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Geachte mevrouw Hartmanova, 

� n k l l j k e Nota,;•1, 
Beroepsorganisatie 

U heeft mij verzocht om bij u aan te geven wat de vormvereisten zijn met betrekking tot het 
verlenen van een volmacht volgens de Nederlandse wetgeving. Hieronder treft u mijn 
antwoord aan. 

Volgens de vaste jurisprudentie van het Hoge Raad der Nederlanden (o.m„ HR 25 februari 
1987, NJ 1987, 657) kan een volmacht in beginsel vormvrij worden verleend, tenzij de wet 
anders bepaalt. De meest voorkomende uitzonderingen op de regel dat de volmacht vormvrij 
kan worden verleend, zijn de vestiging van een recht van hypotheek (artikel 3:260 lid 3 BW) 
en het aangaan van huwelijkse voorwaarden (artikel 1: 115 lid 2 BW). De Nederlandse wet 
kent geen algemene bepaling op grond waarvan het vormvoorschrift, dat geldt voor de 
rechtshandeling, ook voorgeschreven wordt voor de volmacht. 

Voor wat betreft de volgende handelingen geldt op dit moment in ieder geval dat de 
volmacht vormvrij kan worden verleend: 

- Wijziging van de oprichtingsakte en van de statuten;
- Oprichting van een vennootschap;
- Beslissing van het hoogste orgaan tot de liquidatie van de vennootschap;
- Beslissing tot de overdracht van aandelen, indien toestemming van het hoogste orgaan is 
vereist; en 
- Beslissing voor het toelaten van inbreng in natura of omtrent de mogelijkheid van de 
verrekening van de vordering in geld ten aanzien van de vennootschap met de vordering van
de vennootschap inzake de naleving van de stortingsverplichting van de aandeelhouder.

Met vriendelijke groet, 
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mr. W.J. Geselschap 
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