
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1987-1988 

17 725 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw BW, 
zesde gedeelte, bevattende de aanpassing van 
de Boeken 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Nr. 14 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 25 september 1987 

Het wetsontwerp wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In artikel 90 lid 4 wordt in de laatste zin het woord «tot» ingevoegd 

tussen de woorden «en» en «reeds». 

B. In de tekst, voorgesteld ter vervanging van artikel 352, wordt achter 
de woorden «in strijd met» ingevoegd: artikel 350 of. 

C. Na de voorgestelde wijziging van artikel 352 wordt in het wetsvoorstel 
ingevoegd: 

In artikel 355 lid 2 vervalt: 338, vijfde lid,. 

D. Na de wijziging, voorgesteld bij artikel 369, wordt in het wetsvoorstel 
ingevoegd: Lid 3 van artikel 370 wordt gelezen: 

3. Op het bewind zijn de bepalingen omtrent het bewind van een 
voogd van overeenkomstige toepassing. De bewindvoerder is bij uitsluiting 
bevoegd tot vernietiging van rechtshandelingen van de minderjarige, 
Strekkend tot beheer of beschikking met betrekking tot de onder bewind 
staande goederen. 

E. De voor artikel 375 voorgestelde tekst wordt vervangen door: Artikel 
375. Een rechtshandeling die de meerderjarig gewordene betreffende de 
voogdij of de voogdijrekening richt tot of verricht met de voogd of de 
toeziende voogd, is vernietigbaar, indien zij geschiedt vóór het afleggen 
van de rekening en verantwoording; alleen van de zijde van de meerderjarig 
gewordene kan een beroep op de grond tot vernietiging worden gedaan. 

F. De wijziging, voorgesteld in artikel 380, komt te luiden: 
In artikel 380 lid 2 wordt na de tweede zin een zin ingevoegd, luidende: 
Aan de bewindvoerder kan de rechter ook andere bevoegdheden 

toekennen, doch niet die welke een curator niet heeft. 

G. In het voorstel tot wijziging van artikel 383 wordt in de derde zin 
van lid 2 het woord «de» ingevoegd tussen de woorden «in» en «plaats». 
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H. In het voorstel tot wijziging van artikel385wordt achter de vermelding 
van «artikel 280 lid 1 onder c» gevoegd «en lid 3» en achter die van 
«artikel 310 lid 1» eveneens «en lid 3». 

/. Na de voorgestelde wijziging van artikel 435 wordt toegevoegd: 
In de eerste en de tweede zin van artikel 436 lid 3 worden de woorden 

«het bewind», telkens waar zij voor de tweede maal voorkomen, vervangen 
door: de desbetreffende rechterlijke beschikkingen. 

J. Aan de voorgestelde wijziging van artikel441 wordt toegevoegd: 
Lid 4 van dat artikel wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de tweede zin wordt de puntkomma veranderd in een punt; 

hetgeen daarna volgt, vervalt. 
b. In de derde zin wordt «artikel 1117» gewijzigd in: artikel 3.7.1.10 

van Boek 3. 

K. Na de voorgestelde wijzigingen van artikel 441 wordt toegevoegd: 
In artikel 442 wordt vóór de eerste zin van lid 1 geplaatst: 
Heeft iemand als bewindvoerder een rechtshandeling verricht, dan 

richten de rechten en verplichtingen van de wederpartij zich naar hetgeen 
dienaangaande is bepaald in titel 3.3 van Boek 3. 

In artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 11 vervallen de woorden: of commissaris. 

