
ZITTING 1957—1958 3 7 6 9 

Vaststelling van Boek 2 van hel nieuwe Burgerlijk 
Wetboek 

NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Nr. 11 

W U J U L I A N A , BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij In overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld 

als volgt: 
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2.1 

BOEK 2 

R E C H T S P E R S O N E N 

TITEL 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. 1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de 
waterschappen, veenschappen en veenpolders, alsmede alle 
lichamen aan wie krachtens de Grondwet verordenende be-
voegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid. 

2. Andere lichamen, aan wie een deel van de overheids-
taak is opgedragen, hebben slechts rechtspersoonlijkheid, indien 
dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt. 

Artikel 2. 1. Kerkgenootschappen, alsmede hun zelfstan-
dige onderdelen bezitten rechtspersoonlijkheid. 

2. Zij worden door hun eigen reglementen geregeerd, voor 
zover deze niet in strijd zijn met de wet. 

Artikel 3. 1. Naamloze vennootschappen en stichtingen 
bezitten rechtspersoonlijkheid. 

2. Andere vennootschappen alsmede verenigingen bezitten 
slechts rechtspersoonlijkheid, wanneer zij aan de daartoe door 
de wet gestelde eisen voldoen. 

Artikel 4. Een rechtspersoon staat, wat het vermogensrecht 
betreft met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het 
tegendeel voortvloeit. 

Artikel 4a. Op hetgeen krachtens het in dit boek bepaalde 
op een of meer wijzen moet worden bekend gemaakt kan tegen 
derden, die daarvan onkundig waren, geen beroep worden ge-
daan voordat deze bekendmakingen zijn geschied. 

Artikel 5. Tenzij anders is bepaald, is een bestuurder 
van een rechtspersoon bevoegd ter vervulling van de hem opge-
dragen taak alle rechtshandelingen te verrichten, die redelijker-
wijze tot verwezenlijking van het doel der rechtspersoon dien-
stig kunnen zijn. In naam van de rechtspersoon verricht, gelden 
zij als handelingen van de rechtspersoon. 

Artikel 5a. 1. Een rechtspersoon kan zich niet tegen een 
derde er op beroepen, dat een handeling van een orgaan, dat 
zijn bevoegdheden aan wet, statuten of reglementen ontleent, 
redelijkerwijze niet dienstig kan zijn tot verwezenlijking van 
het doel van de rechtspersoon, wanneer dit oordeel steunt op 
feiten die aan die derde niet bekend waren, noch bekend be-
hoorden te zijn. 

2. Evenmin kunnen beperkingen van de bevoegdheid van 
een orgaan, dat zijn bevoegdheid aan wet, statuten of regle-
menten ontleent, tegen een derde worden ingeroepen, tenzij 
die beperkingen op een door de wet voorgeschreven wijze zijn 
openbaar gemaakt, of aan de derde uit anderen hoofde bekend 
waren of bekend behoorden te zijn. Geheel ongebruikelijke 
beperkingen kunnen tegen een derde slechts worden ingeroe-
pen, wanneer deze daarmede bekend was. 

Artikel 7a. De volgende artikelen van deze titel gelden niet 
voor de rechtspersonen genoemd in artikel 2.1.1. 

Artikel 7b. Een rechtspersoon, haar leden of aandcelhou-
ders en zij die deel uitmaken van haar organen moeten zich 
jegens elkander gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en 
de billijkheid wordt gevorderd. 

Artikel 7c. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon 
gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen 
taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werk-
kring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen 
hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming 
aan hem niet te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in 
het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 

2.1 

Artikel 7d. Het vervallen van de deelneming van een of 
meer oprichters van een rechtspersoon heeft op zichzelf geen 
invloed op de rechtsgeldigheid van de deelneming der over-
blijvende oprichters. 

Artikel 8. 1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het ter 
algemene vergadering van een vereniging of naamloze ven-
nootschap uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 
vergadering een besluit is genomen, beslissend. Hetzelfde geldt 
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd 
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 
het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, 
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aan-
wezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 8a. 1. Een besluit van de algemene vergadering 
van een vereniging of van een naamloze vennootschap kan 
door een rechterlijk vonnis worden vernietigd: 

a. wegens strijd met de wettelijke bepalingen die de be-
voegdheid van de algemene vergadering en de wijze van 
totstandkoming van besluiten regelen; 

b. wegens strijd met de statuten; 
c. wegens strijd met de goede trouw. 
2. Op de in het eerste lid vermelde vernietigingsgronden 

kan ieder lid, aandeelhouder, bestuurder of andere belangheb-
bende een beroep doen, mits hij een redelijk belang heeft bij 
de naleving van de wettelijke of statutaire bepaling of van de 
goede trouw. 

3. In de gevallen van het eerste lid loopt de verjaringster-
mijn van één jaar, bedoeld in het eerste lid van artikel 3.2.17, 
vanaf de dag dat hetzij aan het besluit voldoende openbaar-
heid is gegeven, hetzij degene die de vernietiging vordert, het 
besluit kende of van het besluit verwittigd was. Indien ver-
nietiging van het besluit wordt gevorderd op grond van het 
ontbreken van de vereiste meerderheid ten gevolge van vernieti-
ging van een beslissend aantal stemmen, loopt de verjarings-
termijn vanaf de dag dat een beslissend aantal stemmen is 
vernietigd. 

4. Op de vernietiging van een stem zijn de bepalingen be-
treffende de vernietiging van rechtshandelingen toepasselijk, 
met uitzondering van artikel 3.2.3 en het vijfde lid van artikel 
3.2.10, en met dien verstande dat onbekwaamheid en gemis 
aan wil leiden tot vernietigbaarheid. Een stem is ook vernietig-
baar wegens een dwaling, indien het ontstaan of voortbestaan 
daarvan is toe te rekenen aan de rechtspersoon, of de meerder-
heid der vergadering bij het nemen van het besluit onder in-
vloed verkeerde van dezelfde dwaling als degeen die de stem 
uitbracht. 

5. Onverminderd het in de titel Rechtshandelingen be-
paalde kan een door de wijze van totstandkoming vernietig-
baar besluit worden bevestigd, doordat hetzelfde besluit op 
geldige wijze opnieuw wordt genomen, tenzij inmiddels door 
een daartoe bevoegde persoon in rechte een beroep is gedaan 
op de grond tot vernietiging. 

Artikel 9. 1. Een vordering tot vernietiging van een besluit 
van de algemene vergadering of tot vernietiging van een stem, 
moet tegen de rechtspersoon worden ingesteld bij de rechtbank 
van de woonplaats van de rechtspersoon. Indien het bestuur 
van de rechtspersoon de vordering instelt, wijst de rechtbank 
ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende iemand 
aan, die in naam van de rechtspersoon in het geding optreedt. 

2. Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak, waarbij 
een besluit is vernietigd, is voor een ieder bindend, onvermin-
derd de mogelijkheid van het instellen van derden-verzet of 
request-civiel; het laatste middel komt ieder lid of aandeel-
houder toe. 
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2,1 
Artikel 9a. De vorige drie artikelen zijn van overeenkom-

stige toepassing op besluiten, genomen door andere, uit twee 
of meer personen bestaande organen van een rechtspersoon. 

Artikel 10. Een rechtspersoon is verboden, wanneer haar 
doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of de 
goede zeden. 

Artikel 10a. 1. De oprichting van een verboden rechtsper-
soon is een nietige handeling. Tegen derden, die daarvan 
onkundig waren, kan geen beroep op het verboden karakter 
worden gedaan. Derden worden geacht het verboden karakter 
gekend te hebben, indien dit bleek uit statuten, die op de door 
de wet voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt, of uit de 
bekendmaking van een beschikking als bedoeld in het vol-
gende lid. 

2. De rechtbank binnen wier rechtsgebied de rechtspersoon 
haar woonplaats heeft, kan haar op vordering van het openbaar 
ministerie verboden verklaren. Wanneer de beschikking waarbij 
de verbodenverklaring is uitgesproken, in kracht van gewijsde 
is gegaan, is zij voor een ieder bindend. 

3. Op de vereffening is artikel 2.1.11 van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat bepalingen in de statuten 
of reglementen betreffende de bestemming van het batig slot 
buiten toepassing blijven. 

Artikel 10b. Een rechtspersoon, die na haar oprichting een 
verboden karakter heeft aangenomen, kan op vordering van 
het openbaar ministerie door de rechtbank binnen wier rechts-
gebied zij haar woonplaats heeft, worden verboden verklaard en 
ontbonden. De rechter stelt vast op welk tijdstip de rechts-
persoon een verboden karakter heeft aangenomen. 

Artikel 10c. Een rechtspersoon die in ernstige mate in strijd 
handelt met haar statuten, kan op vordering van het openbaar 
ministerie door de rechtbank, binnen wier rechtsgebied zij haar 
woonplaats heeft, worden ontbonden. 

Artikel lOd. De artikelen 2.1.10, 2.1.10a, 2.1.10/; en 
2.1.10c zijn van overeenkomstige toepassing op samenwerkings-
vormen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 10e. 1. Is een lichaam opgericht als een bepaald 
soort rechtspersoon, terwijl het niet onder de wettelijke om-
schrijving van die soort doch wel onder die van een ander 
soort rechtspersoon valt, dan is de oprichting niet uit dezen 
hoofde nietig, doch kan de rechtspersoon op vordering van het 
openbaar ministerie door de rechtbank, binnen wier rechtsgc-
bied zij haar woonplaats heeft, worden ontbonden. Hetzelfde 
geldt met betrekking tot een vereniging die niet is opgericht als 
een coöperatieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschap-
pij, doch wel onder de wettelijke omschrijving daarvan valt. 

2. Indien de rechtspersoon op deze grond door de recht-
bank wordt ontbonden, kan deze tevens bepalen, dat de ontbin-
ding eerst intreedt wanneer na een door haar te bepalen termijn 
de rechtspersoon niet in een andere rechtspersoon is omgezet 
krachtens het in het volgende artikel bepaalde, dan wel haar 
statuten niet in overeenstemming heeft gebracht met de voor 
haar in de wet gegeven omschrijving. 

Artikel lOf. 1. Indien het bestuur van een rechtspersoon de 
mogelijkheid aanwezig acht dat de rechtspersoon kan worden 
ontbonden op de grond vermeld in lid 1 van het voorgaande 
artikel, kan het aan de rechtbank machtiging verzoeken om de 
rechtspersoon binnen een door de rechtbank te bepalen termijn 
om te zetten in die rechtspersoon, aan wier wettelijke omschrij-
ving zij wel voldoet. Bij toewijzing van het verzoek is binnen 
de door de rechtbank bepaalde termijn, en in geval van om-
zetting ook daarna, op de aangevoerde grond ontbinding van 
de rechtspersoon niet mogelijk. 

2. Een omzetting krachtens dit of het voorgaande artikel 
moet geschieden volgens de bepalingen, voor de oprichting 
van de nieuw te vormen rechtspersoon gegeven. Zij doet de 

\ 2.1 

rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke rechtsper-
soon onder algemene titel op de nieuw gevormde overgaan. 

3. Gedurende tien jaren na de omzetting is een besluit tot 
ontbinding der rechtspersoon slechts geldig, wanneer de bestem-
ming van het batig saldo der vereffening door Onze Minister 
van Justitie is goedgekeurd. 

e 
Artikcl lOg. 1. Hangende een geding, waarin het uitspre-

ken van de ontbinding van een rechtspersoon verzocht of ge-
vorderd wordt, kan aan het bestuur van de rechtspersoon de 
bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen bij voor-
raad geheel of ten dele worden ontzegd. Zodanige beschikking 
kan te allen tijde worden gewijzigd of opgeheven. 

2. Is een rechtspersoon krachtens wettelijk voorschrift in 
een of meer openbare registers ingeschreven, dan wordt een 
beschikking als bedoeld in het vorige lid, door de zorg van de 
griffier in die registers ingeschreven. 

Artikel lOh. Wanneer een rechtspersoon wordt ontbonden 
in een geval in de statuten bepaald, verklaart de rechtbank, 
binnen wier rechtsgebied de rechtspersoon haar woonplaats 
heeft, op verzoek van het bestuur of van iedere belangheb-
bende, of op vordering van het openbaar ministerie, dat en op 
welk tijdstip zij is ontbonden. De rechterlijke beschikking is 
voor een ieder bindend. 

Artikel 11. 1. Een rechtspersoon blijft na haar ontbinding 
voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, 
moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. 

2. Bij een besluit waarbij een rechtspersoon wordt ont-
bonden, kunnen tevens de vereffenaars worden aangewezen. 
Zijn noch door een zodanig besluit, noch door of krachtens 
de statuten of reglementen van de rechtspersoon vereffenaars 
aangewezen, dan treedt het bestuur van de rechtspersoon als 
zodanig op. Tenzij de statuten anders bepalen, vinden de be-
palingen omtrent de vereffening van de nalatenschap en de 
benoeming, de schorsing, het ontslag, de bevoegdheden, de 
plichten, de aansprakelijkheid van en het toezicht op bestuur-
ders overeenkomstige toepassing op deze vereffenaars. 

3. Op verzoek van een of meer belanghebbenden of op 
vordering van het openbaar ministerie kan de rechtbank, door 
vereffenaars te benoemen, aan de taak van de in het vorige lid 
genoemde vereffenaars een einde maken op de grond dat dezen 
hun taak niet naar behoren verrichten of dat het aannemelijk is 
dat de schulden de baten overtreffen. 

4. Wordt door een rechterlijke uitspraak een rechtspersoon 
ontbonden, dan worden bij deze uitspraak tevens vereffenaars 
benoemd. ( 

5. Indien door de rechtbank vereffenaars zijn benoemd, zijn 
de bepalingen betreffende de vereffening van de nalatenschap 
van overeenkomstige toepassing. 

6. In geval van ontbinding door insolventie na faillietver-
klaring geschiedt de vereffening door de curator overeenkom-
stig de Faillissementswet. 

