurz 
Kommentar Handelsgesetzbuch, 27° ed., München, Beek, 1987, § 400, p. 943 e.v.; 
KOLLER, 1., in Staub Grqf3kommentar zum Handelsgesetzbuch, CANARIS, C.-W., SCHIL
LING, W. en ULMER, P. (ed.), 4° ed., 6° Lieferung, 1986, § 400, p. 208 e.v.; CAPELLE, 
K.-H. en CANARIS, C.-W., Handelsrecht (ohne Gesellschafts- und Seehandelsrecht). 
Ein Studienbuch, 20° ed., München, Beek, 1985, § 30 VI, p. 263-264; HEFERMEHL, W., 
in Schlegelberger Kommentar zum Handelsgesetzbuch, GEl\LER, E., HEFERMEHL, W., 
HILDEBRANDT, W. en SCHRÖDER, G. (ed.), 5° ed., Band VI (§§ 383-460), München, F. 
Vahlen, 1977, § 400, p. 177 e.v.). 
Art. 436, 1° lid CO/OR; zie o.m.: GAUTSCHI, G., Berner Kommentar zum schweizeri
schen Zivilrecht, VI, Das Obligationenrecht, 216, Die einzelnen Vertragsverhältnissel 
Besondere Auftrags- und Geschäft.~fiihrungsverhältnisse sowie Hinterlegung (Artikel 
425-491 OR), 2° ed., Bern, Stämpfli, 1962, commentaar bij art. 436, p. 99 e.v.; GUHL, 
T., MERZ, H. en KUMMer, M., Das schweizerische Obligationenrecht mit Einschluj3 des 
Handels- und Wertpapierrechts, 6° ed., Zürich, Schulthess, 1972, § 51 IV, p. 464-466; 
VoN BOREN, B., Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil (Art. 184-551), 
Zürich, Schulthess, 1972, p. 196-199. 
Art. 1735, eerste lid Codice civile: "Nella commissione di compera o di vendita di tit
oli, divise o merci, aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal comma 3 
dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario puó 
fornire al prezzo suddetto Ie cose che <leve comprare, o puó acquistare per sé Ie cose 
che <leve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione"; zie o.m.: FoR 



recht.968 

222. Hierbij blijkt van doorslaggevend belang te zijn, de overweging dat het 
belangenconflict tussen de opdrachtgever en de commissionair niet zo 
scherp969 of zelfs onbestaand970 of onmogelijk971 is: het voorhanden zijn van 
een officiële marktprijs -eventueel gekoppeld aan een aantal begeleidende 
voorwaarden- zou meer garanties bieden voor een eerlijke en correcte prijsbe
paling. De opdrachtgever zou er dan geen belang bij hebben dat de transactie 
zou worden afgesloten met een derde, liever dan met de commissionair als 
wederpartij. 972 

B. CONTRACTUELE AFWIJKINGEN ZIJN MOGELIJK 

223. Anders dan in de Belgische wetgeving het geval is, bepaalt de Duitse 
wetgeving uitdrukkelijk dat de opdrachtgever een andere regeling kan bedin
gen en de "Selbsteintritt" kan verbieden.973 Wanneer de opdrachtgever oor-

968 

969 

970 

971 

972 

973 

MIGGINI, A., in Enciclopedia del diritto, VII, Milaan, Giuffrè, 1960, v° Commissione 
(contratto di), (862), p. 870-873, nr. 4; MESSINEO, F., Manuale di diritto civile e com
mercia/e, 9° ed., Milaan, Giuffrè, 1972, p. 62-65, nr. 18; GRECO, P. en CoTIINO, G., 
Cmnmentario del Codice civile, Sc!ALOJA, A. en BRANCA, G. (ed.), IV, De/Ie Obbliga
zioni, Delta Vendita, Bologna, Zanichelli, 1972, Art. 1471 Nr. 1, p. 52; BIGLIAZZI GER!, 
L., BRECCIA, U., BUSNELLI, F.D. en NATOLI, U., Il Sistema Giuridico /ta/iano, Diritto 
civile, I/2, Fatti e atti giuridici, Turijn, UTET, 1988, § 22, p. 571. 
Art. 274 Código Comercial Português. Zie voetnoot 964. 
GUHL, T., MERZ, H. en KUMMER, M., Das Schweizerische Obligationenrecht, 1972, 
§ 51 IV, p. 465: "Ist ( ... ) ein Markt- oder Börsenpreis vorhanden, so fällt die Interessen
kollision entweder ganz weg oder wird doch auf ein erträgliches MaB herabgesetzt"; 
von BOREN, B., Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 1972, p. 197; 
NETO, A., o.c., 1993, nr. 1 sub art. 274 Código Comercial, p. 150: "a possibilidade 
conflito de interesses encontra-se minimizada" (met verwijzing). 
GAUTSCHI, G., o.c., in Berner Kommentar zum schweizerischem Zivilrecht, Das Obli
gationenrecht, 1962, Art. 436 RdNr. 2a, p. 101-102. 
Aldus FORMIGGINI, A., in Enciclopedia del diritto, VII, 1960, v° Commissione (contrat
to di), p. 871, nr.4. 
FORMIGGINI, A., in Enciclopedia del diritto, VII, 1960, v° Commissione ( contratto di), 
p. 871, nr. 4; GAUTSCHI, G., o.c" in Berner Kommentar zum schweizerischem 
Zivilrecht, Das Obligationenrecht, 1962, A1t. 436 RdNr. 1 b, p. 101; MESSINEO, F., 
Manuale di diritto civile e commerciale, 1972, p. 63, nr. 18; NETO, A., o.c., 1993, nr. 1 
sub art. 274 Código Comercial, p. 150 (met verwijzing). 
§ 400 Abs. 1 HGB ("wenn der Kommittent nicht ein anderes bestimt hat''). Zulk ver
bod zou niet noodzakelijk uitdrukkelijk moeten worden geformuleerd, op voorwaarde 
dat de commissionair ondubbelzinnig kennis heeft (of behoort te hebben) van de 
bedoeling van de opdrachtgever (SCHMIDT, K., Handelsrecht, § 31 VI, p. 919; BAUM
BACH!DUDEN/HoPT, Kurz Kommentar Handelsgesetzbuch, 27° ed., München, Beek, 
1987, § 400 Anm. 1 C, p. 944; cfr. in dezelfde zin voor het Italiaanse recht: MESSINEO, 
F., Manuale di diritto civile e commerciale, 1972, p. 62, nr. 18). 
Het verbod kan bij het sluiten van de overeenkomst worden geformuleerd, of op een 
later tijdstip, zolang de melding van uitvoering van de opdracht nog niet ter verzending 
is afgegeven (von DALWIGK zu LICHTENFELS, Das Effektenkommissionsgeschäft, 1975, 
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deelt dat zijn positie onvoldoende beschermd is (bv. omdat hij de commissio
nair niet voldoende kredietwaardig acht), kan hij bv. bedingen dat de commis
sionair niet als wederpartij mag optreden of dat hij het optreden als wederpar
tij eerst aan de goedkeuring van de opdrachtgever moet voorleggen. De 
"Selbsteintritt" kan ook aan beperkingen worden onderworpen.974 

De mogelijkheid voor de opdrachtgever om het optreden als wederpartij te 
verbieden wordt ook erkend in het Zwitserse recht975 , in het Italiaanse recht976 

en in het Portugese recht.977 

224. Hoewel de Belgische wetgeving niet uitdrukkelijk aan de committent 
de mogelijkheid biedt om tegenpartijverrichtingen te verbieden, mag wel
licht - gelet op het feit dat de wettelijke regeling afwijkt van het gemeen
rechtelijk verbod en in het licht van de rechtsvergelijkende vaststellingen -
worden aangenomen dat die mogelijkheid wel degelijk bestaat. Dit komt ook 
verantwoord voor gelet op de commissionairsdwang, die samengaat met de 
beursdwang, m.a.w. de verplichting om voor de transacties via de geregle
menteerde markt een beroep te doen op een erkende financiële bemiddelaar. 
Zo die mogelijkheid niet wordt erkend, is het voor de belegger die geen ver
trouwen heeft in het contracteren met zichzelf door zulk een bemiddelaar, 
onmogelijk om zich tegen het risico verbonden aan het optreden als weder
partij in te dekken. 

C. PRINCIPIEEL VERBOD INDIEN GEEN OFFICIËLE MARKT- OF BEURSPRIJS 

BESTAAT 

225. Wanneer de opdracht betrekking heeft op andere goederen of waardepa
pieren, waarvoor geen (officiële) markt- of beursprijs en dus geen prijsgarantie 
bestaat, geldt naar Duits recht in beginsel de omgekeerde regel: de "Selbstein
tritt" is niet toegelaten, tenzij de opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk of imp
liciet doch zeker instemt bij het aangaan van de commissie-overeenkomst 

974 

975 

976 

977 
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p. 73-74: vooral deze auteur wijst erop dat anders deze bepaling nutteloos en overbodig 
zou zijn; HEFERMEHL, W., in Schlegelberger Kommentar HGB, 4° ed., 1977, § 400 
RdNr. 18, p. 184; KOLLER, !., in Staub Groj3kommentar HGB, 4° cd., 1986, § 400 
RdNr. 67, p. 238; cfr. in dezelfde zin in het Zwitserse recht: art. 438 CO/OR). In de 
praktijk (AGB-Banken) bleek evenwel dit "Verbietungsrecht" contractueel te worden 
uitgesloten (VON DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das Effektenkommissionsgeschäft, 
1975, p. 74. Volgens deze auteur was dit beding evenwel "unwirksam" wegens rechts
misbruik: o. c" p. 116-117). 
Cfr. GUHL, T., MERZ, H. en KuMMER, M., Das Schweizerische Obligationenrecht, 1972, 
§ 51 IV, p. 465. 
A1t. 436, eerste lid CO/OR; GUHL, T., MERZ, H. en KUMMER, M., Das Schweizerische 
Obligationenrecht, 1972, § 51 IV, p. 465. 
Art. 1735, eerste lid Codice civile ("se il committente non ha diversamente disposto"); 
MESSINEO, F., Manuale di diritto civile e commerciale, 1972, p. 62, nr. 18. 
Art 274 Código Comercial ("salva estipulaçäo contrária"); NETO, A., o.c., 1993, nr. 3 
sub art. 274 Código Comercial, p. 150 (met verwijzing). 



(zgn. "vereinbarter Selbsteintritt").978 Ook mogelijk is de bekrachtiging post 
factum door de opdrachtgever van een operatie die is gerealiseerd middels een 
niet-toegelaten "Selbsteintritt".979 

In de praktijk blijkt de regel veelvuldig te worden omgekeerd. M.b.t. het 
als commissionair optreden door de banken, was tot voor kort de toelaat
baarheid van de "Selbsteintritt" opgenomen in de algemene bankvoorwaar
den.980 De geldigheid van deze clausule bleek slechts zelden ernstig te wor
den betwist.981 Het beding had als consequentie dat een wezenlijk aandeel 
van de handel in niet-genoteerde waardepapieren en mijnaandelen ("Kuxen") 
wordt gerealiseerd via "Selbsteintritt". Nochtans blijkt deze praktijk, in 
wezen, in te gaan tegen de bedoeling van de wetgever, die bij deze handel de 

978 

979 

980 

981 

§ 400 Abs. 1 HGB a contrario; cfr. § 402 HGB dat bepaalt dat "Die Vorschriften des 
§ 400 Abs. 2 bis 5 und des§ 401 können nicht durch Vertrag zum Nachteile des Kom
mittenten abgeändert werden". Van de regeling opgenomen in de eerste alinea van 
§ 400 kan dus wel contractueel worden afgeweken. Cfr. KoLLER, 1., in Staub GrojJkom
mentar HGB, 4° ed., 1986, § 400 RdNr. 68, p. 238-239; BAUMBACH/DUDEN/HOPT, Kurz 
Kommentar HGB, 27° ed., 1987, § 400 Anm. 1 B, p. 943-944; HEFERMEHL, W., in 
Schlegelberger Kommentar HGB, 5° ed., 1977, § 400 RdNr. 23, p. 185-186. 
KOLLER, 1., in Staub GrojJkommentar HGB, 4° ed., 1986, § 400 RdNr. 68, p. 239; 
HEFERMEHL, W., in Schlegelberger Kommentar HGB, 5° ed., 1977, § 400 RdNr. 23, 
p. 186. 
Volgens Nr. 29 van de Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Banken 1988 
voerde de bank als commissionair alle opdrachten tot aan- of verkoop van beursgeno
teerde waardepapieren uit via de beursmarkt d.m.v. "Selbsteintritt" (in dezelfde zin 
Nr. 35 AGB-Banken m.b.t. deviezentransacties; zie o.m.: BAUMBACH, A., DUDEN, K. en 
HOPT, K.J., Kurz-Kommentar Handelsgesetzbuch, 29° ed., Müchen, Beek, 1995, AGB
Banken 29, RdNr. 2 en 3, p. 1237). Met ingang van 1 januari 1993 werden deze alge
mene voorwaarden grondig gewijzigd, met de bedoeling de casuïstische benaderings
wijze te vervangen door een "Handbuch zum Umgang mit dem Konto" (AGB-Banken 
1993; zie o.m.: BAUMBACH, A., DUDEN, K. en HOPT, K.J., Kurz-Kommentar Handels
gesetzbuch, 29° ed., Müchen, Beek, 1995, (8) AGB-Banken Einleitung, RdNr. 2, 
p. 1205; HOPT, K.J., "Bank- und Kapitalmarktrecht in Deutschland - Eine kritische 
Bestandsaufnahme", S.Z.W/R.S.D.A., 1995, (235), p. 240). De bepalingen opgenomen 
in algemene voorwaarden, nrs. 29 tot 39, zijn voorlopig verder blijven gelden, in 
afwachting van de invoering van eenvormige "Bedingungen für das Wertpapierge
schäft" (BAUMBACH/DuDEN/HoPT, l.c.). In de vervolgens opgestelde "Sonderbedingun
gen für Wetpapiergeschäfte der deutschen Banken" (januari 1995), is geen met de oude 
nrs. 29 en 35 vergelijkbare regel meer terug te vinden (zie de tekst ervan in KOMPEL, S. 
en ÜTT, C., Kapitalmarktrecht. Ergänzbares Rechtshandbuch für die Praxis (vóór 1995 
getiteld: Wertpapier und Börse), Berlijn, Erich Schmidt Verlag, losbladig (vanaf 1971), 
nr. 220). De regeling lijkt daarmee te zijn afgeschaft (zie het referaat van S. KOMPEL op 
de "Bankrechtstag 1995", te Berlijn op 30 juni 1995, besproken door RELLERMEYER, 
K., "Das Zweite Finanzmarktförderungsgesetz in der praktischen Umsetzung. -
Bericht über den Bankrechtstag 1995 am 30. Juni 1995 in Berlin", WM., 1995, (1981), 
p. 1987). 
Zie o.m.: VON DALWIGK zu LICHTENSTEIN, R., Das Effektenkommissionsgeschä.ft, 1975, 
p. 106 e.v., vooral p. 110-111. Volgens deze auteur is een contractueel of in algemene 
voorwaarden bedongen "Selbsteintritt" ongeldig, buiten de gevallen bedoeld in § 400 
Abs. 1 HGB, omdat zulks zou indruisen tegen de risicobeperking die ter bescherming 
van de committent in § 402 HGB zou besloten liggen. 
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committent bijzonder wilde beschermen en het optreden als wederpartij prin
cipieel wilde verbieden.982 
De mogelijkheid voor de opdrachtgever om m.b.t. transacties in goederen of 
effecten zonder officiële markt- of beursprijs aan de commissionair toestem
ming te verlenen om als wederpartij op te treden, wordt ook erkend in het 
Zwitserse recht983 en in het Portugese recht.984 

226. Ook naar Belgisch recht zou, bij het ontbreken van een officiële markt
of beursprijs, het optreden als wederpartij in beginsel verboden moeten zijn, 
behoudens toestemming van de opdrachtgever. Dit vloeit reeds voort uit het 
algemeen rechtsbeginsel, waarvan het bestaan algemeen wordt erkend. Zulks 
volgt ook uit het ontbreken van de ratio legis die de principiële toelaatbaarheid 
van het optreden als wederpartij verantwoordt wanneer wel een officiële 
markt- of beursprijs bestaat. 

De Belgische wetgeving wijkt hiervan af in de zin dat de tegenpartijverrich
ting in principe toegelaten is, mits de cliënt vooraf hierover wordt ingelicht, 
tenzij de cliënt zich daartegen verzet. Aldus wordt niet de toestemming (of 
bekrachtiging) van de committent vereist, maar de afwezigheid van een nega
tieve reactie. Rekening houdend met het ontbreken van een voldoende prijsga
rantie, moet men besluiten dat de committent op dit vlak naar Belgisch recht 
onvoldoende wordt beschermd. M.b.t. de operaties die niet via de beursmarkt 
geschieden, verdient het aanbeveling de wetgeving te wijzigen. De gemeen
rechtelijke regeling die toestemming vooraf of bekrachtiging achteraf door de 
committent verlangt, en die overeenstemt met het geldende recht in verschei
dene buurlanden, verdient de voorkeur.985 
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VON DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das Effektenkommissionsgeschäft, Keulen, C. Hey
manns, 1975, p. 68 ("Die Absicht des Gesetzgebers, den Kommittenten im nichtamtli
chen Handel gegen willkürliche Abrechnungen zu schützen, war mit bemerkenswerter 
Radikalität durchkreuzt") en p. 106-111. 
GAUTSCHI, G" o.c" in Berner Kommentar zum schweizerischem Zivilrecht, Das Obli
gationenrecht, 1962, Art. 436 RdNr. 2b, p. 102, met verwijzing naar een arrest van het 
Bundesgericht, BGE, 26, II, 37; GUHL, T" MERZ, H. en KUMMER, M" Das Schweizeri
sche Obligationenrecht, 1972, § 51 IV, p. 464-465, met dezelfde verwijzing; von 
BOREN, B" Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 1972, p. 197, voetnoot 
323. 
NETO, A" o.c" 1993, nr. 3 sub art. 274 Código Comercial, p. 150 (met verwijzing). 
Dezelfde regel zou overigens moeten gelden indien de bemiddelaar als wederpartij 
optreedt in een transactie m.b.t. genoteerde effecten, maar om één of andere reden geen 
officiële koers voorhanden is. 



3. Betekenis, uitwerking en rechtsgevolgen van de toegelaten 
"Selbsteintritt" 

A. TWEE OPVATTINGEN 

227. Naar Belgisch recht worden twee uiteenlopende opvattingen verdedigd 
m.b.t. de betekenis en de uitwerking van het optreden als wederpartij door de 
commissionair dat op geldige wijze heeft plaatsgevonden. Volgens de klassie
ke opvatting heeft dit een wijziging van de aard van de overeenkomst voor 
gevolg. Het zou dan gaan om een koop-verkoop, niet langer om een commis
sie-overeenkomst.986 Aan de vraag of deze opvatting ook geldig is voor de 
gevallen waarin de wet het optreden als wederpartij toelaat (Wet 4 december 
1990 en Wet 6 april 1995) werd vooralsnog geen aandacht besteed. 
VAN RYN en HEENEN huldigen een afwijkende opvatting, die inhoudt dat de 
commissionair in de bedoelde hypothese bevoegd was om zelf als wederpartij 
op te treden. Door dit te doen, heeft hij zijn opdracht uitgevoerd, zodat alle 
normale gevolgen van de commissie-overeenkomst tot stand komen.987 

B. VOORGESTELDE OPLOSSING 

228. Via de rechtsvergelijking, voornamelijk in het Duitse recht, vindt men 
gegronde argumenten om deze laatste opvatting te ondersteunen en de klassie
ke opvatting in vraag te stellen. 
Wanneer het de commissionair, krachtens de wet of de overeenkomst, toegela
ten is als wederpartij op te treden, is het logisch zulks als een (bijzondere) 
wijze van uitvoering van de opdracht te beschouwen.988 De commissie-over
eenkomst wordt niet omgezet in een koopovereenkomst, maar wordt op een 
bijzondere wijze uitgevoerd. Zoals normaal komt de door de opdrachtgever 
gewenste koopovereenkomst tot stand, maar dan met het bijzondere aspect dat 
de wederpartij in de koopovereenkomst de commissionair is. Aldus ontstaat 
tussen de opdrachtgever en de commissionair een tweede overeenkomst, naast 
de eerste.989 De regels geldend voor de commissie-overeenkomst blijven dan 
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Cfr. supra, nr. 212. 
VAN RYN/HEENEN, Principes, 2° ed., IV, 1988, p. 22, nr. 25. Zie supra, nr. 212. 
§ 400 Abs. 1 HGB: "Die Kommission ( ... ) kann ( ... ) von dem Kommissionär dadurch 
ausgeführt werden, daB ( ... )"; KOLLER, 1., in Staub Groj3kommentar HGB, § 400 RdNr. 
1, p. 208 en RdNr. 20, p. 219; SCHMIDT, K., Handelsrecht,§ 31 VI, p. 920-921; HEFER
MEHL, W., in Schlegelberger Kommentar HGB, 4° ed., 1977, § 400 RdNr. !, p. 177 en 
RdNr. 32, p. 189. 
CAPELLE, K.-H. en CANARIS, C.-W., Handelsrecht, 20° ed., 1985, § 30 VI, p. 264; KOL
LER, 1., in Staub Groj3kommentar HGB, § 400 RdNr. 20 e.v., p. 219 e.v.; SCHMIDT, K., 
Handelsrecht, § 31 VI, p. 920-921. In dezelfde zin voor het Italiaanse recht: MESSl
NEO, F., Manuale di diritto civile e commerciale, 1972, p. 63-64, nr. 18; voor het Zwit
serse recht: von BOREN, B., Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 1972, 
p. 197; contra: GAUTSCHI, G., o.c., in Berner Kommentar zum schweizerischem Zivil
recht, Das Obligationenrecht, 1962, Art. 436 RdNr. 3a, p. 103-104. 
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ook van toepassing voor zover zij niet door regels geldend voor koop-verkoop 
worden terzijde geschoven. 
Deze benadering heeft niet-onbelangrijke consequenties. De commissionair 
behoudt in beginsel de hoedanigheid van tussenpersoon en de daaraan verbonden 
rechten: recht op zijn commissieloon en voorrecht van de commissionair.990 Zin
loos wordt echter het recht op een bijkomend commissieloon voor een eventueel 
verstrekte garantie voor de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij 
(delcredere), vermits borg en schuldenaar één en dezelfde persoon zijn. 
Op verdere details m.b.t. de toepassing van rechtsregels m.b.t. commissie 
respectievelijk verkoop kan hier niet worden ingegaan.991 Belangrijk is de 
vaststelling dat de "Selbsteintritt" een wijze van uitvoering van de commissie
overeenkomst vormt, zodat de commissie-verhouding blijft voortbestaan en 
althans bepaalde daaruit voortvloeiende rechten en plichten blijven gelden. 

229. Het is van belang dat de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte wordt 
gebracht van het feit dat de commissionair zelf als wederpartij is opgetreden. 
In beginsel dient de commissionair weliswaar de naam van de wederpartij niet 
mee te delen. Daarin is precies, in het hier besproken verband van het optre
den als wederpartij, een bijzonder gevaar gelegen: terwijl de lasthebber wel 
verplicht is om mee te delen dat hijzelf de wederpartij is geworden, zou de 
commissionair dit normaliter niet moeten doen en zou de opdrachtgever daar
van niet op de hoogte zijn.992 

Naar Duits recht dient de als wederpartij optredende commissionair bij ken
nisgeving van de uitvoering van zijn opdracht uitdrukkelijk te vermelden dat 
hij de opdracht d.m.v. "Selbsteintritt" heeft uitgevoerd, zoniet wordt de ver
richting geacht met een derde te zijn afgesloten.993 De commissionair kan zich 
dan niet meer op de hoedanigheid van koper respectievelijk verkoper beroepen 
en verliest het voordeel van de beperkte verantwoordingsverplichting. Zulks 
verhindert speculatie door de commissionair na de kennisgeving. 
Naar Zwitsers recht daarentegen wordt, in de gevallen waar "Selbsteintritt" 
toegelaten is, de commissionair geacht de opdracht d.m.v. "Selbsteintritt" te 
hebben uitgevoerd, indien hij niet de naam van de koper respectievelijk verko-
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Cfr. § 403 en§ 404 HGB; zie o.m.: YON DALWIGK ZU LICHTENFELS, R" Das Effekten
/wmmissionsgeschäft, 1975, p. 93-94. 
Cfr. het Zwitserse recht, m.b.t. commissieloon en vergoeding van onkosten: art. 236, 
tweede lid CO/OR; von BOREN, B" Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer 
Teil, 1972, p. 198-199 - vgl. ruimer (ook retentierecht): GUHL, T" MERZ, H. en KuM

MER, M" Das Schweizerische Obligationenrecht, 1972, § 51 IV, p. 466; het Italiaanse 
recht, m.b.t. het commissieloon: art. 1735, eerste lid Codice civile ("salvo, in ogni 
caso, il suo diritto alla provvigione"); MESSINEO, F" Manuale di diritto civile e com
merciale, 1972, p. 63, nr. 18; het Portugese recht, m.b.t. commissieloon: art. 274 Códi
go Comercial ("salvo sempre o seu direito à remuneraçao"). 
Zie hierover o.m.: HEFERMEHL, W" in Schlegelberger Kommentar HGB, 4° ed., 1977, 
§ 400 RdNr. 33-64, p. 190-195; KOLLER, I., in Staub Gro.f3/wmmentar HGB, 4° ed" 
1986, § 400 RdNr. 21-66, p. 220-238. 
DEMOGUE, R" Traité des obligations en général, 1, 1923, p. 125, nr. 55. 
§ 405 HGB. 



per kenbaar maakt.994 Deze benadering sluit het gevaar uit dat de commissio
nair bij teloorgaan van het goed dat het voorwerp van de commissie-overeen
komst vormde, een minder kredietwaardige derde als koper zou aanwijzen. 
Het valt moeilijk uit te maken welk van beide systemen de voorkeur verdient. 
Beide systemen bieden een goede bescherming aan de opdrachtgever. Wellicht 
is de kans reëler dat het in de Duitse wetgeving bestreden risico zich realiseert 
dan het in de Zwitserse wet bestreden gevaar. 

4. Voorwaarden voor het toegelaten optreden als wederpartij 

A. BELANG 

230. Wanneer het de commissionair toegestaan is als wederpartij op te treden 
-en dus zelf de afweging te doen van zijn eigen belangen en de daarmee tegen
strijdige belangen van zijn opdrachtgever- is het noodzakelijk dat het juridisch 
kader voldoende waarborgen biedt om de positie van de opdrachtgever te 
beschermen. Vermeden moet worden dat de bemiddelaar ten nadele van de 
opdrachtgever(s) speculeert of profiteert van koersverschillen. Om die reden 
moet de principiële toelating om als wederpartij op te treden als voorwaarde
lijk worden beschouwd. Waarborgen moeten worden geboden m.b.t. de prijs, 
voornamelijk dan wanneer (belangrijke) koersverschillen optreden, en - daar
mee samenhangend - m.b.t. het tijdstip van uitvoering. Het spreekt vanzelf dat 
dit probleem normaal gesproken niet zal rijzen, indien de opdrachtgever zelf 
de prijs en/of het tijdstip van uitvoering vast heeft bepaald. 
Men zal opmerken dat men zich hier in een grijze zone bevindt, die nauw aan
leunt bij en overgaat in de hypothese waarin het algemeen rechtsbeginsel niet 
van toepassing is, omdat iedere mogelijkheid van een belangenconflict is uit
gesloten.995 

B. DE BELGISCHE WETGEVING. TWIJFELS OF VOLDOENDE WAARBORGEN WORDEN 

GEBODEN 

231. De verplichting om de transactie via de beursmarkt (gereglementeerde 
markt) uit te voeren, biedt een zekere garantie, gelet op de officiële koersvast
stelling. Het is relatief eenvoudig om achteraf na te gaan welke prijs (prijzen) 
op de bewuste dag gold(en), of zelfs op het bewuste ogenblik, in geval van 
automatische registratie van de transactie met het tijdstip van uitvoering. 
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Art. 437 CO/OR. Het gevolg hiervan is dat de grote meerderheid der transacties op de 
Zwitserse effectenbeurzen d.m.v. "Selbsteintritt" plaats vinden (VON BOREN, B" o.c., 
p. 197, voetnoot 326). 
Het is dan ook volkomen verantwoord om de hier besproken wetgeving als een uitzon
dering, een versoepeling ten opzichte van het algemeen rechtsbeginsel te beschouwen 
en niet als regels die het algemeen rechtsbeginsel als dusdanig in vraag stellen. 
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Nochtans had de Raad van State overwogen dat de uitdrukking "via de beurs
markt" nader zou moeten worden bepaald: "Het risico dat de cliënt loopt wan
neer er als wederpartij wordt opgetreden, kan immers pas zeker worden 
bezworen als alle voorzorgsmaatregelen worden genomen opdat de bemidde
laar zelf alle druk van de beursmarkt ondervindt, in het bijzonder wat de prijs 
betreft. Enkel op die voorwaarde zal het feit dat de bemiddelaar 'via de beurs
markt' moet optreden, voor de cliënt een echte garantie zijn dat de transactie 
waarvoor hij opdracht heeft gegeven en die uiteindelijk met de bemiddelaar 
zelf is afgesloten, is uitgevoerd op een manier die niet meer of niet minder 
voordelig is dan wanneer ze op de markt zelf zou zijn uitgevoerd met een 
andere persoon dan de bemiddelaar".996 Om die reden was de Raad van oor
deel dat de tekst van art. 17, eerste lid (het uiteindelijke art. 24, eerste lid van 
de Wet van 4 december 1990) moest "worden herzien en aangevuld om de bij
zonderheden te verschaffen die noodzakelijk zijn opdat de belangenstrijd niet 
totaal in het nadeel van de cliënt uitvalt".997 Aan de bepaling werd evenwel 
geen letter gewijzigd. In de wet werd niets gezegd over de prijs waartegen de 
transactie moet plaatsvinden.998 Enkele garanties werden verstrekt in het regle
ment van de Brusselse effectenbeursvennootschap.999 Zo bevatte het reglement 
een bepaling die tegenpartijverrichtingen op een fonds verbood, wanneer de 
prijsbepaling van het fonds was verstoord, met name omdat de notering van het 
fonds door de Beurscommissie was geschorst of omdat de laatst genoteerde 
koers alleen maar kon worden gevormd na vermindering van de aanbiedingen of 
van de aanvragen. 1000 

Daarnaast voorzag het reglement ook in enkele garanties m.b.t. de koers waarte
gen de verrichting mocht worden gerealiseerd. Een tegenpartijverrichting m.b.t. 
een op de continumarkt genoteerd effect, moest op de markt worden uitgevoerd 
aan de limiet bepaald door het beste aanbod of de beste vraag op het ogenblik 
van zijn uitvoering, of aan een prijs die tussen die twee limieten in lag. 1001 Een 
tegenpartijverrichting met betrekking tot een op de contantmarkt genoteerd 
effect, moest worden gerealiseerd aan een koers die in de loop van de zitting 
werd genoteerd. 1002 

Twijfels bleven bestaan over de vraag of zulke regeling voldoende waarborgen 
inhield. 1003 Inderdaad leek de regeling niet het gevaar te verhelpen, dat de effec-
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RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, Advies van 21 december 1989 over het wetsont
werp op de financiële transacties en de financiële markten, Pari. St., Kamer, 1989-90, 
nr. 1156/1, p. 188. 
Ibid. 
In beginsel zullen de orders dan ook worden opgenomen in de algemene koersbepa
ling: WYMEERSCH, E., "De herregulering van de beursmarkten: enkele institutionele 
aspecten", in Financiële herregulering in België 1990, Instituut voor Financieel Recht 
(R.U.0.), SCHRANS, 0. en WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1991, (65), p. 85, 
nr. 24. 
K.B. van 18 januari 1991 houdende het reglement van de effectenbeursvennootschap 
van Brussel: art. 121-127 (B.S., 25 januari 1991). 
Art. 123 Reglement van de effectenbeursvennootschap van Brussel. 
Art. 124, eerste lid Reglement van de effectenbeursvennootschap van Brussel. 
Art. 124, derde lid Reglement van de effectenbeursvennootschap van Brussel. 
ÜOLLIER, J.-M. en VALSCHAERTS, D., o.c., R.P.S., 1992, nr. 6588, p. 43-44, nr. 35. 



tenbemiddelaar ten nadele van de cliënt zou speculeren op en/of profiteren van 
prijsverschillen. 