B. In artikel 76wordt in de eerste zin van lid 2 het woord «hij» vervangen 
door: deze. 

C. Artikel /Swordt als volgt gewijzigd: 
a. Lid 2 vervalt. 
b. Lid 4 wordt lid 2. Daarin vervalt onderdeel c en wordt onderdeel d 

onderdeel c. 
c. Lid 5 wordt lid 3. Daarin wordt «en de onder c genoemde machtiging 

zijn» vervangen door: is. 
d. Ingevoegd wordt een nieuw lid 4, luidende: 
4. Voor de omzetting van of in een stichting en van een naamloze of 

besloten vennootschap in een vereniging is bovendien rechterlijke 
machtiging vereist. 

e. Lid 6 wordt lid 5. Daarin wordt tussen de tweede en derde zin een 
zin toegevoegd, luidende: 

Zij wordt geweigerd, indien de belangen van stemgerechtigden die niet 
hebben ingestemd of van anderen van wie ten minste iemand zich tot de 
rechter heeft gewend, onvoldoende zijn ontzien. 

f. Lid 3 wordt lid 6. 

D. In artikel 73 lid 3 wordt, in het tweede zinsdeel, na «vereffenaar of 
curator» ingevoegd: en is de rechtspersoon door de rechter ontbonden. 

E. Artikel 23b wordt als volgt gewijzigd: 
a. Onderdeel b van lid 3 komt te luiden: 
b. overbedeling aan een of meer gerechtigden tegen vergoeding van 

de overwaarde;. 

b. In lid 5 wordt in de eerste zin «de verantwoording» gewijzigd in: de 
rekening en verantwoording. In de tweede zin wordt de zinsnede «over-
eenkomstig lid 4» gewijzigd in: op de zelfde wijze als waarop de neder-
legging van de rekening en verantwoording en het plan van verdeling zijn 
medegedeeld. 

c. Lid 7 wordt gelezen: 
7. Zodra de intrekking van of beslissing op elk verzet onherroepelijk is, 

deelt de vereffenaar dit mede op de wijze waarop het verzet is medegedeeld. 
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Brengt de beslissing wijziging in het plan van verdeling, dan wordt ook 
het gewijzigde plan van verdeling op deze wijze meegedeeld. 

F. Het voorstel tot wijziging van artikel 30\\d 2 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Na de tweede zin wordt ingevoegd: 
Aansprakelijkheid ingevolge een der voorgaande zinnen rust niet op 

degene die niet tevoren over de rechtshandeling is geraadpleegd en haar 
niet, toen zij hem bekend werd, als bestuurder voor zijn verantwoording 
heeft genomen. 

b. In de laatste zin worden de woorden «ingevolge de vorige zinnen» 
vervangen door: ingevolge de eerste of de tweede zin. 

G. In het voorstel tot wijziging van artikel 35 wordt in de tweede zin 
van lid 2 «de algemene vergadering» veranderd in: een ander orgaan. 

H. In artikel 36 lid 3 wordt het woord «De» waarmede de tweede zin 
begint, vervangen door: Deze. De punt aan het slot van lid 4 wordt 
vervangen door: of tot fusie. 

/. In het voorstel tot wijziging van artikel 37 wordt, na de aanhef, een 
nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

a. De leden 1 en 2 komen te luiden: 
1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd. De statuten kunnen echter 

bepalen dat bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd. 
2. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. De 

statuten kunnen de wijze van benoeming echter ook anders regelen, mits 
elk lid middellijk of onmiddellijk aan de stemming over de benoeming der 
bestuurders kan deelnemen. 

vDe lettess a, b en c, waaronder de overige voorstellen tot wijziging van 
artikel 37 worden onderscheiden, worden veranderd in b, een d. 

J. Het voorstel tot wijziging van artikel 4 1 komt te luiden: 
Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de eerste zin van lid 2 wordt na «leden» ingevoegd «of afgevaar-

digden». De punt aan het slot van die zin wordt vervangen door: na 
indiening van het verzoek. De tweede zin van lid 2 vervalt. 

b. Aan lid 3 wordt een zin toegevoegd, luidende: 
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met 

de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. 

K. In artikel 45 wordt aan lid 3 een zin toegevoegd, luidende: 
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde 

voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de 
vereniging worden ingeroepen. 