7. Voor zover de statuten of reglementen niet anders be-
palen, vervalt het batig slot van een ontbonden rechtspersoon 
aan de leden of vennoten of, indien de ontbonden rechtspersoon 
een stichting is, aan de Staat, die het zoveel mogelijk overeen-
komstig het doel van de stichting besteedt. 

8. Indien achteraf nog een schuldeiser opkomt of van het 
bestaan van een bate blijkt, kan de rechtbank op verzoek van 
een belanghebbende de vereffening heropenen, en zo nodig 
vereffenaars benoemen. De vereffenaars zijn bevoegd van de 
in het zevende lid bedoelde rechthebbenden het door ieder 
te veel ontvangene terug te vorderen. 

Artikel Ha. 1. Wordt een rechtspersoon die krachtens 
wettelijk voorschrift in een openbaar register is ingeschreven, 
krachtens een bepaling van haar statuten ontbonden, dan ver-
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zoeken de vereffenaars de houder van dat register de ontbinding 
in het register aan te tekenen. 

2. In kracht van gewijsde gegane uitspraken, inhoudende 
verbodenverklaring, ontbinding of machtiging tot omzetting 
van een rechtspersoon, of een verklaring als bedoeld in artikel 
2.1.10/1 worden door de zorg van de griffier in de Nederlandse 
Staatscourant openbaar gemaakt en, indien de rechtspersoon in 
een openbaar register is ingeschreven, tevens aldaar ingc-
schreven. 

Artikel 12. Twee of meer erkende verenigingen, of twee 
of meer naamloze vennootschappen kunnen tot een fusie be-
sluiten. Ieder van deze rechtspersonen moet daartoe een besluit 
nemen op dezelfde wijze als waarop zij tot ontbinding moet 
besluiten. Het besluit vermeldt op welke wijze de fusie zal 
worden uitgevoerd; indien hierbij de oprichting van een nieuwe 
rechtspersoon dan wel wijziging van de statuten van de rechts-
persoon, die in stand wordt gehouden, is voorzien, vermeldt 
het besluit tevens de statuten of de wijziging in de statuten. 
Voor de geldigheid van de fusie is een verklaring van Onze 
Minister van Justitie vereist, dat hem van bezwaren tegen 
de fusie, zoals die in de besluiten is omschreven, niet is ge-
bleken. De verklaring van de Minister kan slechts worden ge-
weigerd op de gronden waarop bij een statutenwijziging een 
verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd, of op de 
grond dat gevaar bestaat dat de schuldeisers van een der bij 
de fusie betrokken rechtspersonen door de fusie zullen worden 
benadeeld. 

2. Het verzoek van de betrokken rechtspersonen tot verkrij-
ging der ministeriële verklaring wordt in de Nederlandse Staats-
courant openbaar gemaakt. Gedurende drie maanden na deze 
publicatie kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen de 
fusie aan Onze Minister kenbaar maken. 

3. Na verlening van de ministeriële verklaring van geen be-
zwaar wordt van de fusie een notariële akte opgemaakt, die 
tezamen met de ministeriële verklaring wordt openbaar ge-
maakt in de Nederlandse Staatscourant. 

4. De fusie komt tot stand op de dag, waarop de notariële 
akte is verleden, tenzij in de akte een later tijdstip is bepaald. 
Door de totstandkoming van de fusie gaan, voor zover in die 
akte niet anders is bepaald, de rechten en verplichtingen van 
een ontbonden rechtspersoon onder algemene titel over op de 
nieuw gevormde rechtspersoon of op de rechtspersoon die in 
stand is gehouden. 

Artikel 13. 1. Is een rechtspersoon voor een bepaalde duur 
opgericht, en is de duur verstreken zonder dat tot vereffening 
is overgegaan, dan kan Onze Minister van Justitie op een 
daartoe strekkend verzoek deze duur verlengen. Het verzoek 
moet worden gedaan door diegenen, die daartoe gemachtigd 
zijn krachtens een besluit van hen die, ware de duur niet 
verstreken, tot het wijzigen van de statuten bevoegd zouden 
zijn geweest. 

2. De ministeriële beschikking heeft terugwerkende kracht 
tot het tijdstip waarop de duur volgens de akte van oprichting 
was geëindigd. 

3. De ministeriële beschikking wordt in de Nederlandse 
Staatscourant openbaar gemaakt. Is een rechtspersoon volgens 
wettelijk voorschrift in een of meer openbare registers inge-
schreven, dan wordt tevens aldaar opgave van de beschikking 
gedaan. 

TITEL 2 

Verenigingen 

AFDELING 1 

Verenigingen in het algemeen 

Artikel 1. Een vereniging ontstaat door een rechtshandeling 
waarbij partijen — de leden-oprichtcrs — besluiten een rechts-
persoon in het leven te roepen waarin zij, volgens regels en 
voor een doel door hen gesteld anders dan in een vennootschap 
willen samenwerken. 

Artikel 3. 1. Een vereniging kan worden erkend door een 
verklaring van Onze Minister van Justitie dat hem van bezwaren 
niet is gebleken. 

2. Ter verkrijging van die verklaring van geen bezwaar 
moeten een akte, inhoudende een daartoe strekkend besluit 
van de algemene vergadering en drie door het bestuur onder-
tekende exemplaren van de statuten van de vereniging, een en 
ander gesteld in de Nederlandse taal, aan Onze voornoemde 
Minister worden ingezonden. 

3. De verklaring van geen bezwaar mag alleen worden 
geweigerd op grond dat de vereniging verboden is; dat de akte 
of de statuten in strijd zijn met de goede zeden, de openbare 
orde of de wet; of dat het geven van een verklaring van geen 
bezwaar in strijd is met het algemeen belang. 

4. Bij weigering van de verklaring wordt de reden daarvan 
aan de inzender medegedeeld. 

Artikel 4. De verklaring van geen bezwaar wordt slechts 
afgegeven, indien de statuten bevatten: 

a. de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland 
waar zij haar zetel heeft; 

b. het doel van de vereniging; 
c. de duur waarvoor de vereniging wordt aangegaan; aan 

dit vereiste is ook voldaan, wanneer is bepaald dat de 
vereniging voor onbepaalde tijd is aangegaan; 

d. de verplichtingen, die de leden tegenover de vereniging 
hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen 
kunnen worden opgelegd; 

e. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering; 
ƒ. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; 
g. de bestemming van het batig slot van de vereniging in 

geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming 
zal worden vastgesteld. 

Artikel 5. 1. Nadat de verklaring van geen bezwaar is ver-
kregen, worden deze verklaring en de statuten der vereniging 
door de zorg van Onze Minister van Justitie in de Nederlandse 
Staatscourant bekend gemaakt. Bovendien zorgt de Minister 
voor de inschrijving van de vereniging in een openbaar register, 
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft, en voor de 
nederlegging van de statuten bij die Kamer. Gelijke bekend-
making, inschrijving en nederlegging geschieden in geval van 
wijziging der statuten. 

2. Alles wat betreft het register, het opbergen en bewaren 
der nedergelegde statuten, het ter inzage geven en het geven 
van afschriften of uittreksels, alsmede de voor een en andei 
te berekenen kosten, wordt bij algemene maatregel van bestuur 
geregeld. 

Artikel 7. 1. Een vereniging die niet een verklaring van 
geen bezwaar heeft verkregen kan geen registergoederen ver-
krijgen en niet door testamentaire beschikkingen wo. ien be-
voordeeld. 

5. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing op fusie van twee of meer andere rechtspersoonlijk-
heid bezittende vennootschappen, of twee of meer rechtsper-
soonlijkheid bezittende coöperatieve verenigingen of onderlinge 
waarborgmaatschappijen, in dier voege dat de ministeriële ver-
klaring van geen bezwaar slechts kan worden geweigerd indien 
gevaar bestaat dat de schuldeisers van een der bij de fusie be-
trokken rechtspersonen door de fusie zullen worden benadeeld. 
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2. Hij die in naam van een zodanige vereniging een rechrs-
handeling heeft verricht, is naast de vereniging hoofdelijk aan-
sp ra kei ijk. 

Artikel 8. Tenzij de statuten anders bepalen, beslist het 
bestuur over de toelating van een lid; bij niet-toelating kan de 
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Artikel 10. Het lidmaatschap van de vereniging is persoon-
lijk. 

Artikel 11. 1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van 

een vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer 
zij ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschie-

den in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wan-
neer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de 
statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook 
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij 
de statuten dit aan de algemene vergadering opdragen, 
geschiedt de opzegging door het bestuur; 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. 

2. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, 
geschiedt de ontzetting door het bestuur. De betrokkene 
wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave 
van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer 
krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering 
is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennis-
geving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. 
De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevat-
ten, doch de termijn kan niet op korter dan één maand worden 
gesteld. De uitspraak heeft voor partijen de kracht van een 
vaststelling door een derde ingevolge een vaststellingsovereen-
komst. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 
is het lid geschorst. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar 
eindigt, blijft, tenzij de statuten anders bepalen, desniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 12. 1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan op-
zegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde 
van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggings-
termijn van vier weken; In ieder geval kan het lidmaatschap 
worden beëindigd door opzegging tegen het eind van het boek-
jaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, 
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. 

2. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid be-
paalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toege-
laten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

3. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een 
besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, 
is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van 
zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen 
opzichte uitsluiten. Deze bevoegdheid kan in de statuten wor-
den uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke 
aard. 

Artikel 13. 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de 
algemene vergadering uit de leden benoemd. De statuten kun-
nen echter bepalen, dat bestuursleden ook buiten de leden 
kunnen worden benoemd. 

2. De wijze van benoeming kan in de statuten ook zo 
worden geregeld, dat afdelingen of groepen van afdelingen 

ieder een bestuurslid benoemen, ofwel dat de leden onmiddellijk 
of bij getrapte verkiezing de bestuursleden benoemen; in ieder 
geval moet elk lid hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk aan de 
stemming kunnen deelnemen. 

3. De statuten kunnen bepalen, dat een of meer der be-
stuursledcn, mits minder dan de helft, door andere personen 
dan de leden worden benoemd. 

4. Is in de statuten bepaald, dat een bestuurslid door de 
algemene vergadering moet worden benoemd uit een bindende 
voordracht, dan kan aan de voordracht het bindend karakter 
worden ontnomen door een met ten minste twee derden van 
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
vergadering. 

5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde 
tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft 
benoemd, worden ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot 
herstel van de dienstbetrekking tussen de vereniging en bestuur-
der kan door de rechter niet worden uitgesproken. 

6. Tenzij de statuten anders bepalen, bestaat het bestuur 
uit vijf personen, die uit hun midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

Artikel 14. 1. Behoudens het in het volgende artikel be-
paalde, hebben alle leden toegang tot de algemene vergadering 
en hebben daar ieder één stem. De statuten kunnen aan be-
paalde leden meer dan één stem toekennen. Tenzij de statuten 
anders bepalen, kan een lid zijn stem door een schriftelijk 
daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 

2. De statuten kunnen bepalen, dat een lid stemrecht mist 
over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedver-
wanten in rechte lijn betreffen. 

3. Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter 
en de secretaris van het bestuur of hun vervangers, als zodanig 
ook op bij de algemene vergadering. 

Artikel 15. De statuten kunnen bepalen: 
a. dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaar-

digden, die door en uit de leden worden gekozen. De 
wijze van verkiezing en het aantal van de afgevaardigden 
worden door de statuten geregeld. Het tweede lid van 
artikel 13 van deze afdeling is op de verkiezing der 
afgevaardigden van overeenkomstige toepassing; 

b. dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering aan 
een referendum zullen worden onderworpen. De statuten 
regelen de gevallen waarin, de tijd waarbinnen, en de 
wijze waarop het referendum zal worden gehouden. 
Hangende de uitslag van het referendum wordt de uit-
voering van het besluit opgeschort. 

Artikel 16. 1. Aan de algemene vergadering komen in de 
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 
statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze 
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van 
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering. 

Artikel 17. 1. Het bestuur roept de algemene vergadering 
bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het 
daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende der 
leden of van een zoveel geringer aantal als bij de statuten is 
bepaald, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken. Bestaat de vereniging uit afdelingen, of worden afge-
vaardigden voor de algemene vergadering voor een zekere tijd-
ruimte of voor onbepaalde tijd gekozen, dan komt een gelijke 
bevoegdheid als in de vorige zin is vermeld, toe aan ten minste 
een tiende van het aantal afdelingen of afgevaardigden, of aan 
een zoveel geringer aantal als bij de statuten is bepaald. 
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3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge-
volg wordt gegeven, kunnen, tenzij in de statuten de wijze van 
bijeenroeping der algemene vergadering voor dit geval anders 
is geregeld, de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bij-
cenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar 
de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. 

Artikel 18. 1. In de statuten van de vereniging kan geen 
verandering worden gebracht dan door een besluit van een 
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mede-
deling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voor-
gesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergade-
ring bedraagt ten minste zeven dagen. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge-
daan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering wordt gehouden. Bestaat de vereniging uit afde-
lingen of zijn afgevaardigden voor de algemene vergadering 
voor een zekere tijdruimte of voor onbepaalde tijd gekozen, 
dan moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de ver-
gadering ter kennis van de besturen dier afdelingen of van die 
afgevaardigden zijn gebracht. 

3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepas-
sing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met 
algemene stemmen wordt genomen. 

4. Het in dit artikel en de eerste twee leden van het volgende 
artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit tot ontbinding of tot duurverlenging. 

Artikel 19. 1. Tenzij de statuten anders bepalen, behoeft 
een besluit tot statutenwijziging ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen. 

2. Voor zover de bevoegdheid tot wijziging bij de statuten 
mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettemin mogelijk met al-
gemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden aan-
wezig of vertegenwoordigd zijn. 

3. Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot 
wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan 
slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke be-
perking. 

4. Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot 
wijziging van een of meer andere bepalingen uitsluit, kan 
slechts worden gewijzigd met algemene stemmen in een ver-
gadering. waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

5. Is de vereniging erkend, dan treedt het besluit niet in 
werking dan nadat Onze Minister van Justitie heeft verklaard, 
dat hem van bezwaren niet is gebleken. Ter verkrijging van 
deze verklaring moet een akte, houdende een verklaring van 
het bestuur, dat een besluit tot statutenwijziging is genomen en 
hoe deze wijziging luidt, in drievoud aan Onze voornoemde 
Minister worden ingezonden. 

6. De verklaring van geen bezwaar mag alleen worden 
geweigerd op grond dat door de wijziging de vereniging een 
verboden karakter zou verkrijgen; dat de wijziging of de wijze 
waarop zij is tot stand gekomen strijdt met de goede zeden, de 
openbare orde, de wet of een wettige bepaling der statuten; of 
dat het geven van een verklaring van geen bezwaar in strijd 
is met het algemeen belang. 

7. Bij weigering van de verklaring wordt de reden daarvan 
aan de inzender medegedeeld. 

Artikel 20. Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, 
is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en is 
het bevoegd in naam van de vereniging te handelen en in rechte 
op te treden. 

Artikel 20a. De vereniging kan, voor zover uit de statuten 
niet het tegendeel voortvloeit, in naam van de leden rechten 

bedingen en, voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is 
bepaald, in hun naam verplichtingen aangaan. Zij kan namens 
de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte 
optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadever-
goeding. 

Artikel 22. 1. Bij de statuten kan worden bepaald, dat het 
toezicht op het bestuur aan commissarissen zal worden op-
gedragen. Tenzij de statuten anders bepalen, bedraagt het 
aantal der commissarissen drie. 

2. Op de benoeming, de schorsing en het ontslag van com-
missarissen zijn de bepalingen van artikel 2.2.1.13 betreffende 
de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden 
van toepassing. 

3. Het bestuur is verplicht aan commissarissen alle door 
hen gewenste inlichtingen te verschaffen, hun desgewenst de 
kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en be-
scheiden der vereniging te geven. 

4. Commissarissen zijn bevoegd zich op kosten van de 
vereniging door een deskundige te doen bijstaan. 

5. Tenzij de statuten anders bepalen, zijn commissarissen 
bevoegd te allen tijde een algemene vergadering bijeen te 
roepen of een bestuurder te schorsen. De schorsing kan te 
allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. 

6. Commissarissen zijn op gelijke wijze als bestuurders voor 
hun tekortkomingen aansprakelijk. 

Artikel 23. 1. Het bestuur brengt op een algemene vergade-
ring binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaar-
verslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn van zes maanden 
kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van 
het bestuur vorderen. 

2. Is volgens de statuten het toezicht op het bestuur opge-
dragen aan commissarissen, dan onderzoeken zij de rekening 
en verantwoording en brengen zij tegelijk met de overlegging 
daarvan verslag van hun bevindingen aan de algemene ver-
gadering uit. 

3. Is in de statuten het toezicht op het bestuur van de ver-
eniging niet aan commissarissen opgedragen noch op andere 
wijze geregeld, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks 
een commissie van twee of drie leden, die geen deel mogen 
uitmaken van hc! bestuur. De commissie onderzoekt de reke-
ning en verantwoording van het bestuur en brengt aan de alge-
mene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoor-
ding bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commis-
sie van onderzoek zich, evenals commissarissen, door een 
deskundige doen bijstaan. Het bestuur heeft tegenover de com-
missie ten behoeve van haar onderzoek dezelfde verplichtingen 
als het volgens het derde lid van het vorige artikel tegenover 
de commissarissen heeft. 

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de alge-
mene vergadering worden herroepen, doch slechts door de be-
noeming van een andere commissie. 

Artikel 24. Tenzij de statuten anders bepalen, valt het boek-
jaar van de vereniging samen met het kalenderjaar. 

Artikel 25. 1. De vereniging wordt ontbonden: 
a. in de gevallen in de statuten bepaald; 
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene 

vergadering; 
c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is 

verklaard, of door de opheffing van het faillissement 
wegens de toestand van de boedel; 

d. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 
e. door het geheel ontbreken van leden. 
2. Van de ontbinding van een vereniging geschiedt inschrij-

ving in het register; in de gevallen onder a en b door hen die 
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met de vereffening zijn belast, in de gevallen onder c door de 
curator in het faillissement, in het geval onder d door de grif-
fier bij het gerecht dat de ontbinding uitspreekt, in het geval 
onder e door de laatste bestuursleden of door de vereffenaars. 
Bovendien wordt de ontbinding in de onder h en c genoemde 
gevallen in de Nederlandse Staatscourant aangekondigd. Zo-
lang een en ander niet is geschied, werkt de ontbinding niet ten 
nadele van derden te goeder trouw. 

3. Wordt een vereniging door het geheel ontbreken van 
leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden 
of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank 
vereffenaars benoemd. 

Artikel 26. 1. Van de bepalingen van deze titel kan slechts 
worden afgeweken, indien en voor zover dit uit de wet blijkt. 

2. Voorzover van de bepalingen van deze titel in de statuten 
kan worden afgeweken, kan deze afwijking alleen geschieden 
bij op schrift gestelde statuten. 

AFDELING 2 
Bijzondere bepalingen voor coöperatieve verenigingen 

en onderlinge waarborgmaatschappijen 
Artikel 1. 1. Coöperatieve verenigingen en onderlinge waar-

borgmaatschappijen zijn onderworpen aan de volgende bij-
zondere bepalingen, alsmede aan de algemene voorschriften 
van de vorige afdeling, voor zover daarvan niet door de bij-
zondere bepalingen wordt afgeweken. 

2. Onder coöperatieve verenigingen worden verstaan ver-
enigingen, die zich anders dan bijkomstig ten doel stellen in 
bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door 
met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat de ver-
eniging te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 

3. Onder onderlinge waarborgmaatschappijen worden ver-
staan verenigingen, die zich anders dan bijkomstig ten doel 
stellen met en ten behoeve van haar leden verzekeringsover-
eenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf, dat de ver-
eniging te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 

Artikel 2. 1. Coöperatieve verenigingen en onderlinge 
waarborgmaatschappijen worden opgericht bij een notariële 
akte, die behalve het besluit tot oprichting de statuten van de 
vereniging bevat. De coöperatieve vereniging of onderlinge 
waarborgmaatschappij is rechtspersoon, indien de akte van 
oprichting notarieel is verleden, de statuten het door haar uit 
te oefenen bedrijf vermelden en in haar naam het woord 
„coöperatief", onderscheidenlijk het woord „wederkerig" of 
„onderling" voorkomt. 

2. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt niet eer-
der in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opge-
maakt. 

Artikel 3. De notaris, ten overstaan van wie de akte is 
verleden, draagt zorg dat behalve hetgeen in het vorige artikel 
is bepaald, de statuten ook bevatten hetgeen in de artikelen 
2.2.1.4 en 2.2.2.8 onder a is genoemd. Bij verzuim is hij per-
soonlijk jegens hen die daardoor schade hebben geleden, aan-
sprakelijk. 

Artikel 4. 1. Zij die bij de ontbinding leden waren, of min-
der dan een jaar te voren hebben opgehouden leden te zijn, 
zijn tegenover de vereffenaars naar de in de statuten aange-
geven maatstaf voor een tekort aansprakelijk; wordt een coö-
peratieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij ont-
bonden door haar insolventie nadat zij in staat van faillisse-
ment is verklaard, dan wordt de termijn van een jaar niet van 
de dag der ontbinding, maar van de dag der faillietverklaring 
gerekend. De statuten kunnen een langere termijn dan een jaar 
vaststellen. 

2. Bevatten de statuten niet een maatstaf voor ieders aan-
sprakelijkheid, dan zijn allen voor gelijke delen aansprakelijk. 

3. Kan op een of meer van de leden of oud-leden het be-
drag van zijn pandeel in het tekort niet worden verhaald, dan 
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zijn voor het ontbrekende de overige leden en oud-leden, ieder 
naar evenredigheid van zijn aandeel, aansprakelijk. Deze aan-
sprakclijkheid bestaat ook, indien de vereffenaars met mach-
tiging van hem, die door de wet met het toezicht op de ver-
effening is belast, afzien van verhaal op een of meer leden of 
oud-leden, op grond dat door de uitoefening van het verhaals-
recht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen. 

4. De aansprakelijke leden en oud-leden zijn gehouden tot 
onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd tekort, 
vermeerderd met 50 ten honderd, of zoveel minder als de ver-
effenaars voldoende achten, tot voorlopige dekking van een 
nadere omslag voor de kosten van invordering en van het aan-
deel van hen, die in gebreke mochten blijven aan hun verplich-
ting te voldoen. 

Artikel 5. 1. Een coöperatieve vereniging of een onder-
linge waarborgmaatschappij kan in afwijking van het in het 
vorige artikel bepaalde in haar statuten iedere verplichting van 
haar leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen, uit-
sluiten of tot een maximum beperken. In het eerste geval 
moet zij aan het slot van haar naam de letters U.A. (uit-
sluiting van aansprakelijkheid) plaatsen, in het tweede geval 
de letters B.A. (beperkte aansprakelijkheid), in alle andere 
gevallen de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid). 

2. De genoemde verenigingen zijn, behoudens in telegram-
men en reclames, verplicht haar naam volledig te voeren. Bij 
niet-naleving van dit voorschrift zijn de betrokken bestuurs-
leden verplicht aan derden de daardoor geleden schade te ver-
goeden. 

i 
Artikel 6. 1. De bestuurders zijn verplicht de akte van 

oprichting en iedere akte van wijziging van de statuten der 
vereniging in de Nederlandse Staatscourant bekend te maken. 
Indien het betreft de akte van oprichting wordt een volledig 
afschrift van de akte, door de notaris voor wie zij verleden is, 
voor afschrift getekend, bij de Nederlandse Staatscourant in-
gezonden. Betreft het een akte van wijziging van de statuten 
dan kan, indien van de algemene vergadering een notarieel 
proces-verbaal is opgemaakt, in plaats van de akte een nota-
rieel uittreksel, dat de wijziging bevat, worden ingezonden en 
bekend gemaakt. 

2. Voordat de bekendmaking van de akte van oprichting als 
bedoeld in lid 1, en de door de Handelsregisterwet gevorderde 
inschrijving van de onderneming der vereniging hebben plaats 
gehad, zijn naast de vereniging de bestuurders hoofdelijk voor 
hun rechtshandelingen, in naam van de vereniging verricht, 
aansprakelijk. 

3. Het bestuur van de vereniging is verplicht ten kantore 
van het handelsregister neer te leggen: 

a. de statuten van de vereniging en een door het bestuur 
gewaarmerkt afschrift van de eerste ledenlijst. Deze 
nederlegging geschiedt tegelijk met de eerste inschrijving 
in het handelsregister. Binnen een maand na het einde 
van ieder boekjaar wordt door het bestuur een schrifte-
lijke opgaaf van de wijzigingen, die de ledenlijst in de 
loop van het boekjaar heeft ondergaan, aan de ten 
kantore van het handelsregister neergelegde lijst toege-
voegd, of wordt, indien de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst neergelegd; 

b. de jaarlijkse rekening en verantwoording. Deze neder-
legging geschiedt binnen een maand na de goedkeuring 
van de jaarlijkse rekening en verantwoording. 

4. De verplichting tot nederlegging van een afschrift van de 
ledenlijst en de daarin opgetreden wijzigingen bestaat niet voor 
het bestuur van een onderlinge waarborgmaatschappij, en 
evenmin voor het bestuur van een coöperatieve vereniging wier 
leden volgens de statuten niet gehouden zijn in een tekort van 
de vereniging bij te dragen. 

Artikel 7. Coöperatieve verenigingen en onderlinge waar-
borgmaatschappijen zijn niet bevoegd door een verenigings-
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besluit wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van 
haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen, tenzij 
zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke 
wijze hebben voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, re-
glementen, algemene voorwaarden of dergelijke, is daartoe niet 
voldoende. 

Artikel 8. Voor een coöperatieve vereniging gelden voorts 
de volgende bepalingen: 

a. De statuten bevatten de naam van de vereniging. De 
naam moet bevatten een aanduiding van de aard der 
werkzaamheden van de vereniging, het woord ,,coöpe-
ratief" en aan het slot de letters W.A., B.A. of U.A. 

b. Bij de statuten kunnen in overeenstemming met het doel 
en de strekking van de vereniging voorwaarden worden 
gesteld, waaraan een lid moet voldoen, wil hij tot op-
zegging bevoegd zijn. Deze voorwaarden kunnen niet 
zodanig zijn, dat zij een uittreden onmogelijk of uiterst 
bezwaarlijk maken. 

Artikel 8a. Voor een coöperatieve vereniging, die in haar 
statuten niet iedere verplichting van haar leden of oud-leden 
om in een tekort bij te dragen heeft uitgesloten, gelden boven-
dien de volgende bepalingen: 

a. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Aan 
de aanvrager wordt eveneens schriftelijk bericht, dat hij 
als lid is toegelaten of geweigerd. Wanneer hij is toege-
laten, wordt hem tevens medegedeeld onder welk 
nummer hij als lid in de boeken der vereniging is in-
geschreven. Niettemin behoeft, ten bewijze van de ver-
krijging van het lidmaatschap, van een schriftelijke 
aanvrage en een schriftelijk bericht als hiervoor bedoeld, 
niet te blijken. 

b. De geschriften, waarbij het lidmaatschap wordt aan-
gevraagd, worden gedurende ten minste twintig jaren 
door het bestuur bewaard. Echter behoeven de hier-
bedoelde geschriften niet te worden bewaard voor zover 
het betreft diegenen, van wie het lidmaatschap kan 
blijken uit een door hen ondertekende, gedagtekende 
verklaring in de boeken van de vereniging. 

c. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschie-
den, hetzij bij een afzonderlijk geschrift, hetzii door een 
door het lid ondertekende, gedagtekende verklaring in 
de boeken van de vereniging. Het lid dat de opzegging 
doet, ontvangt daarvan een schriftelijke erkenning van 
het bestuur. Wordt de schriftelijke erkenning niet binnen 
veertien dagen gegeven, dan is het lid bevoegd de op-
zegeing op kosten van de vereniging bij deurwaarders-
exploot te herhalen. 

