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Ondertekenen offerte toch daad dagelijks 
bestuur? 
De impact van het nieuwe WVV op het 
overheidsopdrachtenrecht 
Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State kan het ondertekenen van 
een offerte voor een overheidsopdracht niet als een daad van dagelijks bestuur 
worden beschouwd. 
 
Daar komt mogelijk verandering in.  
 
Bij arrest nr. 249.726 van 5 februari 2021 laat de Raad alvast ruimte voor 
discussie over het feit of het ondertekenen van een offerte – op grond van het 
nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) – onder een daad 
van dagelijks bestuur kan vallen. 
 
Het arrest werd geveld in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
en geeft dus enkel een prima-faciebeoordeling.  
 
De definitie van dagelijks bestuur in het WVV 

In artikel 7:121 WVV wordt voor het eerst een wettelijke definitie gegeven aan 
het dagelijks bestuur: 
 
“Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder 
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals 
de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze 
vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad 
van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.” 
 



In de memorie van toelichting bij bovenstaand artikel wordt verduidelijkt dat 
de vervulling van bovenstaande voorwaarden geval per geval moet worden 
beoordeeld. Daarbij komt ook naar voor dat de voorwaarden gering belang en 
urgentie niet cumulatief dienen te worden toegepast. 
 
“Deze bepaling herneemt artikel 525 W.Venn., maar bevat voortaan een 
definitie van dagelijks bestuur, die ten dele is geïnspireerd door de 
cassatierechtspraak, maar rekening houdt met de kritiek van de rechtsleer en 
de ruimere invulling die de praktijk aan dit begrip geeft. Vallen onder het begrip 
dagelijks bestuur, handelingen en  beslissingen  die  hetzij  niet  verder  reiken  
dan  de  behoeften  van  het  dagelijks  leven  van  de  vennootschap,  hetzij  een  
gering  belang  vertonen,  hetzij  een  spoedeisend karakter hebben. Anders dan 
in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie (26 februari 2009) moeten  
de  criteria  “gering  belang”  en  “urgentie”  dus  niet  cumulatief  worden  
toegepast.  Zodra  één  van  de  drie  hierboven  vermelde  criteria  vervuld  is,  
valt  de handeling of de beslissing onder het dagelijks bestuur. Er wordt daarbij 
geen onderscheid gemaakt naargelang van de aard van de handeling of de 
beslissing: zo kan de beslissing tot intekening op een overheidsopdracht of tot 
instelling van een annulatieberoep  voor  het  Grondwettelijk Hof of voor de 
Raad van State onder het dagelijks bestuur vallen.”  
 
Uit de memorie van toelichting volgt dat de ondertekening van een offerte 
voor een overheidsopdracht onder het dagelijks bestuur kan vallen. Dit moet 
per casus worden bestudeerd.  
 
De prima-faciebeoordeling van de Raad 

In arrest nr. 249.726 van 5 februari 2021 beoordeelt de Raad de impact van het 
nieuwe WVV op het overheidsopdrachtenrecht als volgt:  
 
“Het WVV bevat thans een definitie van wat onder het begrip “dagelijks 
bestuur” moet worden begrepen, die, zoals blijkt uit de memorie van 
toelichting, op het eerste gezicht niet volledig lijkt overeen te stemmen met de 
voorheen hieraan gegeven jurisprudentiële invulling van dat begrip. 
Het middel dat is gesteund op een niet meer volledig accurate jurisprudentiële 
invulling van het begrip “dagelijks bestuur” lijkt voor juridische betwisting 
vatbaar en leent zich aldus niet tot een toetsing in een procedure bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid. 
Pas ter terechtzitting, en dus laattijdig, gaat de verzoekende partij in op de niet 
overeenstemming van de litigieuze volmacht met het begrip zoals gedefinieerd 
in artikel 7:121 WVV. 
In de huidige stand van de procedure waarin, wegens de spoedeisendheid 
ervan, het onderzoek van het middel hoe dan ook dient te worden beperkt tot 
een prima-facieonderzoek, lijken de voorgaande vaststellingen te kunnen 
volstaan om het middel vooralsnog niet bij te vallen.” 
 
Deze recente uitspraak – ofschoon de Raad omwille van de spoedeisendheid 
vasthoudt aan de prima-faciebeoordeling en niet dieper ingaat op het middel – 
geeft toch reeds een aantal inzichten en wijst erop dat de Raad ruimte voor 
discussie ziet. Dit zal in de nabije toekomst mogelijks leiden tot een aanpassing 
van de vaste rechtspraak van de Raad op dit punt.  
 
Wordt hoogstwaarschijnlijk vervolgd… 
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