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Achtergrond van artikel 31 CV 1989

 Opgenomen in Hoofdstuk IV van de CV 1989
(Privaatrechtelijke rechtshandelingen)

 Regelt de gevolgen van onbevoegd verrichte
rechtshandelingen namens het Land, nl. zonder
voorafgaande machtiging in de begroting of zonder
inachtneming van de voorgeschreven wettelijke
procedure

 Huidig artikel 31 CV 1989 dateert van 26 augustus
1999

 Mede tot stand gekomen in het kader van uitvoering
Rapport Calidad; versterking van behoorlijk bestuur

 NB: is van privaatrechtelijke aard



Achtergrond van artikel 31 CV 1989

 Vorige artikel 31 had beperkte strekking: De
geldigheid van een privaatrechtelijke
rechtshandeling wordt met betrekking tot de
bevoegdheid van degene die optreedt namens het
Land, slechts aangetast, indien daarbij artikelen 22
(algemene bevoegdheid, 5-jaren duur, uitsluitende
bevoegdheid minister van Financiën t.a.v.
geldleningen), 28 (schenking), 29 (kwijtschelding)
of 30 (dading) van de CV 1989 niet in acht zijn
genomen.



Achtergrond van artikel 31 CV 1989

 Dus:

oBeperkte strekking: slechts van toepassing bij
niet-inachtneming artikelen 22, 28, 29 en 30 CV
1989 (geen relatie met begroting)

oSanctie wordt niet nadrukkelijk genoemd:
“geldigheid wordt aangetast”. Terugvallen op BW:
ongeoorloofde oorzaak (oud BW),
nietigheid/vernietigbaarheid van
rechtshandelingen (artikel 3.40 huidig BW)

oGeen aansprakelijkheid van onbevoegde actoren



Huidig artikel 31 CV 1989
 Doelstelling:
o Nadrukkelijk begrenzing bevoegdheid van ministers t.a.v.

privaatrechtelijke rechtshandelingen, in het bijzonder die met
financiële gevolgen voor het Land

o Regeling gevolgen van onbevoegd verrichte privaatrechtelijke
rechtshandelingen door middel van sancties:
i. Persoonlijke aansprakelijkheid van onbevoegde minister
ii. Nietigheid van de rechtshandeling bij niet-inachtneming

voorgeschreven wettelijke procedure of bij onbevoegdheid
iii. Vrijwaring van het Land van aansprakelijkheid of

verplichting tot nakoming

 Dus: Bescherming Land tegen onbevoegd verrichte
privaatrechtelijke rechtshandelingen (door ministers)



Huidig artikel 31 CV 1989

 Bevoegdheidsbegrenzing ministers (lid 1):
o Minister is uitsluitend bevoegd om op naam en rekening

van het Land kosten te maken, indien hij daartoe in de
begroting van het desbetreffende dienstjaar is gemachtigd

o Voor het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld in
de artikelen 22, 23, tweede lid, en 27 t/m 30 CV 1989 is
een minister slechts bevoegd, indien hij vooraf de
voorgeschreven machtiging heeft verkregen



Huidig artikel 31 CV 1989

 Persoonlijke aansprakelijkheid ministers (lid 2):
Rechtshandelingen door of namens een minister
verricht in de navolgende gevallen, verbinden slechts
die minister in persoon:
o Verricht in strijd met het eerste lid (geen machtiging

via begroting, vereiste machtiging niet vooraf
verkregen)

o Verricht in strijd met het eerste lid (algemeen
machtiging) of het derde lid (uitsluitende bevoegdheid
van de minister van Financiën tot het aangaan van
geldleningen) van artikel 22 van de CV 1989



Huidig artikel 31 CV 1989

 Sanctie voor onbevoegd verrichte rechtshandeling: Nietig is
iedere door de minister of diens gemachtigde namens het
Land verrichte rechtshandeling (lid 3):
o Met rechtsgevolgen op een gebied waarvoor de minister ingevolge de

Landsverordening instelling ministeries geen verantwoordelijkheid
draagt

o Als bedoeld in artikel V.14 van de Staatsregeling en 27 t/m 30 van de
CV 1989, indien niet voldaan is aan de daarin opgenomen
voorwaarden (in concreto: machtiging vooraf bij landsverordening)

o Die de verwachting wekt dat een rechtshandeling als bedoeld in artikel
V.14 van de Staatsregeling en 27 t/m 30 van de CV 1989 zal worden
verricht, nadat aan de daarin opgenomen voorwaarden is voldaan

NB: hier is sprake van absolute nietigheid



Huidig artikel 31 CV 1989

 Vrijwaring van het Land (lid 4): Het inroepen van
nietigheid als bedoeld in het derde lid geeft jegens
het Land geen aanspraak tot nakoming noch tot
schadevergoeding

 Vraag: wie roept de nietigheid in?
o Land: Desbetreffende minister

o Wederpartij

o Land: Minister van Financiën



Huidig artikel 31 CV 1989

 Vraag: wie roept de nietigheid in?
o Land: Desbetreffende minister

o Wederpartij

o Land: Minister van Financiën

 Uitgangspunt: wederpartij moet op de hoogte zijn
van de gebrekkige bevoegdheid en de
daaropvolgende nietigheid



Voorbeelden uit bestuur

 Oprichting tot 2 keer toe van de Stichting Fondo
Desaroyo Aruba (FDA): in 1999 en 2001

 Schenking aan voormalig personeel van Air Aruba
(eind 2000)

 Hele reeks aan machtigingsverordeningen (zie
paragraaf II.11 van de Index Wetgeving



Voorbeelden uit rechtspraak
 Uitbetaling in 2000 van achterstallige indexeringsbedragen aan

WEB-personeel door het Land in opdracht van minister die
daartoe niet gemachtigd was via zijn begroting. Hof: minister
heeft onrechtmatig gehandeld jegens Land en dus persoonlijk
aansprakelijk jegens haar o.g.v. artikel 31 CV 1989

 Uitspraak Gem. Hof van Justitie uit 2003: Personeelszaak: Land
kan zich niet onder alle omstandigheden beroepen op
onbevoegdheid minister wegens ontbreken van begroting: er
kunnen situaties zijn waarbij van de wederpartij niet verlangd
kan worden dat hij onderzoek doet naar de bevoegdheid van de
betrokken minister. Voorbeelden:
o Op grond van bijzondere omstandigheden had en behoefde de betrokkene

geen enkele twijfel te hebben aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de minister

o De uitkomst van het onderzoek zou niet hebben kunnen leiden tot de
vaststelling dat de minister niet bevoegd was



Dank u voor de aandacht


