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Nog meer procuratie: over 
richtlijnconforme interpretatie, 

kwalificatiegrenzen en toepasselijk 
recht

M r .   W . J . M .   J a n s e n *

In deze bijdrage gaat de auteur in op enkele vragen die opkomen 
met betrekking tot de procuratiehouder. Behandeld worden de 
interpretatie van de Vennootschapsrichtlijn, de kwalificatie van 
de procuratiehouder en de vindplaats van het toepasselijke recht 
op de procuratie.

1 Inleiding
De procuratiehouder is een bijzondere persoon in het onder-
nemingsrecht, in die zin dat zijn of haar functie erg flexibel is 
en, afhankelijk van de omstandigheden, zelfs een andere kwali-
ficatie kan krijgen.1 Aan de statutaire procuratiehouder en 
haar inpassing in het algemene vermogensrecht heb ik vorig 
jaar samen met een medeauteur aandacht besteed in een eerder 
artikel.2 In deze bijdrage borduur ik voort op dat artikel, met 
een onderzoek naar de plaats van de procuratiehouder in het 
(internationale) ondernemingsrecht.

Om dit onderzoek te verrichten ga ik in op drie separate deel-
vragen. Eerst ga ik in op de uitleg van art. 2:130/240 lid 3 BW, 
zijnde de artikelen die bepalen dat bestuurders onbeperkt en 
onvoorwaardelijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, behou-
dens wettelijke uitzonderingen (par. 2). In de vorige bijdrage 
hebben wij deze discussie namelijk enkel toegelicht, maar een 
verdere uitwerking daarvan in het midden gelaten. Vervolgens 
ga ik uitgebreider in op de vraag wanneer sprake is van de kwa-
lificatie als statutaire procuratiehouder: waar liggen de grenzen 
tussen statutaire procuratie en volmacht? Dit doe ik mede aan 
de hand van een casuspositie (par. 3). Tot slot onderzoek ik het 
toepasselijke recht op de procuratiehouder, waarbij ik een on-
derscheid maak tussen de procuratiehouder als gevolmachtig-
de en de statutaire procuratiehouder. Hierbij zal ik tevens aan-
dacht schenken aan de situatie dat een persoon pretendeert 

* Mr. W.J.M. Jansen is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone West-
broek te Amsterdam.

1 Namelijk statutaire functionaris of gevolmachtigde.
2 W.J.M. Jansen & W.J. Dam, De statutaire procuratiehouder nader be-

schouwd, MvO 2021, afl. 5-6, p. 171-179. Wessel Dam was helaas niet in 
de gelegenheid om mee te schrijven aan dit artikel, maar sluit graag weer 
aan bij toekomstige bijdragen over dit onderwerp.

een statutaire procuratie te hebben, alsmede de mogelijke ge-
volgen in het internationaal privaatrecht (ipr) op het moment 
dat titel 3.3 BW analoog wordt toegepast op de statutaire pro-
curatiehouder (par. 4). Ik sluit af met een conclusie (par. 5).

2 De uitleg van art. 2:130/240 lid 3 BW

‘In doubtful cases, the more liberal interpretation must al-
ways be preferred.’ (Marcus Tullius Cicero)3

2.1 Inleiding
De mogelijkheden voor de inrichting van de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van een statutaire procuratiehouder hangen 
sterk af van de interpretatie van art.  2:130/240 lid  3 BW.4 
Art. 2:130/240 lid 3 BW bepaalt dat vertegenwoordigingsbe-
voegdheid van het bestuur en alle individuele bestuurders on-
beperkt en onvoorwaardelijk is, voor zover uit de wet niet an-
ders voortvloeit. Deze wettelijke uitzonderingen zijn dat 
krachtens de statuten – naast het bestuur – de algemene verte-
genwoordigingsbevoegdheid slechts toekomt aan een of meer 
individuele bestuurders of een bestuurder met medewerking 
van een of meer anderen.5 Deze bepaling komt voort uit de 
eerste EG-richtlijn,6 thans herschikt in een recentere richtlijn 
(de ‘Vennootschapsrichtlijn’).7 De redactie van het relevante 
artikel in de Vennootschapsrichtlijn noemt dezelfde uitzonde-
ringen als in de wet opgenomen, maar spreekt over ‘personen’ 
die krachtens de statuten algemene vertegenwoordigingsbe-
voegdheid moeten hebben voor derdenwerking, niet slechts 
over ‘bestuurders’, zoals in de Nederlandse wet is opgenomen. 
Een en ander heeft tot discussie geleid in de literatuur, waarbij 
een aantal auteurs vindt dat de wetgever de Vennootschaps-

3 ‘Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt’, Digesta 50,17,56.
4 Jansen & Dam 2021, p. 175-176.
5 Ik laat andere wettelijke beperkingen, zoals de machtiging van art. 2:98 

lid 4 BW, hier buiten beschouwing.
6 Eerste EG-richtlijn 68/151/EEG, PbEG 1968, L 65/8, d.d. 

14 maart 1968.
7 Art.  9 Richtlijn (EU) 2017/1132 aangaande bepaalde aspecten van het 

vennootschapsrecht.
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richtlijn op correcte wijze heeft geïmplementeerd8 en een aan-
tal auteurs van mening is dat art. 2:130/240 lid 4 BW richtlijn-
conform moet worden uitgelegd en dus ook ‘anderen’ alge-
meen vertegenwoordigingsbevoegd moeten zijn als ze naar 
buiten treden.9

2.2 Ratio: achterhaald?
De gedachte achter de beperkte mogelijkheid tot afwijken van 
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals opgeno-
men in de Vennootschapsrichtlijn, is dat het geregeld moeten 
raadplegen van de statuten van vennootschappen in het inter-
nationale handelsverkeer op ernstige bezwaren stuit.10 Het feit 
dat dit zo was in 196811 is begrijpelijk. Anno 2022 valt op deze 
redenatie mijns inziens wel het een en ander af te dingen. Het 
is tegenwoordig immers significant makkelijker om, met be-
hulp van de digitale registraties, de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid van personen te achterhalen. Desondanks is het nu 
al ruim vijftig jaar wettelijk bepaald dat bestuurders onbeperkt 
en onvoorwaardelijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn: de 
praktijk is hier inmiddels op ingesteld en het zou onwenselijk 
zijn om deze systematiek te veranderen vanwege het enkele feit 
dat de ratio van de bepaling verouderd is. De ratio is echter 
nog wel relevant voor de omvang van de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van anderen dan bestuurders. Daarvoor is de si-
tuatie immers niet duidelijk en bestaat er naar mijn weten geen 
duidelijke praktijk.12 Met andere woorden, voor de ‘anderen’ 
kan het nog wel verschil maken dat de ratio van deze bepaling 
in de Vennootschapsrichtlijn vandaag de dag niet meer rele-
vant lijkt te zijn. Dat de ratio achterhaald is, blijkt niet alleen 
uit de uitleg van de tekst van de Vennootschapsrichtlijn en het 
feit dat het nu een stuk eenvoudiger is om achter de bevoegd-
heidsbeperkingen van handelspartners te komen,13 maar ook 
uit het feit dat in ieder geval in de juridische praktijk het in-
middels gewoonte is om een zogenoemde confirmation state-

8 Asser/Kroeze 2-I 2021/337; Asser/Van Solinge 2-IIb 2019/161; P.J. van 
Dortmond, Van der Heijden/Van der Grinten. Handboek voor de naam-
loze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2013/236.