232. Ook in de wet van 6 april 1995 zijn geen bijzondere bepalingen opgeno
men, noch waarborgen gesteld m.b.t. de prijs waartegen de tegenpartijverrichting 
moet worden gerealiseerd. Evenmin vindt men bijkomende garanties in de bij 
K.B. vastgestelde beursreglementen. 1004 Slechts in het marktreglement van de 
Effectenbeurs van Antwerpen is een bijzondere regeling over tegenpartijverrich
tingen opgenomen, die dan nog beperkt is tot de verrichtingen buiten de beurs
markt m.b.t. uitsluitend op de Antweprse effectenbeurs genoteerde financiële in
strumenten.1005 De cliënt moet vooraf van het optreden als tegenpartij worden 
verwittigd (art. 33, 1°). De prijs van de transactie mag niet meer dan 2,5 % 
afwijken van de laatst genoteerde koers (art. 33,3°). Verder vereist het reglement 
de melding van de transactie, zo vlug mogelijk en ten laatste vóór de opening 
van de volgende beurszitting, aan het directiecomité van de beurs en de uitdruk
kelijke vermelding op het borderel dat de tegenpartijverrichting buiten de 
beursmarkt werd uitgevoerd (art. 35). Tegenpartijverrichtingen worden verbo
den, behoudens uitdrukkelijke toelating van het directiecomité, in geval van 
schorsing van de notering of koersvorming na vermindering van de koop- of 
verkooporders (art. 34°). 
Een bijkomende waarborg voor de opdrachtgever is te vinden in de in de wet 
geïntegreerde gedragsregels voor de bemiddelaars. 1006 Bij alle transacties in 
effecten moeten de bemiddelaars: 
- zich optimaal inzetten voor de belangen van hun cliënten met de nodige 

bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding, rekening houdende met de 
professionele kennis van die cliënten 1007; 
zich voegen naar alle gedragscodes en voor hun werkzaamheden geldende 
voorschriften met het oog op o.m. een optimale behartiging van de belangen 
van hun cliënten 1008; 
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Reglement van de Effectenbeursvennootschap van Brussel, vastgesteld bij K.B. van 16 
februari 1996 (B.S., 30 april 1996); Reglement van de Effectenbeurs van Antwerpen, 
K.B. van 25 februari 1996 (B.S., 7 maait 1996). 
Art. 32-35 Marktreglement van de Effectenbeurs van Antwerpen, goedgekeurd bij 
M.B. van 3 mei 1996 (B.S., 22 mei 1996). 
Art. 36, § 1 Wet 6 april 1995. Deze gedragsregels worden opgenomen en verder uitge
werkt in het marktreglement door de marktautoriteiten, na advies van de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen en met goedkeuring van de minister van Financiën 
(art. 36, § 2). Zie: Marktreglement van de Beurs van Brussel, goedgekeurd bij M.B. 
van 16 april 1996 (B.S., 30 april 1996), art. 104 e.v.; Marktreglement van de Effecten
beurs van Antwerpen, goedgekeurd bij M.B. van 3 mei 1996 (B.S., 22 mei 1996), art. 
59 e.v.; Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs, goedgekeurd bij M.B. 
van 9 april 1996 (B.S., 30 april 1996), art. 3 e.v. 
Art. 36, § 1, 2° Wet 6 april 1995. Voor transacties in financiële instrumenten die in de 
notering van en effectenbeurs zijn opgenomen of op een andere gereglementeerde 
markt worden verhandeld wordt de bemiddelaar vermoed deze verplichting te zijn 
nagekomen, wanneer hij de transactie op een gereglementeerde markt heeft uitgevoerd 
overeenkomstig de op deze markt geldende regels, tenzij hij van zijn cliënt andere 
instructies heeft gekregen (art. 36, § 3). 
Art. 36, § 1, 3° W. 6 april 1995. 
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en, wat hier zeer belangrijk is, 
elk mogelijk belangenconflict vermijden, of wanneer dit onvermijdelijk is, 
ervoor zorg dragen dat hun cliënten op billijke en gelijk wijze worden behan
deld en, in voorkomend geval, andere maatregelen naleven (bv. rapportering, 
interne regels inzake vertrouwelijkheid, weigeren op te treden). Zij mogen niet 
op een onfaire wijze hun eigen belangen plaatsen boven de belangen van hun 
cliënten, en wanneer een goed geïnformeerde cliënt redelijkerwijze mag ver
wachten dat de bemiddelaars de belangen van hun cliënt zouden plaatsen 
boven hun eigen belangen, dienen zij deze verwachting in te lossen. 1009 

Deze beginselen zijn wellicht voldoende ruim geformuleerd om eventuele 
misbruiken die zich nog zouden kunnen voordoen, te omvatten en voor sanc
tionering vatbaar te maken. Toch blijft nog de vraag bestaan of de invoering 
van meer specifieke beschermingsmaatregelen te verkiezen zou zijn. Daarom 
wordt hierna bekeken welke specifieke waarborgen kunnen worden geboden. 

C. MOGELIJKE SPECIFIEKE WAARBORGEN 

233. Vooral in het Duitse recht heeft de wetgever veel aandacht besteed aan 
de bescherming van de opdrachtgever door middel van bijkomende garanties 
m.b.t. de bij "Selbsteintritt" aan de committent aan te rekenen prijs. 
Zo moet de commissionair die als wederpartij optreedt in beginsel de op het 
ogenblik van de uitvoering van de commissie-overeenkomst geldende beurs- of 
marktprijs toepassen. 1010 Als ogenblik van uitvoering der overeenkomst geldt, 
volgens deze bepaling, het tijdstip waarop de commissionair de kennisgeving 
van de uitvoering heeft overhandigd ter verzending aan de committent. Is dit 
laatste pas geschied na de sluiting van de beurs of de markt, dan mag de aangere
kende prijs niet ongunstiger zijn dan de prijs bij de sluiting (slot-koers). 1011 

Indien de committent de toepassing van een bepaalde koers (bv. eerste koers, 
middelkoers of slotkoers) heeft voorgeschreven, dient de commissionair deze 
koers aan te rekenen. 1012 
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Art. 36, § 1, 6° Wet 6 april 1995; zie hierover o.m.: FERON, B. en WOUTERS, H., "La 
Directive 93/22 concernant les services d'investissement dans Ie domaine des valeurs 
mobilières et son impact sur la loi du 4 décembre 1990", R.P.S., 1994, nr. 6644, (209), 
p. 248-250; WYMEERSCH, E., "Les règles de conduite relatives aux opérations sur instru
ments financiers. L'article 36 de la loi du 6 avril 1995, Bank Fin., 1995, (574), 
p. 588-590, nrs. 35-42; MACQ, V., o.c., p. 111; MEY, M., "La nouvelle réforme de la 
bourse. Principaux aspects de la loi du 6 avril 1995", Bank Fin" 1995, (522), p. 531, nr. 
47; FERON, B" "La réforme de la bourse. Aperçu général de la loi du 6 avril 1995 relati
ve aux marchés secondaires, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur con
trole, aux intermédiaires et aux conseillers en placement", R.P.S" 1995, nr. 6681, (308), 
336, met voetnoot 102; CORNELIS, L. en PEETERS, J., "Gedragsregels van bemiddelaars 
bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht", in 
Financieel recht tussen Oud en Nieuw, 1996, (621), p. 646-650, nrs. 23-26. 
§ 400 Abs. 2 HGB. De commissionair vervult zijn verantwoordingsplicht wanneer hij 
aantoont dat hij deze prijs heeft aangerekend. 
§ 400 Abs. 3 HGB. 
§ 400 Abs. 4 HGB. 



Wordt de prijs van het goed of het waardepapier officieel vastgesteld, dan mag 
de commissionair geen ongunstiger prijs aanrekenen dan de officiële prijs. 1013 

De commissionair mag ook geen ongunstiger prijs aanrekenen dan de prijs die 
hij had kunnen krijgen door de vereiste zorgvuldigheid op te brengen, met name 
wanneer deze laatste prijs gunstiger is dan de door de voorgaande regels gewaar
borgde prijs. 1014 

234. Toch blijven een aantal gevaren bestaan: 
a) het gevaar van een inefficiënte markt en daarmee verbonden het gevaar dat de 
beurskoers geen correcte weerspiegeling inhoudt van de waarde van het verhan
delde goed. 
Door de organisatie en reglementering van de beursmarkt, de sterke beursdwang, 
de reglementering van het statuut van de beursvennootschappen en de talrijke 
andere maatregelen ter bevordering van de liquiditeit, de integriteit en de trans
parantie van de beursmarkt, doet de Belgische wetgever zijn best om een redelijk 
efficiënt functionerende beursmarkt tot stand te brengen. 1015 Hoewel de beurs 
wellicht één van de meest efficiënte markten is omdat informatie vrij snel en vol
ledig in de prijzen wordt weerspiegeld 1016, kan toch niet worden gesteld dat de 
beurs de totale efficiëntie bereikt. 1017 Men kan het de wetgever en de organisato
ren van de beurs niet geheel ten kwade duiden dat de beurs niet volmaakt effi
ciënt werkt. Volkomen efficiëntie is immers een utopie, een ideaalbeeld dat enkel 
kan worden benaderd. 1018 

1013 

1014 

IOl'i 

1016 

1017 

1018 

§ 400 Abs. 5 HGB. 
§ 401 Abs. 1 HGB. 
Cfr. o.m. Memorie van toelichting bij het Ontwerp van wet inzake de secundiare mark
ten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars 
en beleggingsadviseurs, Pari. St., Senaat, 1994-95, nr. 1352/1, p. 1. 
Cfr. VuCHELEN, J., "Verkiezingen, regeringswissels en de beurs'', Tijdschrift voor Eco
nomie en Management, 199211, p. 7; cfr. ook BROQUET, C., CAPIAU-HUART, M.-C. en 
DE WrNNE, R., "L'effet mardi à la Bourse de Bruxelles: un phénomène temporaire", 
Cahiers économiques de Bruxelles, 1992, (189), p. 205: "un marché dans !'ensemble 
efficient". 
Zie m.b.t. de talrijke tekortkomingen o.m.: SERCU, P., "De Belgische financiële mark
ten en internationale concmTentie", Tijdschrift voor Economie en Management, 1989/2, 
p. 117-136; GoLDFINGER, Ch., "La réforme des marchés financiers de la place de 
Bruxelles: un premier bilan'', Rejlets et perspectives de la vie économique, 199016, 
( 451 ), p. 452-455 (voor de wet van 4 december 1990) en p. 463-466 (na deze wet). Zie 
specifiek m.b.t. het "dag-", "week-end"- of "dinsdag"-effect (het fenomeen dat op de 
beurs geregeld een abnormaal laag -zelfs negatief- rendement wordt geboekt op maan
dag en/of dinsdag, een abnormaal hoog rendement op vrijdag): CoRHAY, A., "Daily 
Seasonalities on the Brussels Spot Equity Market", Cahiers Economiques de Bruxelles, 
nr. 132, 1991, 415-430; BROQUET, C., CAPIAU-HUART, M.-C. en DE WrNNE, R., "L'effet 
mardi à la Bourse de Bruxelles: un phénomène temporaire", Cahiers économiques de 
Bruxelles, nr. 134, 1992, 189-205; LAMBERT, A., "Effets jour sur Ie marché à terme de 
Bruxelles", Cahiers économiques de Bruxelles, nr. 143, 1994, p. 303-315. Zie, meer 
algemeen: G1LLET, R., "Efficience informationnelle du marché boursier: définitions, 
tests empiriques et interprétation cohérente des résultats", Cahiers économiques de 
Bruxelles, nr. 132, 1991, 373-413. 
Cfr. VON DALW!GK zu LICHTENFELS, R., Das Effektenkommissionsgeschäft, 1975, p. 71-
72, met verwijzingen. 
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Dit probleem treft echter alle beurstransacties, niet alleen en niet specifiek de 
operaties die worden gerealiseerd door middel van "Selbsteintritt". Wel is het zo 
dat de "Selbsteintritt" die buiten de beursmarkt om plaatsvindt, de efficiëntie van 
de markt ondermijnt. Dit nadeel wordt in de Belgische wetgeving opgevangen 
door de bepaling dat het optreden als wederpartij via de gereglementeerde markt 
dient te geschieden. 

b) het gevaar dat de commissionair ten nadele van de opdrachtgever zou kunnen 
speculeren op koersvariaties. 
De commissionair koopt voor eigen rekening de goederen die hij volgens de 
opdracht dient te kopen voor de committent. Indien nadien de prijs stijgt, ver
koopt hij de goederen uit zijn eigen hand aan de opdrachtgever, waardoor hij 
naast zijn commissie ook een meerwaarde opstrijkt. Indien de prijs daalt, kan hij 
de oorspronkelijke aankoop op de rekening van zijn opdrachtgever plaatsen. 
Zulke operatie -de commissionair koopt in eigen naam en voor eigen rekening 
van een derde (= "Deckungsgeschäft") om nadien uit eigen bezit aan de 
opdrachtgever te verkopen of koopt voor eigen rekening van de opdrachtgever 
om nadien voor eigen rekening aan een derde verder te verkopen- wordt in het 
Duitse recht "formeller Selbsteintritt" genoemd. Deze is te onderscheiden van 
een andere, historisch eerder ontstane vorm van optreden als wederpartij, "wirt
schaftlicher Selbsteintritt" genoemd - de commissionair levert de voor de 
opdrachtgever aan te kopen goederen uit zijn eigen, vaak speciaal aangelegde 
voorraad of neemt de te verkopen goederen op in zijn stock. 1019 

Principieel staat de dekkingsoperatie ("Deckungsgeschäft") juridisch volledig los 
van de commissie-verhouding, van de uitvoering van de opdracht, hoewel de 
commissie precies de aanleiding vormt voor de operatie. Om die reden zou de 
commissionair zich in beginsel tegenover zijn opdrachtgever niet over die opera
tie dienen te verantwoorden. 1020 Het is dan ook perfect mogelijk dat de commis
sionair bij de dekkingsoperatie ("Deckungsgeschäft") een gunstigere prijs kan 
bedingen dan de prijs die hij tegenover zijn opdrachtgever aanrekent, zodat voor 
deze laatste de transactie beduidend ongunstiger wordt afgesloten dan wanneer 
de commissionair rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever had gehan
deld. 
Om de committent hiertegen te beschermen schrijft de Duitse wetgeving voor 
dat de commissionair aan zijn opdrachtgever geen ongunstiger prijs mag aan 
rekenen dan de prijs die voor hemzelf geldt in de dekkingsoperatie ("Deckungs
geschäft").1021 Anderzijds blijft de prijs van de dekkingsoperatie buiten beschou-

1019 

1020 

Zie over het onderscheid tussen beide vormen van optreden als wederpartij o.m.: VON 

DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das Effektenkommissionsgeschäft, 1975, p. 69-70 en 
p. 61 e.v. 
VON DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das Effektenkommissionsgeschäft, 1975, p. 69. 

1021 § 401 Abs. 2 HGB; BAUMBACH/DUDEN/HoPT, Kurz Kommentar HGB, 27° ed., 1987, 
§ 401 Anm. 1, p. 945; VON DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das E.ffektenkommissionsge
schä:ft, 1975, p. 85. 
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wing, indien de commissionair aan de committent een gunstiger prijs dient aan te 
rekenen op grond van een andere regeJ. 1022 

235. De commissionair die zichzelf tot wederpartij maakt van zijn opdrachtge
ver, blijft als vertegenwoordiger ertoe gehouden de belangen van zijn opdracht
gever te behartigen. Dit impliceert dat hij een voor de opdrachtgever zo gunstig 
mogelijke "Selbsteintritt" realiseert, o.m. wat betreft het tijdstip van de "Selb
steintritt".1023 

236. In de Belgische wetgeving ontbreken, op een beperkte uitzondering voor de 
Antwerpse effectenbeurs na, specifieke waarborgen i.v.m. de prijs en (daarmee 
samenhangend) het tijdstip van uitvoering van de transactie. Wel bieden de bij de 
wet van 6 april 1995 gecodificeerde gedragsregels voor de financiële bemidde
laars aan de opdrachtgever een bijkomende bescherming. Wellicht kan via die 
weg een gelijkwaardige bescherming worden geboden, als de bescherming uit
gaand van de hier besproken specifieke waarborgen. Zulks zal o.m. afhankelijk 
zijn van de concrete invulling van de algemeen geformuleerde gedragsregels. De 
hier besproken specifieke waarborgen kunnen daarbij alleszins een belangrijke 
inspiratiebron vormen. 

5. Besluit 

237. De beoordeling van de nieuwe Belgische wetgeving in rechtsvergelijkend 
perspectief, leidt tot de volgende resultaten. De wettelijke uitzondering die de 
Belgische wetgever achtereenvolgens bij de wet van 4 december 1990 en bij de 
wet van 6 april 1995 heeft ingevoerd, is niet uniek. Ook in andere rechtsstelsels 
bestaan wettelijke regels die het optreden als wederpartij principieel toelaten, 
indien voor de operatie een officiële markt- of beursprijs bestaat. 
Anders dan in sommige andere landen het geval is, bepaalt de Belgische wetge
ving niet dat van dit principe contractueel kan worden afgeweken, indien de 
opdrachtgever niet wil dat de commissionair als wederpartij optreedt. De moge
lijkheid daartoe dient alleszins te worden erkend. Wellicht moet zulks niet nood
zakelijk in de wettekst tot uiting worden gebracht. 
Bij het ontbreken, van een officiële markt- of beursprijs, dient het optreden als 
wederpartij in beginsel verboden te zijn. De Belgische wetgeving, die m.b.t. 
transacties buiten de gereglementeerde markt geen toestemming van de 
opdrachtgever vereist, maar de afwezigheid van een negatieve reactie op de mel
ding van de bemiddelaar, zou in die zin moeten worden aangepast. 
In de Belgische wetgeving ontbreken, op een beperkte uitzondering voor de Ant
werpse effectenbeurs na, specifieke waarborgen i.v.m. de prijs en (daarmee 

1022 VON DALWIGK zu LICHTENFELS, R., Das Effektenkommissionsgeschäft, 1975, p. 70 
(althans in theorie, vgl. m.b.t. de praktijk: ibid., p. 85-86); cfr. ook HEFERMEHL, W., in 
Schlegelberger Kommentar HGB, § 401RdNr.13-14, p. 205. 
VON DALWIGK ZU LICHTENFELS, R., Das E.ffektenkommissionsgeschäft, 1975, p. 81, met 
verwijzingen, o.m. en vooral naar BREIT, Das Selbsteintrittsrecht des Kommissionärs 
nach dem neuen Deutschen Handelsgesetzbuche, Leipzig, 1899, p. 143. 
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samenhangend) het tijdstip van uitvoering van de transactie. Wel bieden de bij de 
wet van 6 april 1995 gecodificeerde gedragsregels voor de financiële bemidde
laars aan de opdrachtgever een bijkomende bescherming, die wellicht gelijk
waardig is aan zulke specifieke waarborgen. 

E. SYSTEMATISCHE BEOORDELING VAN DE 
HANDELSRECHTELIJKE REGELS I.V.M. HET 
CONTRACTEREN MET ZICHZELF 

§ 1. Probleemstelling en mogelijke oplossing 

238. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd uiteengezet, is het onderzoek 
van de handelsrechtelijke vertegenwoordigingsfiguren, meer bijzonder van de 
commissie-overeenkomst, van belang voor de systematiek van de analyse van 
het gemene recht inzake belangenconflicten. Immers, de problematiek van het 
contracteren met zichzelf, van het contracteren in twee onderscheiden hoedanig
heden waaraan tegenstrijdige belangen zijn verbonden, is eveneens aan de orde 
bij de commissie, hoewel deze rechtsverhouding volgens de klassieke opvatting 
niet wordt gerekend tot het domein van de eigenlijke vertegenwoordiging. Dit 
werd reeds vastgesteld bij het onderzoek van de vraag naar de juridische moge
lijkheid om met zichzelf te contracteren. 1024 Ook bij de vraag naar de rechtsgel
digheid van het met zichzelf contracteren, bestrijkt de problematiek eveneens dit 
domein van de middellijke vertegenwoordigingsfiguren. Uit het bovenstaande 
onderzoek van de handelsrechtelijke regels m.b.t. het optreden als wederpartij is 
trouwens gebleken dat de gelijkenis niet beperkt is tot de problematiek, maar dat 
aan het probleem, in beginsel, dezelfde oplossing wordt gegeven. Men gaat daar
in zelfs zover dat het door het Hof van Cassatie erkende algemeen rechtsbeginsel 
inzake contracteren met zichzelf door een vertegenwoordiger, rechtstreeks op de 
commissionair van toepassing wordt geacht. 
Men zou kunnen trachten dit te verantwoorden op grond van het feit dat in de 
interne rechtsverhouding tussen opdrachtgever en commissionair de regels i.v.m. 
lastgeving gelden. Men zou kunnen pleiten voor een ruimere opvatting van het 
begrip "vertegenwoordiging". 

239. Meer verantwoord lijkt echter de oplossing die erin bestaat de problematiek 
van de geldigheid van het contract met zichzelf, in een (nog) ruimer verband te 
plaatsen. Men kan nl. vaststellen dat de problematiek veel verder reikt1025 en alle 

1024 

1025 
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Zie supra, nrs. 51 e.v. 
Cfr. FLATIET, G., Les contrats pour Ie compte d'autrui, 1950, p. 136, nr. 105: "( ... )si la 
représentation permet d'expliquer la plupart et les plus importants de ces contrats, elle 
ne les englobe pas tous, à moins d'élargir la notion de représentation"; p. 125, nr. 98: 
"( ... ) cette possibilité de conclure avec soi-même pour Ie compte d'autrui déborde Ie 
cadre de la représentation, de la représentation parfaite en tout cas"; zie ook de "som
maire" op p. 122: "Le contra! avec soi-même pour Ie compte d'autrui déborde Ie cadre 
de la représentation". 



rechtsverhoudingen betreft, waarin een persoon bevoegd is om in naam en/of 
voor rekening1026 van een andere persoon of vermogen of in het belang van een 
ander op te treden en aldus op diens rechtssfeer in te werken. De bevoegdheid 
om in andermans naam, voor andermans rekening of in andermans belang op te 
treden in het rechtsverkeer, creëert de mogelijkheid dat die persoon handelend in 
de bedoelde hoedanigheid met zichzelf, handelend voor zichzelf of in een andere 
hoedanigheid, een contract kan sluiten. Déze situatie brengt met zich mee dat 
één en dezelfde persoon de daarbij betrokken (in vele gevallen, doch niet nood
zakelijk altijd) tegenstrijdige belangen dient af te wegen. Dát is precies de situ
atie die de hierboven besproken rechtsregels voor ogen hebben en principieel 
verbieden. 

§ 2. Toetsing van de oplossing 

1. Rechtspraak en rechtsleer 

240. Het door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 7 december 1978 erkende 
algemene rechtsbeginsel, gaat niet zover. Anders is het met de geschriften van 
DE PAGE, die toch een belangrijke invloed op de uitspraak van het Hof hebben 
uitgeoefend. Inderdaad, deze auteur schreef: "En réalité, la règle qui défend au 
mandataire de se constituer contrepartie n'est qu'une des incidences d'une règle 
plus générale encore, celle qui défend à une personne d'agir dans Ie même acte 
en deux qualités différentes (à titre personnel, et comme mandataire ou chargée, 
à un titre quelconque, des intérêts d'autrui), en raison de l'opposition 
d'intérêts". 1027 Uit het arrest van 7 december 1978 mag niet worden afgeleid dat 
het Hof, op impliciete wijze, de mogelijke erkenning van dit ruimere algemene 
rechtsbeginsel zou hebben afgewezen. Veeleer mag worden aangenomen dat 
het Hof zich daarover nog niet heeft moeten uitspreken omdat de aan zijn oor
deel voorgelegde zaak op een lastgeving betrekking had. 
Ook bij andere auteurs kan bevestiging worden gevonden voor de voorgestelde 
oplossing. Zo wijst FLATTET erop dat het contracteren met zichzelf veronderstelt 
dat één en dezelfde persoon bevoegdheden bezit ten aanzien van twee vermo
gens, in de regel doordat hij bevoegd is om voor andermans rekening te 
handelen 1028 en dat de vertegenwoordigingsfiguur niet alle gevallen omvat waar-

!026 

1027 

!028 

In die zin voor art. 1394 Codice civile: WEILLER, A., "Il conflitto d'interessi nelle 
società", Faro Padano, 1946, II, (29), kol. 37, nr. 6. 
DE PAGE/DEKKERS, Traité, V, 2° ed., 1975, p. 410-411, nr. 411; DE PAGE, Traité, V, 1 ° 
ed" p. 407, nr. 411; in dezelfde zin: LIMPENS, J" La vente en droit beige, 1960, p. 82, 
nr. 135 = R.P.D.B" v0 Vente, nr. 135 ("on ne peut agir dans un acte en deux qualités dif
férentes Iorsqu'il y a opposition d'intérêts"); PAULUS/BOES, A.P.R" Lastgeving, 1978, 
p. 95, nr. 148; VANDEPUTIE, R., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X/2, Bijzondere 
overeenkomsten, 1981, p. 39; HARMEL, P" Rép. Not" Droit commun de la vente, 1985, 
p. 151, nr. 124; DIRIX, E" in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen, 
Kluwer, losbladig, afl. 3 (januari 1986), Art. 1596 RdNr. 1, p. 2. 
FLATIET, G" Les contrats pour le compte d'autrui, 1950, p. 124-125, nr. 98: "Pour don
ner lieu à la formation d'un contra! avec soi-même, des pouvoirs sur deux patrimoines 
doivent être attribués à une même personne"; p. 122, nr. 97: "(Le contrat avec soi
même) se présente quand une personne, ayant pouvoir sur deux patrimoines, fait un 
acte juridique destiné à produire des effets réciproques dans les deux patrimoines". 
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in een persoon over zulke bevoegdheden beschikt. 1029 Een vergelijkbare algeme
ne benadering ten aanzien van het contracteren met zichzelf vindt men ook bij 
VJFOREANU: "(L)e contrat avec soi-même se présente en droit comparé surtout 
sous son double aspect de disposition concemant les patrimoines distincts d'une 
même personne, ou de disposition sur des patrimoines appartenant à plusieurs 
personnes, mais dont une seule décide". 1030 Ook in de opvatting van CouN en 
CAPITANT is een ruimere benadering van de problematiek van het contracteren 
met zichzelf terug te vinden: "Il suffit de supposer qu'un même individu agisse 
en des qualités différentes, en fonction d'intérêts juridiquement distincts". 1031 

HERBOTS, CLARYSSE en WERCKX schrijven dat de achterliggende gedachte van 
art. 1596 B.W. is "dat de belangentegenstelling verhindert dat éénzelfde persoon 
in tweeërlei hoedanigheid bij eenzelfde akte optreedt wanneer deze hoedanighe
den, gezien de te beschermen belangen, onverzoenbaar zijn."1032 

Tenslotte valt te vermelden dat de auteurs die de hoger besproken (en verwor
pen) eerste of tweede theorie m.b.t. het contracteren met zichzelf voorstaan, die 
m.a.w. een "contrat avec soi-même" beschouwen als een overenkomst tussen 
twee vermogens (eerste theorie) of als een éénzijdige rechtshandeling (tweede 
theorie) 1033, vanzelfsprekend reeds de problematiek in een ruimer verband plaat
sen. 

2. Algemene rechtsregels en bijzondere wettelijke bepalingen 

241. Voor de voorgestelde oplossing kan bevestiging worden gevonden in tal 
van verwante regels. 

A. BEWIND 

242. Zo geldt een algemene regel voor de bewindvoerder en de fiduciaire 
beheerder, zoals voor de "trustee", die verbiedt de hem verleende - doelge-

1029 

1030 

1031 

I032 

I033 
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FLATIET, G., Les contrats pour Ie compie d'autrui, 1950, p. 125, nr. 98 en p. 136, 
nr. 105. 
VIFOREANU, P.C., Contribution à l'étude du contrat dans le Projet Franco-ltalien et en 
droit comparé. Formations et éléments du contrat, Parijs, Duchemin, 1932, p. 518, 
nr. 147. 
COLIN, A., CAPITANT, H. en JULLIOT DE LA MORANDIERE, L., Traité de droit civil, II, 
Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux, Parijs, Dalloz, 1959, p. 332, nr. 
600. De middellijke vertegenwoordigers worden door hen in één adem genoemd met 
de wettelijke en conventionele vertegenwoordigers (p. 333, nr. 601); daarnaast vermel
den zij ook het geval van één persoon die verbintenissen tot stand brengt tussen twee 
vermogens waarvan hijzelf de titularis is, bv. de erfgenaam die heeft aanvaard onder 
voorrecht van boedelbeschrijving (p. 334, nr. 602). 
HERBOTS, J.H., CLARYSSE, D. en WERCKX, J" "Overzicht van rechtspraak (1977-1982). 
Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1985, p. 797, nr. 30. 
Zie supra, nrs. 33 e.v., resp. nrs. 37 e.v. 



bonden - bevoegdheden in zijn eigen belang aan te wenden en uit zijn beheer 
enig persoonlijk voordeel te behalen. 1034 

Ook valt art. 488bis B.W. te vermelden waarin een bepaling voorkomt die 
inhoudt dat de voorlopige bewindvoerder, wanneer zijn belangen in strijd zijn 
met die van de beschermde persoon, slechts kan optreden krachtens een bij
zondere machtiging van de vrederechter. 1035 

Verscheidene bepalingen van de financiële wetgeving kunnen hier worden 
aangehaald. 

B. BELANGENCONFLICTEN BIJ BELEGGINGSINSTELLINGEN 

243. Sinds de wet van 4 december 1990 bestaan in het Belgische rechtssys
teem twee vormen van Belgische "instellingen voor collectieve belegging": 
beleggingsvennootschappen met veranderlijk of vast kapitaal (BEVEK/ 
BEVAK) enerzijds, beleggingsfondsen met een veranderlijk of een vast aantal 
rechten van deelneming. 1036 Voordien bestonden enkel "gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen". 1037 

11134 

l(Hó 

11137 

De eerste categorie zijn vennootschappen, opgericht als N.V. of C.V.A., terwijl een 
beleggingsfonds een onverdeeld vermogen is dat door een beheersvennootschap 

UNlKEN VENEMA, C.AE., Trustrecht en bewind, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, p. 180-
181 en 184 e.v.; VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 148-154, nrs. 107-
110; VAN GERVEN, W., "La gestion du patrimoine d'autrui en droit beige et en droit 
comparé", R.C.1.B., 1963, (131), p. 141-142, nr. 13; WITZ, Cl., La fiducie en droit 
français, Parijs, Economica, 1981, p. 269-270 (e.v.); ERNST, Ph., "Belangenconflicten 
in naamloze vennootschappen", R. W., 1991-92, (585), p. 586, nr. 6. 
Art. 488bis, f), § 1, derde lid B.W., zoals ingevoerd bij art. 8 van de wet van 18 juli 
1991 betreffende de bescherming van de goederen en de persoon van personen die 
wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te 
beheren (B.S., 26juli 1991). 
Zie supra, nrs. 122 e.v. 
Op dit punt zorgt de wet voor de omzetting van de E.G.-Richtlijn 85/611 van 20 
december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), Pb. 
E.G., 31december1985, nr. L 375/3, p. 128 (zoals gewijzigd bij Richtlijn 88/220 van 
22 maart 1988, Pb. E.G., 19 april 1988, nr. L 100/31, p. 145). Zie over deze Richtlijn 
o.m.: RoEGES, L., "Twee E.G.-Richtlijnen inzake beleggingsfondsen en -vennootschap
pen", Bank Fin., 1986, 27-33; WYMEERSCH, E., "L'action de Ia communauté européen
ne dans Ie domaine des valeurs mobilières", R.D.A.I., 1988, (365), p. 385-392, nrs. 26-
39; WYMEERSCH, E., "Aspects de l'action communautaire dans Ie domaine des valeurs 
mobilières", C.D.E., 1989, (593), p. 595-596, nr. 10; WOLFF, G., "La directive relative 
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (0.P.C.V.M.)", Ann.Dr., 
1990, 71-80. Zie ook de kortere bijdragen van: FoRTHOMME, D., "Un cadre réglemen
taire efficace pour les fonds de placement. Les besoins du secteur financier beige", 
Bank Fin., 1990, p. 299-301; SNOY, B., "Les autorités et les fonds de placements. Réa
lisations et projets", Bank Fin., 1990, p. 303-307. 
Wet van 27 maart 1957 betreffende de gemeenschappelijke beleggingsfondsen en tot 
wijziging van het Wetboek der zegelrechten en het Wetboek der met het zegel gelijkge
stelde taxen (B.S., 13 april 1957). 
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wordt beheerd voor rekening van de deelnemers (de eigenaars van het onverdeeld 
vermogen), houders van rechten van deelneming op naam of aan toonder. 10' 8 

De beheersvennootschap van het beleggingsfonds resp. het bestuursorgaan van de 
beleggingsvennootschap zorgen voor de collectieve belegging van uit het publiek 
aangetrokken kapitaal, met de bedoeling een rendement te behalen en de netto
opbrengst uit te keren en/of te kapitaliseren, naargelang van wat werd bepaald in het 
beheersreglement resp. de statuten. 