Artikel 9. Voor een onderlinge waarborgmaatschappij gel-
den voorts de volgende bepalingen: 

a. De statuten bevatten de naam van de vereniging. De 
naam moet bevatten een aanduiding van de aard der 
werkzaamheden van de vereniging, het woord „weder-
kcri>" of „onderling", en aan het slot de letters W.A., 
B.A. of U.A. 

b. Zij die als verzekeringnemer bij een onderlinge waar-
borgmaatschappij een overeenkomst van verzekering 
lopende hebben, zijn van rechtswege lid van de ver-
eniging. Bij de onderlinge waarborgmaatschappij, die 
in haar statuten iedere verplichting van leden of oud-
leden om in tekorten bij te dragen heeft uitgesloten, 
kan in de verzekeringsovereenkomst van deze bepaling 
worden afgeweken. 

c-. Het lidmaatschap dat uit een verzekeringsovereenkomst 
ontstaat, duurt voort totdat alle door het lid met de 
verenigingen gesloten verzekeringsovereenkomsten zijn 
geëindigd. Bij overdracht of overgang van de rechten en 
verplichtingen uit zodanige overeenkomst gaat het lid-
maatschap, voor zover uit die overeenkomst voortvloei-

ende, op de nieuwe verkrijger of de nieuwe verkrijgers 
over, een en ander behoudens afwijkende bepalingen in 
de statuten. 

Artikel 10. 1. Het is aan een persoon die geen coöperatieve 
vereniging of een onderlinge waarborgmaatschappij is, verbo-
den zaken te doen met gebruik van de aanduiding „coöpera-
tief", „onderling" of „wederkerig". 

2. Ingeval van overtreding van dit verbod kan iedere coö-
peratieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij vor-
deren, dat de overtreder zich op straffe van een door de rech-
ter te bepalen dwangsom onthoudt het gewraakte woord bij 
het doen van zaken te gebruiken. 
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TITEL 3 

Naamloze vennootschappen 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. 1. De naamloze vennootschap is de rechtsper-
soonlijkheid bezittende vennootschap met een in aandelen 
verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten 
voor een of meer overdraagbare aandelen deelneemt. De ven-
noten (aandeelhouders) zijn niet persoonlijk aansprakelijk 
voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en 
niet gehouden boven het bedrag van hun storting op de aan-
delen in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. 

2. Voor de oprichting van een naamloze vennootschap zijn 
op straffe van nietigheid vereist een meerzijdige rechtshande-
ling bij notariële akte, waarbij de oprichters tevens in het kapi-
taal deelnemen, en een verklaring van Onze Minister van 
Justitie dat hem van geen bezwaren is gebleken. 

Artikel 3. De akte van oprichting van een naamloze ven-
nootschap wordt verleden in de Nederlandse taal. Een vol-
macht tot medewerking aan die akte moet schriftelijk zijn 
verleend. 

Artikel 4. 1. De akte van oprichting moet de statuten van 
de naamloze vennootschap bevatten. De statuten bevatten de 
naam, de zetel en het doel van de vennootschap. 

2. De naam vangt aan of eindigt met de woorden Naam-
loze Vennootschap, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot 
„N.V.". 

3. De zetel moet zijn gelegen in Nederland. 
Artikel 5. De statuten vermelden het bedrag van het maat-

schappelijk kapitaal en het aantal en het bedrag van de aan-
delen. De akte van oprichting vermeldt bovendien het aantal 
aandelen waarvoor door ieder van de oprichters in de vennoot-
schap wordt deelgenomen. 

Artikel 6. 1. Ter verkrijging van een verklaring van Onze 
Minister van Justitie dat hem van geen bezwaren is gebleken, 
moet de akte van oprichting of een ontwerp daarvan aan de 
Minister worden ingezonden. 

2. De verklaring mag alleen worden geweigerd op grond 
dat de vennootschap verboden is of dat er ernstig gevaar bestaat 
dat de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde 
doeleinden: dat de akte in strijd is met de goede zeden, de 
openbare orde, de wet of de aan de wet ten grondslag liggende 
beginselen; of dat niet blijkt dat de oprichters tezamen voor ten 
minste een vijfde gedeelte in het maatschappelijk kapitaal deel-
nemen. 

3. Bij weigering van de verklaring wordt de reden daarvan 
aan de inzender medegedeeld. 

Artikel 7. 1. De bestuurders zijn verplicht de akte van 
oprichting en de in het voorgaande artikel bedoelde verklaring 
openbaar te maken door middel van de Nederlandse Staats-
courant. Te dien einde wordt een volledig afschrift van de 
akte, door de notaris, voor wie de akte verleden is, voor af-
schrift getekend, met een afschrift van de verklaring bij de 
Nederlandse Staatscourant ingezonden. 

2. Voordat de bij het voorgaande lid bedoelde bekend-
making en de door de Handelsregisterwet gevorderde inschrij-
ving van de onderneming der vennootschap hebben plaats gehad 
of voordat ten minste tien ten honderd op elk bij de oprichting 
geplaatst aandeel is gestort, zijn naast de naamloze vennoot-
schap de bestuurders hoofdelijk voor hun rechtshandelingen, 
in naam van de vennootschap verricht, aansprakelijk. 

Artikel 7a. Onverminderd het in artikel 2.1.1 On bepaalde, 
heeft na de in het vorige artikel bedoelde bekendmaking en 

inschrijving de nietigheid der oprichting van een naamloze 
vennootschap slechts ten gevolge, dat de rechtbank binnen 
wier rechtsgebied de vennootschap haar woonplaats heeft, de 
naamloze vennootschap kan ontbinden op vordering van het 
openbaar ministerie. 

Artikel 8. 1. Een vennootschap die rechtspersoonlijkheid 
bezit, kan door een besluit van de vennoten in een naamloze 
vennootschap worden omgezet, wanneer aan de navolgende 
voorwaarden is voldaan: 

a. van het besluit van omzetting moet een notariële akte 
zijn opgemaakt, die tevens de statuten van de naamloze 
vennootschap bevat; 

b. de statuten van de naamloze vennootschap moeten aan 
alle door de wet gestelde eisen voldoen; 

c. het vermogen van de vennootschap en zijn bestanddelen 
moeten in de akte zijn aangegeven; 

d. op de akte van omzetting of een ontwerp daarvan moet 
de verklaring van Onze Minister van Justitie zijn ver-
kregen, dat hem van bezwaren tegen de omzetting niet 
is gebleken. 

2. Op de omzetting is het in de artikelen 2.3.1.6., 2.3.1.7 
en 2.3.1.7<3 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

3. Zijn vennoten voor schulden van de vennootschap per-
soonlijk aansprakelijk, dan duurt na de omzetting deze per-
soonlijke aansprakelijkheid voort voor schulden, die vóór de 
omzetting zijn ontstaan. 

Artikel 10. Indien bij de statuten een bepaalde tijd niet is 
vastgesteld, is de vennootschap voor onbepaalde tijd aangegaan. 

Artikel 10a. De rechtbank, binnen wier rechtsgebied de 
naamloze vennootschap haar woonplaats heeft, kan haar op 
vordering van het openbaar ministerie ontbinden, wanneer het 
doel van de vennootschap, door een gebrek aan baten, niet 
kan worden bereikt. 

Artikel 11. 1. Uit alle geschriften, gedrukte stukken en 
aankondigingen, waarin de naamloze vennootschap partij is of 
die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en 
reclames, moeten de volledige naam van de vennootschap voI-
gens de statuten en de gemeente waarin haar onderneming 
volgens het handelsregister is gevestigd, duidelijk blijken. 

2. Indien melding wordt gemaakt van het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap, moet daarbij tevens worden ver-
meld welk bedrag is geplaatst, en hoeveel van het geplaatste 
bedrag is gestort. 

Artikel 12. Van de bepalingen van deze titel kan slechts 
worden afgeweken, indien en voor zover dit uit de wet blijkt. 

Artikel 13. Wanneer in deze titel het kantoor van het 
handelsregister wordt vermeld, wordt onder het handelsregister 
verstaan het register van de plaats, waar de onderneming van 
de vennootschap volgens het handelsregister is gevestigd. 

Artikel 14. Wanneer in de statuten wordt gesproken van 
de houders van zoveel aandelen als tezamen een zeker gedeelte 
van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uitmaken, 
wordt, tenzij het tegendeel uit de statuten blijkt, onder kapitaal 
verstaan het geplaatste gedeelte van het maatschappelijk 
kapitaal. 

AFDELING 2 

De aandelen 
Artikel 1. 1. Aandelen zijn de gedeelten, waarin het maat-

schappelijk kapitaal bij de statuten is verdeeld. 
2. Onderaandelen zijn de onderdelen, waarin de aandelen 

krachtens de statuten zijn of kunnen worden gesplitst. 
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3. De bepalingen van deze afdeling over aandelen en aan-
deelhouders vinden overeenkomstige toepassing op onderaan-
delen en houders van onderaandelen voor zover uit die be-
palingen niet anders blijkt. 

Artikel 2. 1. Een aandeelhouder kan niet worden ontheven 
van de verplichting tot volledige storting van het bedrag van 
zijn aandeel, behoudens het bepaalde in artikel 2.3.3.8. 

2. Het is echter geoorloofd aan hen, die zich in hun beroep 
belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, 
bij overeenkomst toe te staan voor de door hen genomen aan-
delen minder dan het volle bedrag te betalen, mits ten minste 
vier en negentig ten honderd van het volle bedrag wordt be-
taald in Nederlands wettig betaalmiddel. 

3. Ten aanzien van de verplichting tot storting op een aan-
deel kan de aandeelhouder zich niet op schuldverrekening be-
roepen. 

Artikel 3. Aan een aandeelhouder kan niet, zelfs niet door 
wijziging van de statuten tegen zijn wil enige verplichting 
boven de in het vorige artikel bedoelde storting worden op-
gelegd. 

Artikel 4. 1. De bewijzen van aandeel worden op naam of 
aan toonder gesteld. 

2. Bewijzen van aandeel aan toonder mogen niet aan de 
aandeelhouders worden afgegeven dan tegen storting van ten 
minste het volle bedrag van die aandelen, behoudens de be-
paling van het tweede lid van artikel 2.3.2.2. 

Artikel 5. Tegenover de latere verkrijger te goeder trouw 
staat aan de naamloze vennootschap niet het bewijs open, dat 
een aandeel aan toonder niet is volgestort, of dat op een aan-
deel op naam niet is gestort hetgeen een vanwege de vennoot-
schap op het aandeelbewijs gestelde verklaring als storting 
vermeldt. 

Artikel 6. In geval van faillissement van de naamloze ven-
nootschap is de curator bevoegd alle nog niet gedane stor-
tingen op de aandelen uit te schrijven en te innen, onver-
schilüg wat bij de statuten daaromtrent is bepaald. 

Artikel 7. 1. Zolang het volle bedrag van de geplaatste 
aandelen niet is gestort, wordt door het bestuur een register 
gehouden, waarin de namen van alle houders van niet vol-
gestorte aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het 
op ieder aandeel gestort bedrag. 

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt 
mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid 
voor nog niet gedane stortingen. 

3. Dit register wordt door het bestuur ten kantore van de 
vennootschap ter inzage voor een ieder nedergelegd. Afschrift 
of uittreksel wordt verstrekt tegen kostprijs. 

Artikel 8. 1. De levering van aandelen op naam geschiedt 
hetzij door de betekening van een akte van levering aan de 
vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der leve-
ring door de vennootschap. 

2. Indien voor het te leveren aandeel een aandeelbewijs is 
afgegeven en de statuten een regeling inhouden omtrent de 
vervanging van verloren, ontvreemde of vernietigde aandeel-
bewijzen door nieuwe, kan bij de statuten worden bepaald, dat 
levering door betekening slechts kan geschieden wanneer daar-
bij tevens het aandeelbewijs bij de vennootschap wordt inge-
leverd. In dat geval wordt ten bewijze van de levering door de 
vennootschap een desbetreffende aantekening op dat stuk ge-
steld of wordt dat stuk vervangen door een nieuw aandeelbewijs, 
luidende ten name van de verkrijger. 

3. Indien een aandeelbewijs is afgegeven, kan de erkenning 
slechts geschieden hetzij door een desbetreffende aantekening 
op dat stuk hetzij door dat stuk te vervangen door een nieuw 
aandeelbewijs. luidende ten name van de verkrijger. Indien 

het niet volgestorte aandelen betreft, kan de erkenning slechts 
geschieden, wanneer er een akte van levering is met vaste dag-
tekening. i 

4. In geval van levering van niet volgestorte aandelen wordt 
in het register, bedoeld bij het vorige artikel, mede de dag 
van de levering aangetekend. 

Artikel 9. 1. Na de overdracht van een niet volgestort aan-
deel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop 
nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de naamloze vennoot-
schap aansprakelijk. Hebben de bestuurders en de commis* 
sarissen, zo die er zijn, de vorige aandeelhouder, in verband 
met de overgang van het aandeel, uitdrukkelijk van verdere 
aansprakelijkheid ontslagen, dan geldt deze aansprakelijkheid 
alleen voor de stortingen, uitgeschreven binnen een jaar, te 
rekenen van de dag der overdracht. 

2. Indien een vorig aandeelhouder betaalt, treedt hij in de 
rechten die de vennootschap tegen latere houders heeft. 

Artikel 10. Het bepaalde bij de twee voorafgaande artike-
len vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van 
aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap. 

Artikel 11. Voor zover bij de statuten niet anders is be-
paald, zijn aan alle aandelen in verhouding tot hun bedrag 
gelijke rechten en verplichtingen verbonden. 