9 E.E.G. Gepken-Jager, Vertegenwoordiging bij NV en BV (diss. Gronin-
gen), Deventer: Kluwer 2000, p.  303; J. Winter, J.B. Wezeman & 
J. Schoonbrood, Van Schilfgaarde. Van de BV en de NV, Deventer: Wol-
ters Kluwer 2017/55; J.B. Huizink, Rechtspersoon, vennootschap en 
onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel  7), Deventer: Wolters 
Kluwer 2019, p. 236-237; G.C. van Eck, De substitutiebevoegdheid van 
de statutaire procuratiehouder, V&O 2009, afl. 3, p. 58-62.

10 Kamerstukken II 1969/70, 10400, nr. 3, p. 5.
11 Jaartal waarin de richtlijn werd vastgesteld.
12 Althans, in ieder geval in algemene zin. Financiële instellingen hebben 

dikwijls wel een redelijk uitgebreid procuratiesysteem.
13 Dit blijkt ook uit overweging 12 van de huidige richtlijn, geïntroduceerd 

in een van haar voorlopers, namelijk Richtlijn (EU) 2003/58/EC, waarin 
overweging 9 leest: ‘Cross-border access to company information should 
be improved by allowing, in addition to the mandatory disclosure made 
in one of the languages permitted in the company’s Member State, volun-
tary registration in additional languages of the required documents and 
particulars. Third parties acting in good faith should be able to rely on 
these translations.’ Het handelsregister van de Nederlandse Kamer van 
Koophandel heeft hier uitvoering aan gegeven door Engelstalige uittrek-
sels te verstrekken en het mogelijk te maken ook Engelse vertalingen van 
statuten te registreren.

ment14 te vragen wanneer gewerkt wordt met buitenlandse 
partijen. Het idee achter een dergelijke verklaring is dat een ju-
rist uit de betreffende jurisdictie verklaart dat degene die de 
vennootschap vertegenwoordigt bevoegd is dit te doen, en dat 
geen beperkingen bestaan voor de vennootschap om de trans-
actie aan te gaan. Hieruit haal ik een verdere aanwijzing dat de 
praktijk de bescherming van de ratio achter de Vennoot-
schapsrichtlijn niet meer nodig heeft, in ieder geval voor zover 
juristen bij de transactie worden ingeschakeld.15

2.3 Grammaticale interpretatie
Een ander argument voor het feit dat onbeperkte en onvoor-
waardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid niet tevens ziet 
op anderen dan bestuurders, lees ik in de verhouding tussen 
lid 2 en lid 3 van art. 9 van de Vennootschapsrichtlijn. Lid 2 
geeft de hoofdregel aan, namelijk dat het bevoegde orgaan niet 
naar buiten toe beperkt kan worden in zijn bevoegdheid:

‘The limits on the powers of the organs of the company, 
arising under the statutes or from a decision of the compe-
tent organs, may not be relied on as against third parties, 
even if they have been disclosed.’

Lid 3 geeft vervolgens aan dat, in afwijking van de wettelijke 
regel op het gebied van vertegenwoordiging, de statuten verte-
genwoordigingsbevoegdheid kunnen verlenen aan een enkele 
persoon of meerdere personen gezamenlijk handelend, mits zij 
algemeen vertegenwoordigingsbevoegd zijn:

‘If national law provides that authority to represent the 
company may, in derogation from the legal rules governing 
the subject, be conferred by the statues on a single person 
or on several persons acting jointly, that law may provide 
that such a provision in the statutes may be relied on as 
against third parties on condition that it relates to the gen-
eral power of representation; the questions whether such a 
provision in the statutes can be relied on as against third 
parties shall be governed by article 16.’

Lid 3 lijkt bij lezing redactioneel als direct gevolg van lid 2 te 
zijn geschreven en dus daarmee verband te houden. Gevolg 
hiervan is dat lid 3 dan slechts ziet op leden van het bevoegde 
orgaan, en niet op alle vertegenwoordigingsbevoegde perso-
nen. Dit lijkt tevens te volgen uit art.  14 van de Vennoot-
schapsrichtlijn, waarin sub d onder i als volgt leest:

‘Member States shall take the measures required to ensure 
compulsory disclosure by companies of at least the fol-
lowing documents and particulars:

14 Of bijv. authority statement, afhankelijk van hoe het betreffende kantoor 
de verklaring noemt.

15 Ik merk voor de volledigheid nog op dat in bepaalde jurisdicties wordt 
teruggeduwd op de vraag om te verklaren dat er geen beperkingen be-
staan voor de vennootschap om de transactie aan te gaan. Echter, dit 
maakt geen verschil voor het argument, omdat omtrent de vertegenwoor-
digingsbevoegdheid doorgaans probleemloos wordt verklaard.
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(…)
(d) the appointment, termination of office and particulars 
of the persons who either as a body constituted pursuant to 
law or as a member of any such body:
(i) are authorized to represent the company in dealings 
with third parties and in legal proceedings; it shall be appar-
ent from the disclosure whether the persons authorised to 
represent the company may do so alone or are required to 
act jointly;
(…).’ (curs. MJ)

Hieruit volgt mijns inziens dat met ‘personen’ in art. 9 van de 
Vennootschapsrichtlijn enkel wordt gedoeld op leden van wet-
telijke organen, zijnde bestuurders, en niet ook op procuratie-
houders.

Dit argument wordt versterkt door het advies van het Econo-
misch en Sociaal Comité inzake de eerste versie van deze richt-
lijn, waarin werd aangeraden om te spreken over ‘wettelijke 
vertegenwoordigers’ in plaats van ‘organen’ in de tekst van 
art.  9.16 Dit advies is klaarblijkelijk niet overgenomen, waar-
door het een bewuste keuze van de Europese wetgever lijkt te 
zijn geweest om de reikwijdte van deze bepaling te beperken 
tot organen en hun leden.17

2.4 Omzeiling: volmacht
Een laatste argument dat art. 2:130/240 lid 3 BW alleen geldt 
voor bestuurders en niet ook voor procuratiehouders is dat, 
indien wordt aangenomen dat ook statutaire procuratiehou-
ders algemeen vertegenwoordigingsbevoegd moeten zijn op 
basis van deze artikelen, dit wel erg gemakkelijk omzeild kan 
worden door een gevolmachtigde procuratiehouder aan te 
stellen. Immers, deze valt sowieso buiten het bereik van 
art. 2:130/240 lid 3 BW, omdat de volmacht buiten de statu-
ten om wordt verleend. Ook kan derdenwerking worden be-
werkstelligd door inschrijving in het handelsregister (art.  14 
Handelsregisterbesluit 2008 (Hrgb 2008) jo. art. 25 Handels-
registerwet 2007 (Hrgw 2007)).18 Hiertegen kan worden op-
geworpen dat de gevolmachtigde procuratiehouder en de 
 statutaire procuratiehouder verschillen van elkaar.19 Dit argu-
ment is juist. Immers, de statutaire procuratiehouder heeft het 
voordeel van een notariële vorm van zijn of haar bevoegdheid, 
hetgeen een sterkere basis is dan een gewone volmacht20 en 

16 Opinie van het Economisch en Sociaal Comité van de EG nr. 3255 van 
1964.

17 Het feit dat de preambule onder (5) stelt dat ‘[t]he protection of third 
parties should be ensured by provisions which restrict to the greatest pos-
sible extend the grounds on which obligations entered into in the name 
of companies limited by shares or otherwise having limited liability are 
not valid’, kan worden gezien als een contra-indicatie hiervan, maar om-
dat deze tekst al sinds 1968 ongewijzigd is, valt deze naar mijn mening 
onder het argument dat de ratio verouderd is.