L. In artikel 71 wordt: 
a. in lid 1 na «in een» ingevoegd: vereniging,; 
b. de laatste zin van lid 1 als eerste zin in lid 2 gevoegd, met toevoeging 

na «toepassing» van:, tenzij de vennootschap zich omzet in een besloten 
vennootschap. 

M. In artikel 72 wordt: 
a. in onderdeel b van lid 1 «een verklaring van een deskundige als 

bedoeld in artikel 393, waaruit blijkt» vervangen door: een verklaring van 
een registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als 
bedoeld in artikel 70 lid 1 onder övan de Wet opde Registeraccountants; 
uit deze verklaring moet blijken; 

b. in de eerste zin van lid 2 voor «coöperatieve» ingevoegd: vereniging,; 
c. de derde zin van lid 2 afgesplitst tot een nieuw lid, waarvoor het 

cijfer 3. wordt geplaatst; 
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d. de aanhef van het nieuwe lid 3 gewijzigd in: 
Aan de akte van omzetting worden gehecht:; 
e. voor de tekst van onderdeel c van het nieuwe lid 3 gevoegd: indien 

de rechtspersoon leden heeft,; 
f. aan lid 3 toegevoegd: 
d. indien een stichting wordt omgezet, de rechterlijke machtiging 

daartoe. 

N. Na het voorstel tot wijziging van artikel 72 wordt een nieuw onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

Van artikel 74 vervalt lid 4. 

O. De zin «De tweede zin van artikel 90 lid 1 komt te luiden:» wordt 
vervangen door: 

Artikel 90 \\ó 1 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de eerste zin wordt «Na de overdracht» vervangen door: 
Na overdracht of toedeling. 
b. De tweede zin komt te luiden:. 

P. Na het voorstel tot vervallenverklaring van artikel 91 wordt een 
nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

In de laatste zin van artikel 93 lid 4 wordt het cijfer «8» vervangen 
door: 9. 

Q. De zin «Artikel 94a, lid 4, laatste zin, vervalt; aan het artikel wordt 
een lid toegevoegd, luidende:» wordt vervangen door: 

Artikel 94a wordt als volgt gewijzigd: 
a. In lid 3 wordt onder b «titel 8» gewijzigd in: titel 9. 
b. De laatste zin van lid 4 vervalt. 
c. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:. 

R. Na het voorstel tot wijziging van artikel 94a wordt een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

In artikel 94b lid 3 wordt «artikel 94a lid 4» gewijzigd in: artikel 94a 
leden 4 en 5. 

S. In artikel 105 lid 7 wordt «de vordering van een certificaat» gelezen: 
de vordering van de houder van een certificaat. 

T. In lid 3 van artikel 130 wordt «onverantwoordelijk» gelezen: «on-
voorwaardelijk» en wordt een zin toegevoegd, luidende: Een wettelijk 
toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vennootschap 
worden ingeroepen. 

U. Na de voorgestelde wijziging van artikel 130 worden twee nieuwe 
onderdelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 138 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In lid 2 wordt het cijfer «14» vervangen door: 10. 
b. In lid 8 wordt het cijfer «8» vervangen door: 9. 
c. Lid 9 komt te luiden: 
9. Indien een bestuurder ingevolge dit artikel aansprakelijk is en niet in 

staat is tot betaling van zijn schuld terzake, kan de curator de door die 
bestuurder onverplicht verrichte rechtshandelingen waardoor de moge-
lijkheid tot verhaal op hem is verminderd, ten behoeve van de boedel 
door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen, indien aannemelijk is 
dat deze geheel of nagenoeg geheel met het oogmerk van vermindering 
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van dat verhaal zijn verricht. Artikel 3.2.11 leden 4 en 5 is van overeen-
komstige toepassing. Artikel 3.2.14 lid 2 van boek 3 is niet van toepassing. 

d. In lid 10 wordt het cijfer «8» vervangen door: 9. 

In artikel 149 wordt het cijfer «8» vervangen door: 9. 

V. De zin «Artikel 164 lid 3 komt te luiden» wordt vervangen door: 
«Artikel 164 lid 2 komt te luiden»; vóór de voorgestelde tekst wordt het 
cijfer «3» vervangen door: 2. 