AFDELING 3 

Het vermogen van de naamloze vennootschap 
Artikel 1. Uit overeenkomsten, aangegaan ten behoeve van 

een op te richten naamloze vennootschap, ontstaan rechten en 
verplichtingen voor de vennootschap, wanneer zij die overeen-
komsten na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 
bekrachtigd. 

Artikel 2. 1. Overeenkomsten: 
a. in verband staande met het nemen van aandelen, waarbij 

bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden 
gelegd; 

b. rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan 
waarop de deelneming in de naamloze vennootschap 
voor het publiek wordt opengesteld; 

c. strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een 
oprichter der naamloze vennootschap of aan een bij de 
oprichting betrokken derde; 

d. betreffende de storting op aandelen op andere wijze dan 
door betaling van Nederlands wettig betaalmiddel, 

moeten in de akte van oprichting der vennootschap worden 
vermeld. Bij gebreke van die vermelding is de vennootschap 
niet bevoegd de overeenkomsten na haar oprichting te bekrach-
tigen. 

2. Een overeenkomst als bedoeld bij het vorige lid, wordt in 
origineel of in authentiek afschrift aan de akte van oprichting 
gehecht, tenzij zij daarin in haar geheel is opgenomen. 

3. Met betrekking tot de bij artikel 2.3.1.7 eerste lid 
voorgeschreven openbaarmaking worden de ingevolge het 
vorige lid aan de akte van oprichting gehechte afschriften 
beschouwd als een onderdeel van die akte. 

Artikel 3. 1. Na de oprichting van de naamloze vennoot-
schap kunnen de in het voorgaande artikel bedoelde overeen-
komsten door het bestuur zonder opdracht der algemene ver-
gadering van aandeelhouders, slechts worden aangegaan, indien 
en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdruk-
kelijk bij de statuten is verleend. 

2. Van deze overeenkomsten moet de zakelijke inhoud 
worden opgenomen in de toelichting op de balans en de 
winst- en verliesrekening over het boekjaar, waarin zij zijn aan-
gegaan. 
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Artikel 5. Van het bepaalde bij de artikelen 2.3.3.2 en 
2.3.3.3 zijn uitgezonderd de in het tweede lid van artikel 
2.3.2.2 bedoelde overeenkomsten. 

Artikel 6. 1. Ten behoeve van de aandeelhouders mogen 
bij de akte van oprichting voor het bedrag der verplichte stor-
tingen geen renten worden bedongen, waarvan de voldoening 
onafhankelijk zal zijn van het bedrag der zuivere winst, dan 
alleen voor de tijd dat de uitoefening van het bedrijf nog niet 
ten volle is aangevangen, en dan slechts tegen een rentevoet 
en voor een aantal jaren, bij de akte van oprichting, op straffe 
van nietigheid van het rentebeding, te bepalen. De rentevoet 
kan in geen geval hoger zijn dan vijf ten honderd per jaar, 
en het aantal jaren niet meer dan vier. 

2. Voor het bedrag van onverplichte stortingen mag bij de 
akte een rente slechts worden bedongen onder voorbehoud dat 
deze uit de zuivere winst kan worden gekweten. Ontbreekt 
dit voorbehoud, dan worden dergelijke stortingen als aan de 
naamloze vennootschap geleende gelden, niet als stortingen op 
de aandelen, aangemerkt. 

Artikel 6a. Bij de statuten kan de overdraagbaarheid van 
aandelen worden beperkt. Deze beperking kan niet zodanig 
zijn, dat zij de overdraagbaarheid onmogelijk of uiterst be-
zwaarlijk maakt. 

Artikel 7. 1. Iedere overdracht aan de naamloze vennoot-
schap van niet volgestorte aandelen in haar maatschappelijk 
kapitaal is nietig. 

2. Volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal 
mag de naamloze vennootschap voor eigen rekening onder be-
zwarende titel slechts verkrijgen tot het bedrag in de statuten 
bepaald. Dit bedrag mag vijftig ten honderd van het geplaatste 
kapitaal niet overschrijden. Nietigheid van een overeenkomst in 
strijd hiermede kan niet worden ingeroepen tegenover de ver-
vreemder te goeder trouw. 

Artikel 8. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de 
verplichting tot storting op niet volgestorte aandelen kan slechts 
geschieden nadat de statuten zijn gewijzigd, en overeenkomstig 
die wijziging. De terugbetaling of ontheffing moet steeds naar 
evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij vóór de uit-
gifte van een bepaalde soort aandelen in de statuten is bepaald 
dat terugbetaling of ontheffing kan plaats hebben uitsluitend op 
die aandelen. 

Artikel 9. 1. Een besluit tot wijziging, als in het vorige 
artikel bedoeld, wordt nedergelegd ten kantore van het han-
delsregister ter kennisneming voor een ieder. Van die neder-
legging wordt door het bestuur aankondiging gedaan in de 
Nederlandse Staatscourant en in een nieuwsblad van de ge-
meente, waar de vennootschap haar woonplaats heeft of bij 
gebreke van een in die gemeente verschijnend nieuwsblad, in 
een nieuwsblad van de provincie waarin de vennootschap haar 
woonplaats heeft. 

2. Binnen twee maanden, te rekenen van de dag waarop 
de in het vorige lid bedoelde aankondiging heeft plaats gehad, 
kan iedere schuldeiser teg en het besluit tot wijziging in verzet 
komen door vernietiging van het besluit bij de rechtbank te 
verzoeken. 

3. De rechtbank verklaart het verzet opgeheven, zo niet 
blijkt dat de wijziging of de wijze waarop zij is tot stand ge-
komen, strijdt met de goede zeden, de openbare orde, de wet, de 
aan de wet ten grondslag liggende beginselen of een wettige 
bepaling der statuten, dan wel dat de goederen der naamloze 
vennootschap, ten gevolge van de terugbetaling of de ontheffing 
van de verplichtingen tot storting, een onvoldoende waarborg 
voor de schuldeisers van de vennootschap zouden opleveren. 

Artikel 13. 1. Jaarlijks binnen acht maanden na afloop 
van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene vergadering op grond van 
bijzondere omstandigheden, worden door het bestuur een 
balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt, die aan 

de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling 
worden overgelegd. Balans en winst- en verliesrekening gaan 
vergezeld van een toelichting, die vermeldt naar welke maat-
staf de onroerende en roerende goederen van de vennoot-
schap zijn gewaardeerd. 

2. De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting 
worden ondertekend door alle bestuurders en, zo die er zijn. 
door de commissarissen die met het toezicht op het opmaken 
van de balans en de winst- en verliesrekening zijn belast. 

3. Omtrent de inrichting van de balans en de winst- en 
verliesrekening worden bij algemene maatregel van bestuur 
voorschriften gegeven. 

Artikel 14. 1. Door de algemene vergadering van aandeel-
houders kan en, voor zover dit door de statuten is voorgeschre-
ven, zal een deskundige worden benoemd, ten einde regelmatig 
toezicht op de boekhouding te houden, alsmede om aan de al-
gemene vergadering verslag uit te brengen omtrent de door het 
bestuur ontworpen balans en winst- en verliesrekening met 
toelichting. 

2. De algemene vergadering is bij de benoeming aan gener-
lei voordracht gehouden. Zij kan de deskundige te allen tijde 
ontslaan. 

3. De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken 
en bescheiden der naamloze vennootschap waarvan de kennis-
neming tot richtige vervulling van zijn taak nodig is. De waar-
den van de vennootschap moeten hem desverlangd worden 
getoond. Het is hem verboden hetgeen hem nopens de zaken 
van de vennootschap blijkt of medegedeeld wordt, verder 
bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn 
bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 

4. Tenzij bij de statuten of bij besluit van de algemene 
vergadering anders is bepaald, brengt de deskundige zijn ver-
slag ter kennis van de commissarissen, zo die er zijn. 

Artikel 15. 1. Van de dag der oproeping tot de algemene 
vergadering, bestemd tot de vaststelling van de balans en de 
winst- en verliesrekening, tot de afloop van die vergadering 
liggen deze stukken met de toelichting ten kantore der naam-
loze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage en kan 
ieder van hen daarvan volledige afschriften verkrijgen. Indien 
daaraan enige ondertekening als bedoeld bij het tweede lid van 
artikel 2.3.3.13. ontbreekt, wordt de reden daarvan, voor zoveel 
aan het bestuur bekend, op het stuk medegedeeld. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van het verslag van de des-
kundige, bedoeld bij artikel 2.3.3.14. 

3. Voor afschriften wordt hoogstens de kostprijs in rekening 
gebracht. 

Artikel 16. Het bestuur is verplicht binnen acht dagen, na 
de vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening 
volledige afschriften van die stukken en van de toelichting, ter 
inzage voor een ieder neder te leggen ten kantore van het 
handelsregister, indien: 

a. de statuten der naamloze vennootschap aandelen aan 
toonder tot een gezamenlijk hoger bedrag dan vijftig 
duizend gulden toelaten of van de naamloze vennoot-
schap hetzij aan aandelen aan toonder en certificaten 
aan toonder van aandelen op naam. hetzij aan zodanige 
certificaten alleen een gezamenlijk hoger bedrag dan 
vijftig duizend gulden in omloop is; 

b. de naamloze vennootschap schuldbrieven aan toonder 
uitstaande heeft, of certificaten aan toonder van door 
haar uitgegeven schuldbrieven op naam in omloop zijn; 

c. aandeelbewijzen of schuldbrieven van de naamloze ven-
nootschap, of certificaten daarvan, opgenomen zijn in 
de prijscourant van enige door Ons aan te wijzen, al dan 
niet op gezag van het plaatselijk bestuur gehouden beurs; 

d. het bedrijf van de naamloze vennootschap geheel of ten 
dele bestaat in het opnemen van gelden van derden, of 
in het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf. 

c 
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Artikel 17. 1. Voor zover bij de statuten niet anders is be-
paald, komt de winst de aandeelhouders ten goede. 

2. Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder 
aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de 
verplichte stortingen op de aandelen in aanmerking, tenzij bij 
de statuten anders is bepaald. 

3. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt 
door een tijdsverloop van vijf jaren, tenzij bij de statuten een 
langere termijn is gesteld. 

4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aan-
delen die de vennootschap in haar eigen maatschappelijk kapitaal 
houdt, mede, tenzij bij de statuten anders is bepaald. 

Artikel 18. Indien blijkens de vastgestelde winst- en ver-
liesrckening over enig jaar verlies geleden is, dat niet uit 
een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, ge-
schiedt in volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig 
verlies niet is aangezuiverd. 

AFDELING 4 

De algemene vergadering van aandeelhouders 

Artikel 1. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, 
alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is 
toegekend. 

Artikel 2. 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ver-
gadering gehouden. 

2. Wanneer bij de statuten niet een kortere termijn is ge-
steld, wordt de jaarvergadering gehouden binnen negen maan-
den na afloop van het boekjaar der vennootschap. 

Artikel 3. Wanneer bij de statuten niet anders is bepaald, 
zijn zowel het bestuur als de commissarissen, zo die er zijn, be-
voegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. 

Artikel 4. Een of meer houders van aandelen die gezamen-
lijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal 
vertegenwoordigen, of een zoveel geringer bedrag als bij de sta-
tuten is bepaald, kunnen door de president van de rechtbank 
binnen wier rechtsgebied de vennootschap haar woonplaats 
heeft, op hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping 
van een algemene vergadering. De president wijst dit verzoek 
af, indien hem niet is gebleken, dat verzoekers voordien aan het 
bestuur en aan commissarissen, zo die er zijn. schriftelijk en 
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen 
het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te 
roepen, en dat noch het bestuur noch de commissarissen — 
daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd — de nodige maatrege-
len hebben getroffen, opdat de algemene vergadering binnen 
zes weken na het verzoek kon worden gehouden. 

Artikel 5. 1. De president van de rechtbank verleent, na 
verhoor of behoorlijke oproeping van de naamloze vennoot-
schap, de verzochte machtiging, indien de verzoekers summier-
lijk hebben doen blijken, dat de in het vorige artikel gestelde 
voorwaarden zijn vervuld, en dat zij een redelijk belang hebben 
bij het houden van de vergadering. De president van de recht-
bank stelt de vorm en de termijnen voor de oproeping tot de 
algemene vergadering vast. Hij kan tevens iemand aanwijzen, 
die met de leiding van de algemene vergadering zal zijn belast. 

2. Bij de oproeping ingevolge het eerste lid wordt vermeld 
dat zij krachtens rechterlijke machtiging geschiedt. De op deze 
wijze gedane oproeping is rechtsgeldig, ook indien mocht blij-
ken dat de machtiging ten onrechte was verleend. 

3. Tegen de beschikking van de president is generlei voor-
ziening toegelaten, behoudens cassatie in het belang der wet. 

Artikel 6. Indien zij, die krachtens artikel 2.3.4.3 of de 
statuten tot de bijeenroeping bevoegd zijn, in gebreke zijn 

gebleven een bij artikel 2.3.4.2 of de statuten voorgeschreven 
algemene vergadering te doen houden, kan iedere aandeel-
houder door de president van de rechtbank worden gemach-
tigd zelf daartoe over te gaan. Overigens vinden de bepalingen 
van het vorige artikel overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, ge-
schiedt de oproeping tot een algemene vergadering door een 
aankondiging in een nieuwsblad als bedoeld bij artikel 2.3.3.9; 
behoudens het bepaalde bij de tweede zin van het eerste lid 
van artikel 2.3.4.5. 

Artikel 8. Bij de oproeping worden de te behandelen on-
derwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhou-
ders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen 
nemen. Omtrent onderwerpen ten aanzien waarvan dit niet is 
geschied en waarvan de behandeling niet alsnog op overeen-
komstige wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor 
de oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, 
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een 
vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegen-
woordigd is. 