18 Vgl. Asser/Kroeze 2-I 2021/277 e.v.
19 Vgl. naast genoemde literatuur P.H.N. Quist, Procuratieperikelen (II, 

slot), WPNR 2005, afl. 6628, p. 563-565.
20 Bijv. ten aanzien van de sterkere bewijskracht, art. 157 lid 1 en 159 lid 1 

Rv.

voor een aantal handelingen zelfs vereist is.21 Ook is de vind-
plaats van het toepasselijke recht anders22 en eindigt een statu-
taire procuratie niet bij het faillissement van de procuratie-
houder of de vennootschap.23 Hoewel deze verschillen onder 
omstandigheden een significante factor kunnen zijn voor de 
keuze voor ofwel een statutaire procuratiehouder, ofwel een 
gevolmachtigde procuratiehouder, zijn ze mijns inziens niet 
belangrijk genoeg om een verschil in behandeling ten aanzien 
van de derdenwerking van vertegenwoordiging te bewerkstelli-
gen. Ter illustratie: een notariële volmacht verlenen aan de 
procuratiehouder buiten de statuten om zou hetzelfde effect 
hebben ten aanzien van de bewijskracht en de aanvullende be-
voegdheden. Het enige verschil met de statutaire procuratie 
zou dan nog de vindplaats van het toepasselijke recht zijn.24 
Het onderscheid tussen statutaire vertegenwoordigingsbe-
voegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid krachtens vol-
macht doet dan ook tamelijk willekeurig aan.

In dit kader is nog interessant dat Prokuristen in Duitsland al-
gemeen vertegenwoordigingsbevoegd zijn, maar ook verplicht 
moeten worden ingeschreven in het handelsregister.25 Daar-
naast is het in Duitsland, naast de Prokura, mogelijk om een 
gewone volmacht af te geven. Deze kan echter niet worden in-
geschreven in het handelsregister en derhalve nooit worden te-
gengeworpen aan derden.26 Uit het feit dat het in Nederland 
wel mogelijk is een gevolmachtigde met beperkingen en al in te 
schrijven in het handelsregister en deze beperkingen vervol-
gens ook tegen te werpen aan een derde,27 kan naar mijn 
 mening voorts worden afgeleid dat de Nederlandse wetgever 
enkel bestuurders algemeen vertegenwoordigingsbevoegd 
heeft willen maken en niet ook anderen, of deze nu statutair 
bevoegd zijn of niet.28

2.5 Tussenconclusie
De statutaire procuratiehouder hoeft mijns inziens niet onbe-
perkt en onvoorwaardelijk vertegenwoordigingsbevoegd te 
zijn. Dit opent de mogelijkheid een statutaire vertegenwoordi-

21 Zoals het verlenen van een recht van hypotheek namens de rechtsper-
soon, art. 3:260 lid 3 BW. Vgl. hierover L.W. Kelterman, Is art. 3:260 lid 3 
BW nog houdbaar?, WPNR 2010, afl. 6851, p. 590-593.

22 Zie par. 4.
23 Jansen & Dam 2021, p. 176-177. Overigens is dit bij reguliere volmach-

ten ook van regelend recht.
24 Jansen & Dam 2021, p. 176-177.
25 § 53(1) Handelsgesetzbuch.
26 J. Petersen, Die Prokura, Jura 2012, afl. 3, p. 196.
27 Vgl. art.  2:6 lid  4 BW met als uitzondering daarop art.  3:61 lid  3 BW, 

waarover nader P.J. van der Korst, Onbevoegde vertegenwoordiging, ap-
parent authority en de verwaarloosde betekenis van het handelsregister. 
Artikel  3:61 leden 2 en 3 BW herbeschouwd voor rechtspersonen, in: 
S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk 
recht, Deventer: Kluwer 2002, p. 149-150.

28 Overigens blijkt van dit sentiment ook uit een vergelijking van de wettelij-
ke systemen van vóór de eerste EG-richtlijn, waarbij we in Nederland uit-
gingen van de verantwoordelijkheid van de derde om zich te verwittigen 
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die namens de ven-
nootschap handelde, terwijl in Duitsland het systeem eigenlijk niet aan-
gepast hoefde te worden naar aanleiding van de richtlijn: vgl. Kamerstuk-
ken II 1969/70, 10400, nr. 3, p. 5; § 82 Aktiengesetz 1965.
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ger in te zetten met bijvoorbeeld een budgetlimiet. Een prak-
tisch voorbeeld waarbij een rol voor de statutaire procuratie-
houder weggelegd zou kunnen zijn, is in een vastgoedbeleg-
gingsmaatschappij. Omdat de procuratiehouder zijn of haar 
bevoegdheid ontleent aan een notariële akte, kan hij of zij 
(mits de bevoegdheid hiertoe is gegeven) hypotheken afsluiten 
namens de vennootschap.29 Doordat het budget beperkt kan 
worden, zou bijvoorbeeld kunnen worden afgesproken dat de 
procuratiehouder hypotheken tot EUR 1 miljoen zelfstandig 
kan aangaan. Deze beperking werkt ook tegenover derden, 
waardoor de vennootschap niet in de problemen komt als 
deze limiet wordt overschreden.30

3 Statutaire procuratie: waar liggen de grenzen?

3.1 Inleiding
De kwalificatie van de procuratiehouder heeft gevolgen in het 
materiële recht, omdat naargelang van de gebruikte kwalifica-
tie artikelen van Boek 2 en titel 3.3 BW al dan niet (analoog) 
van toepassing zijn.31 Verder kan, zoals geïllustreerd in de vori-
ge paragraaf, de statutaire procuratiehouder onder omstandig-
heden een aantrekkelijke functie krijgen tegenover de reguliere 
gevolmachtigde en naast de bestuurder, een en ander afhanke-
lijk van de uitleg van art.  2:130/240 lid  3 BW.32 Immers, als 
men van mening is dat hij of zij niet onbeperkt en onvoor-
waardelijk vertegenwoordigingsbevoegd hoeft te zijn, kan de 
bevoegdheid van een statutaire procuratiehouder volledig op 
maat worden gesneden, terwijl toch derdenwerking kan wor-
den bewerkstelligd vanwege het openbare karakter van de sta-
tutaire procuratie.33 In deze paragraaf ga ik in op de vraag wan-
neer formeel sprake is van een statutaire procuratiehouder en 
waar de grens tussen procuratie op basis van volmacht en op 
basis van statuten ligt.