244. Cruciaal gegeven en fundamentele regel hierbij is dat het beheer of 
bestuur van de beleggingsinstelling dient te geschieden in het uitsluitend 
belang van de deelnemers. 1039 Anders dan bij (gewone) vennootschappen is de 
door de beheerders of bestuurders te verrichten belangenafweging unidimen
sionaal: hun eigen belangen en alle overige belangen zijn volkomen onderge
schikt aan de belangen van de beleggers. 1040 

Deze regel impliceert meteen dat alle belangenconflicten op een dusdanige 
wijze moeten worden opgelost dat de belangen van de deelnemers voorrang 
krijgen. In het verleden was evenwel gebleken dat zulk een vage algemene 
norm onvoldoende bescherming biedt, indien de naleving ervan niet kan wor-

1040 
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Zie meer uitgebreid over het statuut van de instellingen voor collectieve belegging na 
de wet van 4 december 1990: SwENNEN, H., "Hervorming van de financiële markten: 
de wet van 4 december 1990", R. W., 1990-91, (865), p. 872, nrs. 27-29; BRUYNEEL, A., 
"La réforme financière de 1990. La loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations 
financières et aux marchés financiers", J. T., 1991, (549), p. 554-555, nrs. 17-20; PEE
TERS, J. en CORNELIS, L., "La réforme de 1990. Les organismes de placement collectif 
(loi du 4 décembre 1990)", J.T., 1991, 609-613; KRUITHOF, M., "De nieuwe wetgeving 
op de instellingen voor collectieve belegging in een Europees perspectief', in Finan
ciële herregulering in België 1990, SCHRANS, G. en WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, 
Kluwer, 1991, 595-627; CORNELIS, L. en PEETERS, J., "De gemeenschappelijke beleg
gingsfondsen en -vennootschappen", in De nieuwe beurswetgeving. Commentaar bij 
de Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële ver
richtingen, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, 285-349; DUPLAT, J.
L., "Les organismes de placement, les gérants de fortune et les conseillers en place
ments'', in Le nouveau droit des marchés financiers, 1992, p. 182-196 (met bijlagen, 
p. 197-208); VAN DE PUITE, M. en BOON, J.-A., Les organismes de placement collectif 
en Belgique, Brussel, Bruylant, 1994, 379 p.; SWENNEN, H., Financiële wetgeving, 
Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 108 e.v., nrs. 204 e.v.; BYTTEBIER, K., Handboek 
Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 1995, p. 458-468, nrs. 738-748. 
Art. 108 Wet 4 december 1990; art. 21, § 1 K.B. 4 maart 1991 met betrekking tot 
bepaalde instellingen voor collectieve belegging (B.S., 9 maart 1991); cfr. m1. 10, lid 2 
ICBE-Richtlijn 1985. Onder "deelnemers" verstaat de wet: de eigenaars van het onver
deeld vermogen van een beleggingsfonds voor rekening van wie het fonds wordt 
beheerd of de aandeelhouders van een beleggingsvennootschap (art. 107 W. 4 decem
ber 1990). Cfr. de gelijke regel in het verleden: art. 5, tweede lid Reglement van de 
Bankcommissie van 3 april 1958 betreffende de Belgische gemeenschappelijke beleg
gingsfondsen (open fondsen met veranderlijke samenstelling), goedgekeurd bij M.B. 
van 8 april 1958 (B.S., 23 april 1958); art. 5, tweede lid Besluit van de Bankcommissie 
van 18 maart 1986 tot vaststelling van het reglement voor de Belgische gemeenschap
pelijke beleggingsfondsen (open fondsen met veranderlijke samenstelling), goedge
keurd bij M.B. van 22 april 1986 (B.S., 6 mei 1986). 
WYMEERSCH, E. en KRUITHOF, M., "Belangentegenstellingen bij het beheer van 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen'', Bank Fin., 1989/5, (303), p. 304, nrs. 4-5. 



den afgedwongen door middel van een efficiënte controle en efficiënte ver
weermaatregelen en sancties en indien de regel niet wordt ondersteund door 
voorschriften die belangenconflicten helpen voorkomen. 1041 

De wetgever heeft dit ingezien en gepoogd een aantal belangenconflicten te 
regelen, of althans aan de Koning de bevoegdheid gedelegeerd om de regels te 
bepalen die de beleggingsvennootschappen, de beheersvennootschappen en de 
bewaarders moeten naleven om belangenconflicten met de deelnemers te ver
mijden. 1042 

245. In het K.B. van 4 maart 1991 1043 duikt o.m. opnieuw het verbod van 
tegenpartij op 1044, althans m.b.t. buiten-beurstransacties die worden verricht 
voor rekening van de beleggingsinstelling. Het verbod om als wederpartij op 
te treden treft de beheersvennootschap, de bewaarder en de bestuurders, 
natuurlijke personen belast met het dagelijks bestuur, zaakvoerders, directeu
ren of procuratiehouders van de beheersvennootschap, van de bewaarder of 
van de beleggingsinstelling. 1045 Het verbod viseert zowel het rechtstreeks als 
het onrechtstreeks optreden als wederpartij. Deze laatste vorm dient ruim te 
worden geïnterpreteerd, om te vermijden dat het verbod wordt omzeild bv. 
door een verbonden onderneming of een door de betrokkene gecontroleerde 
vennootschap als wederpartij te laten optreden. 1046 

Uitzonderingen: 
1) In verrichtingen voor rekening van de beleggingsinstelling die wel op een 
beurs of een gereglementeerde markt1047 plaatsvinden, zouden deze personen 
wel als tegenpartij mogen optreden. Deze uitzondering ontbrak in het verle
den.1048 
2) Een tweede uitzondering houdt in dat de beleggingsinstelling mag inschrij
ven op effecten waarvan de openbare uitgifte aan de bewaarder of aan een 
bestuurder van de beleggingsinstelling is opgedragen. 1049 Zulke verrichting 
moet in het jaarverslag worden besproken. 1050 Wellicht worden het publieke 
karakter van de operatie en de uniformiteit van de voorwaarden als voldoende 

1041 WYMEERSCH, E. en KRUITHOF, M., o.c" Bank Fin" 1989/5, p. 306, nr. 10. 
1042 

1043 

1044 

11146 

1047 

11148 

1049 

1050 

Art. 123, 3° W. 4 december 1990. 
K.B. van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleg
ging (B.S" 9 maait 1991). 
PARDON, J" "La déontologie'', in Le nouveau droit des marchésfinanciers, 1992, (233), 
p. 255-256; VAN DE PUTTE, M. en J.-A. BOON, Les organismes de placement collectif 
en Belgique, Brussel, Bruylant, 1994, p. 239, nr. 205. 
Art. 20, eerste lid K.B. 4 maart 1991. Cfr. art. 8, § 2, eerste lid Besluit Bankcommissie 
18 maart 1986, waarin ook nog de beheersadviseurs werden vermeld. 
Cfr. WYMEERSCH, E. en KRUITHOF, M" o.c" Bank Fin" 1989/5, p. 312, nr. 34. 
Zoals bepaald in art. 35, § 2, 1° tot 3° K.B. 4 maart 1991. 
Art. 8, § 2, eerste lid Reglement Bankcommissie 3 april 1958, resp. Besluit Bankcom
missie 18 maart 1986. 
Art. 20, tweede lid K.B. 4 maart 1991. Cfr. in het verleden art. 8, § 2, tweede lid Regle
ment Bankcommissie 3 april 1958, resp. Besluit Bankcommissie 18 maart 1986. 
Art. 20, derde lid K.B. 4 maart 1991. 
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garanties tegen belangenconflicten beschouwd. Niet ten onrechte wordt deze 
motivering nochtans ernstig gerelativeerd. 1051 

3) De bewaarder of een bestuurder van de beleggingsinstelling mag als tegen
partij optreden in verrichtingen voor rekening van de beleggingsinstelling die 
geen effectenverrichtingen zijn. 1052 Ook deze verrichtingen moeten in het jaar
verslag worden besproken. 1053 

4) Het is de genoemde personen evenmin verboden om in te schrijven op rech
ten van deelneming of om te vragen deze in te kopen. I054 

Als inhoudelijke voorwaarde voor de gevallen waarin het optreden als weder
partij geoorloofd is, vereist de reglementering dat de verrichtingen niet mogen 
afwijken van de marktvoorwaarden. 1055 In het verleden werd evenwel als bij
komende garantie de eis gesteld dat de verrichting tegen de gunstigste markt
voorwaarden zou gebeuren. I056 

Vervolgens bevat het K.B. ook een regeling voor het geval de uitoefening van 
de stemrechten verbonden aan de beheerde effecten toegelaten is 1ü57 en daarbij 
een belangenconflict kan ontstaan. Zulks is belangrijk, omdat het gevaar niet 
denkbeeldig is dat de beheerders of bestuurders deze stemrechten zouden uit
oefenen in hun eigen belang of in het belang van een groep waarmee zij 
nauwe banden hebben, in plaats van in het belang van de deelnemers. In het 
verleden was precies om die reden in de wet de absolute nietigheid vastgelegd 
van elk beding in het beheersreglement dat tot doel had de beheersvennoot
schap blijvend bevoegd te verklaren om de certificaathouders te vertegen
woordigen op de algemene vergaderingen van de Belgische en Congolese ven
nootschappen waarvan de effecten in het fonds waren opgenomen. 1058 

De wet eist dat in het jaarverslag wordt vermeld en verantwoord of de beleg
gingsinstelling het stemrecht al dan niet heeft uitgeoefend, en zo ja, hoe zij het 
stemrecht heeft uitgeoefend. 1059 

1051 WYMMEERSCH, E. en KRUITHOF, M., o.c., Bank Fin., 1989/5, p. 313, nr. 38, verwijzend 
naar het verbod op dergelijke operaties in de Amerikaanse Investment Company Act 
van 1940 (15 U.S.C. § 80a-10 (f)). 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

IU58 

1059 
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Art. 20, tweede lid K.B. 4 maart 1991. 
Art. 20, derde lid K.B. 4 maart 1991. 
Art. 20, vierde lid K.B. 4 maart 1991. Cfr. in het verleden art. 8, § 2, derde lid Regle
ment Bankcommissie 3 april 1958 resp. Besluit Bankcommissie 18 maart 1986. 
Art. 20, vijfde lid K.B. 4 maait 1991. 
Art. 8, § 2, vierde lid Besluit Bankcommissie 18 maart 1986. 
Voor de beleggingsfondsen bepaalt het beheersreglement in welke gevallen en onder 
welke voorwaarden de beheersvennootschap bevoegd is om de stemrechten uit te oefe
nen die verbonden zijn aan de effecten in het beleggingsfonds (art. 112, derde lid W. 4 
december 1990; VAN DE PUTIE, M. en J.-A. BOON, Les organismes de placement col
lectif en Belgique, Brussel, Bruylant, 1994, p. 97-98, nr. 62). Op te merken valt dat de 
ICBE-Richtlijn 1985 niets bepaalt over de mogelijkheid om het stemn:cht uit te oefe-
nen (WYMEERSCH, E" o.c., R.D.A.J., 1988, p. 390, nr. 34). 
Att. 2, vierde lid Wet 27 maart 1957; WYMEERSCH, E. en KRUITHOF, M., o.c., Bank 
Fin., 1989/5, p. 315, nr. 48. 
Art. 21, § 2 K.B. 4 maart 1991; SwENNEN, H., Financiële wetgeving, 2° ed., 1995, 
p. lil, nr. 211. 



246. Ook heeft de wetgever enkele verbodsbepalingen opgenomen met de 
bedoeling de onafhankelijkheid, de beheersautonomie van de beleggingsinstel
ling te vrijwaren. 
1) Zo is het een beleggingsinstelling verboden om zoveel effecten van een 
zelfde vennootschap te verwerven dat zij, rekening houdend met de structuur 
en spreiding van de aandeelhouderskring van de vennootschap, met die effec
ten een invloed zou kunnen uitoefenen op het bestuur van de bedoelde ven
nootschap of op de benoeming van haar leidende personen. 1060 

2) Daarnaast mag een beleggingsinstelling zich er ook niet toe verbinden om 
met de effecten die zij beheert op een welbepaalde wijze te stemmen of om te 
stemmen volgens de instructies van andere personen dan de deelnemers die 
aanwezig zijn op de algemene vergadering. !061 

3) Tenslotte mag zij zich er niet toe verbinden effecten niet te verkopen, een 
voorkooprecht te verlenen noch enige andere overeenkomst sluiten die haar 
beheersautonomie zou belemmeren. 1062 

C. VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES. BELEGGINGSONDERNEMINGEN 

1. De wet van 4 december 1990 

247. De diensten van vermogensbeheer respectievelijk beleggingsadvies tegen 
vergoeding geleverd of aangeboden aan het publiek door een persoon hande
lend in het kader van zijn hoofd- of bijberoep, werden voor het eerst geregle
menteerd door de wet van 4 december 1990 en het K.B. van 5 augustus 
1991. !063 

I060 

In de zin van de wet hield de dienst van vermogensbeheer in: het beheer van bepaal
de vermogensbestanddelen van spaarders (effecten of andere financiële beleggings
instrumenten, geldmarktbeleggingsinstrumenten, incl. depositocertificaten en euro
commercial paper, alsmede edele metalen en edele stoffen), met de bevoegdheid om 

Art. 126, § 1 Wet 4 december 1990. 
11161 Art. I 26, § 2 Wet 4 december 1990. Elke andersluidende overeenkomst is nietig. 
11)62 

11163 
Art. 126, § 2 Wet 4 december 1990. Elke andersluidende overeenkomst is nietig. 
K.B. van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies (B.S., 
20 augustus 1991). Zie over deze reglementering o.m.: FLAMEE, M., "Vermogensbe
heerders en beleggingsadviseurs'', in De nieuwe beurswetgeving. Commentaar bij de 
wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtin
gen, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, p. 447-473; FLAMEE, M. en 
TILQUIN, T., "La gestion de fortune et Ie conseil en placements'', Bank Fin., 1991/10, 
561-587; ROMAIN, J .-F., "La réforme financière de 1990. La gestion de fortune et Ie 
conseil en placements (Loi du 4 décembre 1990)'', J.T., 1991, 629-632; RoMAIN, J.-F., 
"La gestion de fortune et Ie conseil en placements: Ie praticien confronté au nouveau 
régime légal et réglementaire", D.A.O.R., 1991-92, nr. 22, p. 9-30; DuPLAT, J.-L., "Les 
organismes de placement, les gérants de fortune et les conseillers en placements", in Le 
nouveau droit des marchés financiers, 1992, p. 182-196 (met bijlagen, p. 197-208); DE 
LUYCK, M. en PAELINCK, G., "Het K.B. van 5 augustus 1991 betreffende het vermo
gensbeheer en het beleggingsadvies", T.R. V., 1992, 55-73; SWENNEN, H., Financiële 
wetgeving, 2° ed., Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 117-119, nrs. 221-226. 
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zo nodig daden van beschikking te stellen m.b.t. die vermogensbestanddelen. lll64 De 
dienst van beleggingsadvies hield slechts het geven van advies in, wat het stellen 
van daden van beschikking uitsloot. 1065 

Indien men een van beide diensten op professionele basis aan het publiek wilde ver
strekken of aanbieden, diende zulks te geschieden in de rechtsvorm van een han
delsvennootschap.1066 De vennootschap moest zich bij de C.B.F. laten inschrijven 
op de lijst van de vennootschappen voor vermogensbeheer of de lijst van de ven
nootschappen voor beleggingsadvies (systeem van vergunning). 1067 

Beursvennootschappen en kredietinstellingen, in de zin van art. 3, 1 ° en 2° van de 
wet van 4 december 1990, die een bedrijf van vermogensbeheer of beleggingsadvies 
uitoefenden of aanvatten, dienden dit eenvoudig aan de C.B.F. mede te delen. 1068 

248. Bij beide diensten bestaat een reëel gevaar dat de dienstverlenende ven
nootschap en/of haar bestuurders of werknemers eigen belangen hebben die 
onverenigbaar of tegenstrijdig zijn met de door hen te behartigen belangen van 
de cliënt, of dat deze personen zouden trachten, zij het onrechtstreeks, meer 
inkomsten te behalen dan datgene waarop zij krachtens de overeenkomst aan
spraak zouden kunnen maken. 1069 

De wetgever trachtte de cliënt daartegen te beschermen door middel van een 
algemene bepaling ter bescherming van hun belangen en door middel van spe
cifieke verbodsbepalingen. 

Als algemene regel gold dat zowel de vennootschappen voor vermogensbe
heer als de vennootschappen voor beleggingsadvies hun bedrijf moesten uitoe
fenen in het uitsluitend belang van hun cliënten. 1070 De vennootschappen 
moesten dan ook de nodige maatregelen nemen om rechtstreekse of onrechtst
reekse belangenconflicten te voorkomen tussen henzelf en hun cliënten of tus-

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 
1069 

1070 

232 

Art. 157, 2° Wet 4 december 1990. Overigens omvat vermogensbeheer natuurlijk ook 
beleggingsadvies in dat verband, d.w.z. in samenhang met het beheer (SWENNEN, H., 
Financiële wetgeving, 1995, p. 118, nr. 223). 
Cfr. art. 166, § 1, tweede lid Wet 4 december 1990. Het verbod op het stellen van 
daden van beschikking werd zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 175, § 1, 5° W. 4 
december 1990). 
Art. 160 W. 4 december 1990. 
Art. 161, eerste lid Wet 4 december 1990. Daartoe dient zij aan een aantal voorwaarden 
te voldoen (art. 162; art. 1-3 K.B. 5 augustus 1991). 
Art. 27 K.B. 5 augustus 1991. 
Zij hebben slechts recht op de in de overeenkomst bedongen provisie (commissie) en 
kostenvergoeding (cfr. art. 15 K.B. 5 augustus 1991). 
Art. 165, § l, eerste lid resp. art. 166, § 1, eerste lid Wet 4 december 1990. Zie voor 
een toepassing van dit beginsel op de vraag of de vennootschappen voor vermogensbe
heer rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die zij mee 
beheren, in de portefeuilles van cliënten mogen plaatsen: C.B.F., Jaarverslag, 1993-94, 
p. 133-134. De Commissie is van mening dat dit beginsel niet in het gedrang komt, 
indien een strikte scheiding bestaat tussen het individuele en het collectieve beheer. Zij 
acht het voldoende "een intellectuele scheiding door te voeren, m.a.w. een scheiding 
bij het uitstippelen van de respectieve strategieën, en te zorgen voor een passende 
boekhoudkundige organisatie waardoor de opbrengsten en de kosten van beide soorten 
beheer afzonderlijk kunnen worden gehouden" (ibid., p. 134). 



sen hun cliënten onderling als gevolg van hun optreden. 1071 Dezelfde verplich
ting gold voor personen die de leiding hadden of werknemer waren van de 
vennootschap, wanneer zij voor eigen rekening optraden. 1072 

249. Een aantal hiertoe noodzakelijke maatregelen werden door de wetgever 
specifiek opgelegd. 
Zo mochten de vennootschappen voor vermogensbeheer, en ook de fysieke 
personen die de leiding hadden of werknemer waren van de vennootschap, 
voor rekening van hun cliënten geen verrichtingen uitvoeren waarin zij een 
persoonlijk belang bezaten. 1073 Zij mochten niet optreden als wederpartij voor 
hun cliënten in de transacties die zij beroepsmatig uitvoerden. 1074 Overtredin
gen op deze beide verbodsbepalingen konden strafrechtelijk worden gesanc
tioneerd.1075 
De vennootschappen voor beleggingsadvies, en ook de natuurlijke personen 
die de leiding hadden of werknemer waren van de vennootschap, mochten 
geen transacties aanraden waarin zij zelf een persoonlijk belang hadden. 1076 

Ook aan deze bepaling was een strafsanctie gekoppeld. 1077 

Deze vennootschappen mochten evenmin, rechtstreeks noch onrechtstreeks, 
zelfs niet in het verlengde van hun werkzaamheden van beleggingsadvies, tus
senbeide komen in de verrichtingen met beleggingsinstrumenten van hun 
cliënten. 1078 

1071 

I072 

Hm 

I074 

1075 

1076 

1077 

1078 

Art. 20, eerste lid K.B. 5 augustus 1991. 
M.b.t. de toepassing van deze regel op de kredietinstellingen en de beursvennootschap
pen, op de eigenlijke vennootschappen voor vermogensbeheer respecktievelijk de 
beleggingsadviseurs, zie: C.B.F., Rondschrijven van 14 augustus 1992 inzake vermo
gensbeheer en beleggingsadvies, p. JO, p. 19-20, resp. p. 21. 
Zie voor een toepassing van dit beginsel op de vraag of de vennootschappen voor ver
mogensbeheer rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die 
zij mee beheren, in de portefeuilles van cliënten mogen plaatsen: C.B.F., Jaarverslag, 
1993-94, p. 133-134. De Commissie is van mening dat een vermogensbeheerder die 
rechten van deelneming van door hem beheerde instellingen voor collectieve belegging 
in de portefeuilles van cliënten wil plaatsen, krachtens de regels met betrekking tot de 
inhoud van de beheerscontracten, de cliënt in staat moet stellen een dergelijke beleg
ging contractueel te verbieden of te beperken. De verslagen aan de cliënten moeten de 
vergoedingen vermelden die de beheerder voor dergelijke verrichtingen ontvangt en er 
moet worden op toegezien dat beheerskosten niet tweemaal worden aangerekend (l.c., 
p. 134). 
Art. 20, tweede lid K.B. 5 augustus 1991. 
Art. 165, § 1, tweede lid Wet 4 december 1990. 
Art. 165, § 1, derde lid Wet 4 december 1990. 
Art. 175, § 1, 5° Wet 4 december 1990 (een gevangenisstraf van een maand tot een jaar 
en/of een geldboete van 50 frank tot 10.000 frank). 
Art. 166, § 2 Wet 4 december 1990. Bv. een kredietinstelling die een effect aanraadt, 
terwijl zij bij de emissie van het effect als vaste opnemer fungeert (SWENNEN, H., 
Financiële wetgeving, 1995, p. 119, nr. 226). 
Art. 175, § 1, 5° Wet 4 december 1990. 
Art. 7 K.B. 5 augustus 1991. 
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Indien stemrechtverlenende effecten in beheer werden gegeven, kon de ven
nootschap voor vermogensbeheer dit stemrecht slechts uitoefenen nadat de 
cliënt daarin schriftelijk had toegestemd. De cliënt werd daarbij bijzonder 
beschermd. 1079 

De vennootschap voor vermogensbeheer mocht niet zelf optreden als bewaar
der van de door haar beheerde tegoeden. De bewaring diende aan een derde te 
worden toevertrouwd (het "vier-ogen-beginsel"). I080 

O.m. met de bedoeling om belangenconflicten te voorkomen werd ook een 
onverenigbaarheidsregeling uitgewerkt. Deze hield in dat de vennootschappen 
voor vermogensbeheer resp. beleggingsadvies geen andere "beroepswerk
zaamheden" mochten verrichten dan vermogensbeheer resp. beleggingsadvies, 
tenzij met de toestemming van de C.B.F. 1081 Wel mochten de vennootschap
pen voor vermogensbeheer ook werkzaamheden van beleggingsadvies ver
richten, zonder te moeten vragen om te worden ingeschreven op de lijst van de 
vennootschappen voor beleggingsadvies. I082 

Indien de bedoelde vennootschappen de toelating kregen om een andere 
bedrijvigheid uit te oefenen, dan diende de administratieve organisatie ervan 
duidelijk gescheiden te zijn van het vermogensbeheer of beleggingsadvies. I083 

Zulke maatregel wordt in het financiële jargon aangeduid als een "Chinese 
Wall". 1084 Dergelijke maatregel heeft tot doel mogelijke belangenconflicten en 
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1080 

1081 
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De toestemming kan voor niet langer dan twee jaar worden verleend; bovendien kan de 
cliënt de toestemming op elk ogenblik herroepen. De overeenkomst mag geen afbreuk 
doen aan het recht van de cliënt om in bijzondere gevallen zelf het stemrecht uit te 
oefenen, mits hij de vennootschap tijdig van dit voornemen inlicht - en zulks dient 
zelfs uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden bepaald (art. 21 eerste en tweede lid 
K.B. 5 augustus 1991). 
Art. 165, § 2 Wet 4 december 1990; cfr. SwENNEN, H., Financiële wetgeving, 1995, 
p. 118, nr. 225. Voor contanten en effecten moest de bewaarder een beursvennootschap 
of een kredietinstelling zijn. 
Overtreding van deze bepaling kon strafrechtelijk worden gesanctioneerd (art. 175, § 1, 5°). 
Art. 4, eerste lid K.B. 5 augustus 1991. Deze bepaling gold - om evidente redenen -
niet voor de beursvennootschappen en kredietinstellingen, zoals bedoeld in art. 3, 1° en 
2° van de wet van 4 december 1990. 
Art. 171 Wet 4 december 1990. 
Art. 4, tweede lid K.B. 5 augustus 1991. Voor de beursvennootschappen en de krediet
instellingen die diensten van vermogensbeheer of van beleggingsadvies verstrekten, 
was een identieke verplichting voorgeschreven door de wet (art. 165 § 3 en 166 § 3). 
Voor een verdere concretisering van deze regel, zie: C.B.F., Rondschrijven van 
14 augustus 1992 inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies, nr. 6.1.1, p. 18-19. 
Zie o.m.: LIPTON, M. en MAZUR, R.B., "The Chinese Wal! Solution to the Conflict Pro
blems of Securities Firms", 50 N.Y.U.L.Rev., 1975, p. 459; CHAZEN, L., "Reinforcing 
the Chinese Wall: A Response'', 51 N. Y. U.L.Rev., 1976, p. 552; LIPTON, M. en MAZUR, 
R.B., "The Chinese Wall: A Reply to Chazen", 51N.Y.U.L.Rev.,1976, p. 579; LITILE, 
F.A. en PHILLIPS, R.M., "The Chinese Wal! and the Conflict of Regulatory Obliga
tions", in Fraud, Inside Information and Fiduciary Duty under Rule IOb-5, American 
Law Institute, 1976, p. 1102; CHAZEN, L. en LIPTON, M., "Restrictions on multi-service 
securities firms that possess inside information: the Chinese Walls and the restricted 
list'', in Eighth Annual Institute on Securities Regulation, New York, Practising Law 
Institute, 1977, p. 397; HERZEL, L., "The Chinese Wall Revisited'', in Banks and the 
Securities Laws in 1977, New York, Practising Law Institute, 1977, p. 179; WoLFSON, 



misbruiken te voorkomen door kunstmatige barrières (gevormd d.m.v. regels, 
procedures, enz.) te creëren die het doorstromen van bevoorrechte of confiden
tiële informatie moeten voorkomen. 1085 

Daarnaast mochten de bedoelde vennootschappen geen deelnemingen bezitten 
in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, tenzij met 
de toestemming van de C.B.F. 1086 

Tenslotte mochten de vennootschappen voor vermogensbeheer resp. beleg
gingsadvies niet deelnemen aan een uitgifte van effecten als vaste overnemer, 
als borg of als instelling die de financiële dienst waarneemt. 1087 

Buiten de reeds vermelde strafbepalingen dient nog te worden vermeld dat de 
wet als schuldig aan misbruik van vertrouwen beschouwde, de vermogensbe
heerders die op eender welke wijze, in hun eigen voordeel of in het voordeel 
van derden, tegoeden en waarden van een cliënt gebruikten zonder zijn schrif
telijke toestemming. 1088 

250. Deze regeling werd opgeheven bij de wet van 6 april 19951089 en vervan
gen door een nieuwe regeling. Een en ander is te wijten aan het totstandkomen 
van de Europese Richtlijn m.b.t. beleggingsdiensten1090, terwijl de wet van 4 
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!087 

!088 

!089 

1090 

N., "Investment Banking", in Abuse on Wall Street. Conjlicts of Interest in the Securi
ties Markets, Westport (Connecticut), Quorum Books, 1980, (365), p. 406-412; DIN
GELDEY, T., "Das chinese wall-Prinzip im Bankrecht der Vereinigten Staaten", R.I. W., 
1983, p. 81; DooY, J.R. en PowERS, D.N., "Chinese Walls: the Transformation of a 
Good Business Practice", 26 Am.Crim.L.Rev., 1988, p. 155; CRUYT, M., "Preventieve 
acties inzake misbruik van voorwetenschap vanwege beursgenoteerde vennootschap
pen", in Financiële herregulering in België, Instiuut voor Financieel Recht, Rijksuni
versiteit Gent, SCHRANS, G. en WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1991, (443), 
p. 451-452, nrs. 6-7; Hon, KJ., "Inside Information and Conflicts of Interests of 
Banks and other Financial Intermediaries in European Law'', in European Insider 
Dealing - Law and Practice, Hon, KJ. en WYMEERSCH, E. (ed.), Londen, Butter
worths, 1991, (219), p. 241-242; FALSON-MCNAB, A., "Conflicts of Interest and Chine
se Walls in Germany", 13 Company Lawyer, p. 70; POZEN, R.C. en MENCHER, J.K., 
"Chinese Walls for Creditors' Committees", 48 Bus.Law., 1993, p. 747; MCVEA, H., 
"Financial Conglomerates and the Chinese Wall", Oxford, Clarendon Press, 1993, 
p. 122 e.v.; 135 e.v. en 201 e.v. Cfr. "Duplat hekelt belangenvermenging van bankiers 
bij beurs introducties", De Financieel Economische Tijd, 17 oktober 1996, p. 1. 
Cfr. HERMAN, E.S., "Commercial Bank Trust Departments'', in Abuse on Wall Street. 
Conjlicts (!f Interest in the Securities Markets, 1980, (23), p. 89. 
Art. 5 K.B. 5 augustus 1991. 
Art. 6 K.B. 5 augustus 1991. Deze bepaling gold niet voor de beursvennootschappen 
en de kredietinstellingen. 
Art. 176 Wet 4 december 1990. 
Art. 175, 3° Wet 6 april 1995 (B.S., 3 juni 1995). 
Richtlijn 93/22 van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten 
op het gebied van beleggingen in effecten, Pb. E.G., nr. L 141, 11 juni 1993, p. 27-46; 
zie hierover o.m.: CARDON DE LICHTBUER, M., "Les perspectives européennes: Ie projet 
de Directive sur les services d'investissement", in Le nouveau droit des marchés finan
ciers, Brussel, Larcier, 1992, p. 47-74; SCHRANS, G., "Europese richtlijnen over dienst
verlening bij effectentransacties. Gevolgen voor België", Bank Fin., 1993, p. 325-329; 
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december 1990 rekening hield met het toenmalige voorstel van Richtlijn. 1091 

De Richtlijn heeft o.m. voor gevolg dat de regelen m.b.t. vermogensbeheer 
resp. beleggingsadvies enigszins uit elkaar worden getrokken: de vennoot
schappen voor vermogensbeheer vormen een categorie van beleggingsonder
nemingen, zodat de Richtlijn en de ter uitvoering van de Richtlijn gestelde 
regelen voor beleggingsondernemingen op deze vennootschappen van toepas
sing zijn1092; de zuivere vennootschappen voor beleggingsadvies vallen even
wel buiten het kerngebied van de Richtlijn, zodat zij geen aanspraak kunnen 
maken op het door de Richtlijn ingestelde regime inzake vrijheid van vesti
ging en dienstverlening.1093 

2. De wet van 6 april 1995 

251. Deze wet organiseert in Boek II (art. 44- 116) het statuut van en het toe
zicht op de "beleggingsondernemingen". Hieronder verstaat de wet de onder
nemingen naar Belgisch recht waarvan het gewone bedrijf bestaat in het 
beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten voor derden en de onderne-