Artikel 9. Behoudens het bepaalde bij de tweede zin van 
het eerste lid van artikel 2.3.4.5, bedraagt de termijn van op-
roeping ten minste vijf dagen, die der oproeping en der ver-
gadering niet medegerekend. Was die termijn korter of heeft 
de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige be-
sluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegen-
woordigd is. 

Artikel 10. De algemene vergaderingen worden gehouden 
in Nederland ter plaatse bij de statuten vermeld, of anders 
in de gemeente waar de naamloze vennootschap haar woon-
plaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden in een 
andere gemeente dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts 
worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal ver-
tegenwoordigd is. 

Artikel 11. 1. Ieder aandeelhouder is bevoegd, hetzij in 
persoon hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene 
vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het 
stemrecht uit te oefenen. Houders van onderaandelen, tezamen 
uitmakende het bedrag van een aandeel, oefenen deze rechten 
gezamenlijk uit, hetzij door één van hen, hetzij door een schrif-
telijk gevolmachtigde. Bij de statuten kan de bevoegdheid van 
aandeelhouders zich te doen vertegenwoordigen, worden be-
perkt. 

2. Wanneer bij de statuten is bepaald dat de aandeelhou-
ders de bewijsstukken van hun aandeelhouderschap vóór de 
algemene vergadering in bewaring moeten geven, worden bij 
de oproeping voor die vergadering vermeld de plaats waar 
en de dag waarop dit uiterlijk moet geschieden. Die dag kan 
niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag na die der 
oproeping tot de algemene vergadering, en evenmin vroeger 
dan op de zevende dag voor die der vergadering. 

3. De bestuurders en de commissarissen, zo die er zijn, 
hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raad-
gevende stem. 

Artikel 12. 1. Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. 
Iedere aandeelhouder heeft ten minste één stem. 

2. Indien het maatschappelijk kapitaal in aandelen van een 
zelfde bedrag is verdeeld, brengt iedere aandeelhouder zoveel 
stemmen uit als hij aandelen heeft. 

3. Indien het maatschappelijk kapitaal in aandelen van ver-
schillend bedrag is verdeeld, is het aantal stemmen van 
iedere aandeelhouder gelijk aan het aantal malen, dat het be-
drag van het kleinste aandeel is begrepen in het gezamenlijk 
bedrag van zijn aandelen; gedeelten van stemmen worden ver-
waarloosd. 

4. Echter kan het door een zelfde aandeelhouder uit te 
brengen aantal stemmen bij de statuten worden beperkt, mits 
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aandeelhouders wier bedrag aan aandelen gelijk is, hetzelfde 
aantal stemmen uitbrengen en de beperking voor de houders 
van een groter bedrag aan aandelen niet gunstiger is geregeld 
dan voor de houders van een kleiner bedrag aan aandelen. 

5. Van het bepaalde bij het tweede en het derde lid kan 
bij de statuten ook op andere wijze worden afgeweken, mits 
aan eenzelfde aandeelhouder niet meer dan zes stemmen wor-
den toegekend indien het maatschappelijk kapitaal is verdeeld 
in honderd of meer aandelen, en niet meer dan drie stemmen 
indien het kapitaal in minder dan honderd aandelen is 
verdeeld. 

6. Onderaandelen die tezamen het bedrag van een aandeel 
uitmaken worden met een zodanig aandeel gelijkgesteld. 

7. Voor aandelen in haar maatschappelijk kapitaal, die de 
vennootschap zelf houdt, kunnen geen stemmen worden uitge-
bracht. Deze aandelen worden buiten beschouwing gelaten bij 
het berekenen van een meerderheid en bij de vaststelling of 
een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering vertegen-
woordigd is. 

Artikel 13. De statuten kunnen bepalen, dat geen geldige 
stemmen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, aan 
wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamloze 
vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de 
vennootschap zou worden toegekend, of die daardoor van 
enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen. 

Artikel 14. 1. Alle besluiten waaromtrent bij de statuten 
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen 
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken 
de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; 
staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voor-
stel verworpen, een en ander voor zover in de statuten niet 
een andere oplossing is aangegeven. Deze oplossing kan be-
staan in het opdragen van de beslissing aan een derde. 

2. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is de geldigheid 
van besluiten niet afhankelijk van het ter vergadering ver-
tegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. 

3. Indien in de statuten is bepaald dat de geldigheid van 
een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegen-
woordigd gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte ter ver-
gadering niet vertegenwoordigd was, kan, tenzij de statuten 
anders bepalen, een nieuwe vergadering worden bijeengeroe-
pen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van 
het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het 
kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet 
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden ge-
nomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd 
gedeelte van het kapitaal. 

Artikel 15. 1. De algemene vergadering is bevoegd de 
statuten te wijzigen; voor zover bij de statuten de bevoegd-
heid tot wijziging mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettemin 
mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin 
het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. 

2. Een bepaling in de statuten, die de bevoegdheid tot 
wijziging van een of meer andere bepalingen der statuten be-
perkt. kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van 
gelijke beperking. 

3. Een bepaling in de statuten, die de bevoegdheid tot 
wijziging van een of meer andere bepalingen uitsluit, kan 
slechts worden gewijzigd met algemene stemmen in een ver-
gadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegen-
woordigd. 

Artikel 16. Wijziging van een bepaling der statuten, waar-
bij aan een ander dan aan aandeelhouders der vennootschap 
als zodanig enig recht is toegekend, kan indien de gerechtigde 
in de wijziging niet toestemt, aan diens recht geen nadeel toe-
brengen: tenzij ten tijde van de toekenning van het recht de 
bevoegdheid tot wijziging bij die bepaling uitdrukkelijk was 
voorbehouden. 
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Artikel 17. 1. Wanneer aan de algemene vergadering een 
voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet 
zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering wor-
den vernield. 

2. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten 
tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorge-
dragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de 
vennootschap nedcrleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder 
tot de afloop der vergadering. Bij gebreke daarvan kan over 
het voorstel niet wettiglijk worden besloten, wanneer houders 
van aandelen die ten minste een tiende van het ter vergadering 
vertegenwoordigd kapitaal vertegenwoordigen, zich tegen de 
behandeling verzetten. 

3. De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden ge-
steld van de dag der nederlegging tot die der algemene ver-
gadering een afschrift van het voorstel, gelijk bij het vorige lid 
bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos ver-
strekt. 

Artikel 18. 1. Van een wijziging in de statuten wordt, 
op straffe van nietigheid, een notariële akte opgemaakt. De 
akte wordt verleden in de Nederlandse taal. 

2. Die akte kan bestaan in een notarieel proces-verbaal van 
de algemene vergadering, waarin de wijziging aangenomen is, of 
in een later verleden notariële akte. Het bestuur is bevoegd de 
akte te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene 
vergadering te zijn gemachtigd. De algemene vergadering kan 
het bestuur of een of meer andere personen machtigen de 
veranderingen aan te brengen, die nodig mochten blijken om 
de bij het volgende artikel bedoelde verklaring te verkrijgen. 

Artikel 19. 1. De wijziging in de statuten wordt niet van 
van kracht, dan nadat door Onze Minister van Justitie is ver-
klaard, dat hem van bezwaren niet is gebleken. 

2. De bij het vorige lid bedoelde verklaring mag alleen 
worden geweigerd op grond van de overweging dat door de 
wijziging de vennootschap een verboden karakter zou ver-
krijgen of dat er ernstig gevaar bestaat dat door de wijziging de 
vennootschap gebruikt zal worden voor ongeoorloofde doel-
einden; dat de wijziging of de wijze waarop zij is tot stand 
gekomen strijdt met de goede zeden, de openbare orde. de wet, 
de aan de wet ten grondslag liggende beginselen of een wettige 
bepaling der statuten; dan wel — in geval van vergroting van 
het maatschappelijk kapitaal — dat niet blijkt, dat ten minste 
een vijfde gedeelte van het vergrote kapitaal is geplaatst. 

3. Ter verkrijging van die verklaring moet de akte, hou-
dende de wijziging, of een ontwerp daarvan aan Onze voor-
noemde Minister worden ingezonden. Indien de akte bestaat 
uit een notarieel proces-verbaal van de algemene vergadering, 
kan een notarieel uittreksel daarvan worden ingezonden. 

4. Ingeval de wijziging een vermindering van de grootte 
van de aandelen inhoudt, moet bij de inzending worden aan-
getoond, dat hetzij die vermindering niet strekt om terugbeta-
ling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot 
storting op niet volgestorte aandelen mogelijk te maken, hetzij 
binnen de in artikel 2.3.3.9 genoemde termijn geen verzet is 
gedaan of zodanig verzet door de rechter, bij een in kracht 
van gewijsde gegane beschikking, opgeheven is verklaard. 

5. Bij weigering van de verklaring wordt de reden daarvan 
aan de inzender medegedeeld. 

Artikel 20. De bestuurders zijn verplicht de akte van 
wijziging van de statuten, en de in het vorige artikel bedoelde 
verklaring zo spoedig mogeliik openbaar te maken door 
middel van de Nederlandse Staatscourant. Is van de alge-
mene vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan 
wordt een notarieel uittreksel daarvan, dat de wijziging ver-
meldt, in plaats van de akte openbaar gemaakt 

Artikel 21. Gedurende het faillissement der naamloze 
vennootschap kan in haar statuten geen wijziging worden aan-
gebracht dan met toestemming van de curator. 
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Artikel 23. Bij de statuten van de naamloze vennootschap, 
waarvan de statuten aandelen aan toonder niet toelaten, 
kan worden bepaald, dat de raadpleging van de aandeelhou-
ders op andere wijze dan door het houden van een algemene 
vergadering zal kunnen geschieden. Alsdan treedt, waar in 
deze afdeling sprake is van de algemene vergadering of een 
besluit van die vergadering, daarvoor in de plaats zodanige 
andere wijze van raadplegen of een besluit krachtens deze 
andere wijze van raadplegen. 

AFDELING 5 

Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht 
op het bestuur 

Artikel 1. Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, 
is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap en 
is het bevoegd in naam van de vennootschap te handelen en in 
rechte op te treden. 

Artikel 2. Indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de 
vennootschap, voor zover niet bij de statuten anders is bepaald, 
tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd. 

Artikel 4. De rechtbank, binnen welker rechtsgebied de ven-
nootschap haar woonplaats heeft, neemt kennis van alle rechts-
vorderingen betreffende de overeenkomst tussen de naamloze 
vennootschap en de bestuurder, daaronder begrepen de vorde-
ring bedoeld bij artikel 2.3.5.12, waarvan het bedrag onbe-
paald is of f 500 te boven gaat. Indien de vordering niet meer 
dan f 1000 beloopt, is hoger beroep uitgesloten. Het bepaalde 
bij Boek I, titel U, tweede afdeling van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering is te dezen niet toepasselijk. 

Artikel 5. De benoeming van bestuurders geschiedt voor 
de eerste maal bij de akte van oprichting en later door de 
algemene vergadering van aandeelhouders. 

Artikel 6. 1. Bij de statuten kan worden bepaald, dat de 
benoeming door de algemene vergadering zal geschieden uit 
een voordracht, die ten minste twee personen voor iedere te 
vervullen plaats bevat. 

2. De algemene vergadering kan echter aan zodanige voor-
dracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit 
genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die 
meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoor-
digen. 

Artikel 7. 1. Iedere bestuurder kan door de algemene ver-
gadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst of 
ontslagen. 

2. Indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schor-
sing of ontslag slechts mag worden genomen met een versterkte 
meerderheid in een algemene vergadering, waarin een bepaald 
gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze ver-
sterkte meerderheid twee derden der uitgebrachte stemmen, 
vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal, niet 
te boven gaan. 

3. Een veroordeling tot herstel van de dienstbetrekking tus-
sen naamloze vennootschap en bestuurder kan door de rechter 
niet worden uitgesproken. 

4. De statuten moeten voorschriften bevatten omtrent de 
wijze, waarop in het bestuur van de vennootschap voorlopig 
wordt voorzien ingeval van ontstentenis of belet van bestuur-
ders. 

Artikel 8. Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, 
wordt de bezoldiging van bestuurders door de algemene ver-
gadering vastgesteld. 

Artikel 9. Pandrecht ten behoeve van de naamloze ven-
nootschap op aandelen van een bestuurder, ter verzekering 
van de nakoming van zijn verplichtingen als zodanig, kan 
worden gevestigd, wat aandeelbewijzen aan toonder en vol-
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gestorte aandelen op naam betreft, door hun bewaargeving 
onder een derde ten name van de vennootschap met mcdewer-
king van commissarissen, of, bij gebreke van dezen, van een of 
meer aandeelhouders, daartoe bij de statuten of door de alge-
mene vergadering aangewezen. Ten aanzien van niet volge-
storle aandelen op naam wordt gelijk pandrecht gevestigd door 
een daartoe strekkende aantekening in het register van aan-
deelhouders en gelijke bewaargeving onder een derde van de 
bij deze aandelen behorende dividendbewijzen, zo deze aan 
toonder luiden. 

Artikel 10. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is het 
bestuur zonder opdracht der algemene vergadering niet be-
voegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de naamloze 
vennootschap. 

Artikel 11. 1. Bij de aanbieding aan de algemene ver-
gadering van de stukken, bedoeld bij artikel 2.3.3.13, brengt 
het bestuur verslag uit omtrent de gang der zaken van de 
vennootschap en het gevoerde beheer. 

2. De algemene vergadering kan steeds besluiten, dat het 
verslag voortaan schriftelijk zal worden uitgebracht. In dat 
geval moeten de aandeelhouders in de gelegenheid worden 
gesteld van de dag der oproeping tot die der algemene ver-
gadering een afschrift van het verslag tegen kostprijs te ver-
krijgen. 

Artikel 12. Niettegenstaande een aan een bestuurder ter 
zake van zijn beheer verleende kwijting kan de curator ingeval 
van faillissement der naamloze vennootschap, wanneer de toe-
stand der vennootschap geheel of gedeeltelijk te wijten is aan 
grove schuld of grove nalatigheid van die bestuurder, van deze 
ten behoeve van de boedel schadevergoeding vorderen, zonder 
dat echter uit dien hoofde aan aandeelhouders enige bate kan 
toekomen. 