3.2 Formele grenzen
De positie van de statutaire procuratiehouder heeft een aantal 
voordelen ten opzichte van de gevolmachtigde procuratiehou-
der.34 Het is echter niet altijd duidelijk wanneer vertegenwoor-
digingsbevoegdheid aan de statuten ontleend wordt en dus 
sprake is van statutaire procuratie. Dit is sowieso het geval 
wanneer de procuratiehouder bij naam is genoemd in de sta-
tuten of de bevoegdheden van de procuratiehouder in de sta-
tuten zijn uitgewerkt met de mogelijkheid tot benoeming 
door een orgaan. Is echter ook al sprake van een statutaire pro-
curatie wanneer de statuten zeggen dat het bestuur een procu-
ratiehouder kan benoemen? Dat is mijns inziens mogelijk. 
Het zal afhangen van de bewoordingen in de statuten alsmede 
van die in het benoemingsbesluit. Als de statuten bepalen dat 
het bestuur een procuratiehouder mag benoemen en de be-

29 Zo blijkt uit art. 3:260 lid 3 BW, vgl. C.J. Groffen, Vertegenwoordiging 
door een procuratiehouder, V&O 1995, p. 83-84.

30 Tenzij een bepaalde schijn is opgewekt, vgl. HR 12 januari 2001, ECLI:
NL:HR:2001:AA9429, NJ 2001/157 (Kuypers/Wijnveen).

31 Jansen & Dam 2021.
32 Zie par. 2 en hierna.
33 Art. 25 Hrgw 2007.
34 Zie par. 2.

voegdheden mag vormgeven zoals hem goeddunkt, is dit naar 
mijn mening voldoende grondslag voor de benoeming van een 
statutaire procuratiehouder.35 Het zal dan afhangen van het 
besluit of de benoemde persoon daadwerkelijk een statutaire 
procuratiehouder wordt, of slechts een gevolmachtigde. In-
dien in het besluit een beroep wordt gedaan op de genoemde 
statutaire bevoegdheid, heeft het bestuur een statutaire procu-
ratiehouder benoemd. Anders is met het besluit slechts een 
volmacht verleend.36 Er is mijns inziens echter geen sprake van 
een grondslag voor de benoeming van een statutaire procura-
tiehouder als de statuten slechts formele vereisten bevatten 
omtrent de benoeming van een procuratiehouder. Denk hier-
bij aan het voorbeeld dat het bestuur slechts een procuratie-
houder mag benoemen met goedkeuring van de algemene ver-
gadering. Dit is zuiver een formeel totstandkomingsvereiste en 
zegt niets over de bevoegdheden van de procuratiehouder in 
kwestie.37 Kort gezegd ligt bij een dergelijke open statutaire be-
paling de grens in het onderscheid tussen de formele totstand-
komingsvereisten van het besluit en de materiële inhoud van 
het besluit, beide zoals beschreven in de statuten. Op het 
 moment dat in de statuten een opening wordt geboden om in-
vulling te geven aan de materiële bevoegdheid van een procu-
ratiehouder, kan worden overgegaan tot benoeming van een 
statutaire procuratiehouder.38 Ik merk hierbij nog op dat een 
 aanvullend voordeel van de statutaire procuratie gelegen is in 
de mogelijkheid om de bevoegdheden uit te schrijven in de sta-
tuten: deze zijn dan gemakkelijk inzichtelijk in het handelsre-
gister39 en er zal minder snel twijfel bestaan over de geldigheid 
van de bevoegdheid van een procuratiehouder die al wat lan-
ger in functie is.40 Statuten zullen doorgaans ook gezagheb-
bender zijn voor (buitenlandse) handelspartijen dan een be-
sluit of een volmacht. Hier zou tegen in kunnen worden 
 gebracht dat dit ook maakt dat de procuratie minder flexibel 
is, omdat telkens een statutenwijziging nodig zou zijn om de 
 bevoegdheden te wijzigen. Dit is inderdaad het geval als de be-
voegdheden verminderd moeten worden. Als de bevoegdhe-
den echter uitgebreid moeten worden, kan dit worden opge-

35 Omdat de benoeming van een statutaire procuratiehouder niet expliciet 
in de wet is genoemd, kan dit worden gezien als een restbevoegdheid van 
de algemene vergadering (art. 2:107/217 lid 1 BW). Een dergelijke restbe-
voegdheid kan naar eigen inzicht worden ingevuld en kan dus ook wor-
den gedelegeerd aan het bestuur met een statutaire basis. Vgl. Van Eck 
2009, p. 60.

36 Dergelijke besluiten moeten naar objectieve maatstaven worden uitge-
legd, vgl. concl. A-G Timmerman, ECLI:NL:PHR:2010:BN8533 bij 
HR 26  november  2010, NJ 2011/55 m.nt. P. van Schilfgaarde (Silver 
 Lining Finance/Perstorp).

37 Vgl. ook Hof Den Haag 27 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2187, 
JOR 2014/292 m.nt. R.G.J. Nowak.

38 En kan dus worden gekozen voor toepassing van ofwel het incorporatie-
recht, ofwel het toepasselijke recht op grond van het Haags Vertegen-
woordigingsverdrag 1978.

39 Ter illustratie: voor een ingeschreven beperkte volmacht moet met een 
medewerker van het handelsregister worden gebeld en moet de volmacht 
worden toegestuurd om deze in te zien, terwijl de statuten simpelweg in-
zichtelijk zijn (nadat deze geanonimiseerd zijn door de KvK).

40 Immers, naarmate een reguliere volmacht langer bestaat, wordt de kans 
groter dat deze op de een of andere manier op enig punt is gewijzigd of 
vervallen en dat dit niet in het handelsregister is doorgevoerd.
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lost met een eenvoudige kapstokbepaling, waarbij het bestuur 
de mogelijkheid krijgt om de bevoegdheden bij besluit uit te 
breiden.41 Overigens zou het mijns inziens tevens mogelijk zijn 
om meerdere klassen statutaire procuratiehouders te creëren, 
waarbij iedere klasse andere bevoegdheden heeft. Het onder-
scheid zou dan kunnen worden gemaakt op basis van titel.42 
Deze titel kan dan ook in het handelsregister worden inge-
schreven, zodat in één oogopslag duidelijk is welke bevoegdhe-
den de betreffende procuratiehouder heeft. Het bestuur zou 
de bevoegdheden dan ook kunnen veranderen door de func-
tietitel van een procuratiehouder aan te passen bij bestuursbe-
sluit en dit door te voeren in het handelsregister.43