W. In artikel 181 wordt: 
a. in lid 1 na «in een» ingevoegd: vereniging,; 
b. de laatste zin van lid 1 als eerste zin in lid 2 gevoegd, met toevoeging 

na «toepassing» van:, tenzij de vennootschap zich omzet in een naamloze 
vennootschap; 

c. in de voorlaatste zin van lid 2 «dit aan de aandeelhouder heeft 
meegedeeld» vervangen door: aan de aandeelhouder heeft meegedeeld 
dat hij deze schadeloosstelling kan vragen;. 

X. In artikel 183 wordt: 
a. in onderdeel b van lid 1 «een verklaring van een deskundige als 

bedoeld in artikel 393 waaruit blijkt» vervangen door: een verklaring van 
een registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als 
bedoeld in artikel 70 lid 1 onder b van de Wet op de Registeraccountants; 
uit deze verklaring moet blijken; 

b. in de eerste zin van lid 2 voor «coöperatieve» ingevoegd: vereniging,; 
c. de derde zin van lid 2 afgesplitst tot een nieuw lid, waarvoor het 

cijfer 3. wordt geplaatst; 
d. de aanhef van het nieuwe lid 3 gewijzigd in: 
Aan de akte van omzetting worden gehecht:; 
e. Voor de tekst van onderdeel c van het nieuwe lid 3 gevoegd: indien 

de rechtspersoon leden heeft,; 
f. aan lid 3 toegevoegd: 
d. indien een stichting wordt omgezet, de rechterlijke machtiging 

daartoe. 

V. Na het voorstel tot wijziging van artikel 183 wordt een nieuw 
onderdeel ingevoegd, luidende: 

Van artikel 185 vervalt lid 4. 

Z Het voorstel tot wijziging van artikel 193 vervalt. 

AA. De zin «De tweede zin van artikel 739 lid 1 komt te luiden:» wordt 
vervangen door: 

Artikel 199 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de eerste zin wordt «Na de overdracht» vervangen door: Na 

overdracht of toedeling. 
b. De tweede zin komt te luiden:. 

BB. Na het voorstel tot vervallenverklaring van artikel 200 wordt een 
onderdeel ingevoegd, luidende: 

In de laatste zin van artikel 203 lid 4 wordt het cijfer «8» vervangen 
door: 9. 

CC. Aan lid 3 van artikel 240 wordt een zin toegevoegd, luidende: 
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaar-

de voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de 
vennootschap worden ingeroepen. 

DD. Na de voorgestelde wijziging van artikel 240 worden twee nieuwe 
onderdelen voorgesteld, luidende: 
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Artikel248 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In lid 2 wordt het cijfer «14» vervangen door: 10. 
b. In lid 8 wordt het cijfer «8» vervangen door: 9. 
c. Lid 9 komt te luiden: 
9. Indien een bestuurder ingevolge dit artikel aansprakelijk is en niet in 

staat is tot betaling van zijn schuld terzake, kan de curator de door die 
bestuurder onverplicht verrichte rechtshandelingen waardoor de moge-
lijkheid tot verhaal op hem is verminderd, ten behoeve van de boedel 
door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen, indien aannemelijk is 
dat deze geheel of nagenoeg geheel met het oogmerk van vermindering 
van dat verhaal zijn verricht. Artikel 3.2.11 leden 4 en 5 is van overeen-
komstige toepassing. Artikel 3.2.14 lid 2 van boek 3 is niet van toepassing. 

d. In lid 10 wordt het cijfer «8» vervangen door: 9. 
In artikel 259 wordt het cijfer «8» vervangen door: 9. 

EE. De zin «Artikel 274 lid 3 wordt gelezen» wordt vervangen door: 
«Artikel 274 lid 2 komt te luiden»; vóór de voorgestelde tekst wordt het 
cijfer «3» vervangen door: 2. 