Artikel 13. Indien de openbaar gemaakte balans en winst-
en verliesrekening niet zijn opgemaakt overeenkomstig de toe-
lichting, alsmede indien door die balans, winst- en verlies-
rekening en toelichting een misleidende voorstelling wordt 
gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de bestuur-
ders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, 
door dezen dientengevolge geleden. De bestuurder die bewijst 
dat dit aan hem niet te wijten is, is niet aansprakelijk. 

Artikel 14. 1. Bij de statuten kan worden bepaald, dat er 
een of meer commissarissen zijn. 

2. De statuten moeten de taak van commissarissen om-
schrijven. 

Artikel 15. 1. Bij een in de statuten voorgeschreven regle-
ment kunnen nadere regelen worden gesteld nopens de taak 
van commissarissen of de verdeling daarvan over de verschil-
lende commissarissen. 

2. Bepalingen van dat reglement, strijdig met de wet of 
met enige wettige bepaling der statuten zijn nietig. 

3. Een reglement, als bedoeld bij de vorige leden, geldt 
tegenover derden eerst wanneer het is neergelegd ten kantore 
van het handelsregister ter kennisneming voor een ieder. Het-
zelfde geldt voor wijzigingen in dat reglement. 

Artikel 16. Als commissaris wordt beschouwd een ieder 
die, zij het ook onder andere naam, bij de naamloze ven-
nootschap een taak vervult, die bij een zodanige naamloze 
vennootschap in de regel aan een commissaris is opgedragen. 

Artikel 17. 1. De benoeming van commissarissen ge-
schiedt, voor zover zij niet reeds bij de akte van oprichting 
heeft plaats gehad, door de algemene vergadering van aan-
deelhouders. Het bepaalde bij artikel 2.3.5.6 vindt overeen-
komstige toepassing. 

2. Echter kan bij de statuten worden bepaald dat een of 
meer commissarissen, maar ten hoogste een derde van het 
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gehele aantal, zullen worden benoemd door anderen dan de 
algemene vergadering. 

Artikel 18. 1. Een commissaris kan door de algemene ver-
gadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen; indien 
het een commissaris betreft overeenkomstig het laatste lid van 
het vorige artikel door anderen benoemd, komt uitsluitend aan 
dezen het recht tot schorsing en ontslag toe. 

2. Het bepaalde bij het tweede en derde lid van artikel 
2.3.5.7 vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 19. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algc-
mene vergadering van aandeelhouders aan de commissarissen 
als zodanig een bezoldiging toekennen. 

Artikel 20. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, wordt 
de naamloze vennootschap in alle gevallen waarin zij een 
tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, ver-
tegenwoordigd door commissarissen. De algemene vergadering 
is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan 
te wijzen. 

Artikel 21. 1. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, zijn 
commissarissen bevoegd iedere bestuurder te allen tijde te 
schorsen. 

2. De schorsing kan te allen tijde door de algemene ver-
gadering worden opgeheven. 

Artikel 22. 1. Commissarissen of diegenen van hen. die 
met het toezicht op het opmaken van de balans, de winst- en 
verliesrekening en de toelichting zijn belast, zijn bevoegd, wan-
neer niet reeds een benoeming ingevolge artikel 2.3.3.14 is ge-
schied door de algemene vergadering van aandeelhouders, een 
deskundige te benoemen, die regelmatig toezicht op de boek-
houding houdt en verslag uitbrengt omtrent de door het bestuur 
ontworpen balans en winst- en verliesrekening met toelichting, 
voordat deze stukken aan de algemene vergadering worden aan-
geboden. 

2. De deskundige kan te allen tijde worden ontslagen door 
degenen die hem hebben benoemd. Zijn bezoldiging wordt door 
dezen vastgesteld en komt ten laste van de naamloze vennoot-
schap. Overigens vindt het bepaalde bij artikel 2.3.3.14 derde 
lid overeenkomstige toepassing. 

Artikel 23. Het bepaalde bij de artikelen 2.1.7c, 2.3.5.4 en 
2.3.5.12 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
commissarissen. 

Artikel 24. Het bij artikel 2.3.5.9 bepaalde geldt mede 
voor pandrecht op aandelen van een commissaris ter verzeke-
ring van diens verplichtingen, met dien verstande dat bij de 
toepassing zal worden gehandeld gelijk bij gemeld artikel is 
voorgeschreven voor het geval dat er geen commissarissen zijn. 

Artikel 25. Indien de openbaar gemaakte balans en winst-
en verliesrekening niet zijn opgemaakt overeenkomstig de toe-
lichting, alsmede indien door de balans, winst- en verliesreke-
ning en toelichting een misleidende voorstelling wordt gegeven 
van de toestand der vennootschap, zijn, zo die er zijn, de com-
missarissen die met het toezicht op het opmaken van deze 
stukken zijn belast, naast de bestuurders, tegenover derden 
hoofdelijk aansprakelijk voor de schade door dezen diemen-
gevolge geleden. De commissaris die bewijst, dat dit niet aan 
een tekortkoming zijnerzijds in het toezicht is te wijten, is nie' 
aansprakelijk. 

Artikel 26. Allen, commissarissen of anderen, die, zonder 
deel uit te maken van het bestuur der naamloze vennootschap, 
krachtens enige bepaling der statuten of krachtens besluit der 
algemene vergadering, voor zekere tijd of onder zekere om-
standighcden daden van bestuur verrichten, worden te dien 
aanzien, wat hun rechten en verplichtingen ten opzichte van 
de vennootschap en van derden betreft, als bestuurders aan-
gemerkt. 

Artikel 27. Het goedkeuren van bepaalde bestuurshande-
lingen of het daartoe machtigen geldt niet als het verrichten 
van daden van bestuur. 

Artikel 28. 1. Op schriftelijk verzoek van een of meer 
houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een vijfde 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of van 
een zoveel geringer bedrag als bij de statuten is bepaald, kan 
de rechtbank, binnen wier rechtsgebied de naamloze vennoot-
schap haar woonplaats heeft, een of meer personen die niet 
bestuurder of commissaris van de vennootschap zijn, benoemen 
tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang 
van zaken van de vennootschap, hetzij in haar gehele omvang, 
hetzij met betrekking tot een gedeelte daarvan of tot een be-
paald tijdvak. 

2. Het verzoek kan aan de rechtbank slechts worden gedaan, 
indien door de aandeelhouder of de aandeelhouders, in het 
vorige lid bedoeld een dergelijk verzoek tevergeefs is gericht 
tot het bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, en tot de 
algemene vergadering van aandeelhouders. 

3. Het verzoekschrift, met redenen omkleed, wordt in twee-
voud ingediend. Eén exemplaar doet de griffier onverwijld aan 
de vennootschap toekomen. 

4. De rechtbank behandelt het verzoek met de meeste spoed 
in raadkamer, en beslist na verhoor of behoorlijke oproeping 
van de naamloze vennootschap; partijen verschijnen hetzij bij 
procureur, hetzij bijgestaan door hun procureurs. De recht-
bank kan alvorens te beslissen de verschijning van alle be-
stuurders en commissarissen gelasten en, ook ambtshalve, ge-
tuigen en deskundigen horen. 

Artikel 29. 1. De rechtbank wijst het verzoek af, wanneer 
niet blijkt dat gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid 
en een goede gang van zaken te twijfelen, en dat de verzoeker of 
verzoekers de door de rechtbank te bepalen zekerheid hebben 
gesteld voor de voldoening van de op het onderzoek vallende 
kosten. 

2. Indien de rechtbank het verzoek afwijst, kan zij tege-
(ijkertijd de verzoeker of de verzoekers veroordelen tot ver-
goeding van de schade aan de vennootschap door de indiening 
van het verzoek veroorzaakt. 

Artikel 30. 1. Gedurende drie weken na de dag der be-
schikking van de rechtbank kunnen zowel de vennootschap als 
de verzoeker of de gezamenlijke verzoekers, althans zovelen van 
hen als tezamen ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatst 
kapitaal vertegenwoordigen, in beroep komen bij het gerechts-
hof. Het met redenen omklede beroepschrift wordt in tweevoud 
ingediend. Eén exemplaar doet de griffier onverwijld aan de 
wederpartij toekomen. Overigens is het bepaalde bij de artike-
len 2.3.5.28 en 29 van overeenkomstige toepassing. 

2. Tegen de beschikking van het hof is geen verdere voor-
ziening toegelaten, behoudens cassatie in het belang der wet. 

Artikel 31. 1. De door de rechter benoemde personen zijn 
gerechtigd tot inzage van de boeken en bescheiden der naam-
loze vennootschap, waarvan de kennisneming tot richtige ver-
vulling van hun taak nodig is. De waarden van de vennootschap 
moeten hun desverlangd worden getoond. 

2. Het is de met het onderzoek belaste personen verboden, 
hetgeen hun nopens de zaken van de vennootschap blijkt verder 
bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt. 

Artikel 32. 1. Wanneer aan een met het onderzoek belast 
persoon inzage van boeken of bescheiden der vennootschap 
wordt geweigerd, geeft de president van de rechtbank, binnen 
wier rechtsgebied de vennootschap haar woonplaats heeft, op 
verzoek van die persoon, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van het bestuur der vennootschap, de bevelen die de omstan-
digheden nodig maken; daaronder begrepen het bevel aan de 
openbare macht om voor zoveel nodig bijstand te verlenen 
en de last om een woning binnen te treden, wanneer de plaats 
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waar de boeken of bescheiden zich bevinden, een woning is, 
of alleen door een woning toegankelijk. Tegen de wil van de 
bewoner wordt niet binnen getreden dan na vertoon van de 
last van de president. De oproepingen geschieden door de 
griffier. 

2. Hetzelfde geldt, indien geweigerd wordt de waarden van 
de vennootschap te tonen. 

Artikel 33. Indien bij de statuten of bij overeenkomst aan 
anderen clan aandeelhouders de bevoegdheid is toegekend het 
schriftelijk verzoek te doen, als bedoeld bij artikel 2.3.5.28, 
vindt het bepaalde bij dat artikel en de daarop volgende artike-
len zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing. 

Artikel 34. 1. Het verslag van de uitkomst van het onder-
zoek wordt ter griffie van de rechtbank voor de vennootschap, 
de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen, en 
in het geval bedoeld bij het vorige artikel, mede voor hen 
aan wie de daar omschreven bevoegdheid is toegekend, ter 
kosteloze inzage nedergelegd. 

2. Ten spoedigste na de nederlegging geeft de griffier daar-
van kennis aan de verzoeker of de verzoekers en aan de ven-
nootschap. 

Artikel 35. 1. De kosten van het onderzoek worden vol-
daan door de verzoeker of de verzoekers. 

2. De rechtbank kan na kennisneming van het verslag be-
palen, dat die kosten geheel of gedeeltelijk zullen worden 
vergoed door de naamloze vennootschap, door een of meer 
van haar bestuurders of commissarissen persoonlijk, of door 
een of meer andere personen in haar dienst. Tegen dergelijke 
voorziening, die ook ambtshalve kan worden getroffen, maar 
nimmer dan nadat degene, wie vergoeding van kosten wordt 
opgelegd, is gehoord of behoorlijk opgeroepen, staat geen 
rechtsmiddel open, behoudens cassatie in het belang der wet. 
De oproepingen geschieden door de griffier. 

AFDELING 6 

De ontbinding van de naamloze vennootschap 

Artikel 1. De naamloze vennootschap wordt ontbonden: 
a. in de gevallen in de statuten bepaald; 
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ver-

gadering van aandeelhouders; 
c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is 

verklaard, of door de opheffing van het faillissement 
wegens de toestand van de boedel; 

d. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald. 

Artikel 2. Een besluit tot ontbinding der naamloze vennoot-
schap moet worden aangekondigd in de Nederlandse Staats-
courant. Van de ontbinding wordt tevens opgave gedaan ten 
kantore van het handelsregister ter inschrijving. 

Artikel 3. Hetgeen na de voldoening der schuldeisers is 
overgebleven van het vermogen van een ontbonden naamloze 
vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en andere recht-
hebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd; onver-
minderd de bevoegdheid van de vereffenaars om, indien de 
staat van de boedel daartoe aanleiding geeft, een uitkering bij 
voorbaat te doen. 

Artikel 4. 1. Enige uitkering als bedoeld bij het vorige 
artikel, mag niet geschieden dan na verloop van ten minste 
twee maanden, nadat zij door de vereffenaars is aangekondigd 
in de Nederlandse Staatscourant en in een der nieuwsbladen van 
de gemeente, waar de vennootschap haar woonplaats heeft, 
of bij gebreke van een zodanig nieuwsblad, in een der nieuws-
bladen van de provincie in welke de vennootschap haar woon-

plaats heeft, onder mededeling, dat het plan van uitkering 
houdende de grondslagen der verdeling ter kennisneming voor 
een ieder is neergelegd ten kantore van het handelsregister en 
bij het kantoor van de vennootstchap indien dat kantoor nog 
bestaat. 

2. Binnen die tijd kan iedere belanghebbende tegen de uit-
kcring of de wijze van verdeling in verzet komen. Dit verzet 
geschiedt bij een aan de vereffenaars ten kantore van de ont-
bonden vennootschap of, bij gebreke van zodanig kantoor, aan 
de woonplaats van de vereffenaar of, indien er meerdere zijn, 
van een van hen, betekend exploit met dagvaarding van dezen 
voor de rechtbank, binnen welker rechtsgebied de vennootschap 
haar woonplaats heeft, ten einde te horen verklaren, dat de 
uitkering niet of verminderd met een door de rechter vast te 
stellen bedrag zal geschieden, dan wel dat de uitkering zal 
geschieden naar andere door de rechter vast te stellen grond-
slagen. 