3.3 Praktijk: einde statutaire procuratie
De vraag rijst wat er gebeurt met de aard van de bevoegdheid 
op het moment dat de grondslag voor de statutaire procuratie 
uit de statuten wordt verwijderd, terwijl de statutaire procura-
tiehouder dan nog in functie is. Logisch gevolg zou zijn dat dit 
het einde van de bevoegdheid van de statutaire procuratiehou-
der is. Ik zou willen aannemen dat degene die bevoegd is tot 
benoeming van de statutaire procuratiehouder ook bevoegd is 
tot diens ontslag (zoals dit in beginsel ook voor bestuurders en 
commissarissen geldt, zijnde personen wier bevoegdheid is 
 gebaseerd op de wet of de statuten).44 Omdat de algemene ver-
gadering bevoegd is tot benoeming van de statutaire procura-
tiehouder45 moet tevens worden aangenomen dat in het rele-
vante besluit tot statutenwijziging (voorts een besluit van de 
 algemene vergadering) een besluit tot het eindigen van de sta-
tutaire procuratie besloten ligt.46 Ik wijs nog op art. 2:250 BW, 
inhoudende het vereiste van een statutaire grondslag voor het 
bestaan van de raad van commissarissen. Op het moment dat 
deze grondslag uit de statuten wordt verwijderd, moet op 
grond van dit artikel worden aangenomen dat de reeds be-
noemde commissarissen met dit besluit tevens zijn ontslagen, 
nu zij geen statutaire basis meer hebben om hun functie uit te 
oefenen.47 Omdat de statutaire procuratiehouder zijn of haar 
functie ook ontleent aan een statutaire basis, is deze redene-
ring mijns inziens analoog van toepassing. Hier zou tegen in 

41 Deze zou dan bijv. als volgt kunnen luiden: ‘Het bestuur kan de bevoegd-
heden van de procuratiehouder nader uitbreiden.’ Dit doet dan natuur-
lijk wel af aan het argument voor volledige uitschrijving van bevoegdhe-
den in de statuten, nu dit besluit separaat gedeponeerd zal moeten 
 worden bij het handelsregister en de wijzigingen in de bevoegdheden 
moeten worden geëxpliciteerd door middel van indiening van een formu-
lier 18.

42 Zoals dit bijv. ook mogelijk is bij bestuurders (denk aan bestuurders A en 
bestuurders B).

43 Zo zou je ook met cumulatieve bevoegdheden kunnen werken, waarbij 
een procuratiehouder A bijv. bijna niets mag, een procuratiehouder B de-
zelfde bevoegdheden heeft als een procuratiehouder A én hypotheken 
mag verlenen, een procuratiehouder C weer voortbouwt op die bevoegd-
heden, inclusief een hogere financiële limiet, enz.

44 Vgl. art. 2:134/244 en 2:144/254 BW.
45 Jansen & Dam 2021, p. 172.
46 Op de vraag of dit geëxpliciteerd moet worden in de agenda van de oproe-

ping en eventuele gevolgen van het in strijd hiermee handelen ga ik in 
deze bijdrage niet in.

47 Ik laat buiten beschouwing of dit besluit al dan niet vernietigbaar is we-
gens het niet in acht nemen van de vereisten omtrent ontslagbesluiten.

kunnen worden gebracht dat deze uitkomst rechtsonzeker-
heid in de hand werkt voor de procuratiehouders die zijn be-
noemd door de algemene vergadering op basis van een statu-
taire regeling (in plaats van in de statuten zelf). Echter, ik zou 
willen aannemen dat indien de algemene vergadering bewust 
de keuze maakt om de statutaire grondslag voor de bevoegd-
heid te verwijderen, dit met de reden is dat statutaire procura-
tiehouders niet meer gewenst zijn. Dat gezegd hebbende is het 
uiteraard wel schoner om het ontslag als apart punt in het be-
sluit op te nemen.

Niet geheel onvoorstelbaar is de situatie dat de grondslag voor 
de statutaire procuratie per abuis wordt verwijderd, bijvoor-
beeld bij een integrale statutenwijziging. Als zowel de ven-
nootschap als de procuratiehouder dit niet door heeft, kan dit 
interessante gevolgen hebben. Stel de volgende situatie voor: X 
B.V. laat haar statuten wijzigen om ze in lijn te brengen met de 
Wet Flex-BV. Y is statutaire procuratiehouder van X B.V. voor-
afgaand aan de statutenwijziging. Door een ongelukkige sa-
menloop van omstandigheden wordt een conceptakte zonder 
grondslag voor de statutaire procuratie goedgekeurd door X 
B.V. De akte wordt gepasseerd en ingeschreven. Het handelsre-
gister wordt echter niet geüpdatet ten aanzien van de positie 
van Y, waardoor Y nog steeds met aanduiding ‘gevolmachtig-
de’48 staat ingeschreven. Als X B.V. en Y daarna op dezelfde 
voet doorgaan, is mijns inziens op een gegeven moment sprake 
van een stilzwijgende volmachtverlening. De wet opent de 
mogelijkheid hiertoe in art. 3:61 lid 1 BW. Hiertegen zou kun-
nen worden ingebracht dat een stilzwijgende volmachtverle-
ning bewust moet geschieden, terwijl inschrijving van de 
 statuten met deze fout erin wellicht niet bewust gebeurt. 
Daargelaten dat het antwoord op de vraag of stilzwijgende vol-
machtverlening echt bewust moet geschieden niet zo duidelijk 
is,49 maakt dit mijns inziens geen verschil. Het is immers de wil 
van zowel X B.V. als Y dat Y vertegenwoordigingsbevoegd is en 
blijft met deze statutenwijziging. Een stilzwijgende volmacht-
verlening vult dan (ook extern) het juridische gat tussen de fei-
telijke situatie en de formeel gewenste situatie. Het is de vraag 
wanneer dit moment plaatsvindt. Ik zou willen aannemen dat 
dit is op het moment dat de statuten door het bestuur worden 
ingeschreven in het handelsregister.50 Hierin ligt dan meteen 
de rechtshandeling, vereist voor het verlenen van een vol-
macht, besloten.51 Voorstelbaar is dat dit antwoord niet bevre-
digend wordt bevonden. Immers, eenzijdige volmachtverle-
ning is mogelijk,52 maar deze volmachtverlening moet dan wel 

48 Het handelsregister vraagt bij de digitale registratie wel of een procuratie-
houder statutair of gevolmachtigd is, maar lijkt verder niets met deze in-
formatie te doen met betrekking tot het uittreksel – deze vraag komt dan 
ook niet terug op het papieren equivalent, zijnde formulier 13.