!091 
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1093 
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SCHRANS, G" "De liberalisering van de effectenhandel in de Tweede Bankrichtlijn en in 
de richtlijnen 'Beleggingsdiensten' en 'Kapitaaltoereikendheid"', Bank Fin., 1993, 
p. 569-582; DUPLAT, J.-L., "Het nieuwe institutionele kader van de effectenmarkten in 
België", Bank Fin., 1994, p. 513-518; FERON, B. en WOUTERS, H., "La directive 93/22 
concernant les services d'investissement dans Ie domaine des valeurs mobilières et son 
impact sur la loi du 4 décembre 1990", R.P.S., 1994, nr. 6644, p. 209-264; CROSS, 
D.H., "EG-Richtlijnen betreffende bemiddelaars in de effectenhandel", T. V.V.S., 1994, 
p. 62-66; DALE, R., "The Regulation of Investment Firms in the European Union", J. 
Int'! Banking L., 1994, p. 394-401 en 464-473. Zie ook de bijdragen in ANDENAS, M. 
en KENYON-SLADE, S. (ed.), E.C. Financial Market Regulation and Company Law, 
Londen, Sweet & Maxwell, 1993, vanwege CLAROTTI, P., "The Completion of the 
Internal Financial Market: Current Position and Outlook",(!), p. 7-15; LOMNICKA, E., 
"The Internal Financial Marke! and lnvestment Services", (81), p. 87-88; AsHALL, P., 
"The lnvestment Services Directive: What Was the Conflict All About?", p. 91-101. 
Zie hierover o.m.: FoMBELLIDA, J.M., "La proposition de directive concernant les servi
ces d'investissement", C.D.E., 1989, 583-592; SwENNEN, H., o.c., R.W, 1990-91, 
p. 870-871, nr. 23; VAN ÜMMESLAGHE, P., "Les intermédiaires financiers. Perspectives 
d'avenir", in les intermédiaires commerciaux, Brussel, Jeune Barreau, 1990, p. 332-
336, nrs. 10-14; WYMEERSCH, E., "Securities Regulation", in European Company and 
Financial Law, HOPT, K.J. en WYMEERSCH, E. (ed.), Berlijn, de Gruyter, 1991, (147), 
p. 162-166, nrs. 231-239. 
Zij verkrijgen op grond van de Richtlijn een Europees paspoort, wat inhoudt dat zij 
automatisch worden erkend in de andere Lid-Staten dan het land van vestiging, en als 
zodanig aanspraak kunnen maken op vrij dienstenverkeer. 
Art. 3, eerste lid Richtlijn 10 mei 1993; SWENNEN, H., Financiële wetgeving, 1995, 
p. 117, nr. 221; TYTECA, J., "Secundaire markten, beleggingsondernemingen, bemidde
laars en beleggingsadviseurs", T.R. V., 1995, (217), p. 245; MEY, M., "La nouvelle 
réforme de la bourse. Principaux aspects de la loi du 6 avril 1995", Bank Fin., 1995/9, 
(522), p. 530, nr. 44; cfr. FOMBELLIDA, J.M., o.c., C.D.E., 1989, p. 587-588. 



mingen naar buitenlands recht die dit bedrijf in België uitoefenen. 1094 Deze 
bepalingen gelden niet voor o.m. verzekeringsondernemingen en instellingen 
voor collectieve belegging en hun bewaarders en beheerders, en slechts in 
beperkte mate voor kredietinstellingen. 1095 Een onderscheid wordt gemaakt 
tussen beleggingsdiensten en nevendiensten. Als beleggingsdiensten worden 
aangemerkt, indien ze als dienst voor derden worden verricht: 
1. a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van orders 

m.b.t. één of meer financiële instrumenten; 
b) het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden; 
c) het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor 

tussen deze beleggers een transactie in een financieel instrument tot stand 
kan komen; 

2. het handelen voor eigen rekening in eender welk financieel instrument; 
3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op 

grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die porte
feuilles één of meer financiële instrumenten omvatten; 

4. de overname van uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten 
en/of het plaatsen van die uitgiften. 1096 

De beleggingsondernemingen naar Belgisch recht moeten een vergunning ver
krijgen van de C.B.F. vooraleer zij hun werkzaamheden in België mogen aan
vatten. De wet onderscheidt drie categorieën van beleggingsondernemingen en 
van vergunningen: 
1 ° een vergunning als beursvennootschap; 
2° een vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer; 
3° een vergunning als vennootschap voor makelarij in financiële instrumen
ten.1097 
De categorie waarin de onderneming zich bevindt (waarvoor zij een vergunning 
krijgt) is bepalend voor de aard van de beleggings- en nevendiensten die zij 
mag verrichten. De beursvennootschappen mogen alle in artikel 46 bedoelde 
beleggings- en nevendiensten verlenen. 1098 De vennootschappen voor vermo
gensbeheer mogen slechts bepaalde beleggingsdiensten (nl. de diensten ver
meld sub l.a) en b) en sub 3, hierboven) en bepaalde nevendiensten verrich
ten.1099 De vennootschappen voor makelarij mogen slechts een welbepaalde 
beleggingsdienst verstrekken (nl. de dienst vermeld sub l.c), hierboven), alsook 
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Art. 44 Wet 6 april 1995. Zie meer uitgebreid over het toepassingsgebied ratione perso
nae van Boek II: LAMBRECHT, L., "Het statuut van en het toezicht op de beleggingson
dernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs", T.R. V., 1996, (217), p. 220 
e.v., nrs. 4 e.v.; zie m.b.t. een twistpunt: C.B.F., Jaarverslag, 1995-96, p. 67-68. 
Zie art. 45 Wet 6 april 1995. 
Art. 46, 1° Wet 6 april 1995. Voor een opsomming van "nevendiensten'', zie art. 46, 2° 
van dezelfde wet. Zie over de begrippen "beleggingsdiensten" en "nevendiensten": 
LAMBRECHT, L., o.c" T.R. V" 1996, p. 224 e.v" nrs. 14 e.v. 
Art. 47, § l Wet 6 april 1995. 
Art. 47, § 2 Wet 6 april 1995. 
Met name advies aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie e.d" 
advies en diensten op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen en 
beleggingsadvies m.b.t. financiële instrumenten (art. 47, § 3 Wet 6 april 1995). 

237 



dezelfde nevendiensten als de vennootschappen voor vermogens-beheer. 1100 

Om de gewenste vergunning te verkrijgen dienen de beleggingsondernemin
gen aan een reeks voorwaarden te voldoen, o.m. op het organisatorische vlak. 
Zo moet de onderneming zorgen voor o.m. een passende beleidsstructuur en 
adequate interne controleprocedures, en met name moet een regeling worden 
uitgewerkt voor de rechtstreekse en onrechtstreekse persoonlijke verrichtingen 
van de werknemers en vertegenwoordigers van de beleggingsonderneming. 1101 

Bij dergelijke verrichtingen kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de 
betrokkenen en de beleggingsonderneming of tussen de betrokkene(n) en de 
cliënten van de beleggingsonderneming - naast het gevaar voor andere mis
bruiken in dit verband (bv. misbruik van voorkennis, misbruik van vertrouwe
lijke informatie, ... ). 
Meer algemeen stelt de wet als organisatorische vergunningsvoorwaarde de 
eis de beleggingsonderneming zodanig te structureren en te organiseren "dat 
er een minimaal risico wordt gelopen dat belangenconflicten tussen de onder
neming en haar cliënten of tussen haar cliënten onderling afbreuk doen aan de 
belangen van de cliënten". II 02 

Tenslotte moeten de beursvennootschappen en de andere door de Koning aan
geduide ondernemingen en instellingen, aansluiten bij de beleggersbescher
ming bedoeld in titel V van boek Il (art. 112 -116) van de wet van 6 april 
1995. 1103 Zulks houdt in dat zij een financiële bijdrage dienen te leveren aan 
het Interventiefonds van de beursvennootschappen, dat als opdracht heeft 
geheel of ten dele in te staan voor de goede afloop van de beroepsverplichtin
gen van de beleggingsondernemingen in kwestie. 1104 Overigens moeten de 

1 l!Kl Art. 47, § 4 Wet 6 april 1995. 
1101 Art. 62, eerste lid Wet 6 april 1995. In dezelfde zin voor de kredietinstellingen: het 

vierde lid van dezelfde bepaling. 
1 !02 

1103 

1104 
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Art. 62, tweede lid Wet 6 april 1995. Deze bepaling geldt ook voor de kredietinstellin
gen die beleggingsdiensten verlenen (art. 62, vierde lid). 
Aldus art. 65 W. 6 april 1995. 
Naar aanleiding van de creatie van "effectenbanken" bij de wet van 20 maart 1996 
(B.S., 24 april 1996) werd een speciale overgangsmaatregel geformuleerd. De krediet
instellingen die op 31 december 1995 als beursvennootschappen erkend waren, moeten 
eveneens aan deze beleggersbeschermingsregeling deelnemen voor hun verplichtingen 
voortvloeiend uit financiële instrumenten die niet zijn gedekt door de collectieve depo
sitobeschermingsregeling ingesteld op grond van art. 110 van de wet van 22 maart 
1993 (nieuw art. l 52ter W. 22 maait 1993, zoals ingevoerd bij art. 7 W. 20 maait 1996; 
art. 9 van de wet van 20 maart 1996 vult art. 112, § 1 van de wet van 6 april 1995 aan 
met een ve1wijzing naar het genoemde art. 152ter). Deze maatregel geldt slechts tijde
lijk, nl. totdat het specifieke beschermingsregime voor beleggers in financiële instru
menten in werking treedt, dat zal worden uitgewerkt ter omzetting van E.G.-normen 
(cfr. Gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het Voorstel van Richtlijn m.b.t. 
beleggerscompensatieregelingen, 23 oktober 1995, Pb. C, nr. 320 van 30 november 
1995, p. 9; C.B.F., Jaarverslag, 1995-96, p. 82). 
Dit is de enige opdracht die voor het Interventiefonds overblijft. Zijn toezichtsbe
voegdheden zijn, met ingang van 1 februari 1996, overgedragen aan de C.B.F., met het 
oog op de centralisatie van het prudentiële toezicht (K.B., 22 december 1995, B.S., 
6 januari 1996; zie: C.B.F., Jaarverslag, 1994-95, p. 17; 1995-96, p. 65). Voor de aan
passing van de statuten van het Interventiefonds, zie: K.B., 22 maart 1996 houdende de 
statuten van het Interventiefonds van de beursvennootschappen (B.S., 25 april 1996). 



belegginsondernemingen de beleggers over deze beschermingsregeling infor
meren: voor zij "met beleggers zakelijke betrekkingen aanknopen'', moeten zij 
de beleggers meedelen welke dekking de toepasselijke beleggersbescher
mingsregeling biedt. 1105 

252. Naast deze vergunningsvoorwaarden bevat de wet ook een hele reeks 
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden (art. 66-91), waarvan sommige tot doel heb
ben belangenconflicten te voorkomen. 
Centraal staat opnieuw de verplichting voor de beleggingsondernemingen en 
de kredietinstellingen die diensten van vermogensbeheer verstrekken, om hun 
bedrijf uit te oefenen in het uitsluitend belang van hun cliënten. 1106 

Dit beginsel wordt o.m. geconcretiseerd in een regel die deze vennootschap
pen, alsook de fysieke personen die de leiding hebben of werknemer zijn van 
zulke vennootschap, verbiedt om voor rekening van hun cliënten verrichtingen 
uit te voeren waarbij zij persoonlijk belang hebben. 1107 

Volgens een andere regel mogen de vennootschappen voor vermogensbeheer 
niet optreden als tegenpartij van hun cliënten voor de transacties die zij 
beroepshalve uitvoeren. 1 ios 
T.a.v. de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, alsook 
de fysieke personen die de leiding hebben of werknemer zijn van zulke ven
nootschap, formuleert de wet het verbod om, buiten het makelaarsloon, in om 
het even welke vorm of hoedanigheid een vergoeding of een voordeel te ont
vangen of toe te kennen in het kader van afgesloten of nog af te sluiten make
laarstransacties. 1109 

253. Sommige andere activiteiten zijn moeilijk of onmogelijk verenigbaar met 
de diensten die door beleggingsondernemingen worden verstrekt. In principe 
dienen deze ondernemingen zich dan ook te beperken tot de activiteiten die zij 
op grond van de verleende vergunning mogen verrichten, tot de werkzaamhe
den die in dit kader zijn gesitueerd, hier rechtstreeks bij aansluiten of bijko
mend of aanvullend zijn. Hiervan kan evenwel worden afgeweken met de toe
stemming van de C.B.F.1110 
Doch ook binnen de op grond van de vergunning toegelaten activiteiten zijn 
belangenconflicten mogelijk. 
Om die reden bepaalt de wet dat de diensten van vermogensbeheer gescheiden 
moeten worden gehouden van de andere activiteiten van de vennootschap. 1111 

Om die reden ook moet het in ontvangst nemen en de bewaring van de te 
beheren tegoeden geschieden door een derde-bewaarder. 1112 Om dezelfde 

1105 Art. 82 W. 6 april 1995. Deze verplichting geldt ook voor de kredietinstellingen die 
beleggingsdiensten verstrekken. 

1106 Art. 79, § 1, eerste lid Wet 6 april 1995. 
1101 Art. 79, § 1, tweede lid Wet 6 april 1995. 
llll8 Art. 79, § 2, eerste lid Wet 6 april 1995. 
1109 Art. 81Wet6 april 1995. 
1110 Art. 75 Wet 6 april 1995. 
1111 Art. 79, derde lid W. 6 april 1995. 
1112 Art. 79, § 2, tweede en derde lid W. 6 april 1995. 
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reden wordt aan de Koning de bevoegdheid gegeven om te bepalen dat de 
werkzaamheden van vermogensbeheer onverenigbaar zijn met bepaalde ande
re werkzaamheden. 1113 

Een identieke bevoegdheid werd aan de Koning verleend om de onverenig
baarheden te bepalen tussen de makelarij in financiële instrumenten en andere 
werkzaamheden. 1114 

254. Belangenconflicten kunnen ook voortvloeien uit het feit dat een beleg
gingsonderneming participaties bezit in andere ondernemingen (met name die 
ondernemingen die het voorwerp kunnen zijn van de verstrekte beleggings
diensten), of uit het feit dat de leiders (of werknemers) van de beleggingson
derneming participaties bezitten in andere ondernemingen of een belangrijke 
functie uitoefenen in andere ondernemingen. 
De wetgeving vangt een deel van die potentiële conflicten op. 
Zo mogen beleggingsondernemingen geen deelnemingen bezitten in handels
vennootschappen of vennootschappen die de vorm van een handelsvennoot
schap hebben aangenomen, tenzij met de toestemming van de C.B.F. 1115 Hier
van zijn uitgezonderd, deelnemingen in andere beleggingsondernemingen of 
in vennootschappen die een Belgische of buitenlandse gereglementeerde 
markt besturen (effectenbeursvennootschappen e.d.). 111 6 

255. Terecht heeft de wetgever oog gehad voor het feit dat het gevaar van 
belangenconflicten niet alleen aanwezig is bij de beleggingsonderneming zelf, 
maar ook kan bestaan, minstens in bepaalde gevallen, bij haar leiders (en/of 
werknemers). Deze personen bevinden zich in een bijzondere positie, met een 
bijzondere belangenconstellatie: zij dienen het belang van de vennootschap te 
behartigen, maar bovenal rust ook op hen, zoals op de beleggingsonderneming 
zelf, de plicht om de belangen van de cliënten te behartigen. Zij bevinden zich 
in een dubbele fiduciaire verhouding: enerzijds hebben zij een rechtstreekse 
fiduciaire band ten opzichte van de vennootschap die zij vertegenwoordigen 
en besturen, anderzijds concretiseren zij, als vertegenwoordigers van de ven
nootschap, de fiduciaire verhouding tussen deze laatste en haar cliënten. 

D. WISSEL- EN DEPOSITOMAKELARIJ 

1. De wet van 4 december 1990 

256. De wet op de financiële transacties en de financiële markten bevatte ook 
een reglementering m.b.t. wissel- of depositomakelarij, d.w.z. de dienstverle
ning door een persoon die beroepsmatig en tegen vergoeding bemiddelt om 
twee of meer personen onderling in contact te brengen met de bedoeling tus-

1113 Art. 79, § 3, tweede lid, 1° Wet 6 april 1995. 
1114 Art. 80, § 2, tweede lid, 2° Wet 6 april 1995. 
1115 Art. 76, eerste lid W. 6 april 1995. 
1116 Art. 76, tweede lid W. 6 april 1995. 
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sen hen een wissel- en/of depositotransactie tot stand te brengen - met dien 
verstande dat enkel de depositoverrichtingen werden bedoeld waarbij de debi
teur een kredietinstelling was. 
Deze regeling blijkt te zijn ontworpen om een vluchtweg in de financiële 
markt af te sluiten, die erin zou kunnen bestaan dat men niet zelf als bankier, 
vermogensbeheerder of beleggingsadviseur zou optreden om een valutaver
richting (d.i. het verhandelen van deviezen voor eigen rekening of als commis
sionair of als lasthebber) of een depositoverrichting te realiseren, maar als 
makelaar die partijen in contact brengt om zulke verrichting te doen. 1117 

Ook deze dienstverlening mocht enkel worden verricht door een handelsven
nootschap, voldoend aan een aantal voorwaarden en ingeschreven bij de 
C.B.F. op de lijst van de vennootschappen voor wissel- en depositomakela
rij.1118 Deze vennootschappen mochten enkel makelaarsverrichtingen uitvoe
ren met personen die beroepsmatig handelden. 1119 

Het was deze vennootschappen verboden om, buiten het makelaarsloon, in 
eender welke vorm of hoedanigheid een vergoeding of een voordeel te ontvan
gen of toe te kennen in het kader van afgesloten transacties of nog af te sluiten 
makelaarstransacties. Hetzelfde verbod gold voor de fysieke personen die de 
leiding hadden of werknemer waren van de vennootschap. 1120 

257. De bescherming van de cliënt tegen belangenconflicten werd hoofdzake
lijk in het uitvoeringsbesluit van 25 november 1991 georganiseerd. 1121 De vol
gende principes bleken daaruit: 

- onafhankelijkheid en discriminatieverbod 

Volgens artikel 14 van het K.B. dienden de vennootschappen voor wissel- en 
depositomakelarij een volstrekte onafhankelijkheid te bewaren ten opzichte 
van de partijen bij de transacties die met hun bemiddeling tot stand kwa
men.1122 Bovendien mochten zij geen voorkeur doen gelden onder hun cliën
ten, noch discriminaties instellen tussen de door elk van hen aangebrachte 
transacties. 1123 

- voorkoming van belangenconflicten 

De vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij dienden de nodige 
maatregelen te treffen om belangenconflicten tussen henzelf en hun cliënten te 

lll7 SWENNEN, H., o.c., R. W, 1990-91, p. 871, nr. 26. 
1118 Art.197-199Wet4december 1990. 
1119 Art. 200 Wet 4 december 1990. 
1120 Art. 203 Wet 4 december 1990. 
1121 K.B. van 25 november 1991 over de wissel- en depositomakelarij (B.S., 5 december 

1991). Cfr. de bevoegdheidsdelegatie in art. 207, tweede lid, 2° en 3° Wet 4 december 
1990. 

1122 Art. 14, eerste lid K.B. 25 november 1991. 
1123 Art. 14, tweede lid K.B. 25 november 1991. 
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voorkomen. 1124 De bij belangenconflicten te volgen procedure en door de ven
nootschap aan de cliënt te verstrekken toelichting, moesten worden vermeld in 
de schriftelijke overeenkomst die de vennootschap vooraf met de cliënt diende 
te sluiten. 1125 Bovendien moesten zij de verschillende bij de uitvoering van 
hun werkzaamheden betrokken functies van elkaar onderscheiden. 1126 

- onverenigbaarheid 

De uitoefening van de wissel- en depositomakelarij werd onverenigbaar ver
klaard met het uitoefenen, in eigen naam of voor eigen rekening, van een 
ander financieel bedrijf. 1127 De vennootschappen voor wissel- en depositoma
kelarij mochten geen ander maatschappelijk doel hebben, noch andere werk
zaamheden verrichten dan makelarij inzake wissel- en depositotransacties en 
transacties die in het verlengde hiervan waren gesitueerd, tenzij met de toe
stemming van de C.B.F. 1128 

- verbod van participaties 

Vervolgens mochten de vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij 
geen deelnemingen bezitten in handelsvennootschappen of vennootschappen 
met handelsvorm (behoudens in andere vennootschappen voor wissel- en 
depositomakelarij), tenzij met de toestemming van de C.B.F. 1129 

- verbod van tegenpartij 

Volgens artikel 6 van het K.B. van 25 november 1991 mochten noch de ven
nootschappen voor wissel- en depositomakelarij zelf, noch de personen die de 
vennootschap leidden, noch werknemers van de vennootschap zich tegenpartij 
stellen in transacties waarbij de vennootschap als bemiddelaar optrad. 

garanties m.b.t. de tarieven en koersen geldend voor de transacties en m.b.t. 
het makelaarsloon. 

Het K.B. verbood de vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 
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Art. 15 K.B. 25 november 1991. 
Art. 7, eerste lid, 5° K.B. 25 november 1991. 
Art. 17 K.B. 25 november 1991. 
Art. 4, eerste lid K.B. 25 november 1991. 
Art. 4, tweede lid K.B. 25 november 1991. Een uitzondering hierop vormen de aan 
deze vennootschappen toegelaten activiteiten op de markt van de overheidseffecten 
(cfr. art. 4 K.B. van 27 februari 1991 betreffende de organisatie van de buiten-beurs
markt van lineaire obligaties en van de secundaire markt van schatkistcertificaten, B.S., 
7 maart 1991, zoals aangevuld bij art. 1 van het K.B. van 25 november 1991 tot wijzi
ging van het genoemde besluit, B.S., 5 december 1991. Dit besluit werd inmiddels 
opgeheven en vervangen door het K.B. van 22 december 1995 betreffende de organisa
tie van de buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de 
schatkistcertificaten, B.S., 3 januari 1996). 
Art. 5, eerste lid K.B. 25 november 1991. 



transacties te verhandelen tegen tarieven en koersen die niet overeenstemden 
met die van de markt. 1130 

258. Om de transparantie te vergroten en eventuele controles te vereenvoudi
gen diende de administratieve en boekhoudkundige organisatie zo te worden 
uitgerust dat alle nuttige elementen van de met hun bemiddeling afgesloten 
transacties, en inzonderheid de datum en het tijdstip van het afsluiten van de 
transactie konden worden vastgesteld. 1131 

259. Anderzijds werd ook een bepaling opgenomen die ertoe strekte te ver
mijden dat bepaalde belangenconflicten in het voordeel van een cliënt en ten 
nadele van de vennootschap voor wissel- en depositomakelarij zouden worden 
uitgebuit. Om die reden mochten de personen die feitelijk het dagelijks 
bestuur van de vennootschap voor wissel- en depositomakelarij waarnamen, 
geen werkzaamheid, mandaat of functie uitoefenen bij een van de cliënten van 
de vennootschap. 1132 

260. Het grootste deel van deze regeling werd opgeheven bij de wet van 6 
april 19951133 en vervangen door een nieuwe regeling. Ook hier is de oorzaak 
van de wijzigingen te vinden in de Richtlijn van 10 mei 1993. 

2. De wet van 6 april 1995 

261. De wet bevat eenvoudig een bepaling waarin de hier besproken activi
teit1134 wordt voorbehouden aan de Belgische beleggingsondernemingen die 
een vergunning hebben als vennootschap voor makelarij in financiële instru
menten 1135, de in België werkzame buitenlandse beleggingsondernemingen 1136 

en de in België werkzame buitenlandse kredietinstellingen, met uitzondering 
evenwel van de Belgische beursvennootschappen en kredietinstellingen. 1137 

M.b.t. de regels die moeten worden nageleefd door de eerstgenoemde catego
rie, kan eenvoudig worden verwezen naar wat hiervoor werd geschreven over 
de beleggingsondernemingen. 11 38 

mo Art. 8 K.B. 25 november 1991. 
Zie verder ook: art. 7, 1° en mt. 9 (tarieven en koersen); art. 3, 10°, art. 7, 2° en art. 10 
(makelaarslonen). 

m1 Art. 19 K.B. 25 november 1991. 
1132 

1133 

1134 

1135 

1136 

1137 

1138 

Art. 2 K.B. 25 november 1991. 
Art. 175, 4° Wet 6 april 1995 (B.S., 3 juni 1995). 
De omschrijving van de activiteit in art. 138, tweede lid Wet 6 april 1995, is dezelfde 
als voorheen in art. 196, 2° Wet 4 december 1990. 
Cfr. art. 47, § 1, 3° Wet 6 april 1995. 
Zie in dit verband: K.B. van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleg
gingsondernemingen (B.S., 6 januari 1996); daarover: C.B.F., Jaarverslag, 1995-96, 
p. 70-72; LAMBRECHT, L., o.c., T.R. V., 1996, p. 251 e.v., nrs. 67 e.v. 
Cfr. TYTECA, J., o.c., T.R. V., 1995, p. 246; MEY, M., o.c., Bank Fin., 199519, p. 530, 
nr. 45. 
Cfr. supra, nr. 251. 
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E ANDERE BEPALINGEN 

262. In tal van andere bepalingen, die hier niet allemaal kunnen noch moeten 
worden behandeld, komt dezelfde regel tot uiting, bv. art. 8 van de organieke 
wet betreffende het notariaat (25 ventöse Jaar XI). 11 39 

F. BESLUIT 

263. Zoals in het eerste hoofdstuk werd vastgesteld dat de problematiek van 
de mogelijkheid of de concipieerbaarheid van het contracteren met zichzelf 
niet beperkt is tot de rechtstreekse vertegenwoordiging, zo werd in dit hoofd
stuk vastgesteld dat ook de problematiek van de geoorloofdheid of rechtsgel
digheid van het contracteren met zichzelf (zoals ingevuld in het tweede hoofd
stuk) niet tot de rechtstreekse vertegenwoordiging beperkt blijft. 
Nochtans wordt algemeen aangenomen dat het door het Hof van Cassatie 
erkende algemene rechtsbeginsel inzake het verbod voor de lasthebber om als 
wederpartij op te treden eveneens geldt voor de commissionair, het prototype 
van de middellijke vertegenwoordiging. Dit is begrijpelijk omdat zich bij het 
optreden als wederpartij door de commissionair dezelfde tegenstrijdigheid van 
belangen voordoet als bij de lasthebber. De ratio iuris kan dus de toepassing 
van het principiële verbod verantwoorden. 
Nochtans is de rechtstreekse toepassing van het door het Hof van Cassatie 
erkende rechtsbeginsel problematisch, omdat het Hof zich slechts heeft uitge
sproken over een regel m.b.t. het als wederpartij optreden van de lasthebber. 
Men zou kunnen trachten dit te verantwoorden op grond van het feit dat in de 
interne rechtsverhouding tussen opdrachtgever en commissionair de regels 
i.v.m. lastgeving gelden. Men zou kunnen pleiten voor een ruimere opvatting 
van het begrip "vertegenwoordiging". 
Een meer verantwoorde oplossing bestaat erin de problematiek van de geldig
heid van het contract met zichzelf, in een (nog) ruimer verband te plaatsen. De 
problematiek betreft immers alle rechtsverhoudingen waarin een persoon 
bevoegd is om in naam en/of voor rekening van een andere persoon of vermo
gen of in het belang van een ander op te treden en aldus op diens rechtssfeer in 
te werken. De bevoegdheid om in andermans naam, voor andermans rekening 
of in andermans belang op te treden in het rechtsverkeer, creëert de mogelijk
heid dat die persoon handelend in de bedoelde hoedanigheid met zichzelf, 

1139 
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DE PAGE, H., Traité, II, 3° ed., 1964, p. 412, nr. 448; DE PAGE/DEKKERS, Traité, V, 2° 
ed., 1975, p. 411, nr. 411, met verwijzingen (zo o.m. naar Cass., 21 april 1913, Pas., 
1913, I, 201: dit arrest heeft betrekking op een griffier die een akte verlijdt, waarin ver
klaringen worden vastgesteld die hijzelf als partij bij de akte heeft afgelegd); BAUDRY
LACANTINERIEISAIGNAT, Traité, De la vente et de !'échange, 3° ed., 1908, p. 245, nr. 
247; DEMBLON, J., Rép. Not., t. XI, Droit Notarial, livre VII/!, L'acte notarié: commen
taire, Brussel, Larcier, 1991, p. 111-136, nrs. 67-149; m.b.t. de vraag of de notaris een 
akte kan verlijden voor een vennootschap waarin hij als aandeelhouder of bestuurder 
belanghebbende is, zie: DECERF, A., "Notaire et société anonyme", Belg. Jud., 1936, 
kol. 97-104. 



handelend voor zichzelf of in een andere hoedanigheid, een contract kan slui
ten. Déze situatie brengt met zich mee dat één en dezelfde persoon de daarbij 
betrokken (in vele gevallen, doch niet noodzakelijk altijd) tegenstrijdige 
belangen dient af te wegen. Dát is precies de situatie die de hierboven bespro
ken rechtsregels voor ogen hebben en principieel verbieden. 
Hoewel het Cassatie-arrest niet zo ver gaat, verzet het zich evenmin tegen 
deze oplossing. Wel is voor de oplossing steun te vinden in (o.m.) de geschrif
ten van DE PAGE, die toch een belangrijke invloed hebben gehad op de erken
ning van het algemeen rechtsbeginsel m.b.t. de lastgeving. Bovenal echter zijn 
ook in de wetgeving talrijke aanknopingspunten voor een meer uitgebreide 
formulering van het rechtsbeginsel te vinden. 

264. Niet alleen de problematiek van het contracteren met zichzelf is bij de 
rechtstreekse en bij de middellijke vertegenwoordiging identiek, ook de aan 
het probleem gegeven oplossingen zijn zeer vergelijkbaar. 
Zo bestaan ook hier weer twee opvattingen over de strekking van het verbod en 
de daaraan verbonden rechtsgevolgen. Mede op grond van een rechtsvergelijken
de analyse kan worden aangesloten bij de opvatting van VAN RYN en HEENEN, 
die overeenstemt met de in het vorige hoofdstuk voorgestelde oplossing, nl. de 
onbevoegdheid van de vertegenwoordiger om als wederpartij op te treden. 
Deze benadering heeft o.m. de belangrijke consequentie dat wanneer de wet of 
de opdrachtgever het optreden als wederpartij toch toelaat, de vertegenwoordi
ger bevoegd is om de handeling te stellen en hij de opdracht uitvoert, zodat 
alle normale gevolgen van de commissie-overeenkomst tot stand komen. 

265. Bijzondere problemen stelt de door de wetgever ingevoerde uitzondering 
voor transacties van bemiddelaars in financiële instrumenten. Dat zij voor 
transacties op een gereglementeerde markt als tegenpartij mogen optreden via 
de gereglementeerde markt, is -mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief
aanvaardbaar, omdat dan een officiële prijs of koers bestaat. De transactie ver
loopt voldoende transparant en een reële controle achteraf is mogelijk. Boven
dien legt de wet dwingend een aantal gedragsregels op. Toch moet worden 
aanvaard dat de opdrachtgever het optreden als wederpartij contractueel kan 
beperken of uitsluiten. 
Waar de wet het optreden als wederpartij ook toelaat voor transacties buiten de 
gereglementeerde markt en als waarborg slechts de eis stelt van een vooraf
gaande mededeling aan de cliënt, wordt de opdrachtgever onvoldoende 
beschermd. Er zijn onvoldoende garanties dat de prijs niet anders dan correct 
kan zijn. De gemeenrechtelijke regeling, die toestemming vooraf of eventueel 
bekrachtiging achteraf vereist, en die overeenstemt met het geldende recht in 
verscheidene buurlanden, verdient de voorkeur. 
De gedragsregels die in de wet zijn neergelegd, kunnen bijdragen tot het ver
strekken van een effectieve bescherming aan de opdrachtgever. Zulks is even
wel afhankelijk van de concrete invulling van deze regels. Gelet op het ontbre
ken van specifieke waarborgen i.v.m. de prijs en (daarmee samenhangend) het 
tijdstip van uitvoering van de transactie, is het aangewezen inspiratie te halen 
uit het Duitse recht dat wel bijzondere waarborgen biedt, o.m. in verband met 
de zgn. "Deckungsgeschäfte"). 
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HOOFDSTUK IV 

HET OPTREDEN BIJ EEN RECHTSHANDELING 
IN TWEE ONDERSCHEIDEN HOEDANIGHEDEN 

MET TEGENSTRIJDIGE BELANGEN. 
VERTEGENWOORDIGING VERSUS COLLEGIALE 

BESLUITVORMING 



A. INLEIDING. PROBLEEMSTELLING EN 
VERANTWOORDING 

266. In de voorgaande hoofdstukken was aanvankelijk enkel sprake van 
(rechtstreekse) vertegenwoordiging (Il), maar werd nadien vastgesteld dat het 
begrip vertegenwoordiging niet de gehele problematiek van het contracteren 
met zichzelf en de daarbij optredende belangenconflicten kon dekken (III). 
Uiteindelijk werd besloten dat de problematiek gemeenschappelijk is aan alle 
gevallen waarin een persoon optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden 
en daaraan tegenstrijdige belangen zijn verbonden. 