3. Door het exploit van verzet wordt de aangekondigde 
uitkering geschorst, totdat het verzet is ingetrokken of daarop 
bij rechterlijk gewijsde is beslist. 

Artikel 5. 1. De in het vorig artikel vermelde rechtbank 
kan, hangende een geding als bedoeld bij dat artikel, na afloop 
van de daarbij gestelde termijn van twee maanden, op verzoek 
van de vereffenaars of een of meer andere belanghebbenden, 
de vereffenaars machtigen tot een voorlopige uitkering, door 
de rechtbank zodanig te bepalen, dat de belangen van degenen 
die in verzet zijn gekomen niet worden benadeeld. 

2. De rechter geeft zijn beslissing niet dan na verhoor of 
behoorlijke oproeping van degenen die in verzet zijn gekomen. 
Partijen verschijnen hetzij bij procureur, hetzij bijgestaan door 
hun procureurs. 

3. Gedurende drie weken na de dag der beschikking van 
de rechtbank kunnen zowel de verzoekers als degenen, die ver-
zet hebben gedaan, in beroep komen bij het gerechtshof. Tegen 
de beschikking van het hof, te geven met inachtneming van 
het bepaalde bij het tweede lid, is geen verdere voorziening 
toegelaten, behoudens cassatie in het belang der wet. 

Artikel 6. 1. De in artikel 2.3.6.4 vermelde rechtbank kan 
op verzoek van een of meer belanghebbenden bevelen, dat 
hetgeen de vereffenaars van de naamloze vennootschap onder 
zich hebben geheel of gedeeltelijk zal worden in bewaring ge-
geven hetzij ter plaatse tot het ontvangen van gerechtelijke 
consignatiën aangewezen, hetzij elders op de voorwaarden door 
de rechter te bepalen. 

2. Indien het verzoek door anderen dan de vereffenaars is 
gedaan, beslist de rechtbank niet dan na verhoor of behoor-
lijke oproeping van de vereffenaars. Tegen de beschikking van 
de rechtbank is geen voorziening toegelaten, behoudens cassatie 
in het belang der wet. 

3. Over hetgeen ingevolge dit artikel is in bewaring ge-
geven, kan slechts met machtiging van de rechtbank worden 
beschikt. 

Artikel 7. De bedragen, waarover niet binnen zes maanden 
na de betaalbaarstelling der laatste uitkering is beschikt, worden 
in bewaring gegeven ter plaatse tot het ontvangen van gerech-
telijke consignatiën aangewezen. 

Artikel 8. 1. Binnen een maand na het verstrijken van de 
bij het voorgaande artikel genoemde termijn zullen de vereffe-
naars ter plaatse door hen aan te wijzen, mits gelegen in de 
gemeente waar de ontbonden naamloze vennootschap haar 
woonplaats heeft, alsmede ten kantore van het handelsregister 
van die plaats hun rekening en verantwoording nederleggen, 
die aldaar gedurende drie maanden ter inzage voor een ieder 
zal verblijven; deze termijn vangt aan daags nadat de neder-
legging in de Nederlandse Staatscourant en het bij artikel 
2.3.6.4 bedoelde nieuwsblad aangekondigd is. 

2. Indien binnen die termijn de vereffenaars niet zijn gedag-
vaard tot het doen van rekening en verantwoording overeen-
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komstig de artikelen 771 en volgende van het Wetboek can 
Burgerlijke Rechtsvordering, wordt de door hen nedergelegde 
rekening en verantwoording geacht te zijn goedgekeurd. 

Artikel 10. De artikelen 2.3.6.3 tot en met 8 vinden geen 
toepassing in geval van faillissement. 

Artikel 11. 1. Tenzij bij de statuten hieromtrent anders is 
bepaald, blijven na afloop van de vereffening de boeken en 
bescheiden der ontbonden naamloze vennootschap gedurende 
twintig jaren berusten onder de persoon, daartoe aangewezen 
bij de statuten of bij gebreke van zodanige aanwijzing door de 
algemene vergadering benoemd. 

2. Indien een bewaarder ontbreekt, kan ieder belangheb-
bende de rechtbank van het rechtsgebied, waarin de ontbonden 
vennootschap haar woonplaats had, verzoeken een bewaarder 
aan te wijzen. 

3. Tegen de beschikking van de rechtbank is geen rechts-
middel toegelaten, behoudens cassatie in het belang der wet. 

4. Elke bewaarder is gehouden zijn aanwijzing of benoe-
ming als zodanig ter inschrijving op te geven aan het kantoor 
van het handelsregister, waar de ontbonden vennootschap was 
ingeschreven. 

5. De aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of 
hun rechtverkrijgenden kunnen door de rechtbank, in het 
tweede lid bedoeld, worden gemachtigd tot inzage van de boe-
ken en bescheiden, indien zij aantonen als zodanig bij die in-
zage een redelijk belang te hebben. 

TITEL 4 
Stichtingen 

Artikel 1. 1. Een stichting is een door een rcchtsh:indeling 
in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en 
beoog' met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in 
de statuten vermeld doel te verwezenlijken. 

2. Indien de statuten een of meer personen de bevoegdheid 
geven in de vervulling van ledige plaatsen in organen van de 
stichting te voorzien, wordt zij niet uit dien hoofde aangemerkt 
leden te kennen. 

3. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen 
van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken 
van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laat-
stcn betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking 
hebben. 

Artikel 2. 1. Een stichting moet op straffe van nietigheid 
worden opgericht bij notariële akte. 

2. De akte waarbij een stichting wordt opgericht, bevat haar 
statuten. Zij moet tevens de goederen aanwijzen, die tot haar 
kapitaal worden bestemd. 

3. De statuten moeten inhouden: 
a. de naam der stichting, met het woord stichting als deel 

van de naam; 
b. het doel der stichting; 
c. de wijze van benoeming der bestuurders; 
(/. de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft. 
4. De notaris, ten overstaan van wie de akte is verleden, 

draagt zorg dat de statuten bevatten hetgeen in de leden 2 en 3 
is genoemd. Bij verzuim is hij persoonlijk jegens hen die daar-
door schade hebben geleden, aansprakelijk. 

Artikel 3. Bij gebreke van een aanwijzing van een zetel in 
de statuten, heeft de stichting haar zetel in de gemeente, waar 
de notaris voor wie de akte is verleden, ten tijde van het 
passeren der akte zijn standplaats had. 

Artikel 4. 1. Het bestuur draagt zorg, dat de stichting, 
benevens de naam, de voornamen en de woonplaats of laatste 
woonplaats van de oprichter of oprichters en de naam, de voor-
namen en de woonplaats der bestuursleden worden ingeschreven 
in een daartoe bestemd openbaar centraal register. Bovendien 
moet een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar der statuten 
ter plaatse, waar dit centraal register wordt gehouden, ter 
openbare raadpleging, worden nedergelegd. Gelijke inschrijving 
en nederlegging moeten in geval van wijziging in de persoon 
der bestuurders of in de bepalingen der statuten geschieden. 

2. Zolang de eerste inschrijving en nederlegging niet zijn 
geschied, zijn naast de stichting de bestuurders hoofdelijk voor 
hun rechtshandelingen, in naam van de stichting verricht, aan-
sprakelijk. 

3. Een ieder te wiens aanzien hetgeen in het register is in-
geschreven, onvolledig of onjuist is, alsook het openbaar 
ministerie kan zich wenden tot de rechtbank binnen welker 
rechtsgebied het register wordt gehouden, met het verzoek 
of de vordering, al naar de omstandigheden, doorhaling, aan-
vulling of wijziging van het ingeschrevene te gelasten. 

4. Alles wat verder betreft het register, het opbergen en 
bewaren der nedergelegde statuten, het ter inzage geven en het 
geven van afschriften of uittreksels, alsmede de voor een en 
ander te berekenen kosten, wordt nader bij algemene maatregel 
van bestuur geregeld. 

Artikel 5. Voor zover daaromtrent in de statuten niet anders 
is bepaald, is het bestuur gerechtigd in naam van de stichting 
te handelen en in rechte op te treden. 

Artikel 6. De statuten van de stichting kunnen door haar 
organen slechts worden gewijzigd, indien de statuten daartoe 
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de mogelijkheid openen. De wijziging moet op straffe van nictig. 
hcid bij notariële akte tot stand komen. 

Artikel 7. 1. Indien ongewijzigde handhaving van de sta-
tuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting redelijker-
wijzc niet kunnen zijn gewild, en de statuten de mogelijkheid 
van wijziging niet voorzien of zij die tot wijziging de bevoegd-
heid hebben, zulks nalaten, kan de rechtbank binnen welker 
rechtsgebied de stichting haar woonplaats heeft, op verzoek 
van een oprichter of van het bestuur of op vordering van het 
openbaar ministerie de statuten wijzigen. 

2. De rechtbank wijkt daarbij zo min mogelijk van de be-
staande statuten af en kan geen wijziging brengen in het doel 
of de doelomschrijving, voor zover de statuten deze wijziging 
hebben uitgesloten. Met inachtneming van het vorenstaande is 
de rechtbank bevoegd, zo nodig, de statuten op andere wijze te 
wijzigen dan is verzocht of gevorderd. 

3. Met overeenkomstige toepassing van de beide vorige 
leden kan de rechtbank de statuten wijzigen om ontbinding van 
de stichting op een grond als vermeld in artikel 2.4.14 lid 1 
onder a of b of in artikel 2.1.10e te voorkomen. 

Artikel 8. 1. Indien een wijziging der statuten ten gevolge 
heeft dat de stichting op een grond als vermeld in artikel 
2.4.14 lid 1 onder a of b of in artikel 2.1.10e kan worden ont-
bonden, verklaart de rechtbank binnen welker rechtsgebied de 
"stichting haar woonplaats heeft, op verzoek van iedere belang-
hebbende of op vordering van het openbaar ministerie, de 
wijziging nietig. Tegen derden, die daarvan onkundig waren, 
kan geen beroep op het nietige karakter van de wijziging wor-
den gedaan. 

2. De rechterlijke beschikking is voor een ieder bindend. 

Artikel 9. In een geding, waarin ontbinding van een stichting 
op een grond als vermeld in artikel 2.4.14 lid 1 onder a of b 
of in artikel 2.1.10e wordt verzocht of gevorderd, kan de 
rechtbank de bevoegdheden in de beide voorgaande artikelen 
genoemd, ambtshalve uitoefenen. 

Artikel 10. 1. Het openbaar ministerie bij de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de stichting haar woonplaats heeft, 
is, bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw 
worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt 
gevoerd, bevoegd aan het bestuur inlichtingen te verzoeken. 

2. Bij niet- of niet-behoorlijkc voldoening aan het verzoek 
kan de president van de in het vorige lid bedoelde rechtbank, 
desgevorderd, bevelen dat aan het openbaar ministerie inzage 
van boeken en bescheiden der stichting wordt gegeven en de 
waarden der stichting worden getoond 

Artikel 11. 1. Een bestuurder die: 
a. iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet 

of van de statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wan-
beheer, of 

b. niet of niet behoorlijk voldoet aan een door de president 
der rechtbank, ingevolge het vorige artikel, gegeven bevel, 
kan door de rechtbank binnen welker rechtsgebied de 
stichting haar woonplaats heeft, worden ontslagen. Dit 
kan geschieden op vordering van het openbaar ministerie 
of op verzoek van iedere belanghebbende. 

2. De rechtbank kan, hangende het onderzoek, voorlopige 
voorzieningen in het bestuur treffen en de bestuurder schorsen. 

3. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan ge-
durende vijf jaren na het ontslag geen bestuurder van de 
stichting worden. 

Artikel 12. Telkens wanneer het door de statuten voor-
geschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin 
niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de recht-
bank, binnen welker rechtsgebied de stichting haar woonplaats 
heeft, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering 

van het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige 
plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk 
de statuten in acht. 

Artikel 13. Een stichting wordt ontbonden: 
a. in de gevallen in de statuten bepaald; 
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is 

verklaard, of door de opheffing van het faillissement 
wegens de toestand van de boedel; 

c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald. 

Artikel 14. 1. Een stichting wordt door een beschikking 
van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zij haar woon-
plaats heeft, ontbonden: . 

a. indien de stichting een met artikel 2.4.1 lid 3 strijdig 
doel heeft; 

b. indien het vermogen van de stichting ten enenmale on-
voldoende is voor de verwezenlijking van haar doel, en 
de mogelijkheid dat een voldoend vermogen door bij-
dragen of op andere wijze in afzienbare tijd zal worden 
verkregen, in hoge mate onwaarschijnlijk is; 

c. indien het doel van de stichting is bereikt of niet meer 
kan worden bereikt. 

2. De beschikking wordt gegeven op verzoek van iedere be-
langhebbende of op vordering van het openbaar ministerie, dan 
wel ambtshalve tegelijk met de afwijzing van een verzoek of 
vordering als bedoeld in artikel 2.4.7. 

Artikel 15. 1. In kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraken, inhoudende: 

doorhaling, aanvulling of wijziging van het in het register 
ingeschrevene, 

wijziging van de statuten van de stichting, 
wijziging van of voorziening in het bestuur, of 
nietigverklaring van een wijziging van de statuten, 

worden door de zorg van de griffier ingeschreven in het in 
artikel 2.4.4 genoemde register. 

2. De inschrijving van de ontbinding van een stichting ge-
schiedt in de gevallen bedoeld in artikel 2.4.13 lid 1 onder b 
door de zorg van de curator. 

Artikel 16. De bepalingen van deze titel zijn, ten ware zij 
bij de statuten van toepassing zijn verklaard, niet van toepas-
sing op kerkelijke stichtingen of ten aanzien van stichtingen, 
die uitsluitend of mede zijn of worden opgericht door de Staat, 
een provincie, een gemeente of een lichaam, als bedoeld in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, dan wel ingevolge wettelijk 
voorschrift met een taak zijn of worden belast. 

Artikel II 
De inwerkingtreding van deze wet wordt nader bij de wet 

geregeld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie 