49 Volmachtverlening kan immers ook blijken uit de gedragingen van vol-
machtgever, vgl. Asser/Kortmann 3-III 2017/22.

50 Dit is een verantwoordelijkheid van het bestuur op grond van art. 18 jo. 
art. 19 Hrgw 2007.

51 Vgl. Asser/Kortmann 3-III 2017/20.
52 Vgl. TM, Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 253.
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de gevolmachtigde hebben bereikt (art. 3:37 BW).53 Hoewel ik 
zou willen aannemen dat Y op de hoogte wordt gesteld van 
het feit dat een statutenwijziging heeft plaatsgevonden, of in 
ieder geval op andere wijze uit gedragingen van X B.V. kan op-
maken dat ze (nog steeds) als vertegenwoordigingsbevoegd 
wordt gezien, hoeft dit natuurlijk niet het geval te zijn. Met 
dat in gedachten zou de volmacht ook kunnen zijn verleend 
op het moment dat Y namens X B.V. handelt na de statuten-
wijziging. Dit heeft dan te gelden als een stilzwijgende aanvaar-
ding van de volmachtverlening.54 De omzetting in een vol-
macht is mijns inziens de meest bevredigende oplossing.55 Het 
alternatief is dat Y doorgaat met het vertegenwoordigen van X 
B.V., maar dit op onbevoegde basis is. Hier zou dan waar-
schijnlijk pas achter worden gekomen op het moment dat X 
B.V. een nieuwe statutaire procuratiehouder wil benoemen, 
als ze de bevoegdheden van Y wil aanpassen, of als er iets mis-
gaat in een overeenkomst met een derde. Tot die tijd worden 
telkens onbevoegd rechtshandelingen verricht door Y namens 
X B.V., die X B.V. vervolgens telkens stilzwijgend bekrachtigt 
(art.  3:69 lid  1 BW).56 Overigens doet dit aan de derdenwer-
king niet af, nu de procuratiehouder nog steeds staat inge-
schreven in het handelsregister.57

4 Toepasselijk recht op de procuratiehouder

4.1 Inleiding
De procuratiehouder is ook interessant vanuit een ipr-per-
spectief. Immers, naargelang de kwalificatie van de procuratie-
houder verandert de vindplaats van het toepasselijke recht 
ook.58 In deze paragraaf ga ik in op een aantal ipr-regels met 
betrekking tot procuratiehouders, waarbij ik onderzoek op 
welke grondslag het toepasselijke recht op de verscheidene ver-
houdingen voortvloeiende uit de door de procuratiehouder 
verrichte vertegenwoordigingshandelingen moet worden ge-
vonden.

4.2 Functionaris
De statutaire procuratiehouder wordt in de literatuur geclassi-
ficeerd als een vennootschapsrechtelijke functionaris.59 Deze 
terminologie komt voort uit de ipr-regelgeving en verschilt 
van die van het ondernemingsrecht. Toch is het belangrijk om 

53 A.C. van Schaick, Volmacht (Mon. BW nr.  B5), Deventer: Kluwer 
2011/13.

54 In dezelfde zin: Asser/Kortmann 3-III 2017/22.
55 Ik gebruik gemakshalve de term ‘omzetting’, maar het einde van de statu-

taire procuratie en de volmachtverlening zijn natuurlijk twee separate ge-
beurtenissen, die op twee verschillende momenten plaatsvinden (afhan-
kelijk van (het tijdstip van) de handelingen die Y verricht).

56 Vgl. HR 15  januari  1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2816, NJ 1999/574 
(Amrosan Establishment/Mickey Groen); HR 11 april 1997, ECLI:NL:
HR:1997:ZC2340, NJ 1997/583 (Rabobank/Niezink q.q.).

57 Art. 25 Hrgw 2007.
58 Vgl. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/56, met verdere verwijzin-

gen.
59 Zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIb 2019/161; Asser/Maeijer 

& Kroeze 2-I* 2021/332; Van Eck 2009, p. 59. Anders: H.L.E. Verhagen, 
Agency in private international law, Den Haag/Boston/Londen: Marti-
nus Nijhoff 1995, p. 173-174, zie echter tevens Asser/Kramer & Verha-
gen 10-III 2022/56.

te begrijpen wat hieronder precies wordt verstaan, omdat het 
begrip gezien kan worden als een grens tussen de gevolmach-
tigde procuratiehouder en de statutaire procuratiehouder ten 
aanzien van het ipr. Voor het ipr kennen we een definitie van 
‘functionaris’ in art. 10:117 onder b BW. Onder deze definitie 
wordt verstaan een persoon die, zonder orgaan te zijn, krach-
tens het op de corporatie toepasselijke recht en haar statuten 
of samenwerkingsovereenkomst bevoegd is deze te vertegen-
woordigen. Volgens de parlementaire geschiedenis valt een ge-
delegeerd commissaris of een statutaire procuratiehouder hier-
onder.60 Een gevolmachtigde procuratiehouder ontleent zijn 
of haar bevoegdheden niet aan de statuten en is daarom geen 
functionaris in de zin van Boek 10 BW.61 Volgens art. 10:119 
BW is het incorporatierecht van toepassing op de vertegen-
woordigingsbevoegdheid, interne aansprakelijkheid en externe 
aansprakelijkheid van de functionaris.

Het woord ‘functionaris’ komt in Boek 2 BW niet voor. Toch 
is het nuttig om te proberen het verschil in terminologie te 
overbruggen. De definitie in Boek 10 BW ziet op personen die 
geen lid zijn van een orgaan. Bij gebrek aan een beter aankno-
pingspunt62 kan mijns inziens ervan worden uitgegaan dat 
hiermee de organen in art.  2:78a/2:189a BW worden be-
doeld.63 Wel wordt gesproken over een ‘functie’ als het gaat 
over bestuurders en commissarissen.64 Een functionaris is vol-
gens het ipr dus een persoon die, zonder lid van een vennoot-
schapsrechtelijk orgaan te zijn, krachtens de statuten vertegen-
woordigingsbevoegd is. Het ondernemingsrecht kent de term 
‘functionaris’ niet. Hoewel de functionaris dus een zuiver in-
ternationaalprivaatrechtelijk begrip is, maakt dit voor de uit-
werking geen verschil. De statutaire procuratiehouder is voor 
ipr-begrippen een functionaris, waardoor het toepasselijke 
recht op de vertegenwoordiging door en de interne en externe 
aansprakelijkheid van de statutaire procuratiehouder dus wor-
den gevonden door toepassing van het incorporatierecht.

Ik merk nog op dat, hoewel de term ‘functionaris’ niet voor-
komt in het ondernemingsrecht, met de wettelijke definitie 
van een functionaris wel wordt aangesloten bij het toepas-
singsbereik van art. 2:8 BW: een functionaris valt hier namelijk 
wel onder,65 terwijl een gevolmachtigde hier niet onder valt. 
Overigens is dit onderscheid van geringe betekenis – ook de 
rechtsverhouding van volmacht tussen vennootschap en pro-
curatiehouder is immers onderworpen aan de redelijkheid en 
billijkheid op grond van art. 6:248 BW.66

60 Kamerstukken II 2009/10, 32137, nr. 3, p. 67.
61 P. Vlas, Rechtspersonen (Praktijkreeks IPR, deel 9), Apeldoorn/Antwer-

pen: Maklu 2017/297.
62 Vgl. over de definitie van ‘orgaan’ Asser/Kroeze 2-I 2021/186, met verde-

re verwijzingen.
63 Alhoewel we dan wel ervan uit moeten gaan dat de wetgever in de parle-

mentaire geschiedenis doelde op een gedelegeerde commissaris die niet 
daadwerkelijk lid van de RvC is, vgl. J.M. Blanco Fernández, De gedele-
geerd commissaris, Ondernemingsrecht 2015/82.