267. M.b.t. het vennootschapsrecht valt een onderscheid te maken tussen het 
bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap. Vooral sinds de wet 
van 6 maart 1973, ter uitvoering van de Eerste E.G.-Richtlijn, is het onder
scheid relevant geworden. Op het vlak van de organieke vertegenwoordiging 
geldt immers als principe dat voor derden slechts de wettelijke vertegenwoor
digingsbevoegdheid van het orgaan van belang is. Statutaire beperkingen (met 
uitzondering van de zgn. één- of meerhandtekeningsclausules) hebben slechts 
interne werking, zij kunnen niet aan derden worden tegengeworpen. 1140 

Bevoegdheidsvraagstukken die op het vennootschapsinterne vlak zijn gesitu
eerd, hebben geen impact op de vertegenwoordiging door een orgaan, bv. de 
vraag of het orgaan wel over de vereiste beslissingsbevoegdheid beschikte; de 
vraag of de beslissing die door het orgaan van vertegenwoordiging wordt uit
gevoerd wel werd genomen door het op bestuursvlak bevoegde orgaan. 1141 

Dit systeem noopt tot een duidelijk onderscheid tussen twee functies in het 
vennootschapsleven: het nemen van de beslissingen en het uitvoeren van de 
beslissingen. Soms komt dit onderscheid duidelijk tot uiting, op grond van de 
bevoegdheidsverdeling tussen de organen: voor sommige beslissingen staat 
vast dat de algemene vergadering de beslissingsbevoegdheid bezit, terwijl de 
uitvoering ervan noodzakelijk door een ander orgaan dient te gebeuren. 1142 

Soms is dit onderscheid niet zo duidelijk vaststelbaar, omdat één en hetzelfde 

1140 

1141 

1142 

BENOIT-MOURY, A., "Les premiers objectifs de la coordination européenne du droit des 
sociétés et la loi beige du 6 mars 1973", Ann.Fac.Dr.Liège, 1973, (17), p. 64, nr. 44; 
RONSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, p. 164-165, nr. 313 en p. 170, nr. 323; 
SLUYTS, Ch., "Aanpassing van de vennootschapswetgeving aan de Eerste E.E.0.-Richt
lijn'', R.W, 1973-74, (337), kol. 351; SIMONT, L., "La loi du 6 mars 1973 modifiant la 
législation relative aux sociétés commerciales", R.P.S., 1974, nr. 5786, (!), p. 41, 
paragr. 43; VAN DER HAEGEN, M. en VERBRAEKEN, C., "L'adaptation de la législation 
beige à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés", J.T., 1974, (125), 
p. 131, nrs. 26-27; WYCKAERT, M., "De conventionele bescherming van de minder
heidsaandeelhouder", in De bescherming van de minderheidsaandeelhouder, T.R. V., 
bijzonder nummer 1988, p. V/24, nr. 26; VAN HlLLE, J.-M., m.m.v. FRANCOlS, N., La 
société anonyme. Aspects juridiques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1990, p. 134, 
nr. 299. 
COIPEL, M., Répertoire Notarial, Dispositions communes, 1982, p. 193, nr. 296. 
Er is dan een "dissociation fonctionnelle" tussen bestuur en vertegenwoordiging (aldus 
de uitdrukking van COIPEL, M., Rép.Not., Dispositions communes, 1982, p. 194, 
nr. 298). 
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orgaan bevoegd is tot het nemen én tot het uitvoeren van de beslissing, bv. de 
raad van bestuur van een N.V" het college van zaakvoerders van een 
B.V.B.A" of de enige zaakvoerder van een B.V.B.A. of de enige afgevaardig
de bestuurder van een N.V. Soms komt het onderscheid zelfs helemaal niet tot 
uiting: terwijl bij de raad van bestuur van de N.V. of het college van zaakvoer
ders van de B.V.B.A., als beraadslagende en beslissende lichamen, moet wor
den beraadslaagd en een besluit moet worden genomen 1143, is dit bv. niet het 
geval bij de enige zaakvoerder van een B.V.B.A. of de enige afgevaardigde 
bestuurder van een N.V.1 144 

268. In de N.V. valt het grootste deel van de te nemen beslissingen in de 
(beslissings)bevoegdheid van een beraadslagend en beslissend lichaam, nl. de 
algemene vergadering of de raad van bestuur, alsook het orgaan van dagelijks 
bestuur dat als college is georganiseerd. 1145 De uitvoering van deze beslissin
gen geschiedt door een orgaan van vertegenwoordiging, zij het dat dit in som
mige gevallen hetzelfde orgaan kan zijn. 

Dit onderscheid tussen bestuur en vertegenwoordiging, tussen beslissing en 
uitvoering heeft belangrijke consequenties voor de problematiek van de belan
genconflicten. Immers, wanneer de vennootschap een contract wil sluiten met 
een persoon, zou deze persoon, op grond van het gemeenrechtelijk algemeen 
rechtsbeginsel dat hoger werd onderzocht1146, de vennootschap niet mogen 
vertegenwoordigen. De vraag rijst evenwel of die persoon betrokken zou 
mogen zijn bij het nemen van de beslissing. Immers, indien de betrokken per
soon deel uitmaakt van het tot beslissen bevoegde orgaan, komt het belangen
conflict op dat niveau tot uiting en kunnen de aan het belangenconflict verbon
den gevaren in die fase worden gerealiseerd. In de mate dat de beslissing als 
"volledig" te beschouwen is, dat alle essentiële punten zijn bepaald, en dus het 
vertegenwoordigingsorgaan (zo goed als) geen discretionaire beoordelings
ruimte bezit, kan men zelfs stellen dat de aan het belangenconflict verbonden 
gevaren groter zijn op het niveau van de beslissing dan op het vlak van de uit
voering. In het stadium van de uitvoering zou het wel eens "te laat" kunnen 
zijn "om doorwerking van het tegenstrijdig belang te verhinderen". 1147 

Volledig in overeenstemming met de gemeenrechtelijk regels zou men kunnen 
stellen dat het in zulk geval niet zoveel uitmaakt of de handtekening namens 
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Volgens de uitdrukking van M. COIPEL is er dan een "dissociation temporelle" tussen 
bestuur en vertegenwoordiging (COIPEL, M., Rép.Not., Dispositions communes, 1982, 
p. 194, nr. 299). 
Volgens de uitdrukking van M. COIPEL is er dan een "dissociation intellectuelle" tussen 
bestuur en vertegenwoordiging (COIPEL, M., Rép.Not., Dispositions communes, 1982, 
p. 195, nr. 301). 
Cfr. RONSE, J., De Vennootschapswetgeving 1973, p. 199, nr. 372. 
De vraag of het gemeenrechtelijk algemeen rechtsbeginsel van toepassing is op de 
organieke ve1tegenwoordiging wordt verder onderzocht in het tweede deel van dit 
proefschrift. Het hier gegeven voorbeeld, fungeert als werkhypothese om de hier 
onderzochte problematiek te verduidelijken. 
DORRESTEIJN, A.F.M., Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen. Een 
rechtsvergelijkende studie, Deventer, Kluwer, 1989, p. 4. 



de vennootschap wordt gezet door de persoon die tevens tekent als wederpar
tij. Waar het op aan komt, is dat het belangenconflict wordt uitgeschakeld, 
m.a.w. dat de betrokkene geen invloed heeft gehad op de bepaling van de con
tractsinhoud, van de contractsvoorwaarden, aan de zijde van de vennootschap. 

Wel is het zo dat een vervangende vertegenwoordiger de uitvoering van een beslis
sing met tegenstrijdig belang zou kunnen weigeren of van herziening afhankelijk 
zou kunnen stellen. 1148 Zulks zou een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid 
verschuiven naar deze vervangende vertegenwoordiger. Om die reden is de ven
nootschap meer gediend met een belangenconflictregeling op het niveau van de 
besluitvorming, of op beide niveaus, dan op het niveau van de vertegenwoordiging 
(alleen). 

269. Uit de voorgaande overwegingen blijkt dat in het vennootschapsrecht de 
problematiek van de belangenconflicten buiten de grenzen van het vertegen
woordigingsrecht treedt, daar waar voor de vennootschap een beslissing moet 
worden genomen door een collegiaal orgaan van beraadslaging en beslissing. 
Onafhankelijk van een beleidsmatige vraag of een regeling van het belangen
conflict op het niveau van de besluitvorming noodzakelijk of wenselijk is, 
dient hier de vraag te worden onderzocht of een gemeenrechtelijke regel 
bestaat die betrekking heeft op de problematiek van belangenconflicten bij 
beraadslagende en beslissende lichamen. 
Geldt ook hier een vergelijkbare regel die een persoon verbiedt om bij een 
rechtshandeling op te treden in twee onderscheiden hoedanigheden waaraan 
tegenstrijdige belangen zijn verbonden? 
Wordt (een doorslaggevend) belang gehecht aan het feit dat de betrokkene 
deel uitmaakt van een college en hij dus aan de zijde van de persoon voor 
wiens rekening of in wiens belang hij dient te handelen, niet alleen optreedt? 
In de eerste plaats valt te onderzoeken of een regeling inzake tegenstrijdigheid 
van belangen deel uitmaakt van de "gewone regels van beraadslagende en 
beslissende lichamen", nu de Vennootschappenwet zelf een algemene verwij
zingsbepaling naar deze regels bevat. 

B. DE GEWONE REGELS VAN DE BERAADSLAGENDE EN 
BESLISSENDE LICHAMEN 

§ 1 . Inleiding. Verband met het vennootschapsrecht 

270. Voor de regels die gelden voor de beraadslaging in de raad van bestuur, 
het college van commissarissen-revisoren en de algemene vergadering, ver
wijst de Vennootschappenwet, in subsidiaire orde, d.w.z. bij stilzwijgen van de 

1148 Cfr. DORRESTEJJN, A.F.M., Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen, 
1989, p. 4. 
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statuten, naar de "gewone regels van de beraadslagende vergaderingen" 1149 

of de "gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen ". 1150 In het 
verleden was sprake van de "gewone regels van vertegenwoordigende licha
men". Eén en ander zou het vermoeden kunnen wekken dat een inhoudelijke 
wijziging heeft plaats gevonden en dat voor de raad van bestuur en het college 
van commissarissen enerzijds, voor de algemene vergadering anderzijds een 
onderscheiden regime zou gelden. Dit wordt echter tegengesproken door de 
Franse tekst van de wet, waarin onveranderd en voor alle betrokken organen 
sprake is van "les règles ordinaires des assemblées délibérantes". Aan dit 
onderscheid moet geen bijzondere betekenis worden gehecht: de term 
"beraadslaging" of "délibération" kan zowel betrekking hebben op het overleg 
als op het resultaat van het overleg. 1151 In het kader van dit proefschrift is het 
evenwel van belang de term "beraadslaging" voor te behouden voor het over
leg, de samenspraak tussen de leden van een vennootschapsorgaan vooraf
gaand aan de besluitvorming, en te onderscheiden van de term "stemming" 
("beslissing"), als de rechtshandeling waardoor de leden een besluit nemen en 
van de term "besluit", als het resultaat van de stemming, de rechtshandeling 
van het orgaan, die aan de vennootschap wordt toegerekend. Om misverstan
den te vermijden, moet evenwel worden beklemtoond dat de verwijzing naar 
de "gewone regels" zowel betrekking heeft op de regels inzake beraadslaging 
als de regels inzake besluitvorming. 11 52 

271. De vraag moet worden gesteld of deze "gewone beraadslagings- en 
beslissingregels" 1153 een regel bevatten i.v.m. tegenstrijdigheid van belangen. 
Maakt bv. een beraadslagingsverbod en/of een stemverbod bij belangencon
flict deel uit van deze regels? 

1149 

1150 

Art. 67 Venn.W. en art. 64, § 1, vierde lid Venn.W. -- Dezelfde verwijzing kwam reeds 
voor in art. 56 van de wet van 18 mei 1873. Hierover werd slechts gezegd: "il faudra 
s'en référer aux règles données par l'usage" (zie GUILLERY, J., Commentaire législatif de 
la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales en Belgique, Brussel, Bruylant, 
1878, p. 128, nr. 60). 
Art. 74bis, § 1 Venn.W. -- Zulke verwijzing kwam reeds voor in art. 61 van de wet van 
18 mei 1873. Deze zinsnede werd pas tijdens de zitting van 3 december 1872 ingelast 
op voorstel van de Minister van Justitie en zonder verdere toelichting (zie: GUILLERY, 
J., Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873, p. 502, nr. 621). 

1151 Pandectes be/ges, t. XXIX, Brussel, Larcier, 1889, v0 Délibération, kol. 106, nr. 1: "La 
délibération est !'examen entre plusieurs et par Ia parole touchant une résolution à pren
dre, une question à résoudre. On donne aussi Ie nom de délibération à Ia décision ou la 
résolution qui est Ie produit de eet examen"; VALERIUS, A., Organisation, Attributions 

1152 

ll53 
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et Responsabilité des Communes, I, Parijs/Brussel, LGDJ/Larcier, I9I2, p. 35, nr. 4. 
Dit blijkt duidelijk uit de wettekst van de respectieve bepalingen. Deze tekst geeft ook 
geen aanleiding om de verwijzing te beperken tot de "wijze van beraadslaging", met 
uitsluiting van het recht om aan de beraadslaging deel te nemen (contra: VAN DER 
MENSBRUGGE, F., Noot onder Kh. Sint-Niklaas, 9 oktober 1962, R.P.S" 1967, (174), 
p. 179-180). 
M.b.t. de "gewone regels" en de "beraadslagende en beslissende lichamen", zie verder 
dit hoofdstuk (infra, nr. 272 resp. nr. 274). 



M.b.t. het vennootschapsrecht vindt men hierover in de rechtspraak en rechts
leer zeer weinig expliciete aanwijzingen. 
Sommige auteurs beperken zich tot een loutere verwijzing 1154, de meesten 
geven een opsomming en bespreking van een aantal regels, waarbij enige 
regel m.b.t. belangenconflicten ontbreekt. 1155 Dit zou kunnen betekenen dat 
deze auteurs impliciet te kennen geven dat de "gewone regels van de beraad
slagende lichamen" geen regel over belangenconflicten bevatten. Die conclu
sie kan evenwel niet met zekerheid worden getrokken. Het kan bv. niet wor
den uitgesloten dat zij ervan uitgaan dat de vennootschapswetgever expliciet 
een specifieke regeling heeft geformuleerd, met name art. 60 voor de raad van 
bestuur en art. 74 en 74bis voor de algemene vergadering. 

Enkele auteurs blijken echter expliciet te erkennen dat de gewone regels van 
de beraadslagende en beslissende vergaderingen een regel bevatten m.b.t. 
belangenconclicten, nl. de regel dat iemand die persoonlijk betrokken is bij 
een specifieke maatregel zich onthoudt van deelname aan de beraadslaging en 
de stemming. Tegelijkertijd echter blijken dezelfde auteurs het belangencon
flict van de aandeelhouder als een uitzondering op deze regel te beschou
wen. 1156 

WAUWERMANS en een anonieme auteur van een noot schrijven: "Si dans ces 
assemblées il est généralement d'usage que les membres personnellement 
intéressés à une mesure déterminée s'abstiennent à la délibération et aux votes 
qui la décident, ce n'estjamais qu'en vertu de sentiments de convenance et de 
délicatesse, certes éminemment respectables et louables en principe, mais qui 
cependant pourraient, dans certaines eventualités, ramener à l'oubli naïf sinon 
à la trahison d'intérêts légitimes, et qu'il serait en tout cas excessif d'ériger en 
formule d'obligation légale et juridique". 1157 

Dit laatste lijkt eerder een waardeoordeel en een beleidsoptie van de bedoelde 
auteurs te zijn, dan een analyse van het vigerende recht. M.a.w. zij erkennen 
het bestaan van een regel en geven argumenten om de niet-toepassing van de 

1154 

1155 

1156 

1157 

Zie bv. RAUCQ, G., HAINAUT-HAMENDE, P., o.l.v. BENOIT-MOURY, A., Répertoire Nota
ria/, Les sociétés anonymes, 1, La constitution de fa société, Brussel, Larcier, 1994, 
p. 360, nr. 474-1. 
BAUWENS-VAN HooGHTEN, "Sociétés. Assemblées générales. Décisions. Règles de la 
tenue des assemblées et de la manière de prendre les décisions sous la loi du 18 mai 
1873'', Rev.prat.not.b., 1883, 85-87; NAMUR, P., Le code de commerce beige revisé, II, 
Brussel, Bruylant, 1876, p. 225, nr. 1088 en p. 246, nr. 1114; OLIVIER, H., Vademecum 
van de bestuurder van naamloze vennootschappen, Créadif, 1985, p. 42, nr. 46; Pan
dectes be/ges, t. XCIX, Brussel, Larcier, 1910, v0 Société anonyme, kol. 627 e.v., nrs. 
1185 e.v.; PASSELECQ, F., Les Novelles, Traité des sociétés commerciales, p. 402-403, 
nr. 2692; R.P.D.B., v0 Sociétés anonymes, p. 401 e.v., nrs. 793 e.v. en p. 459 e.v., nrs. 
1325 e.v.; SIVILLE, A., Traité des sociétés anonymes be/ges, 1, Brussel, Bruylant, p. 274 
e.v., nrs. 724 e.v. 
X., Noot onder Luik, 30 juli 1902, R.P.S., 1903, nr. 1434, p. 185; WAUWERMANS, P., 
Manuel pratique des sociétés anonymes, 7° ed., 1933, Brussel, Bruylant, 1933, nr. 589, 
p. 385. 
X., Noot onder Luik, 30 juli 1902, R.P.S., 1903, nr. 1434, p. 185; WAUWERMANS, P., 
Manuel pratique des sociétés anonymes, 7° ed., 1933, nr. 589, p. 385; cfr. ook VAN 
LENNEP, R., "Recht en techniek: vergadering, beraadslaging en stemming", Rechtskun
dig Tijdschrift voor België, 1963, (69), p. 118. 
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regel op aandeelhouders te verantwoorden, zonder zich erover uit te spreken 
of en op welke juridische gronden de regel al dan niet van toepassing is. 
Een juridische fundering is wel terug te vinden bij FRANCK. Volgens deze 
auteur heeft de wetgever, door in art. 74, § 2 Venn.W. aan iedere aandeelhouder 
zonder uitzondering stemrecht toe te kennen, impliciet aangegeven dat een aan
deelhouder zelfs aan de beraadslaging en de stemming mag deelnemen als hij 
een tegenstrijdig belang heeft. Zo zou de wetgever impliciet zijn afgeweken 
van de regels die gelden voor de meeste beraadslagende vergaderingen. 1158 

In het tweede en derde deel van het proefschrift wordt op deze problematiek 
teruggekomen, m.b.t. de besluitvorming in de raad van bestuur respectievelijk 
de algemene vergadering. 

Hier dient te worden onderzocht of de "gewone regels van de beraadslagende 
lichamen" een belangenconflictregeling behelzen. Daarbij dient eerst te wor
den uitgemaakt wat wordt bedoeld met "de gewone regels" en met "de beraad
slagende en beslissende lichamen". Daarna worden de regels onderzocht die 
voor de beraadslagende lichamen gelden, ten einde na te gaan of het bestaan 
kan worden erkend van een gewone regel m.b.t. belangenconflicten in beraad
slagende lichamen. 

§ 2. De "gewone regels" 

272. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 18 mei 1873 is weinig 
informatie te vinden over wat de wetgever met dit begrip bedoelde. Er wordt 
slechts verwezen naar de gebruiken: "il faudra s'en référer aux règles données 
par l'usage". 1159 Blijkbaar is daarmee bedoeld dat een beroep moet worden 
gedaan op de regels die gebruikelijk zijn in de beraadslagende en beslissende 
lichamen, die aldaar meestal, gewoonlijk worden toegepast. Het gaat om gebrui
ken, algemeen aanvaarde regels, die voortvloeien uit toepassingen op allerlei 
vlakken van parlementaire beraadslagings- en besluitvormingsbeginselen. Deze 
gebruiken hebben kracht van wet ten aanzien van die vennootschappen die daar
van niet statutair afwijken - zulks op grond van de vennootschappenwet (art. 67; 
64, § 1, vierde lid; 74bis, § 1) en niet op grond van art. 1873 B.W. 11 60 

273. Onmiddellijk rijzen dan de vragen welke lichamen die beraadslagende en 
beslissende lichamen zijn (§ 3) en welke regels op die lichamen van toepas
sing zijn(§ 4). 

1158 

1159 

1160 
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FRANCK, P.-A., Manuel pratique des assemblées générales d'actionnaires dans les 
sociétés anonymes, Brussel, Ed. L'Avenir, 1944, p. 144, nr. 403. 
Verslag PIRMEZ namens de Kamercommissie, van 9 februari 1866 (in GUILLERY, J., Com
mentaire législatif de la loi du 18 mai 1873, Brussel, Bruylant, 1878, p. 128, nr. 60). 
Vgl. nochtans WAUWERMANS, P., Manuel pratique, p. 301, nrs. 452bis, die ook stelt dat 
'Tusage fait loi dans cette matière", maar daartoe verwijst naar art. 1873 B.W. Men kan 
zich evenwel afvragen of deze verwijzing niet ten onrechte geschiedt. Hier gaat het nl. 
niet om "gebruiken van de koophandel", maar om gebruiken in beraadslagende lichamen. 



§ 3. De "beraadslagende en beslissende lichamen" 

274. Als (proto)types van de beraadslagende en beslissende lichamen worden 
naar voren geschoven de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de 
Senaat. 1161 Kamer en Senaat zijn echter niet de enige beraadslagende licha
men, zodat de aldaar geldende regels en gebruiken niet exclusief bepalend 
zijn. Aangenomen mag worden dat Kamer en Senaat fungeren als voor
beeld 1162, of beter: als type-voorbeeld, in die zin dat de aldaar geldende regels 
en gebruiken als uitgangspunt gelden, maar dat zij kunnen worden aangevuld 
of gecorrigeerd door regels en gebruiken die in andere beraadslagende licha
men gelden, omwille van bepaalde afwijkende kenmerken. 1163 Deze benade
ring kan als volgt worden verantwoord: de gebruiken of de "gewone regels" 
waarvan sprake is in de Vennootschappenwet worden gevormd door de toe
passingen die ervan worden gemaakt, niet alleen in het Parlement, maar ook 
daarbuiten in andere beraadslagende lichamen, bv. op provinciaal vlak (zoals 
de provincieraad, de bestendige deputatie), op gemeentelijk vlak (de gemeen-

1161 

1162 

1163 

Cfr. HOLBACH, F" L'assemblée générale des sociétés anonymes, Brussel, Larcier, 1903, 
p. 95; WAUWERMANS, P" Manuel pratique des S.A" 7° ed" 1933, p. 362, nr. 543: "Les 
grandes assemblées politiques officielles sont les mieux indiquées pour servir d'exem
ples (.")"; RAUCQ, G" HAINAUT-HAMENDE, P" o.l.v. BENOIT-MOURY, A" Répertoire 
Notarial, Les sociétés anonymes, l, La constitution de la société, 1994, p. 360, nr. 474-
1: "On considère que Ie type de l'assemblée délibérante est la Chambre des représen
tants ou Ie Sénat"; OLIVIER, H" Vademecum van de bestuurder van naamloze vennoot
schappen, p. 42, nr. 46; Pandectes belges, t. X, Brussel, Larcier, 1883, v0 Assemblée 
générale d'actionnaires, kol. 398, nr. 94; BRAECKMANS, H. en ERNST, Ph" "Conflicten 
in vennootschappen", in Handels-, Economisch en Financieel Recht, Storme, M" 
WYMEERSCH, E. en BRAECKMANS, H. (ed.), XXI 0 Postuniversitaire Cyclus W. Delva 
1994-95, Gent, Mys & Breesch, 1995, (89), p. 91, nr. 2, voetnoot 1. 
Cfr. NAMUR, P" Le code de commerce beige revisé, II, 1876, p. 246, nr. 1114. Een veel 
geciteerd voorbeeld was dat van de regels i.v.m. quorum en meerderheid, zoals bepaald 
in art. 38 van de Grondwet (NAMUR, o.c" II, nr. 1088; Pandectes belges, v0 Société 
anonyme, kol. 627, nr. 1186; v° Chambres législatives, nr. 31; v0 Majorité (Décisions), 
nrs. 6 e.v. en 9 e.v.; PASSELECQ, Les Novelles, Traité des sociétés anonymes, p. 371, 
nr. 2443; RESTEAU, Traité des Sociétés anonymes, II, nr. 914; R.P.D.B" v0 Sociétés 
anonymes, p. 402, nr. 799). M.b.t. de algemene vergadering van een N.V. wordt tegen
woordig evenwel aangenomen dat, behoudens andere bepaling in de statuten, geldig 
kan worden beraadslaagd ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aan
deelhouders, voor zover het niet om statutenwijzigingen gaat (VAN RYN, J" Principes, 
I, nr. 703, met verwijzingen; RESTEAU/BENOIT-MOURY/GREGOIRE, Traité, p. 402, 
nr. 1208). 
Cfr. WAUWERMANS, P., Manuel pratique, p. 362, nr. 543, die stelt dat de verwijzing 
naar de gewone regels van de beraadslagende en beslissende vergaderingen "n'a pas 
une portée absolue et doit être appliquée mutatis mutandis dans la mesure ou elle est 
pratiquement applicable". 
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teraad, het college van burgemeester en schepenen, de O.C.M.W.-raad, de raad 
van de kerkfabriek, ... ), alsook op particulier vlak, in verenigingen. 1164 

§ 4. Bevatten de regels betreffende de werking van de beraadslagende 
en beslissende lichamen een regel i.v.m. belangenconflicten? 

275. In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre bij verschillende beraad
slagende en beslissende lichamen een regel geldt die betrekking heeft op de 
deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming door een lid dat een tegen
strijdig belang heeft met het belang dat hij als lid van het lichaam in kwestie 
dient te behartigen. In de eerste plaats wordt nagegaan welke regels daartoe 
bestaan op de respectieve niveaus, in volgorde van hun relatieve belang voor de 
bepaling van de "gewone regels": eerst Kamer en Senaat, vervolgens het niveau 
van provinciale en gemeentelijke organen, dan andere bepalingen. 
Na dat overzicht dient te worden uitgemaakt of kan worden besloten tot het 
bestaan van een "gewone regel van de beraadslagende en beslissende licha
men" m.b.t. belangenconflicten. 

1. Parlement 

A. ANALYSE NAAR GELDEND BELGISCH RECHT 

276. Noch in de Grondwet, noch in de Reglementen van respectievelijk Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en Senaat vindt men enige geschreven regel terug 
die betrekking zou hebben op persoonlijke en/of strijdige belangen van een par
lementslid. Uiteraard bestaan een aantal onverenigbaarheden, die mede tot doel 
en gevolg hebben dat althans bepaalde belangenconflicten worden vermeden. 

In de mate dat de (mede) door het parlement tot stand gebrachte wetten alge
mene, voor eenieder geldende normen opleggen, behoeft de afwezigheid van 

1164 
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Cfr. GUILLERY, J., Des sociétés commerciales en Belgique. Commentaire de la loi du 
18 mai 1873, II, Brussel, Bruylant, 1875, p. 411-412, nr. 723, die het verband aantoont 
tussen de verschillende niveaus en o.m. schrijft: "Il résulte de toutes ces applications si 
variées des principes parlementaires, des usages, des règles que tout Ie monde accepte 
sans difficulté et que les statuts les mieux rédigés ne peuvent prévoir". Cfr. in dezelfde 
zin: Pandectes belges, X, Brussel, Larcier, 1883, v0 Assemblée générale 
d'actionnaires, kol. 398, nr. 94: "La liberté de se réunir, la pratique des principes parle
mentaires qui, des corps politiques, s'est étendue jusque dans les associations privées, 
ont donné naissance à une série d'usages que tout Ie monde accepte sans difficulté, et 
que les statuts les mieux rédigés ne peuvent prévoir. C'est à ces usages que se réfèrent, 
avec beaucoup de raison, les art. 56 et 61 de la loi sur les Sociétés". Ook RESTEAU 

bespreekt meestal de regels van Kamer en Senaat (RESTEAU/BENOIT-MOURYIGREGOIRE, 

Traité des S.A., p. 394-395, nrs. 1200-1201; p. 397, nr. 1202; p. 399, nr. 1203; p. 401, 
nr. 1207; p. 403, nr. 1209; p. 404-405, nrs. 1211-1212), maar hij beperkt zich niet daar
toe en betrekt ook de regels van gemeente- en provincieraad in de analyse (o.c., p. 393, 
nr. 1197). Zie ook R.P.D.B., v0 Sociétés anonymes, p. 462, nrs. 1347, 1348 en 1350. 



een bijzondere geschreven regel geen verwondering te wekken. Een parle
mentslid kan geen abstractie maken van zijn burgerschap. Zou men voor zulke 
gevallen een belangenconflictregeling treffen (bv. een bijzondere procedure; 
een medewerkingsverbod), dan zou die iedere burger treffen die op de parle
mentaire stoel zat. Algemene regelgeving zou overdreven moeilijk of zelfs 
onmogelijk gemaakt worden. Men kan ook moeilijk verdedigen dat een rege
ling voor zulke gevallen noodzakelijk of zelfs maar wenselijk zou zijn. 
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de deelname van een parle
mentslid aan de parlementaire besluitvorming minder evident is. 
Men denke bv. aan een beslissing over de opheffing van de parlementaire immu
niteit van één of meer parlementsleden, de goedkeuring der geloofsbrieven, 
voordrachten voor benoemingen, het uitvaardigen van bijzondere normen, waar
bij één of meer parlementsleden op een meer persoonlijke, van de andere parle
mentsleden en of burgers te onderscheiden wijze betrokken kunnen zijn. 1165 

277. Deze problematiek wordt naar Belgisch recht nauwelijks behandeld of 
onderzocht. Het lijkt er sterk op dat men voor dergelijke gevallen als een evi
dentie het bestaan erkent van een fatsoensnorm 1166, die inhoudt dat een parle
mentslid dat op een bijzondere, persoonlijke wijze betrokken is, zich onthoudt 
van deelname aan de besluitvorming. DE BROUCKERE en TIELEMANS schrijven 
zulks uitdrukkelijk m.b.t. het onderzoek der geloofsbrieven: "La décence fait 
en outre à chaque membre un devoir de ne pas voter sur sa propre admission. 
Le silence que garde à ce sujet Ie règlement (de la chambre), est de pure dis
crétion, et ne doit pas préjudicier au principe admis chez tous les peuples 
qu'on ne peut être juge dans sa propre cause". 1167 Andere auteurs wijzen erop 
dat de Kamers bij het onderzoek van de geloofsbrieven een jurisdictionele 

1165 

1166 

1167 

Zie voor een overzicht van mogelijke gevallen: PEINE, F.-J., "Der befangene Abgeord
nete", JZ, 1985, (914), p. 915-916. 
Cfr. HATSCHEK, J" Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches, 1, Berlijn, G.J. 
Göschen, 1915, p. 600: spreekt in dit verband van "parlamentarische Etikette" en 
"Anstandspfticht". 
DE BROUCKERE, C. en TIELEMANS, F., Répertoire de l'administration et du droit adminis
tratif de la Belgique, IV, v° Chambre des représentants, Brussel, Bruylant, 1838, p. 297. 
Voor een kritiek luidend dat het Parlement als geheel zou optreden als rechter in eigen 
zaak, zie: ÜRBAN, 0., Le droit constitutionnel de la Belgique, II, Les pouvoirs de l'Etat, 
Luik, H. Dessain, 1908, p. 470-471, nr. 221; cfr. DoR, G. en BRAAS, Ad" Les Novelles, 
Lois politiques et administratives, II, La constitution, Brussel, Larcier, 1935, p. 163, 
nr. 486; WIGNY, P., Droit constitutionnel. Principes et droit positif, Il, Brussel, Bruy
lant, 1952, p. 506, nr. 344. 
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functie uitoefenen1168-1169, wat wellicht kan worden gelezen als een impliciete 
erkenning (zeker geen ontkenning) van de toepasbaarheid van het verbod om 
rechter en partij te zijn in dezelfde zaak. Of zulks, naast een fatsoensnorm, ook 
een juridische norm uitmaakt, valt niet met zekerheid te zeggen. 

B. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE 

278. Rechtsvergelijkend kan men vaststellen dat in een aantal landen, o.m. in 
Engeland, Duitsland en Zwitserland (al dan niet geschreven) regels bestaan 
betreffende (bepaalde) belangenconflicten van parlementsleden. 

Naar Brits recht wordt, hoewel de aangelegenheid niet wettelijk is geregeld, 
het bestaan erkend van een regel die een parlementslid uitsluit van deelname 
aan de stemming indien hij bij de aangelegenheid een direct persoonlijk ver
mogensbelang heeft. 1170 Steevast verwijst de rechtsleer hiervoor naar de toe
lichting van Mr. Speaker ABBOT op 17 juli 1811: "No member who has a 
direct pecuniary interest in a question shall be allowed to vote upon it". 11 71 

1168 

1169 

1170 

1171 
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ERRERA, P., Traité de droit public beige. Droit constitutionnel - Droit administratif, 
Parijs, Giard & Brière, 1909, p. 169, § 111; DOR, G. en BRAAS, AD" Les Novelles, Lois 
politiques et administratives, II, La constitution, Brussel, Larcier, 1935, p. 163, nr. 485; 
R.PD.B" t. IX, Brussel, Bruylant, 1951, v0 Pouvoir législatif, p. 758, nr. 80; WIGNY, P" 
Droit constitutionnel. Principes et droit posit(f, Il, Brussel, Bruylant, 1952, p. 506-507, 
nr. 344 en p. 553 en 554, nrs. 408 en 409; cfr. ook BELTJENS, G" Encyclopédie du droit 
civil beige, II, La Constitution beige revisée, Luik, J. Godenne, 1894, Art. 34 Nrs. 4 en 
5, p. 344 en 345. 
Dit geldt echter niet voor de beslissing over de opheffing van de parlementaire immuni
teit (Cfr. WIGNY, P" Droit constitutionnel. Principes et droit positif, II, Brussel, Bruylant, 
1952, p. 487, nr. 324: "( ... )en aucun cas l'assemblée ne peut se transformeren une juri
diction d'accusation. Elle ne peut pas examiner !'affaire au fond"; p. 556, nr. 412). Toch 
zou ook hier een stemverbod te verantwoorden zijn. Algemeen wordt immers aangeno
men dat noch de immuniteit zelf, noch de opheffing ervan een privilege is van het parle
mentslid, maar dat zij een waarborg vormen die in het openbaar belang wordt gesteld 
voor de goede werking van het parlement (cfr. BELTJENS, G" o.c" II, La Constitution 
beige revisée, 1894, Art. 45 Nr. 3, p. 355 (cfr. ook Nr. 8, p. 356); Pandectes be/ges, t. 51, 
Brussel, Larcier, 1895, v0 Immunités parlementaires, p. 899, nr. 27 en p. 894, nr. 2; DoR, 
G. en BRAAS, Ad" Les Novelles, Lois politiques et administratives, II, La constitution, 
1935, p. 170, nr. 509; WIGNY, P" Droit constitutionnel, II, 1952, p. 486 en 487, nr. 324). 
Men kan ervan uitgaan dat het betrokken parlementslid niet goed geplaatst is om in zulke 
omstandigheid abstractie te maken van zijn persoonlijk belang en in sereniteit en objecti
viteit te beoordelen wat het openbaar belang vereist. 
ERSKINE MAr's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage (Jf Parliament, 
18° ed" Sir BARNETI CocKs K.C.B. 0.B.E. (ed.), Londen, Butterworth & Co, 1971, 
p. 398; ÜRJFFITH, J.A.G. en RYLE, M" m.m.v. WHEELER-BOOTH, M.A.J" Parliament. 
Functions, Practice and Procedures, Londen, Sweet & Maxwell, 1989, p. 57; WADE, 
E.C.S" BRADLEY, A.W. en EWING, K.D" m.m.v. BATES, T.ST.J.N" Constitutional Law 
and Administrative Law, 11° ed" Londen, Longman, 1993, p. 240. 
House of Commons Deb" Vol. 20, cols. 1001-1007 (1811), zoals geciteerd door ÜRIF
FITH, J.A.G. en RYLE, M" m.m.v. WHEELER-BOOTH, M.A.J" Parliament. Functions, 
Practice and Procedures, 1989, p. 57. 



"This interest must be a direct pecuniary interest, and separately belonging to 
the persons whose votes were questioned, and not in common with the rest of 
his Majesty's subjects, or on a matter of state policy". 1172 De betrokkene mag 
wel zijn andere prerogatieven uitoefenen, o.m. het indienen van moties en 
amendementen. 1173 In de praktijk blijkt deze regel (bijna) uitsluitend op "pri
vate legislation" (in tegenstelling tot "public legislation") waarbij een parle
mentslid zulk een belang had, te zijn toegepast. 1174 In "matters of public busi
ness" hebben de parlementsleden de verplichting hun relevante, rechtstreekse 
of onrechtstreekse, vermogensbelangen of voordelen bekend te maken. 1175 

Bovendien werd beslist tot het opstellen van een "Register of Members' lnte
rests" .1176 De voorgaande regel geldt niet enkel in de plenaire vergaderingen 
maar ook voor de commissies. Zo werd aanvankelijk beslist1177 en later uit
drukkelijk bepaald: in de reglementen betreffende de samenstelling en wer
king van "Committees" m.b.t. zulke "private bills" komen regels voor die een 
parlementslid verbieden in zulke commissie te zetelen c.q. aan de stemming deel 

1172 

1173 

1174 

1175 

1176 

1177 

Pari. Deb., (1811) 20, c. 1001-1012, zoals geciteerd in ERSKINE MAY's Treatise on the 
Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 18° ed., 1971, p. 398; cfr. 
WADE, E.C.S., BRADLEY, A.W. en EWING, K.D., m.m.v. BATES, T.St.J.N., Constitutional 
Law ans administrative law, 11° ed., 1993, p. 240. 
ERSKINE MAY's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage (}f Parliament, 
18° ed., 1971, p. 403. 
GRIFFITH, J.A.G. en RYLE, M., Parliament. Functions, Practice and Procedures, 1989, 
p. 57; WADE, E.C.S., BRADLEY, A.W. en EWING, K.D" Constitutional Law and adminis
trative law, 11° ed., 1993, p. 240. - ERSKINE MAY's Treatise on the Law, Privileges, Pro
ceedings and Usage (}f Parliament, 18° ed" 1971, p. 399 citeert een geval waarin drie 
leden van deelname aan de stemming over een "question of public policy" werden uit
gesloten op grond van hun persoonlijke betrokkenheid. Er werd gestemd over de toe
kenning van een staatssubsidie aan een vennootschap die voor de regering een vooron
derzoek uitvoerde en waarin de betrokkenen aandeelhouder en/of bestuurder waren. 
GRIFFITH, J.A.G. en RYLE, M., Parliament. Functions, Practice and Procedures, 1989, 
p. 58; WADE, E.C.S" BRADLEY, A.W. en EWING, K.D" Constitutional Law ans adminis
trative law, 11° ed" 1993, p. 240. 
GRIFFITH, J .A.G. en RYLE, M., Parliament. Functions, Practice and Procedures, 1989, 
p. 58 e.v.; WADE, E.C.S" BRADLEY, A.W. en EWING, K.D., Constitutional Law and 
administrative law, 11° ed., 1993, p. 240 e.v. Vgl. in België: Wet van 2 mei 1995 
betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede 
een vermogensaangifte in te dienen (B.S" 26 juli 1995, p. 20188); Bijzondere wet van 
2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroe
pen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (B.S" 26 juli 1995, p. 20185). 
Pari. Deb" (1844) 76, c. 16, zoals geciteerd in ERSKINE MAY's Treatise on the Law, Pri
vileges, Proceedings and Usage r>f Parliament, 18° ed" 1971, p. 402. 
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te nemen, indien hij een persoonlijk belang heeft. 1178 

In Duitsland is de problematiek omstreden. 1179 Voor de "Bundestag" alsook in 
de meeste "Länder" voor de "Landtag" ontbreekt een geschreven regel. 
Op federaal vlak geldt wel een regel die het parlementslid wiens verkiezing 
wordt onderzocht, uitsluit van de beraadslaging en de stemming hierover. 1180 

Veelal wordt ook aangenomen dat een parlementslid niet mag stemmen over 
de al dan niet opheffing van zijn parlementaire immuniteit, hoewel het regle
ment enkel bepaalt dat hij niet het woord mag voeren en dat geen rekening 
wordt gehouden met zijn voorstellen. 1181 Twijfels zijn gerezen over de moge-

1178 

1179 

1180 

1181 
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"House of Commons": Standing Order 120 relating to Committees on Opposed Bills 
(elk lid moet, voor hij de vergaderingen mag bijwonen een verklaring afleggen dat hij 
geen persoonlijk belang heeft bij de te behandelen wet of bij één van de te behandelen 
wetten; zo hij op een later tijdstip een direct belang krijgt, dient hij dit te melden en 
zich terug te trekken: zie ERSKINE MAr's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings 
and Usage <!f Parliament, 18° ed., 1971, p. 913 en 922); Standing Order 133 relating to 
the Committee on Unopposed Bills (indien bij zulk een wet een lid "is locally or other
wise interested", mag hij niet aan de stemming deelnemen: zie ibid., p. 924). Cfr. 
"House of Lords": Standing Order 96 (in beginsel kan een "Lord" die een persoonlijk 
belang heeft niet zetelen in een commissie; gaat het om een verder verwijderd of klein 
belang, dan kan hij toch zetelen, indien de andere leden, na door hem te zijn ingelicht, 
zich daartegen niet verzetten: zie ERSKINE MAr's Treatise on the Law, Privileges, Pro
ceedings and Usage of Parliament, 18° ed" 1971, p. 967). 
Voor een overzicht van voor- en tegenstanders van een medewerkingsverbod en van 
auteurs die het bestaan van een fatsoensnorm erkennen, zie: PEINE, F.-J" "Der befange
ne Abgeordnete", JZ, 1985, (914), p. 915, voetnoot 2. 
§ 17 Wahlprüfungsgesetz; zie o.m.: Seifert, K.-H., Bundeswahlrecht. Wahlrechtsartikel 
des Grundgesetzes. Bundewahlgesetz, Bundeswahlordnungsgesetz und wahlrechtliche 
Nebengesetze, § 13 WPrüfG RdNr. 3, p. 392 en§ 17 WPrüfG RdNr. 1, p. 394. 
§ 107 Abs. 2 Geschäftsordnung des Bundestages (GOBT). Cfr. m.b.t. het verbod om 
voorstellen te doen: ScHMIDT-BLEIBTREU, B. en KLEIN, F., Kommentar zum Grundge
setzfür die Bundesrepublik Deutschland, 4° ed., Neuwied, Luchterhand, 1978, Art. 46 
RdNr. 9, p. 509. Voor de uitbreiding van deze regel tot een stemverbod: HERLAN, W., 
"Die Immunität der Abgeordneten", JR, 1951, (325), p. 327; MAUNZ, Th" in 
Maunz/Dürig/Herzog/Scholz Kommentar zum Grundgesetz, MAUNZ, Th" DüRIG, G., 
HERZOG, R. en ScHOLZ, R. (ed.), München, Beek, losbladig, Art. 46 RdNr. 64 (bespre
king daterend van 1960), p. 23; ScHORN, H., "Abgeordneter und Immunität", NJW, 
1966, (234), p. 235; VON MANGOLDT, H. en KLEIN, F., Das Bonner Grundgesetz, Il, 
München, F. Vahlen, 1966, Art. 46 Anm. 7 f, p. 980-981; SCHNEIDER, H.-P" in Kom
mentar zum Grundgesetz .fiir Die Bundesrepublik Deutschland, DENNINGER, E" RID
DER, H" SIMON, H. en STEIN, E. (red.), Reihe Alternativkommentare, WASSERMANN, R. 
(alg.ed.), Band 2 (Art. 21-146), Neuwied, Luchterhand, 1984, Art. 46 RdNr. 16, p. 411; 
MAUNZ, Th. en ZIPPELIUS, R., Deutsches Staatsrecht, 26° ed., München, Beek, 1985, 
§ 39 III 2, p. 383; cfr. ACHTERBERG, N., "Die Abstimmungsbefugnis des Abgeordneten 
bei Betroffenheit in eigener Sache", AöR, 1984, (505), p. 508. 



lijkheid van een "Selbstamnestie". 1182 

Enkele auteurs zien de genoemde regels als een uitdrukking van een algemeen 
rechtsbeginsel ("ein allgemeiner Rechtsgrundsatz"). 1183 

Vaak echter wordt een algemeen medewerkings- of stemverbod afgewezen, 
o.m. op grond van het representatieve ("vrije") karakter van het politieke man
daat, waarvan de uitoefening niet aan beperkingen zou mogen worden onder
worpen.1184 Prof. PEINE wijst er evenwel op dat een parlementslid zijn man
daat niet mag misbruiken en dat een stemverbod verantwoord of zelfs geboden 
kan zijn om bepaalde misbruiken te voorkomen. 1185 Volgens deze auteur zijn 
er een aantal gevallen waarin geen misbruikgevaar te vrezen valt, met name: 
verkiezingen, het deel uitmaken van een bepaalde beroepscategorie, beslissin
gen van het parlement in eigen zaken. 1186 Hoe dan ook zou een overtreding 
van het verbod slechts tot nietigheid kunnen leiden, indien de medewerking 
van de betrokkene aan de beraadslaging en/of de stemming een beslissende 

1182 

1183 

1184 

1185 

1186 

De immuniteit van het parlementslid wordt geacht niet een recht te zijn van het indivi
duele lid, maar een voorrecht van het parlement, van de volksvertegenwoordiging als 
geheel, ter bescherming van de werking en de samenstelling van het parlement (zie 
o.m.: REH, H.-J., "Zur Anwendung des Art. 46 Abs. 2 GG (Abgeordnetenimmunität)", 
NJW, 1959, p. 86; ScHORN, H., "Abgeordneter und Immunität", NJW, 1966, (234), p. 
235; MAUNZ, Th. en ZIPPELIUS, R., Deutsches Staatsrecht, 26° ed., München, Beek, 
1985, § 39 111 2, p. 383; BADURA, P., Staatsrecht. Systematische Erläuterung des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, München, Beek, 1986, E 30, p. 
309). 
De problematiek werd in Duitsland zeer acuut aan de orde gesteld, toen naar aanleiding 
van een wetsontwerp (8 mei 1984) de vraag rees of parlementsleden mochten meewer
ken aan een amnestiemaatregel waarbij de spons zou worden gevaagd over een aantal 
(fiscale) misdrijven gepleegd door politieke partijen ("Parteispendenaffäre"), waarvan 
zij deel uitmaakten, of zij m.a.w. als het ware mochten deelnemen aan een beslissing 
over hun "Selbstamnestie". De opschudding die zulks teweegbracht, leidde tot de 
intrekking van het wetsontwerp. In de rechtsleer werd gesteld dat zulke "Selbsamnes
tie" in strijd zou zijn met de Grondwet: PESTALOZZA, C., "Die Selbsamnestie", JZ, 
1984, p. 559-561, bijz. p. 561: "ve1fassungswidrig"; contra: SENDLER, H., "Abhängig
keiten der unabhängigen Abgeordneten", NJW, 1985, (1425), p. 1432 (volgens deze 
auteur ware het meestemmen niet verboden, wel ethisch af te keuren). 
HERLAN, W., "Die Immunität der Abgeordneten", JR, 1951, (325), p. 327; VON MANG
OLDT, H. en KLEIN, F., Das Bonner Grundgesetz, II, München, F. Vahlen, 1966, Art. 46 
Anm. 7 f, p. 980-981; cfr. ook ScHORN, H., "Abgeordneter und Immunität", NJW, 
1966, (234), p. 235. 
ACHTERBERG, N., O.C., AiiR, 1984, p. 505 en 525 (verwijzend naar Art. 38 Abs. 1 
Grundgesetz); cfr. p. 526 e.v. voor andere argumenten; cfr. de verwijzingen bij MAT
THIEBEN, V., Stimmrecht und lnteressenkollision imAufsichtsrat, 1989, § 3 II 3, p. 86; in 
dezelfde zin ook: SENDLER, H., "Abhängigkeiten der unabhängigen Abgeordneten", 
NJW, 1985, (1425), p. 1432. Zie evenwel het pleidooi voor maatregelen tot waarborg 
van de onafhankelijkheid en objectiviteit ("Unbefangenheit") van de wetgevende 
instanties, o.m. voor een stemverbod bij belangenconflicten: NoLL, P., Gesetzgebungs
lehre, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1973, p. 56. 
PEINE, F.-J., o.c., JZ, 1985, p. 920; vgl. MATTHIEBEN, V., Stimmrecht und lnteressenkol
lision, 1989, p. 86. 
PEINE, F.-J., o.c., JZ, p. 921. Bij de laatste categorie horen o.m. thuis: de verhoging van 
de wedde van de parlementsleden, de verlenging van de legislatuur, de wijziging van 
het kiesrecht (ibid., p. 916). 
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invloed heeft gehad op het resultaat. 1187 In twee reglementeringen op het 
niveau van de "Länder" is wel een "AusschluBregelung" opgenomen: de "Bre
mische Verfassung" 1188 en de "Geschäftsordnung für den Bayerischen Land
tag".1189 De analoge toepassing van deze twee regels op federaal vlak of op 
het niveau van de andere deelstaten lijkt overwegend te worden afgewezen. 1190 

In Zwitserland bevat de wetgeving geen uitdrukkelijk medewerkingsverbod 
("Ausstandspfticht") op federaal niveau 1191 , doch op op het niveau van de kan
tons bestaan verscheidene, zij het eerder disparate, regelingen. 1192 

1187 

1188 

1189 

1190 

1191 

1192 
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SÄCKER, F.-J., "Nichtigkeit von Gesetzesbeschlüssen bei Mitwirkung eines befangenen 
Gemeinderatsmitglieds?", NJW, 1966, (719), p. 720 en 721 ("entscheidungserheblich 
beeinfluBt") 
Art. 84 BremV stelt dat een lid niet aan een beraadslaging of beslissing mag meewer
ken die hemzelf of zijn echtgeno(o)t(e), verwanten tot de derde graad of aanverwanten 
tot de tweede graad of een door hem krachtens de wet of een volmacht vertegenwoor
digde persoon rechtstreeks een voor- of nadeel kan bezorgen. Deze regel geldt niet 
wanneer het lid enkel betrokken is op grond van het behoren tot een bepaalde beroeps
categorie of bevolkingsgroep, waarvan de gemeenschappelijke belangen door de aan
gelegenheid worden geraakt. Zie hierover o.m.: SPIITA, Th., Kommentar zur Bremi
schen Verfassung von 1947, Bremen, 1960, Art. 84, p. 170-172. Hier wordt de 
fatsoensnorm ("Anstandspflicht") tot een juridische norm ("Rechtspflicht") verheven 
(SPITIA, Th., o.c., p. 171-172. Volgens sommigen is het bestaan van een "AusschluBre
gelung" te verklaren door het feit dat Bremen een stadstaat is en aldus een grote gelij
kenis bestaat met de situatie in steden en gemeenten (waarvoor meestal zulke regelen 
bestaan): Spitta, Th., Kommentar zur Bremischen Ver:fassung van 1947, 1960, Art. 84, 
p. 171; ACHTERBERG, N ., "Die Abstimmungsbefugnis des Abgeordneten bei Betroffen
heit in eigener Sache", AiiR, 1984, (505), p. 509; MAITHIEBEN, V., Stimmrecht und lnte
ressenkollision im Aufçichtsrat, Keulen, C. Heymanns, 1989, § 3 II 3, p. 86. 
§ 143 BayGO sluit een lid van deelname aan de stemming uit over een aangelegenheid 
die alleen en onmiddellijk hemzelf betreft, aldus ACHTERBERG, N ., o.c., AiiR, 1984, 
1984, p. 509. 
ACHTERBERG, N., o.c., AiiR, 1984, p. 510; MAITHIEBEN, V., Stimmrecht und lnteressen
kollision, 1989, § 3 II 3, p. 86. 
Zowel in 1959 als in 1983 werd een voorstel ingediend om een stemverbod in te voe
ren bij rechtstreekse persoonlijke betrokkenheid van parlementsleden. In 1983 werd dit 
voorstel zelfs door de "Nationalrat" aangenomen. Het werd echter door de "Ständerat" 
afgewezen op de grond dat zulks in strijd zou zijn met het wezen van het mandaat van 
het parlementslid en dat de kiezer de volksvertegenwoordigers volledige vrijheid wilde 
geven bij de stemming. Wel werd een verplichting opgelegd om "bei jeder Äusserung 
in der Rat oder in den Kommissionen auf persönliche Interessen hinzuweisen". Op 
deze regel bestaat één uitzondering: het verbod voor een lid om mee te zetelen en te 
stemmen bij de beoordeling of hij rechtsgeldig is verkozen (Art. 53 Abs. 2; A1t. 3 Abs. 
1, Satz 2 GRN; zie voor dit alles: REINERT, P., Ausstand im Parlament unter besonderer 
Berücksichtigung der Verhältnisse in der Bundesversammlung, im Zürcher Kantonsrat 
und im Grossen Gemeinderat der Stadt Wädenswil, Zürich, Schulthess, 1991, p. 10-
11 ). 
REINERT, P.,Ausstand im Parlament, 1991, p. 11-12. 



C. BESLUIT 

279. Uit de analyse van het Belgische recht blijkt dat het bestaan wordt 
erkend van een norm die inhoudt dat een parlementslid dat op een bijzondere, 
persoonlijke wijze betrokken is, zich onthoudt van deelname aan de besluit
vorming. Het is evenwel niet duidelijk of die norm "slechts" een fatsoensnorm 
is, dan wel of zij ook als een juridische norm te beschouwen valt. 
Uit de voorgaande rechtsvergelijkende analyse kunnen argumenten worden 
geput ter verantwoording van de erkenning van een algemene rechtsregel die 
een parlementslid verbiedt aan de beraadslaging en de stemming deel te 
nemen indien hij bij de aangelegenheid een direct, bijzonder of persoonlijk 
(d.w.z. te onderscheiden van een belang dat gemeenschappelijk is aan de gehe
le bevolking of een gehele categorie daarvan) vermogensbelang heeft. De 
erkenning van zulke rechtsregel zou door de wetgever zelf of door de recht
spraak kunnen geschieden. 

280. M.b.t. de vraag of de "gewone regels van beraadslagende en beslissende 
lichamen" een belangenconftictregeling bevatten, bv. in de zin van een mede
werkingsverbod, verschaffen de regels i.v.m. de parlementaire besluitvorming 
geen beslissende aanwijzingen. In elk geval kan uit de fatsoensnorm waarvan 
het bestaan wordt erkend, worden afgeleid 1° dat eenzelfde fatsoensnorm ook 
zal gelden voor de andere beraadslagende en beslissende lichamen; 2° dat uit 
de regels betreffende Kamer en Senaat geen onoverkomelijke bezwaren voort
vloeien tegen een erkenning van die norm als rechtsregel die zou gelden voor 
andere beraadslagende en beslissende lichamen. 

2. Provincie en gemeente 

A. PROVINCIERAAD EN BESTENDIGE DEPUTATIE 

281. Art. 63 Provinciewet1193 stelt dat geen lid van de provincieraad mag deel
nemen aan een beraadslaging of besluit waarbij hij of een van zijn bloed- of 
aanverwanten tot en met de derde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang 
heeft. 1194 Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen tot bedieningen, 
afzettingen of schorsingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- en 
aanverwanten tot en met de tweede graad. 

282. Krachtens art. 116 Prov.W. is de voorgaande bepaling ook van toepassing 
op de vergaderingen van de bestendige deputatie. 1195 Een bepaling is opgeno-

1193 

1194 

1195 

Zoals vervangen bij art. 2 wet 30 december 1987 (B.S., 4 januari 1988). 
GIRON, A., Dictionnaire de droit administratif et de droit public, i, Brussel, Bruylant, 
1895, p. 248, nr. 20; ERRERA, Traité de droit public beige, 1909, p. 421, § 298; 
R.P.D.B., t. X, Brussel, Bruylant, 1933, v0 Province, p. 668, nr. 177. 
Zie over de werking van de bestendige deputatie in het algemeen: SOMERS, W., "De 
werking van de provinciale organen na de Wet van 6 juli 1987 tot wijziging van som
mige bepalingen van de Provinciewet", TGEM, 1988, (67), p. 74 e.v., nrs. 10 e.v. 
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men die advocaten verbiedt om mee te beraadslagen en te besluiten over zaken 
waaromtrent zij geraadpleegd werden voor hun verkiezing tot lid van de 
bestendige deputatie. l l 96 

B. GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

1. De regel geformuleerd in art. 92, 1° Gem. W 

283. Art. 92 van de (nieuwe) Gemeentewet1197 verbiedt de burgemeester, de 
secretaris en de gemeenteraadsleden een aantal handelingen wegens het 
gevaar van belangenconflicten. In dit verband moet vooral worden gewezen 
op art. 92, 1° Gem. W. waarin wordt bepaald dat geen van de genoemde perso
nen tegenwoordig mag zijn bij een beraadslaging of besluit van de gemeente
raad over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, 
hetzij als gelastigde ("chargé d'affaires") 1198, voor of na zijn verkiezing. Het
zelfde verbod geldt wanneer een bloed- of aanverwant tot en met de vierde 
graad een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft bij de zaak waarover wordt 
beraadslaagd of besloten. 1199 Uiteraard geldt het verbod ook wanneer het per
soonlijk belang is gesitueerd bij de echtgenoot. 1200 Ten aanzien van voor
drachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen wordt het verbod 
beperkt tot bloed- of aanverwantschap in de tweede graad (art. 92, 1°, tweede 
alinea N.Gem.W.). 1201 Bij wijze van uitzondering mogen alle gemeenteraads-

1196 

1197 

1198 

1199 

12lKl 

1201 
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Art. 98, tweede lid Prov.W. Eens zij verkozen zijn, wordt het verbod omgekeerd: dan 
mogen zij niet meer als raadsman optreden in zaken die aan de uitspraak van de 
bestendige deputatie onderworpen zijn of waarvoor de bestendige deputatie machti
ging heeft gegeven om in rechte op te treden (art. 98, eerste lid). 
K.B" 24 juni 1988 (B.S" 3 september 1988, etT. B.S., 8 juni 1990), bekrachtigd bij art. 
1 wet 26 mei 1989 (B.S" 30 mei 1989, err. B.S" 30 augustus 1989). 
YAUTHIER, M" Précis du droit administratif, 1, 3° ed" Brussel, Larcier, 1950, nr. 121, 
p. 189. Deze term zou enkel betrekking hebben op privaatrechtelijke vertegenwoordi
gingsfiguren, niet op openbare functies (WYVEKENS, H" Commentaire de la loi com
munale du 30 mars 1836 modifiée par les lois postérieures, 3° ed" Brussel, Bruylant, 
1879, p. 77). 
Over de oorsprong van deze bepaling, die blijkbaar is overgenomen van de gemeente
reglementen van Willem 1 (art. 65 reglement voor de steden; art. 24 reglement voor het 
platteland), zie: WYVEKENS, H" Commentaire de la loi communale du 30 mars 1836 
modifiée par les lois postérieures, 3° ed" 1879, p. 72; YALERIUS, A" Organisation, 
Attributions et Responsabilité des Communes, 1, 1912, p. 35, nr. 4. 
SOMERS, W" m.m. v. v AN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M" "Gemeenteraad", 
in Recht in de gemeente, DUJARDIN, J. en LAMBRECHTS, W. (ed.), Brugge, die Keure, 
losbladig, p. 284, nr. 217.4.3. 
Deze beperking werd ingevoerd bij art. 13 wet van 30 december 1887. Voordien werd 
aanvankelijk aangenomen dat het verbod van het toenmalige art. 68, l 0 Gem. W. niet 
gold bij benoemingen en dat de betrokkene, naar analogie van de regels bij verkiezin
gen, wel mocht meestemmen (WYVEKENS, H" Commentaire de la loi communale, 74-
75). Later werd echter geoordeeld dat deze bepaling ook voor benoemingen gold (zie 
de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken d.d. 4 maart 1878 geciteerd 



leden mee beraadslagen en stemmen bij de verkiezing van de schepenen, ook 
zij die kandidaat zijn voor een schepenambt. 1202 Dit valt wellicht - mede1203 -

te verklaren door het feit dat slechts gemeenteraadsleden tot schepen kunnen 
worden gekozen. 1204 

De betrokkene moet zich niet alleen onthouden van deelname aan de beraad
slaging en de stemming, hij dient zelfs de vergadering te verlaten. 1205 De nale-

1202 

1211:1 

1204 

12115 

door GJRON, A" Le droit administraif de la Belgique, 1, Brussel, Bruylant, 1881, p. 141, 
nr. 144). Dit standpunt leidde tot de invoering van de beperkende regel, omdat de wet
gever vreesde dat de toepassing van het verbod tot de verwantschap in de vierde graad 
zou leiden tot misbruiken. Met name zou men aan bepaalde raadsleden het stemrecht 
kunnen ontnemen door op fictieve wijze een verdere verwant als kandidaat voor te dra
gen (VALERIUS, A" Organisation, Attributions et Responsabilité des Communes, 1, 
Parijs/Brussel, L.G.D.J., 1912, p. 36, § 2, nr. l; VAN HEUVEN en VAN VOLSEM, o.c., 
TGEM, 1991, p. 146, nr. 14.4.2; VAUTHIER, o.c., nr. 121, p. 190; zie over dit misbruik 
reeds: GIRON, A., Le droit administraif de la Belgique, 1, Brussel, Bruylant, 1881, 
p. 141, nr. 144; BERNIMOLIN, E., Les institutions provinciales et communales de la Bel
gique, 1891, p. 423). De Raad van State besliste ten aanzien van een gemeenteraadslid 
dat in de vierde graad verwant was met een disciplinair te sanctioneren persoon, dat 
geen enkele bepaling hem verbood om mee te beraadslagen indien het slechts om een 
kleine tuchtsanctie gaat en niets erop wijst dat hij partijdig zou zijn (R. v.St., nr. 36.187, 
8 januari 1991, T.B.P., 1992, 285). 
LUST, J. en VANDENDRIESSCHE, A" "De verkiezing van de schepenen", TGEM, 1995, 
(2), p. 17, nr. 42; MARICQ, L., Droit communal, Leuven, Oyez Ed., 1976, p. 100, 
nr. 363. Een andere afwijking op de bovenstaande regel, is bepaald in art. 14, derde lid 
O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976: bij de verkiezing van de leden van de raad voor maat
schappelijk welzijn mogen de gemeenteraadsleden wel hun stem uitbrengen ten gunste 
van een bloed- of aanverwant (ongeacht de graad van de ve1wantschap). Het gemeente
raadslid zou zelfs op zichzelf mogen stemmen (COTTYN, J" "De verkiezing van de 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn", TGEM, 1995, (25), p. 34, nr. 9.1). 
Cfr. infra m.b.t. "politieke belangen", nr. 288. 
Art. 15, § 1, eerste lid, eerste zin nieuwe Gem. W.: "De schepenen worden door de raad 
uit zijn midden verkozen"; LUST, J. en VANDENDRIESSCHE, A., o.c" TGEM, 1995, p. 11, 
nr. 21. 
GIRON, A" Le droit administraif de la Belgique, 1, Brussel, Bruylant, 1881, p. 139, nr. 
144; BERNIMOLIN, E" Les institutions provinciales et communales de la Belgique. 
Traité théorique et pratique de la législation provinciale et communale, 1, Brussel, Lar
cier, 1891, p. 419; GIRON, A" Dictionnaire de droit administratif et de ,droit public, l, 
Brussel, Bruylant, 1895, p. 236, nr. 21; VALERJUS, A" Organisation, Attributions et 
Responsabilité des Communes, 1, 1912, p. 34-35, nr. 3; BRANTS, K" Het Belgisch 
Gemeenterecht. Samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, 
2° ed., Lier, Van In, 1921, p. 110, nr. 66; BIDDAER, P" Loi communale coordonnée et 
commentée, 4° ed" Mons, Imprimerie Centrale des Communes, 1921, Art. 68, 1° RdNr. 
5, p. 108; MACAR, A" Les institutions communales, in Les Novelles, Lois politiques et 
administratives, l, Brussel, Picard, 1933, p. 286, nr. 120; WYVEKENS, Commentaire de 
la loi communale, p. 72; R.P.D.B" t. II, 1949, v° Commune, p. 188, nr. 573; MARICQ, 
L., Droit communal, Leuven, Oyez Ed., 1976, p. 100, nr. 366; DUJARDIN, J., SOMERS, 
W., VAN SUMMEREN, L. en DEBYSER, J. (ed.), Praktisch handboek voor gemeenterecht, 
Brugge, Die Keure, 1988, p. 120; SOMERS, W" m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYN
TJENS-APERS, M" "Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, DUJARDIN, J. en LAM
BRECHTS, W. (ed.), Brugge, die Keure, losbladig, p. 280, nr. 215. Men is het erover 
eens dat de betrokkene op de publieke tribunes mag plaats nemen, indien de zaak in 
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ving van deze voorschriften dient in de notulen van de vergadering te worden 
vermeld. 1206 

284. Deze regel, geformuleerd in art. 92, 1 ° is, krachtens art. 106, derde lid 
N.Gem.W., ook van toepassing op de vergaderingen van het college van bur
gemeester en schepenen. 1207 

2. Ratio legis 

285. Met de regel beoogt de wetgever te vermijden dat de betrokkene zich in 
een situatie zou bevinden waarin hij een afweging zou dienen te maken tussen 
zijn privé-belang en het algemeen gemeentelijk belang dat hij uit hoofde van 
zijn functie moet behartigen, omwille van het gevaar dat hij zijn privé-belang 
zou begunstigen. 1208 Hij wil de integriteit van de besluitvorming veilig stellen 
en zelfs iedere verdenking van misbruik uitsluiten. 1209 

3. Toepassingsgebied en kwalificatie van het vereiste belang 

286. Opmerkelijk is dat het beraadslagings- en stemverbod zowel geldt voor 
personen die m.b.t. de zaken van de gemeente een besturende en uitvoerende 
bevoegdheid hebben (burgemeester, schepenen, secretaris), als op de personen 
die slechts een vergaderings- en beslissingsbevoegdheid hebben (gemeente
raadsleden ).1210 

Deze verbodsbepaling heeft enkel betrekking op beraadslagingen en beslissin
gen, niet op (rechts)handelingen. 1211 

1206 

1207 

1208 

1209 

12IO 

1211 
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openbare vergadering wordt behandeld (vgl. nochtans Pandectes belges, t. XXIV, 
1887, v° Conseil communal, kol. 414, nr. 128). Indien de raad evenwel met gesloten 
deuren vergadert, dient de betrokkene de zaal te verlaten. 
R.v.St., Christyns e.a. tegen Gemeente Koksijde, nr. 45.751, 25 januari 1994, T.B.P., 
1994, 492; De Gemeente, 1994, 512; Adm. Pub!., 1994, 39. 
Cfr. m.b.t. de invoering, bij de wet van 20 februari 1921 (B.S., 24 februari 1921), van 
de verwijzing naar de regel geldend voor de gemeenteraad: BiooAER, P., Loi communa
le, 1921, Art. 89 RdNr. 6, p. 651-652. 
BERNIMOLIN, E., Les institutions provinciales et communales de la Belgique. Traité 
théorique et pratique de la législation provinciale et communale, I, Brussel, Larcier, 
1891, p. 419: "empêcher les mandataires de la commune d'accepter certaines situations 
qui les placeraient entre leur intérêt privé et l'exercice de leurs fonctions"; BRANTS, K., 
Het Belgisch Gemeenterecht. Samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeen
tebesturen, 2° ed., Lier, Van In, 1921, p. 109, nr. 65; SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMME
REN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, DUJAR
DIN, J. en LAMBRECHTS, W. (ed.), p. 280, nr. 216. 
WILKIN, R., Précis du droit communal, Brussel, Bruylant, 1959, p. 75, nr. 71. 
MACAR, A., Les institutions communales, in Les Novelles, Lois politiques et adminis
tratives, I, Brussel, Picard, p. 285, nr. 116. 
MACAR, A., o.c., in Les Novelles, p. 285, nr. 115. 



287. Aangenomen wordt dat het verbod enkel van toepassing is wanneer de 
betrokkene een rechtstreeks belang heeft bij de te behandelen zaak, niet wan
neer hij slechts een onrechtstreeks belang heeft. 1212 Het onderscheid tussen 
rechtstreeks en onrechtstreeks belang is derhalve betekenisvol. Vaak wordt het 
volgende criterium gehanteerd: raakt de te nemen beslissing de betrokken per
soon als apart individu, dan heeft hij een direct belang; raakt zij hem slechts 
als lid van de collectiviteit, als element van de gemeentebevolking, dan heeft 
hij een indirect belang. 1213 Een rechtstreeks belang is er dan bv. voor de sche
pen wiens vergoeding moet worden bepaald, voor het gemeenteraadslid dat 
een goed wenst te verkopen aan de gemeente. Aan de rechtspraak van de Raad 
van State kan men ook het volgende geval ontlenen: een gemeenteraadslid 
was samen met zijn twee zonen cessionaris van een jachtrecht. De gemeente
raad van Gedinne diende een besluit te nemen over de verlenging van alle 
jachtrechten. De rechten waarvan de titularis niet op de verlenging wenste in 
te gaan werden publiek verkrijgbaar gesteld. De verzoekende partij had voor 
bepaalde loten een objectief gunstige prijs aangeboden, maar de rechten wer
den aan een andere kandidaat toegewezen. Het betrokken gemeenteraadslid 
had echter aan de beraadslaging en de stemming deelgenomen. De verzoeken
de partij eiste en verkreeg, wegens overtreding van het toenmalige art. 68 
Gem.W., de nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit en van het besluit 
van de Bestendige Deputatie waarbij het gemeenteraadsbesluit werd goedge
keurd.1214 
Als voorbeelden van onrechtstreekse belangen worden aangehaald: een ontei
gening, bv. voor de aanleg van een verkaveling of een straat, wanneer een 
gemeenteraadslid op die plaats een onroerend goed bezit; de invoering van een 
gemeentelijke belasting op een nijverheid die ook door een raadslid wordt uit
geoefend; een subsidie aan een onderneming waarvan een raadslid vennoot 
is 1215, of nog: een besluit over de aanneming van een bijzonder plan van aan
leg, waarbij een raadslid eigenaar is van een terrein waarop het plan van aan
leg betrekking heeft. 1216 Bij arrest van 3 januari 1986 besliste de Raad van 
State evenwel dat het toenmalige art. 68 Gem.W. wel van toepassing was op 
het gemeenteraadslid dat als één van de aangelanden van een buurtweg een 
persoonlijk belang had bij het door de gemeenteraad te nemen besluit over de 
bestemmingsverandering van de buurtweg. Het verweer dat het betrokken 
raadslid niet de enige aangelande was, werd door de Raad van State niet aan
genomen. De Raad overwoog "dat de wet immers niet alleen aan het gemeen-

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

Cass., 15 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 454; VAUTHIER, M., Précis de droit 
administratif, 1, 1950, nr. 121, p. 189; MACAR, A., o.c., in Les Novelles, p. 285, nr. 118; 
R.P.D.B., v° Commune, p. 187, nr. 557. 
VAUTHIER, o.c., nr. 121, p. 189. 
R.v.St., Sitko en Micha tegen Commune de Gedinne, nr. 29.106, 6 januari 1988. 
Zie de administratieve rechtspraak en circulaires geciteerd door MACAR, A., o.c., in Les 
Novelles, p. 285, nr. 119; R.P.D.B., V° Commune, p. 187, nrs. 561 e.v.; zie ook de voor
beelden bij G!RON, A., Le droit administratif de la Belgique, i, Brussel, Bruylant, 1881, 
p. 139, nr. 144. 
Cass., 15 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 454. 
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teraadslid dat als enige belang heeft bij het onderwerp van de beraadslaging 
het verbod oplegt om bij de beraadslaging van de gemeenteraad aanwezig te 
zijn, maar aan elk raadslid dat er alleen, of zoals in dit geval met anderen, een 
persoonlijk en rechtstreeks belang bij heeft". 1217 Het persoonlijk belang van 
het gemeenteraadslid bleek in casu o.m. uit het feit dat hijzelf om de bestem
mingsverandering had verzocht omdat zulks "de werkzaamheden voor de uit
breiding van (zijn) handelszaak veel zou vergemakkelijken" en uit de motive
ring van het gemeenteraadsbesluit stellend dat de buurtweg door "de 
eigendommen van de (betrokkene) loopt en dat hij een belemmering vormt 
voor de goede inrichting van zijn handelszaken". 1218 

Dit arrest noopt tot voorzichtigheid i.v.m. het begrip "onrechtstreeks belang". 
Een onrechtstreeks belang kan slechts met zekerheid worden aanwezig geacht, 
wanneer de betrokkene bij het besluit geen ander belang heeft dan alle andere 
inwoners van de gemeente of alle andere personen in dezelfde categorie, 
m.a.w. wanneer zijn belang niet verschilt van het collectieve belang van alle 
inwoners of personen in dezelfde categorie1219, of m.a.w. wanneer zijn belang 
eenvoudig deel uitmaakt van dit collectieve belang. Het enkele feit dat de 
betrokkene tot een bepaalde categorie van personen behoort, zal op zichzelf 
niet volstaan om te kunnen spreken van een onrechtstreeks belang: immers, in 
de aan de Raad van State voorgelegde zaak, was de betrokkene één van de 
aangelanden. Hij had evenwel een bijkomend belang, te onderscheiden van de 
belangen van de andere aangelanden. In een andere zaak werd beslist dat een 
gemeenteraadslid dat titularis was van een kaprecht m.b.t. gemeentegoederen, 
niet aanwezig mocht zijn bij de beraadslaging over de reglementering van het 
kaprecht m.b.t. gemeentegoederen. 1220 Zo wordt door een aantal auteurs aan
genomen dat de deelneming aan de beraadslaging en de stemming verboden 
is, wanneer het belang van de betrokkene verhoudingsgewijs veel groter is dan 
dat van andere gemeentebewoners. 1221 

De afwezigheid van een bijkomend eigen, persoonlijk belang zal derhalve, 
minstens een belangrijke factor zijn. Men kan zich zelfs afvragen of niet het 
onderscheid tussen rechtstreeks en onrechtstreeks belang moet worden vervan
gen door een ander criterium (dat toch al wordt toegepast), nl. een onderscheid 
tussen een collectief belang (van administratiefrechtelijke aard) en een daar-

1217 

1218 

1219 

1220 

R.v.St., Jeangout en Simon, nr. 26.006, 3 januari 1986, Adm. Pub!., 1986, 16, noot. 
Ibid. 
Cfr. Brussel, 7 december 1886, Pas., 1888, II, 214; R.P.D.B., v° Commune, p. 187, nr. 
560. Cfr. ook WYVEKENS, H., Commentaire de la loi communale, p. 81, nr. 19: "cette 
interdiction n'existe pas dans Ie cas ou l'intérêt résulte de la qualité de membre de la 
commune, est collectif et de droit administratif'; BERNIMOLIN, E., Les institutions pro-
vinciales et communales de la Belgique, p. 421. 
R.v.St., nr. 22.502, 29 september 1982, Arr.R.v.St., 1982, 1401; Rev.Comm., 1983, 9. -
Vgl. ook Pari. Vr., 28 augustus 1984, Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1983-84, 4000 (i.v.m. 
een persoonlijk belang van een schepen bij het verlenen van een verkavelingsvergun
ning). 

1221 VAN HEUVEN, D. en VAN VoLSEM, F., "De kiesheidsregels voor gemeentemandataris
sen", TGEM, 1991, (139), p. 145, nr. 14.4.1; LEUS, K., o.c., in Algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, p. 189, nr. 27. 
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van onderscheiden eigen persoonlijk belang (van privaatrechtelijke aard). 1222 

Aangenomen wordt dat de gemeenteraad beslissingen in eigen zaken kan 
nemen waarbij al zijn leden hetzelfde belang hebben, op de grond dat anders 
deze beslissingen niet zouden kunnen worden genomen. 1223 Dit belang kan 
wellicht als een "belang van administratiefrechtelijke aard" worden aange
merkt. 

Wellicht kan zulks de stelling rechtvaardigen dat een geviseerde mandataris (in 
principe) aan de beraadslaging en de stemming mag deelnemen wanneer een besluit 
wordt genomen over de toekenning van een weddeverhoging aan een gehele catego
rie van gemeentepersoneelsleden, zelfs indien hiertoe naaste bloed- of aanverwan
ten van de mandataris behoren. 1224 

Het gebruik van de terminologie "rechtstreeks" en "onrechtstreeks" belang werkt 
naar het vennootschapsrecht toe verwarrend, omdat in deze rechtstak aan de 
genoemde begrippen een andere betekenis wordt gehecht. In het vennootschaps
recht kan een bestuurder geacht worden een "onrechtstreeks" belang te hebben, 
wanneer de beslissing of velTichting op onrechtstreekse wijze voordelig of nadelig 
kan zijn voor de bestuurder, bv. omdat de beslissing voordelig of nadelig kan zijn 
voor een vennootschap waarin hij een belangrijke participatie bezit. Ook vanuit die 
optiek zou een andere (juistere) terminologie in het administratief recht gewenst 
zijn. 

VAUTHIER pleit ervoor om rekening te houden met de concrete omstandighe
den van elk geval, omwille van de gevaren die zouden zijn verbonden aan een 
al te strikte toepassing van het verbod: "Si Ie relächement peut conduire à des 
abus, un rigorisme exagéré pourrait être tout aussi pernicieux. L'abstention 
non obligatoire d'un membre du conseil, même lorsque'elle procède du scru
pule Ie plus respectable, peut avoir pour résultat un vote manifestement con
traire aux intérêts de la commune et auquel auront peut-être participé des 
conseillers d' une délicatesse moins chatouilleuse". 1225 

288. Het belang moet van materiële aard zijn, d.w.z. in geld waardeerbaar1226, 

of van morele aard. In het verleden werd wel gesteld dat morele, politieke of 

1222 

1223 

1224 

1225 

1226 

Cfr. Pandectes be/ges, t. XXIV, 1887, v° Conseil communal, kol. 414, nr. 131; GIRON, 
A., Dictionnaire, 1895, p. 237, nr. 21; R.P.D.B., v° Commune, p. 187, nrs. 558-560. 
Bv. de verlening van presentiegeld (cfr. art. 12, § 1 Gem.W.), zie: BERNIMOLIN, E., Les 
institutions provinciales et communales de la Belgique, 1, 1891, p. 420; WILKIN, R., 
Précis du droit communal, Brussel, Bruylant, 1959, p. 76, nr. 71; SOMERS, W., m.m.v. 
VAN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M" "Gemeenteraad", in Recht in de gemeen
te, DUJARDIN, J. en LAMBRECHTS, W. (ed.), p. 300, nr. 229.3, die er ook op wijzen dat 
op dergelijke besluiten administratief toezicht wordt uitgeoefend. 
Cfr. DUJARDIN/SOMERS/VAN SUMMERENIDEBYSER, Praktisch handboek voor gemeente
recht, p. 121. 
VAUTHIER, o.c" nr. 121, p. 190. 
MACAR, A., o.c" in Les Novelles, p. 285, nr. 117; ERRERA, P" Traité, 1909, p. 439, § 
310 ("une délibération <lont Ie résultat entraîne une modification positive et appréciable 
à son patrimoine"). 
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administratieve belangen niet zouden worden geviseerd, bv. voordrachten en 
benoemingen voor onbezoldigde mandaten 1227, het geven van zijn naam aan 
een straat. 1228 

Hierin kwam een kentering toen de Raad van State besliste dat de bepaling 
van het toenmalige art. 68, 1° Gem. W. betrekking had op "alle belangen waar
van het gemeenteraadslid niet met redelijke zekerheid kan worden geacht vol
doende afstand te kunnen nemen om de belangen van zijn gemeentebestuur 
voorrang te verlenen boven zijn eigen belangen. 1229 Uiteindelijk besliste de 
Raad van State uitdrukkelijk dat de bepaling van art. 92, 1° Gem. W. ook geldt 
wanneer het belang van morele aard is. 1230 

In dit verband valt te wijzen op een belangrijk terminologisch en conceptueel 
onderscheid tussen het vennootschapsrecht en het administratief recht. Wan
neer het door de wet beoogde belang is gesitueerd niet bij het lid van het 
beraadslagend en beslissend lichaam, maar bij een bloedverwant, wordt dit in 
het vennootschapsrecht benaderd als een "moreel" belang van de bestuurder, 
terwijl in het administratief recht de klemtoon wordt gelegd op het "materieel" 
belang van de bloedverwant. Deze laatste benadering biedt het voordeel dat de 
vermelde situatie kan worden onderscheiden van de gevallen waarin de 
betrokkene een puur moreel belang heeft, bv. op grond van een levensbe
schouwing, ideologie of religie, of op grond van het lidmaatschap van een 
politieke partij of van een V.Z.W. 

1227 

1228 

1229 
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MACAR, A., o.c., in Les Novelles, p. 285, nr. 117, met verwijzingen; BERNlMOLIN, E., 
Les institutions provinciales et communales de la Belgique, l, 1891, p. 419; WYVE
KENS, H" Commentaire de la loi communale du 30 mars 1836, p. 80, nr. 15; SOMERS, 
W., m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad", in Recht in 
de gemeente, DUJARDIN, J. en LAMBRECHTS, W. (ed.), p. 281, nr. 217.1; adde de verwij
zingen bij VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c" TGEM, 1991, p. 143, voetnoot 
37. 
R.v.St., Gemeente Leupegem, nr. 8.153, 18 oktober 1960. 
R.v.St., Van Damme, nr. 17.192, 7 oktober 1975, Arr.R.v.St., 1975, 890 (toekenning 
door de gemeenteraad van een opdracht aan een V.Z.W. waarbij een raadslid onbezol
digd beheerder was en waar zijn dochter tegen vergoeding werkte als sociaal aasistente 
met uitzicht op een definitieve aanstelling). 
R.v.St., De Crom, nr. 33.027, 19 september 1989, TGEM, 1990, 50; Arr.R.v.St., 1989; 
R.v.St., De Boeck, nr. 34.108, 20 februari 1990; DE BRABANDERE, J., "Enkele recente 
ontwikkelingen in de rechtspraak van de Raad van State (in verband met de rechten en 
plichten van het arbeidspersoneel)", TGEM, 1990, (251), 267 e.v.; LEUS, K., o.c., in 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ÜPDEBEEK, 1. (ed.), p. 188, nr. 25; VAN 
HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c., TGEM, 1991, p. 143-144, nr. 14.2. - In de zaak 
De Crom werd geoordeeld dat zulk een moreel belang niet aanwezig was bij de burge
meester die, in zijn hoedanigheid van hoofd van de brandweer, een onderzoek had ver
richt en hierover voor de gemeenteraad een verslag had opgesteld: hij mocht m.a.w. 
aan de beraadslaging over dit verslag deelnemen. In de zaak De Boeck werd een 
gelijkluidende beslissing genomen m.b.t. een burgemeester als hoofd van de politie. 
Het enkele feit dat hij de politieman had verwezen naar de gemeenteraad en aldus im
pliciet te kennen had gegeven dat hij de straf die hij zelf kon opleggen niet voldoende 
zwaar achtte, werd niet geacht daaraan iets te veranderen. In zulke omstandigheden de 
burgemeester uitsluiten van de besluitvorming zou volgens de Raad van State onver
enigbaar zijn met de eigen structuur van het gemeentebestuur. 



Ongeacht of men aan dit onderscheid verder enig belang wenst te hechten of 
gevolgen wenst te verbinden 1231 , is te erkennen dat het onderscheid op het vlak 
van de classificatie van betrokken belangen nuttig en zinvol is, omdat het gevaar 
op misbruiken (bv. toekennen van voordelen, collusie, enz.) ten nadele van de 
vennootschap in het eerste geval groter dreigt te zijn dan in de tweede situatie. 

Wel wordt m.b.t. art. 92, 1° Gem. W. nog steeds aangenomen dat een politiek 
belang, als tegengesteld aan een privaatrechtelijk belang, niet leidt tot de toe
passing van het beraadslagings- en stemverbod. Bijvoorbeeld: ook al is hij 
kandidaat, toch mag een gemeenteraadslid deelnemen aan de stemming over 
de schepenverkiezing of over de benoeming van de leden van de Raad van 
Maatschappelijk Welzijn. 1232 

289. Het belang moet ook actueel zijn, d.w.z. bestaan op het ogenblik waarop 
de beslissing wordt genomen. 1233 Het moet een reeds verkregen en dadelijk 
belang zijn. 1234 Een eventueel of louter mogelijk belang volstaat niet. 1235 

4. Sanctie 

290. Het vraagstuk van de sancties op overtredingen van het verbod kan hier 
grotendeels buiten beschouwing blijven. 1236 Schending van de besproken 
bepaling vormt de schending van een substantiële vormvereiste. 1237 Zulks 
maakt het besluit onwettig en levert, uiteindelijk, een grond op voor nietigver
klaring door de Raad van State. 1238 Belangrijk is dat, blijkens een arrest van 
1988, de Raad van State, wanneer hij zich uitspreekt over een beroep tot nie
tigverklaring van een gemeenteraadsbesluit wegens overtreding van art. 92 

1231 Zie in het kader van art. 60 Venn.W., infra, nrs. 538 e.v. 
1232 

1233 

12:14 

12:15 

1236 

1237 
1238 

WILKIN, R., Précis du droit communal, Brussel, Bruylant, 1959, p. 46, nr. 21; SOMERS, 
W., m.m.v. v AN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad"' in Recht in 
de gemeente, p. 299-300, nr. 229.1 en 229.2; VAN HEUVEN, D. en VAN VoLSEM, F., o.c., 
TGEM, 1991, p. 143, nr. 14.1; LUST, J. en VANDENDRIESSCHE, A., "De verkiezing van 
de schepenen", TGEM, 1995, (2), p. 17, nr. 42; CorrYN, J., "De verkiezing van de 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn", TGEM, 1995, (25), p. 34, nr. 9.1. 
ÜRBAN, 0., Manuel de droit administrat(f, 2° ed., Brussel, A. Dewit, 1909, p. 53, nr. 
33; MACAR, A., o.c., in les Novelles, p. 285, nr. 118; SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMME
REN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, p. 282, 
nr. 217.3. 
VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c., TGEM, 1991, p. 144, nr. 14.3, met verwij
zing naar R.v.St., Dewi! en consorten, nr. 15.749, 8 maart 1973. 
R.v.St., Bergers, nr. 29.877, 26 april 1988; BERNIMOLIN, E., Les institutions provincia
les et communales, i, p. 419; WYVEKENS, H., Commentaire de la loi communale, p. 80, 
nr. 16; BIDDAER, P., Loi communale, 1921, Art. 68, 1° RdNr. 2, p. 105; SOMERS, W., 
m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad", in Recht in de 
gemeente, p. 282, nr. 217.3. 
Zie hierover o.m.: VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c., TGEM, 1991, p. 150 e.v., 
nrs. 19 e.v. 
R.v.St., Jeangout en Simon, nr. 26.006, 3 januari 1986, Adm. Pub!., 1986, 16, noot. 
Cfr. R.v.St., Van Meel, nr. 8.328, 24 januari 1961. 
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Gem.W., zich niet beperkt tot een eenvoudige optelsom van de stemmen. De 
Raad houdt eveneens rekening met de invloed die de betrokken persoon heeft 
kunnen uitoefenen op zijn collega's 1239, terwijl hem niet alleen de deelname 
aan de stemming verboden is, maar ook de deelname aan de beraadslaging en 
zelfs zijn loutere aanwezigheid. 
Het besluit wordt vernietigd wanneer de onwettige deelneming de beslissing 
op een determinerende wijze heeft kunnen beïnvloeden. 1240 

5. Impasse wegens niet-vervulling van het quorum-vereiste 

291. Wanneer de vergadering door de toepassing van art. 92, 1° Gem. W. niet 
in quorum is, kan een tweede en eventueel een derde bijeenroeping geschie
den. Een eventuele impasse zou kunnen worden opgelost door toepassing te 
maken van de regel geformuleerd in art. 90 Gem.W. 1241 Die regel houdt nl. in 
dat indien de raad tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
leden is komen opdagen, de raad na een derde en laatste oproeping op geldige 
wijze kan beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde 
maal op de agenda voorkomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 1242 

Wanneer alle leden onder het verbod vallen zou de gemeenteraad de onmoge
lijkheid moeten vaststellen om over het agendapunt te beraadslagen, waarna 
de met het administratief toezicht belaste overheid een bijwndere commissaris 
zou kunnen zenden. 1243 Volgens andere auteurs moet art. 117, eerste lid 
Gem.W. voorrang krijgen: de gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk 
belang is. 1244 

1239 

12411 

1241 

1242 

1243 

1244 
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R.v.St., Sitko en Micha, nr. 29.106, 6 januari 1988; D'HooGHE, D., De gunning van 
overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de Raad van State en 
de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, p. 36-37, nr. 82. 
R.v.St., Simar, nr. 28.258, 29 juni 1987, Adm.Publ., 1987, 97; R.v.St., Simar, nr. 
36.038, 18 december 1990, T.B.P., 1992, 212. 
Aldus VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c., TGEM, 1991, p. 142, nr. 13. 
Art. 90, tweede lid Gem.W. 
VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c., TGEM, 1991, p. 142, nr. 13, die hiervoor 
een beroep doen op art. 28 Decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling voor het 
Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het 
administratief toezicht op gemeenten. Zie ook reeds in deze zin: GIRON, A., Droit 
administratif, o.c. 1, 1881, p. 142, nr. 144; BERNIMOLIN, E., Les institutions provinciales 
et communales de la Belgique, 1, 1891, p. 424; WYVEKENS, H., Commentaire de la loi 
communale, p. 80, nr. 13; R.P.D.B., v° Commune, p. 188, nr. 572 (de auteurs verwijzen 
naar een beslissing van de minister daterend van 18 april 1857); MARICQ, L., Droit 
communal, 1, Leuven, Oyez Ed., 1976, p. 100, nr. 365. 
Zie de auteurs geciteerd door VAN HEUVEN en VAN Vot.SEM, l.c., p. 142, voetnoot 29: 
CEULEMANS, P., De gemeenteraadsleden, Eindverhandeling HIBP, Brussel, 1972-73, 
101; DEBAEDTS, F., "De gemeente. Organen", in Gemeenterecht. Permanente commen
taar, Heule, UGA, nr. 121.534; cfr. ook SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en 
MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, p. 298, nr. 228. 



6. De regel geformuleerd in art. 92, 4° Gem. W. 

292. Op grond van art. 92, 4° Gem.W. mogen dezelfde personen niet tegen
woordig zijn bij het onderzoek van de rekeningen van een ondergeschikt 
openbaar bestuur waarvan zij lid zijn. 1245 Het eenvoudige lidmaatschap vol
staat1246, omdat onweerlegbaar wordt vermoed dat zulk lid een tegenstrijdig 
belang heeft. 1247 

Het verbod van aanwezigheid geldt niet enkel t.a.v. het onderzoek van de 
rekeningen, maar ook t.a.v. de bespreking van en de stemming over deze reke
ningen.1248 De betrokkene mag niet deelnemen aan het onderzoek en de 
beoordeling van de rekeningen, omdat hij anders zijn eigen beheer zou contro
leren, tegelijkertijd zou optreden als controleur en gecontroleerde, dus: als 
rechter en partij. 1249 

Dit verbod geldt niet voor het geval een naaste bloed- of aanverwant lid is van 
zulk openbaar bestuur. 1250 Volgens sommigen geldt het verbod evenmin wan
neer het gaat om een openbaar bestuur dat niet ondergeschikt is. 1251 Als voor
beelden van ondergeschikte besturen worden o.m. genoemd: O.C.M.W., open
bare kas van lening, kerkfabriek. 1252 Gesteld wordt dat het verbod niet geldt 
voor de beraadslaging en de beslissing over de begroting van deze onderge
schikte besturen. 1253 Zulks lijkt verantwoord, omwille van de ratio legis van 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

Art. 92, 4° N.Gem.W. 
MACAR, A., o.c., in Le Novelles, p. 287, nr. 123. 
DUJARDIN/SOMERS/VAN SUMMEREN/DEBYSER, Praktisch handboek voor gemeenterecht, 
p. 122. 
DUJARDIN/SOMERS/VAN SUMMERENIDEBYSER, Praktisch handboek voor gemeenterecht, 
p. 122; SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeente
raad", in Recht in de gemeente, p. 297, nr. 226. 
BERNIMOLIN, E., Les institutions provinciales et communales de la Belgique, I, p. 424; 
ÛRBAN, 0., Manuel de droit administratif, 2° ed., Brussel, A. Dewit, 1909, p. 51, 
nr. 33; DUJARDIN/SOMERS/VAN SUMMERENIDEBYSER, Praktisch handboek voor gemeen
terecht, p. 122; SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., 
"Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, DUJARDIN, J. en LAMBRECHTS, W. (ed.), 
Brugge, die Keure, losbladig, p. 296, nr. 226; in dezelfde zin: Pandectes be/ges, 
t. XXIV, 1887, v° Conseil communal, kol. 422, nr. 182. 
MACAR, A., o.c., in Les Novelles, p. 286, nr. 122. 
MACAR, A., o.c., in Les Novelles, p. 286-287, nr. 123, met verwijzingen. Zie evenwel: 
R.P.D.B., v° Commune, p. 188, nr. 581, waar het niet-deelnemen minstens als een 
morele plicht wordt beschouwd. 
DUJARDIN/SOMERS/VAN SUMMEREN/DEBYSER, Praktisch handboek voor gemeenterecht, 
p. 122; SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeente
raad", in Recht in de gemeente, p. 296, nr. 226. Cfr. m.b.t. de "weldadigheidsbureelen" 
("bureaux de bienfaisance"): Pandectes be/ges, t. XIV, Brussel, Larcier, 1885, 
v0 Bureau de bienfaisance, kol. 918-919, nr. 127; BRANTS, K., Het Belgisch gemeente
recht, 1921, p. 118, nr. 70bis. 
WYVEKENS, H., Commentaire de la loi communale, 1879, p. 78-79, nr. 10; Pandectes 
belges, t. XXIV, 1887, v° Conseil communal, kol. 422, nr. 183; GIRON, A., 
Dictionnaire, 1, 1895, p. 238, nr. 23; VALERJUS, A., Organisation, Attributions et 
Responsabilité des Communes, 1, 1912, p. 39; BIDDAER, P., Loi communale, 1921, Art. 
68, 4°, p. 116; MACAR, A., o.c., Les Novelles, Institutions communales, p. 287, nr. 123; 
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deze bepaling: het verbod om rechter en partij te zijn in dezelfde zaak ("nemo 
iudex in causa sua"). Ook ontbreekt in beginsel een persoonlijk belang. 1254 

C. O.C.M.W. 

293. Art. 37, eerste lid, 1° van de O.C.M.W.-wet1255-1256 bevat een verbod 
voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (en voor de personen 
die de vergaderingen van de raad mogen bijwonen) om tegenwoordig te zijn 
bij beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij, hetzij persoonlijk, hetzij als 
zaakgelastigde, rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aanver
wanten tot en met de vierde graad persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. 
Opnieuw wordt dit verbod beperkt tot de bloed- of aanverwantschap tot en 
met de tweede graad voor wat benoemingen tot ambten en tuchtmaatregelen 
betreft. 