64 Zie bijv. art. 2:138/248 lid 4 en 2:129/239 lid 2 BW.
65 Vgl. Asser/Kroeze 2-I 2021/224.
66 Vgl. Asser/Sieburgh 6-III 2018/398 e.v.
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4.3 Toepasselijk recht gevolmachtigde procuratiehouder
De gevolmachtigde procuratiehouder is bevoegd op basis van 
een volmacht in de zin van titel 3.3 BW. Rechtspersonen zijn 
voor het vermogensrecht gelijk aan natuurlijke personen 
(art. 2:5 BW), waardoor zij dus ook een volmacht kunnen ver-
lenen. Het toepasselijke recht op volmachten wordt gevonden 
aan de hand van de verwijzingsregels voor het vertegenwoordi-
gingsrecht, voor Nederland te vinden in het Haags Vertegen-
woordigingsverdrag 1978 (hierna: HVV).67 Het HVV is niet 
van toepassing op organieke vertegenwoordiging, zijnde verte-
genwoordiging van een entiteit door een functionaris, orgaan 
of deelnemer, voor zover deze persoon in functie handelt en 
zijn of haar bevoegdheden ontleent aan de wet of de statuten 
van die entiteit (art. 3 onder b HVV). Dit om te voorkomen 
dat conflicten zouden kunnen ontstaan tussen het verdrag en 
andere ipr-regels met betrekking tot het ondernemingsrecht.68 
Organieke vertegenwoordiging houdt onder andere in verte-
genwoordiging door een functionaris.69 Vanwege de parlemen-
taire geschiedenis bij de voorganger van art.  10:117 onder b 
BW,70 zijnde de definitie van een functionaris in het Neder-
landse ipr, bestond in eerste instantie nog verwarring over de 
toepasselijkheid van het verdrag op de procuratiehouder. In 
die parlementaire geschiedenis stond namelijk dat onder de 
term ‘functionaris’ onder andere valt een vertegenwoordiger 
die zijn of haar bevoegdheid ontleent aan een individuele op-
dracht van een bevoegd orgaan of een bevoegde functionaris.71 
Een volmacht voldoet aan deze definitie, maar niet aan de defi-
nitie van de wettekst zelf: deze vereist namelijk dat de bevoegd-
heid bestaat op basis van het op de corporatie toepasselijke 
recht, de statuten of de samenwerkingsovereenkomst. Deze 
verwarring is later bij de invoering van art. 10:117 onder b BW 
gerectificeerd, door in de parlementaire geschiedenis te spre-
ken van een procuratiehouder die zijn bevoegdheid aan de sta-
tuten ontleent.72 De gevolmachtigde procuratiehouder is géén 
functionaris, waardoor dus geen belemmering bestaat voor 
toepassing van het HVV.73 Overigens ziet dit enkel op de ma-
teriële volmacht. Het toepasselijke recht op de formele geldig-
heid van de volmacht valt buiten het toepassingsgebied van 
het HVV en moet worden gevonden aan de hand van nationa-
le verwijzingsregels (art. 2 onder b HVV). Bij ons is die regel te 
vinden in art. 10:12 BW.74

4.4 Toepasselijk recht statutaire procuratiehouder
De statutaire procuratiehouder is de persoon, niet zijnde een 
bestuurder, die bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoor-

67 Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging 1978, 
Trb. 1992, 139.

68 Verhagen 1995, p. 171.
69 De (officiële) Engelse tekst spreekt van ‘officer’, hetgeen breder is dan en-

kel bestuurders en commissarissen, zoals ook blijkt uit de Nederlandse 
vertaling. Anders: Verhagen 1995, p. 172.

70 Art. 1 Wet conflictenrecht corporaties (Wet van 17 december 1997, Stb. 
1997, 699).

71 Kamerstukken II 1994/95, 24141, nr. 3, p. 15.
72 Kamerstukken II 2009/10, 32137, nr. 3, p. 67.
73 Vgl. Vlas 2017/300; Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/56.
74 Vgl. voorts HR 21  november  1952, ECLI:NL:HR:1952:297, NJ 

1953/574 m.nt. Ph.A.N. Houwing (Californische volmacht).

digen krachtens bevoegdheid verleend op grond van de statu-
ten. Dit valt binnen de definitie van een functionaris.75 We za-
gen al dat het HVV organieke vertegenwoordiging uitsluit van 
zijn toepassingsbereik. Om het toepasselijke recht op organie-
ke vertegenwoordiging te vinden, moeten we derhalve naar 
art. 10:119 onder c BW, hetgeen het incorporatierecht als toe-
passelijk recht aanwijst.

Het is interessant om nog terug te grijpen op de casus uit para-
graaf 3.3. Op het moment dat Y haar statutaire bevoegdheid 
verliest, is ze géén functionaris meer. Het is dan de vraag of, in 
de geschetste casus, art.  3 onder a HVV de vertegenwoordi-
ging door Y uitsluit. Ik zou willen aannemen van niet. Het ver-
drag spreekt van vertegenwoordigingshandelingen ‘by virtue 
of an authority conferred by law or by the constitutive docu-
ments of that entity’. Op het moment dat de statutaire grond-
slag voor Y’s bevoegdheid wegvalt, handelt ze per definitie niet 
meer op grond van de wet of statuten en is er geen reden om 
het HVV niet meer toe te passen.76 Aan het argument dat het 
HVV slechts bedoeld is voor de gevallen waar sprake is van (de 
schijn van) volmacht, en dus geen toepassing kan vinden op 
het moment dat gepretendeerd wordt als vennootschapsrech-
telijke functionaris te handelen omdat het incorporatierecht 
bepaalt op welke wijze statutair de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid kan worden beperkt en in hoeverre dit derdenwer-
king heeft,77 kan mijns inziens voorbij worden gegaan. Im-
mers, het is in het onderhavige geval niet de vraag in hoeverre 
de statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt. 
Het antwoord op de vraag of de gepretendeerde vertegen-
woordigingsbevoegdheid op grond van statutaire procuratie 
van Y bestaat, moet weliswaar worden gevonden aan de hand 
van het incorporatierecht op grond van art.  10:119 onder c 
BW, maar de conclusie daar zal zijn dat de statutaire procuratie 
niet bestaat, waarna conform art. 10:125 lid 1 BW het toepas-
selijke recht op de (onbevoegde) vertegenwoordiging zelf ge-
vonden moet worden aan de hand van het HVV.

4.5 Gevolgen analoge toepassing titel 3.3 BW
Op hoofdlijnen kan dus worden gezegd dat het vertegenwoor-
digingsrecht van toepassing is op de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid van de gevolmachtigde procuratiehouder en het in-
corporatierecht op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
de statutaire procuratiehouder. De vraag is echter of deze regel 
altijd een-op-een geldt, of dat er wellicht uitzonderingen (kun-
nen) bestaan. De vraag rijst hierbij bijvoorbeeld of mogelijk 
een andere verwijzingsregel dan het incorporatierecht van toe-
passing is voor zover het gaat om een analoge toepassing van 
een bepaling uit titel 3.3 BW. Dit zal afhangen van de uitleg 
van art. 3 onder a HVV. Indien de procuratiehouder niet han-

75 Vgl. par. 4.2.
76 In gelijke zin: Vlas 2017/300; Van Solinge, in: T&C Ondernemingsrecht, 

art. 10:119 BW, aant. 7c; Hof ’s-Hertogenbosch 4 november 1996, NIPR 
1997/97; Hof Arnhem-Leeuwarden 7  juli  2015, ECLI:NL:GHARL:
2015:4859, NJF 2015/441; Rb. Rotterdam 25  juli  2018, ECLI:NL:
RBROT:2018:7304, NIPR 2019/98.

77 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/57, met verdere verwijzingen.
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delt op grond van bevoegdheden toegekend door de wet of de 
statuten van de vennootschap wanneer titel 3.3 BW analoog 
wordt toegepast, is dit wellicht een mogelijkheid. Desondanks 
zou ik willen aannemen dat dit niet het geval is. Immers, er 
moet eerst sprake zijn van een vertegenwoordigingsvorm wil je 
aan analoge toepassing van titel 3.3 BW toekomen.78 Nu het 
uitgangspunt van de bevoegdheid de statutaire procuratie (en 
dus het incorporatierecht) is, wordt mijns inziens ook voor 
uitvloeiselen in de vorm van analoge toepassing van titel 3.3 
BW niet meer toegekomen aan toepassing van het HVV. Het 
doet namelijk nogal vreemd aan als de grondslag van de verte-
genwoordigingsbevoegdheid uitgesloten is van het HVV, maar 
vervolgens de nadere invulling daarvan met bepalingen van 
buiten de vertegenwoordigingsbevoegdheid wél binnen het 
toepassingsbereik van het HVV valt.79

5 Conclusie
De procuratiehouder is een onderbelichte figuur in het onder-
nemingsrecht. Mijns inziens onterecht, omdat met de juiste 
invulling van zijn of haar bevoegdheden en met oog voor de 
verschillende mogelijkheden omtrent de juridische kwalifica-
tie van zijn of haar rol een nuttige functie naast die van de be-
stuurder kan worden gecreëerd.

De statutaire procuratiehouder hoeft mijns inziens niet alge-
meen vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. De Nederlandse 
wet schrijft dit niet voor en de bepaling met deze strekking in 
de Vennootschapsrichtlijn lijkt zowel op redactioneel vlak als 
na interpretatie niet te doelen op andere personen dan leden 
van vennootschapsorganen, waaronder statutaire procuratie-
houders niet vallen. Daarbij is de ratio achter de algemene 
 vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals opgenomen in de Ven-
nootschapsrichtlijn verouderd en is de assumptie van het 
 vereiste van algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor 
statutaire procuratiehouders ook onlogisch, omdat dit gemak-
kelijk omzeild kan worden met een (notariële) volmacht.

Van een bevoegdheid ontleend aan de statuten is sprake op het 
moment dat de procuratiehouder benoemd is in de statuten 
of de bevoegdheden van de statutaire procuratie zijn uitge-
werkt in de statuten en een procuratiehouder slechts benoemd 
hoeft te worden. Wanneer de statuten slechts bepalen dat het 
bestuur een procuratiehouder mag benoemen en de bevoegd-
heden mag vormgeven zoals hem goeddunkt, kan mijns in-
ziens nog steeds worden overgegaan tot benoeming van een 
statutaire procuratiehouder, zulks afhankelijk van het benoe-
mingsbesluit. Wanneer in het besluit een beroep wordt gedaan 
op de statutaire grondslag, is sprake van benoeming van een 
statutaire procuratiehouder. Wanneer dit niet gebeurt, is een 
volmacht afgegeven. Het verdient overigens mijns inziens de 
voorkeur om de bevoegdheden van de procuratiehouder wel 
volledig uit te schrijven in de statuten, al dan niet gecombi-
neerd met meerdere klassen procuratiehouders en een kap-

78 Vgl. de redactie van art. 3:78 BW: ‘Wanneer iemand optreedt als vertegen-
woordiger uit anderen hoofde dan volmacht’.

79 You cannot make a silk purse out of a sow’s ear.

stokbepaling om eventuele uitbreiding bij bestuursbesluit mo-
gelijk te maken.

Op het moment dat de grondslag voor de statutaire procuratie 
wordt verwijderd uit de statuten terwijl de procuratiehouder 
nog in functie is, moet het besluit tot statutenwijziging voorts 
worden gezien als een besluit tot het beëindigen van de statu-
taire procuratie. Evenwel is het mogelijk dat dit per abuis 
 gebeurt, in welk geval mijns inziens de vervallen statutaire pro-
curatie mogelijk wordt omgezet in een volmacht door inschrij-
ving van de statuten in het handelsregister.80 Hiervoor zal ver-
eist zijn dat zowel de vennootschap als de procuratiehouder 
niet op de hoogte is van het wegvallen van de statutaire grond-
slag en het handelsregister (dientengevolge) niet wordt geüp-
datet. Afhankelijk van de invulling van de situatie kan worden 
aangenomen dat de volmacht pas wordt verleend op het mo-
ment dat de onbewust ontslagen procuratiehouder handelt 
namens de vennootschap en de vennootschap deze handeling 
stilzwijgend bekrachtigt.

Het begrip ‘functionaris’ kan worden gezien als de grens tus-
sen de kwalificatie als statutaire procuratiehouder en gevol-
machtigde procuratiehouder op het gebied van het ipr. Dit 
omdat met deze term de poort naar de uitsluiting van organie-
ke vertegenwoordiging in art. 3 onder b HVV wordt geopend. 
Dit betekent dat statutaire procuratiehouders door het HVV 
worden uitgesloten, terwijl gevolmachtigde procuratiehou-
ders hier wel onder vallen. Direct gevolg is dat het toepasselijke 
recht op gevolmachtigde procuratiehouders moet worden ge-
vonden aan de hand van de verwijzingsregels uit het HVV, ter-
wijl het toepasselijke recht op statutaire procuratiehouders 
moet worden gevonden aan de hand van het incorporatie-
recht.

Als gepretendeerd wordt op grond van een statutaire procura-
tie te handelen, moet worden aangenomen dat het HVV nog 
steeds toepassing kan vinden, daar het dan gaat om een verte-
genwoordigingsvraag die thans niet meer is uitgesloten van het 
HVV.

Analoge toepassing van titel 3.3 BW op de statutaire procura-
tiehouder heeft geen gevolgen voor het ipr: ook ten aanzien 
van de bevoegdheidsuitoefening op basis van analoge toepas-
sing moet het incorporatierecht worden toegepast.

Tot slot spreek ik de hoop uit dat de procuratiehouder de ko-
mende jaren weer wat meer aandacht krijgt in de literatuur en 
de praktijk: de figuur van de procuratie zou zich mijns inziens 
met een gedegen basis in wetenschap en praktijk kunnen ont-
wikkelen als volwaardig alternatief voor een extra bestuurder.

80 Of zuiverder: de vervallen statutaire procuratie wordt vervangen voor een 
verleende volmacht.
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