De wetgever liet zich voor deze bepaling inspireren door de hierboven bespro
ken regel uit de Gemeentewet. Om die reden worden ook analoge eisen 
gesteld voor de toepassing van het verbod: 

een materieel of moreel belang: niet een politiek belang1257; 

een rechtstreeks belang: een profijt of voordeel moet noodzakelijk en 
onmiddellijk uit de te nemen beslissing voortvloeien en rechtstreeks ten 
goede komen aan de door de wet beoogde personen 1258; 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 
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R.P.D.B" v° Commune, p. 188, nr. 582; DUJARDIN/SOMERS/VAN SUMMERENIDEBYSER, 
Praktisch handboek voor gemeenterecht, p. 122; SOMERS, W., m.m.v. VAN SUMMEREN, 
L. en MEYNTJENS-APERS, M., "Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, p. 297, nr. 
226. 
GIRON, A., Dictionnaire, 1, 1895, p. 238, nr. 23. In dezelfde zin m.b.t. een beslissing 
over de toekenning van een subsidie: VALERIUS, A., o.c., p. 34, nr. 2; BRANTS, K., Het 
Belgisch Gemeenterecht, 1921, p. 111, nr. 66. 
Organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn (B.S" 26 november 1976); DE PuE, W" "Referaat", in De organieke wet van Bjuli 
1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Colloquium Ver
eniging van Oudstudenten Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen, 
Antwerpen, 26 november 1976, p. 14. Cfr. ook reeds art. 36bis van de voormalige wet 
van 10 maart 1925 tot regeling van de openbare onderstand (daarin ingevoegd bij wet 
van 16januari 1969). 
Artikel 37 geldt eveneens voor de personeelsleden van het 0.C.M.W. (art. 50 
O.C.M.W.-wet) en voor de leden van de bijzondere beheersorganen die met toepassing 
van art. 94 O.C.M.W.-wet worden opgericht (art. 37, laatste lid O.C.M.W.-wet). 
Vgl. VAN BENEDEN, J. en VAN DAMME, M., A.P.R., v0 Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn. Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn, Gent, Story, 1986, p. 64, nr. 180: deze auteurs plaatsen 
nog het morele belang naast het politieke belang. Diit is te herzien in functie van de 
recentere rechtspraak van de Raad van State (zie supra, nr. 288). 
VAN BENEDEN, J. en VANDAMME, M., A.P.R., v0 Openbaar Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn, 1986, p. 64, nr. 180. 



een voldoende geïndividualiseerd belang: niet een collectief belang of een 
belang dat men deelt met een hele categorie van personen. 1259 

294. Daarnaast valt nog te vermelden art. 94, § 6, vijfde lid O.C.M.W.-wet 
m.b.t. beheerscomités in O.C.M.W.-ziekenhuizen (en eventuele andere diensten 
en inrichtingen waarvoor door de Koning een afzonderlijk beheer wordt georga
niseerd): beslissingen over de benoeming, de bevordering, het in disponibiliteit 
stellen van statutaire personeelsleden en het toepassen van tuchtstraffen worden 
uitsluitend door de raad genomen, d.w.z. zonder het advies van het beheersco
mité, indien het gaat om personeelsleden die in het beheerscomité zitting hebben. 

D. INTERCOMMUNALES 

295. Art. 18, 1° van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercom
munales 1260 verbiedt elke bestuurder aanwezig te zijn bij een beraadslaging 
over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of 
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks 
belang hebben. Bij voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en 
schorsingen strekt dit verbod niet verder dan tot de tweede graad. Voor deze 
regeling werd uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij artikel 68 van de oude 
Gemeentewet, op de grond dat de intercommunales door de gemeenten gede
legeerde bevoegdheden uitoefenen. 1261 

E. KERKBESTUREN 

296. Door de Raad van State werd het in art. 92, 1° Gem. W. neergelegde ver
bod, als algemeen beginsel in de provinciale en gemeentelijke organisatie, ook 
toepasselijk geacht op de beraadslagingen en beslissingen van kerkbesturen. 1262 

1259 

1260 

1261 

1262 

VAN BENEDEN, J. en VANDAMME, M., A.P.R., v0 Openbaar Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn, 1986, p. 64, nr. 181. 
B.S., 26 juni 1987. 
Pari. Hand., Senaat, 30 januari 1985, p. 1343; VANHAEVERBEEK, J., Les Intercommuna
les, Ed. Nemesis, 1988, p. 137, nr. 100; DE MOT, F., "Organen van de intercommuna
le", in De Intercommunales, Brugge, vanden Broele, 1992, (383), p. 417. 
R.v.St., Burlet en Dereppe, nr. 17.435, Il februari 1976, Rev.Comm.B., 1976, 101; 
Arr.R.v.St., 1976, 184; VANDERMOERE, V. en DUJARDIN, J., Kerkbesturen, 5° ed., Brug
ge, die Keure, 1993, p. 24-25, nr. 48 (kerkraad) en p. 35, nr. 91 (bureau van kerkmees
ters). Vgl. voordien o.m.: DAMOISEAUX, M., Traité pratique de l'administration des 
fabriques d'église, 3° ed., Leuven/Brussel, Société d'Etudes morales, sociales et juridi
ques/Larcier, 1957, p. 50, nrs. 139 en p. 62, nr. 179; SCHEPENS, T., Praktische handlei
ding voor de kerkfabrieken, Brugge, 1957, p. 48-49, nrs. 115-116 en p. 58-59, nr. 143 
(beide auteurs lijken het niet als een strikt juridische, wel als een morele plicht te 
beschouwen dat de betrokkene zich onthoudt). 
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F. BESLUIT 

297. Gelet op de veelheid van vergelijkbare wettelijke bepalingen, mag het 
niet verwonderen dat de Raad van State in 1976 besliste dat het in art. 92, 1 ° 
(toen 68, 1°) Gem. W. neergelegde verbod de uitdrukking is van een algemeen 
beginsel in de provinciale en gemeentelijke organisatie. 1263 

3. Andere beraadslagende en beslissende lichamen 

298. Ook in tal van andere beraadslagende lichamen geldt een beraadslagings
en stemverbod in geval van belangenconflict (persoonlijk belang). Het is 
onmogelijk - en ook niet noodzakelijk -daarop verder uitgebreid in te gaan. 
Bij wijze van voorbeeld 1264, alsook om aan te geven hoe zulke belangencon
flictregelingen op uiteenlopende niveaus een rol spelen, worden hier enkele 
regelen vermeld die gelden voor de lichamen functionerend binnen de univer
siteit waar dit proefschrift wordt voorbereid. 

299. M.b.t. de beraadslaging en besluitvorming in de Raad van de Universiteit 
Antwerpen (UA), zoals ingesteld bij Decreet van 22 december 19951265, is een 
belangenconflictregeling opgenomen in artikel 10 van het reglement van 
orde. 1266 Wanneer tijdens de vergadering een punt wordt behandeld dat het 
persoonlijk belang van het lid "raakt'', hetzij dat het punt dit lid zelf betreft, 
hetzij dat het om verwanten gaat tot en met de vierde graad, moet het betrok
ken lid dit mededelen aan de vergadering, kan betrokkene een verklaring 
afleggen, verlaat hij de beraadslaging en neemt hij geen deel aan de 
stemming. 1267 

1263 

1264 

1265 

1266 

1267 
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R.v.St., Burlet en Dereppe, nr. 17.435, 11 februari 1976, Arr.R.v.St., 1976, 184; 
Rev.Comm.B., 1976, 101 (toepassing van zulk verbod op de kerkbesturen). 
Een ander voorbeeld is te vinden in art. 11, § 1 van het Huishoudelijk Reglement van 
de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij (B.S., 21 augustus 1996, 22297-
22298): de leden van de directieraad mogen noch aan de beraadslaging, noch aan de 
stemming deelnemen betreffende aangelegenheden waarin zij persoonlijk of hun naaste 
verwanten rechtstreeks belang hebben. De secretaris mag in dergelijke aangelegenhe
den die hemzelf betreffen, evenmin de beraadslaging en stemming bijwonen. De notu
len moeten de naleving van o.m. deze regel vermelden (art. 11, § 4). 
Art. 4 Decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot de Universiteit Antwerpen (B.S., 1 februari 1996). 
Opgesteld in uitvoering van art. 18, tweede lid, 4 ° Decreet 22 december 1995 en goed
gekeurd door de Raad in zijn vergadering van 8 februari 1996. 
Art. 10, eerste lid Raad U A - Reglement van Orde. Volgens het tweede lid van deze 
bepaling beslist de Raad, indien betwisting bestaat over het al dan niet aanwezig zijn 
van een persoonlijk belang. 



Voor de Raad van Bestuur van de U.I.A. is bepaald dat de leden zich onthou
den van medestemmen over zaken of personen die hen, hun echtgenoten of 
hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad persoonlijk aangaan. 1268 

Voor de vergaderingen (departementsraden, faculteitsraden, permanente curri
culumcommissies en algemene vergaderingen van de faculteitsraden) is voor
geschreven dat geen lid mag aanwezig zijn bij een bespreking of deelnemen 
aan de stemming over zaken of personen waarbij het lid, zijn echtgenoot of 
echtgenote of zijn bloed- of aanverwanten tot de derde graad persoonlijk 
belang hebben. 1269 In twee gevallen wordt het bestaan van een persoonlijk 
belang vermoed: 

wanneer het lid heeft gekandideerd voor de door de vergadering behandelde 
benoemingen, aanstellingen of bevorderingen; 
t.a.v. de leden die als auteur, co-auteur of woordvoerder optreden van 
onderzoeksprojecten die voor financiering aan de instelling of door de 
instellingen worden voorgedragen. Deze regel geldt niet voor de depart
mentsraden. 

§ 5. Besluit. Erkenning van een "gewone regel" m.b.t. belangen
conflicten in de beraadslagende en beslissende lichamen 

300. Sommige auteurs stellen uitdrukkelijk dat het verbod om aan de beraad
slaging en stemming deel te nemen, deel uitmaakt van de gewone regels van 
de beraadslagende en beslissende lichamen. 1270 

Hiermee valt in te stemmen. Het hiervoor gegeven overzicht, dat daarenboven 
ongetwijfeld nog kan worden aangevuld met tal van andere voorbeelden, toont 
aan dat in belangrijke beraadslagende en beslissende lichamen en in een 
belangrijk aantal beraadslagende en beslissende lichamen een regel geldt die 
tot doel heeft een lid van het lichaam met een persoonlijk belang bij een te 

1268 

1269 

1270 

Wet van 7 april 1971 houdende oprichting en werking van de Universitaire Instelling 
Antwerpen (B.S" 15 mei 1971 ), art. 11, § 4, zoals gewijzigd bij Decreet van de Vlaam
se Raad van 12juni 1991 (B.S"4 juli 199l);Akademische struktuur van de U.1.A" art. 
5 (U.l.A" Rektoraat -Akademische Planning, Akademische Reglementen, Uitgave 15, 
september 1990, p. 12). 
Huishoudelijk reglement, art. 4.8 (U.I.A" Rektoraat - Akademische Planning, Akade
mische Reglementen, Uitgave 15, september 1990, p. 41). 
ERRERA, P" Traité de droit public beige. Droit constitutionnel - Droit administratif, 
Parijs, Giard & Brière, 1909, p. 421, § 298: "Les principes habituels aux assemblées 
délibérantes, quant (".) à J'interdiction de prendre part à une délibération en cas 
d'intérêt personnel oude familie(".) s'appliquent au conseil provincial"; p. 439, § 310: 
"Ces règles, communes à bien des corps délibérants (".)"; Rou1ou DE BouBEE, G" 
Essai sur /'acte juridique collectif, Parijs, L.G.D.J" 1961, p. 144: ''J'exclusion des votes 
intéressés fait partie du droit commun des assemblées (".) elle en est une règle néces
saire". Zo ook: Kh. St.-Niklaas, 9 oktober 1962, R.P.S" 1967, (172), p. 173: "(".) une 
règle des assemblées délibérantes veut que Ie membre d'un collège, <lont Jes intérêts 
sont opposés à ceux de l'institution qui administre ce collège (sic, eigenlijk moet hier 
staan "qu' administre", Ph.E.), doit s'abstenir de prendre part aux délibérations dudit 
collège". 
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nemen beslissing, uit de beraadslaging en stemming te weren, ten einde een 
serene, objectieve, onpartijdige, niet door persoonlijke belangen beïnvloede 
besluitvorming te garanderen. Men heeft het bestaan van een gewone regel 
van de beraadslagende en beslissende lichamen m.b.t. belangenconflicten 
betwist op de grond dat niet voor alle beraadslagende en beslissende lichamen 
een verbod van deelname aan de beraadslaging en de stemming zou gelden, 
meer bepaald dat zulk verbod niet werd erkend voor de aandeelhouder in de 
algemene vergadering. 1271 Dit argument is geenszins beslissend. De erkenning 
van een "gewone regel" vereist niet noodzakelijk dat deze regel in alle beraad
slagende en beslissende lichamen moet gelden. Theoretisch gezien is het even 
goed mogelijk dat de afwezigheid van zulk deelnemingsverbod bij belangen
conflicten in de algemene vergadering van aandeelhouders, een uitzondering 
op de algemene regel vormt, bv. op grond van specifieke kenmerken of op 
grond van specifieke regels. 1272 De principiële erkenning van deze "gewone 
regel van de beraadslagende en beslissende lichamen" in dit stadium van het 
proefschrift betekent dan ook geenszins dat daaruit automatisch volgt dat de 
regel ook geldt voor de beraadslagende en beslissende organen van vennoot
schappen. De wettelijke verwijzing naar de "gewone regels" vervalt immers, 
indien uit andere regels volgt dat de wetgever van de "gewone regels" heeft 
willen afwijken of dat deze fundamenteel onverenigbaar zijn met de werking 
van het betrokken vennootschapsorgaan. 

301. Hoewel de verschillende regelingen niet volledig gelijklopend zijn, ver
tonen zij toch een belangrijk aantal wezenlijke gelijkenissen of gemeenschap
pelijke kenmerken. Het komt dan ook verantwoord voor te besluiten tot het 
bestaan van een gewone regel van de beraadslagende en beslissende lichamen. 
Op basis van de analyse hierboven kan worden verdedigd dat deze "gewone 
regel" de volgende inhoud heeft. Wanneer een lid of diens echtgeno(o)t(e) of 
een naaste verwant of aanverwant een actueel, materieel of moreel direct per
soonlijk belang heeft bij een te nemen beslissing, dient hij dit aan zijn colle
ga's mede te delen, de vergadering te verlaten 1273 en zich te onthouden van 
deelname aan de beraadslaging en de stemming. 

302. Het gevolg van de erkenning van deze "gewone regel" is dat deze regel 
in beginsel van toepassing is op alle beraadslagende en beslissende lichamen, 
tenzij uit een bijzondere rechtsregel of geheel van rechtsregels expliciet of 
impliciet een afwijking blijkt. Zonder te willen vooruitlopen op de vraag of de 
erkende "gewone regel" ook geldt voor de respectieve beraadslagende en 
beslissende vennootschapsorganen, kan hier reeds specifiek voor het vennoot
schapsrecht worden vermeld dat de principiële gelding van de "gewone regels 
van de beraadslagende en beslissende lichamen" kan terzijde worden gescho
ven door middel van een bepaling in de statuten. 

1271 't KINT, J., Les A.S.B.L., Brussel, Larcier, 1° ed., 1961, p. 117, nr. 228; 2° ed., 1974, 
p. 109, nr. 228. 

1272 

1273 
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In het derde deel van dit proefschrift zal blijken dat dit inderdaad het geval is. 
Wellicht heeft hij het recht te worden gehoord en/of kan hij door zijn collega's worden 
ondervraagd, vóór zij de eigenlijke beraadslaging aanvatten. 



C. ERKENNING VAN EEN BEGINSEL VAN BEHOORLIJK 
BESTUUR EN ZELFS VAN EEN ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL 

303. De hierboven besproken regels worden soms kiesheidsregels 1274 of 
"devoirs de délicatesse" 1275 genoemd. Verscheidene auteurs kwalificeren de 
regel die o.m. wordt geformuleerd in art. 92 van de nieuwe Gemeentewet als 
de uitdrukking van een "algemeen beginsel van administratief recht" 1276 of 
een "algemeen beginsel van behoorlijk bestuur". 1277 

304. Het verbod vervat in art. 92 Gem.W., (voormalig art. 36bis wet van 
10 maart 1925 tot regeling van de openbare onderstand1278) en art. 63 Prov.W. 
werd door de Raad van State erkend als "algemeen beginsel van provinciaal 
en gemeentelijk beleid'', dat ertoe strekt "te verhinderen dat dragers van open
bare mandaten het privébelang laten voorgaan op het openbaar belang". 1279 

De Raad van State erkent zelfs het bestaan van een algemeen onpartijdig
heids- of kiesheids- of objectiviteitsbeginsel, dat leden van een collectief over
heidsorgaan verbiedt deel te nemen aan beraadslagingen en besluiten in 

1274 

1275 

1276 

1277 

1278 

1279 

VAN HEUVEN, D. en VAN VoLSEM, F., "De kiesheidsregels voor gemeentemandataris
sen", TGEM, 1991, p. 139; VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., "Twee nieuwe kies
heidsregels voor gemeentemandatarissen", TGEM, 1995, p. 178. 
O.m. DE TOLLENAERE, V., Nouveau commentaire de la loi communale, I, 1955, p. 216; 
BUITGENBACH, A" Manuel de droit administratif, I, Brussel, Larcier, 1966, 664. 
DUJARDIN, J., SOMERS, W" VAN SUMMEREN, L. en DEBYSER, J. (ed.), Praktisch hand
boek voor gemeenterecht, Brugge, Die Keure, 1995, p. 165, waar wordt gesteld dat de 
hierna te bespreken wetsbepalingen "(aanleunen) bij het algemeen beginsel van admi
nistratief recht volgens hetwelk diegenen die deelnemen aan de totstandkoming van 
administratieve rechtshandelingen daarbij geen enkel belang mogen hebben"; LEUS, K., 
"De plicht tot onpartijdigheid als beginsel van behoorlijk bestuur", in Algemene begin
selen van behoorlijk bestuur, OPDEBEEK, 1. (ed.), Deurne, Kluwer, 1993, (169), p. 187 
en 189; SOMERS, W. en VAN SUMMEREN, L., "College van burgemeester en schepenen", 
in Recht in de gemeente, DUJARDIN, J. en LAMBRECHTS, W. (ed.), Brugge, die Keure, 
1986, losbladig, p. 184, nr. 260.l; SOMERS, W" m.m.v. VAN SUMMEREN, L. en MEYN
TJENS-APERS, M" "Gemeenteraad", in Recht in de gemeente, p. 279, nr. 214. Zie reeds 
in die zin: ORBAN, 0" Manuel de droit administratif, 2° ed" Brussel, A. Dewit, 1909, 
p. 52, nr. 33, die de regel noemde: "un principe d'ordre public que I'on peut énoncer 
ainsi: les membres de l'Administration ne doivent pas être placés entre leur intérêt et 
leur conscience". 
VAN HEUVEN, D. en VAN VoLSEM, F., o.c" TGEM, 1991, p. 139, nrs. 2 en 3 en p. 141, 
nr. 7; LEUS, K" "De plicht tot onpmtijdigheid als beginsel van behoorlijk bestuur", in 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Opdebeek, 1. (ed.), Deurne, Kluwer, 
1993, 169 e.v" bijz. p. 187, nr. 24 en p. 189, nr. 28. 
Ingevoegd bij wet van 16 januari 1969. Hetzelfde beginsel vindt men in de vigerende 
wetgeving ook terug, nl. in art. 37 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 26 november 1976). 
R.v.St., Burlet en Dereppe, nr. 17.435, Il februari 1976, Arr.R.v.St., 1976, 184; 
Rev.Comm.B" 1976, 101. 

279 



omstandigheden die hun optreden verdacht kunnen maken. 1280 De Raad over
woog dat "de persoon, over wie een collegiale administratieve overheid een 
beslissing neemt, de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van één lid of 
van de leden van die overheid in twijfel kan trekken, zelfs als geen enkele 
wets- of verordeningsbepaling enige onverenigbaarheid te hunnen laste doet 
ontstaan, omdat een algemeen beginsel van tact en objectiviteit ("un principe 
général de délicatesse et d'objectivité") hen oplegt niet deel te nemen aan de 
beraadslagingen en de te nemen beslissingen wanneer hun optreden door de 
omstandigheden verdacht kan zijn". 
Deze overweging werd gevolgd door de volgende nuancering: "dat echter, 
alvorens zulk een verdenking in aanmerking kan worden genomen om de nie
tigverklaring van een collectieve beslissing te rechtvaardigen, enerzijds nauw
keurige, wettelijk vastgestelde feiten moeten kunnen worden aangevoerd die 
doen vermoeden dat één of meer leden van het college partijdig zijn en, ander
zijds uit de omstandigheden moet blijken dat de partijdigheid van dat lid of die 
leden invloed kan hebben gehad op het hele college". 

305. De evolutie van de wetgeving en de rechtspraak maakt duidelijk dat 
mandatarissen evenals ambtenaren 1281 blijk dienen te geven van een volkomen 
onpartijdigheid in de uitoefening van hun functie. Belangenvermenging wordt 
onaanvaardbaar geacht. 1282 

1280 R.v.St., Micha, nr. 27.580, 25 februari 1987, Adm.Publ., 1987, 40; LEUS, K., "De plicht 
tot onpartijdigheid als beginsel van behoorlijk bestuur", in Algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, ÜPDEBEEK, 1. (ed.), Deurne, Kluwer, 1993, (169), p. 189, nr. 28. 

1281 Cfr. K.B. van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het admi
nistratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het 
personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Col
leges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeen
schapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen 
(B.S" 1 oktober 1994) en K.B. van 26 september 1994 houdende hervorming van ver
scheidene verordeningsbepalingen die toepasselijk zijn op het rijkspersoneel (B.S., 
1 oktober 1994. Dit K.B. herwerkt het K.B. van 22 november 1991 (B.S., 
24 december 1991 ), dat door de Raad van State bij arrest van 31 mei 1994 werd vernie
tigd). Hierin wordt o.m. bepaald dat de ambtenaren hun ambt op loyale en integere 
wijze uitoefenen (art. 7, § 1 van het eerstgenoemde K.B" resp. art. 10, § 1 van het 
laatstgenoemde K.B.), dat zij de gebruikers van hun dienst zonder enige discriminatie 
dienen te behandelen (art. 7, § 2 resp. 10, § 2), dat zij elke handelwijze dienen te ver
mijden die het vertrouwen van het publiek in de dienst kan aantasten (art. 8, § 1 resp. 
art. 11, § 1) en dat zij zelfs buiten hun ambt maar ter oorzake ervan geen giften, belo
ningen of enig voordeel mogen vragen, eisen of aannemen, noch rechtstreeks noch bij 
tussenpersoon (art. 8, § 2, resp. art. 11, § 2). Zie o.m.: SAROT, J., BARET, P, BATSELE, D., 
BOURTEMBOURG, J" DAURMONT, 0., GEHLEN, S., GILLET, E., NEYS, Ph. en PEREMANS, 
E., Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, p. 235-241, nrs. 303-306 
(m.b.t. de loyale en integere ambstuitoefening) en p. 244-245, nrs. 313-315 (m.b.t. de 

1282 
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"neutraliteisplicht", in welke term zij de drie andere verplichtingen bundelen). 
VAN HEUVEN, D. en VAN VOLSEM, F., o.c" TGEM, 1995, p. 179, nr. 6 en p. 187, nr. 37. 
Cfr. Verslag Seneca, namens de Kamercommissie voor de binnenlandse zaken, de alge
mene zaken en het openbaar ambt, Pari. St., Kamer, 1993-94, nr. 1353/8, p. 9. 



306. Ook in het privaatrecht kan het bestaan van ditzelfde algemeen rechtsbe
ginsel worden erkend. Het gaat om een algemeen rechtsbeginsel dat de gren
zen tussen publiek- en privaatrecht overstijgt, dat geldt voor alle beraadslagen
de en beslissende lichamen, ongeacht of zij behoren tot de sfeer van het 
publiekrecht of die van het privaatrecht. Zo werd m.b.t. het oude art. 60 
Venn.W. (de versie daterend van 1873) door een deel van de rechtbanken en 
van de auteurs aangenomen dat de in deze bepaling vervatte regeling de herha
ling was van een algemeen beginsel dat de beraadslagende en beslissende 
lichamen, beheerst. 1283 

Ook m.b.t. de raad van bestuur van de (privaatrechtelijke) coöperatieve ven
nootschap "Belfox", de Belgische Future- en Optiebeurs, geldt een regel die 
de bestuurder met een tegenstrijdig belang verplicht tot mededeling en hem 
verbiedt aan de "behandeling" van het punt deel te nemen. 1284 

307. In feite gaat het hier niet echt om nog een afzonderlijk algemeen rechts
beginsel van datgene waarvan de erkenning in het voorgaande hoofdstuk werd 
bepleit. Het lid van een beraadslagend en beslissend lichaam dient in die hoe
danigheid in beginsel een ander belang dan zijn persoonlijk belang te beharti
gen. Wanneer hijzelf de begunstigde of de wederpartij is van de rechtshande
ling waartoe de beslissing, bij haar uitvoering, aanleiding geeft, dan treedt hij 
eigenlijk evenzeer, zij het iets minder direct, bij één en dezelfde rechtshande
ling in twee hoedanigheden op waaraan tegenstrijdige belangen zijn verbon
den. Weliswaar treedt hij in zijn functionele hoedanigheid niet naar buiten als 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon (of overheidsinstantie) 1285, hij is ech
ter wel betrokken bij de wilsvorming van deze rechtspersoon, wat impliceert 
dat ook daar de aan het belangenconflict verbonden gevaren opduiken. Zoals 
hoger vermeld valt bij beraadslagende en beslissende lichamen het grootste 
gevaar, de grootste invloed van een belangenconflict te vrezen op het niveau 
van de besluitvorming. Dit gevaar wordt enigszins verkleind in de mate dat de 

1283 

1284 

1285 

RONSE, J., "Overzicht van rechtspraak (1964-1967). Vennootschappen", T.P.R., 1967, 
p. 740, nr. 211; Kh. Sint-Niklaas, 9 oktober 1962, R.P.S., 1967, nr. 5373, blz. 172, met 
nochtans afkeurende noot vanwege VAN DER MENSBRUGGHE, F.; GOEDSEELS, J., Traité 
juridique des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique, 
Brussel, Larcier, 1935, p. 114, nr. 995bis; LINDEMANS, J., A.P.R., v0 Verenigingen zon
der winstoogmerk, 1958, p. 218, nr. 508; R.P.D.B., Compl. 1, Brussel, Bruylant, 1964, 
v0 Associations sans but lucratif. door C. VERVAECK, p. 310, nr. 44bis; SOUMERYN
KESTEMONT, M., Vade-mecum A.S.B.L., s.l., Editions des Services interentreprises en 
des Services interbancaires, 1973, p. 36, nr. 85. 
Art. 21 K.B. van 22 december 1995 betreffende de erkenning van Belfox e.v. (B.S., 
6 januari 1996). Zie reeds voordien: art. 22 K.B. 10 april 1991 houdende de oprichting 
en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs" (B.S., 12 april 1991. Dit K.B. 
werd opgeheven en vervangen door een ander K.B. van 22 december 1995, eveneens 
gepublicerd in B.S., 6 januari 1996). Zie ook art. 4, § 4 van het Beursreglement van de 
Belgische Future- en Optiebeurs, goedgekeurd bij M.B. van 23 april 1996 (B.S., 30 
april 1996), m.b.t. de "belangentegenstelling" van een lid van de marktcommissie. 
Althans: zo hij in beginsel tot vertegenwoordiging bevoegd zou zijn, zou het gemeen
rechtelijk algemeen rechtsbeginsel hem dat verbieden. 
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betrokkene niet alleen de wil van de rechtspersoon invult of determineert. 1286 

Dit neemt echter niet weg dat zijn stem doorslaggevend kan zijn of dat hij 
door zijn aanwezigheid en deelname aan de beraadslaging (en de stemming) 
de andere leden kan beïnvloeden op een wijze die niet noodzakelijk strookt 
met de belangen die zij in principe dienen te behartigen. 
In werkelijkheid zal het verbod van deelname aan de beraadslaging en de 
beslissing voor een lid van een beraadslagend en beslissend lichaam dat een 
tegenstrijdig belang heeft met het door hem te behartigen belang, noch meer 
noch minder zijn dan een vertaling of een toepassing van het gemeenrechtelijk 
algemeen rechtsbeginsel betreffende belangenconflicten van een persoon die 
bij éénzelfde rechtshandeling optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden 
waaraan tegenstrijdige belangen zijn verbonden. 

D. BESLUIT 

308. Twee elementen van het vennootschapsrecht geven aanleiding tot dit 
hoofdstuk. In de eerste plaats de (verregaande) abstractie die bij de vertegen
woordiging van de N.V. door haar organen wordt gemaakt van de interne 
bestuursbevoegdheid. In de tweede plaats het feit dat in de N. V de beslis
singsbevoegdheid meestal toekomt aan een beraadslagend en beslissend 
orgaan. 
Dit heeft belangrijke consequenties voor de problematiek van de belangencon
flicten, van het contracteren met zichzelf. In het vennootschapsrecht treedt 
deze problematiek buiten de grenzen van het vertegenwoordigingsrecht, daar 
waar voor de vennootschap een beslissing moet worden genomen door een 
collegiaal orgaan van beraadslaging en beslissing. Het gevaar verbonden aan 
de belangenconflicten kan zich derhalve op twee niveaus realiseren: op het 
niveau van de besluitvorming en op het niveau van de vertegenwoordiging. In 
de mate dat de vertegenwoordiging beperkt is tot de uitvoering van de geno
men beslissingen, zal het gevaar zelfs groter zijn op het niveau van de besluit
vorming. 

309. Om die reden was het bijzonder belangrijk na te gaan of ook op het 
niveau van de besluitvorming een met het hoger uitgebreid onderzochte alge
meen rechtsbeginsel inzake vertegenwoordiging (of beter: optreden in twee 
hoedanigheden) vergelijkbare regel geldt. In dit verband kan worden gesteld 
dat de "gewone regels van de beraadslagende en beslissende lichamen" een 
algemene regel i.v.m. belangenconflicten bevatten, die inhoudt dat een lid dat 
bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft, niet aan de beraadsla
ging en de stemming mag deelnemen. Weliswaar is niet met zekerheid te stel-

1286 
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Dit is het geval bij de meeste beraadslagende en beslissende lichamen, waar in begin
sel ieder lid over één stem beschikt. Anders is dit in de algemene vergadering van aan
deelhouders, waar het aantal stemmen in hoofdzaak wordt bepaald door het bezit van 
stemrechtverlenende effecten (doch niet uitsluitend, men denke o.m. aan de mogelijk
heid van statutaire stemrechtreducties). 



Jen dat de besluitvormingsregels van Kamer en Senaat, de prototypes van de 
beraadslagende en beslissende lichamen, meer dan een fatsoensnorm (dus: een 
juridische norm) met die strekking bevatten - hoewel uit een rechtsvergelij
kende analyse goede argumenten kunnen worden geput voor de erkenning, 
door de wetgever of de rechtspraak, van een dergelijke rechtsnorm. 
Hoe dan ook geldt in belangrijke beraadslagende en beslissende lichamen en 
in een groot aantal dergelijke lichamen een regel die tot doel heeft een lid van 
het lichaam met een persoonlijk belang bij de te nemen beslissing, uit de 
beraadslaging en stemming te weren. 
Principieel kan zulke regel dus als een "gewone regel van de beraadslagende 
en beslissende lichamen" worden erkend. 
Verder onderzoek zal nog dienen aan te tonen of deze regel ook geldt ten aan
zien van de beraadslagende en beslissende lichamen binnen de vennootschap. 
Met name zal moeten worden nagegaan of specifieke regels i.v.m. de werking 
van die organen of specifieke kenmerken van het vennootschapsrecht leiden 
tot een uitzondering op de gewone regel. 

310. Het onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat de hierboven vermelde 
regel niet louter een "gewone regel van de beraadslagende en beslissende 
lichamen" is, maar dat hij bovendien te beschouwen valt als een algemeen 
rechtsbeginsel voor de collegiale besluitvorming. Zulks werd door de Raad 
van State erkend m.b.t. de besluitvorming van collegiale administratieve over
heden en kan ook worden erkend in het privaatrecht. In werkelijkheid gaat het 
hier niet echt om nog een ander algemeen rechtsbeginsel dan datgene waarvan 
de erkenning in het voorgaande hoofdstuk werd bepleit. Het verbod van deel
name aan de beraadslaging en de beslissing voor een lid van een beraadsla
gend en beslissend lichaam dat een tegenstrijdig belang heeft met het door 
hem te behartigen belang, kan namelijk worden beschouwd als een vertaling 
of een toepassing van het gemeenrechtelijk algemeen rechtsbeginsel betreffen
de belangenconflicten van een persoon die bij éénzelfde rechtshandeling 
optreedt in twee onderscheiden hoedanigheden waaraan tegenstrijdige belan
gen zijn verbonden. Het lid van een beraadslagend lichaam dient immers, in 
beginsel, andermans belang te behartigen. Wanneer hijzelf de wederpartij of 
de begunstigde is van de rechtshandeling waartoe qe beslissing aanleiding 
geeft, dan treedt hij in twee hoedanigheden op waaraan tegenstrijdige belan
gen zijn verbonden. 
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