FF. Aan lid 3 van artikel 292 wordt een zin toegevoegd, luidende: 
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaar-

de voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de 
stichting worden ingeroepen. 

GG Onderdeel b van het voorstel tot wijziging van artikel 294 komt te 
luiden: 

b. In lid 3 wordt «artikel 301 lid 1 onder a of b of artikel 19 van dit 
Boek» vervangen door: artikel 21 of artikel 301 lid 1 onder a. 

HH. In het voorstel tot wijziging van artikel 296 wordt achter «301» 
waar dit cijfer de tweede maal voorkomt, ingevoegd: lid 1. 

//. Na het voorstel tot wijziging van artikel 302 worden de volgende 
onderdelen ingevoegd: 

In artikel308'lid 1 wordt na «de vereniging» ingevoegd:, de coöperatieve 
vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij. 

In artikel 310 lid 4 wordt in de eerste zin na «vereniging» ingevoegd: , 
coöperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij. In de 
tweede zin wordt na «vereniging» ingevoegd:, coöperatieve vereniging of 
onderlinge waarborgmaatschappij. 

In artikel 333 lid 3 wordt na «vereniging» ingevoegd: , coöperatieve 
vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij. 

Toelichting 

Bij de vierde nota van wijziging wordt een vrij groot aantal wijzigingen 
in het ontwerp voorgesteld, die in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag niet in het bijzonder ter sprake zijn gekomen. Deze zijn 
materieel van geringe betekenis en worden in het onderstaande kort 
toegelicht. 

Voor het merendeel zijn zij noodzakelijk wegens wijzigingen van de 
boeken 1 en 2 in de afgelopen jaren, die nog aanpassing aan het wets-
ontwerp behoeven. In enkele gevallen geven wijzigingen in de tekst van 
boek 3 nog aanleiding tot enige aanpassing. Enkele voorstellen beogen 
fouten te herstellen die in (de gedrukte tekst van) het Gewijzigd Ontwerp 
waren geslopen. Tenslotte bleek op een enkel punt om andere redenen 
nog aanpassing nodig. 

De voorstellen die niet hieronder zijn toegelicht, zijn in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag gemotiveerd. 
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ARTIKEL I 

B. In artikel 352 was de bestaande wijziging naar artikel 350 uitgevallen. 

C. Het voorstel beoogt een correctie van de tekst, nodig omdat bij de 
wet van 25 januari 1984, Stb. 19, artikel 338 lid 5 is vervallen. 

D. In het Gewijzigd Ontwerp was dit onderdeel uitgevallen. 

E. De tekst is aangepast aan de nieuwe tekst van artikel 3.2.1 van Boek 
3. 

F. Het ontwerp bevatte o m . een voorstel tot een aanvulling van lid 1, 
die reeds in de wet is opgenomen; dit voorstel kan vervallen. 

G. Het voorstel brengt een kleine verduidelijking. 

H. De aanvullingen zijn nodig geworden door de wet van 13 mei 1987, 
Stb. 246. 

J. Artikel 441 bevat nog een verwijzing naar de artikelen 1115 en 1117 
B.W., die bij de invoering van boek 3 vervallen. De tekst is aangepast aan 
artikel 3.7.1.10 van boek 3. 

K. Als bij de inwerkingtreding van Boek 3 ook titel 3.3 betreffende de 
volmacht in werking treedt, kan voor de rechten en verplichtingen van de 
wederpartij van de bewindvoerder daarnaar, op de voet van artikel 
3.6.1.5a lid 1 eerste zin, worden verwezen. 

ARTIKEL II 

A. Artikel 11 wordt aangepast aan de tekst van artikel 4a, zoals die bij 
de wet van 16 mei 1986, Stb. 275, is vastgesteld. 

B. In artikel 16 wordt een kleine verbetering en verduidelijking aange-
bracht. 

E. De wijziging onder a handhaaft de overeenstemming met de tekst 
van artikel 3.7.1.14 lid 2 onder b in zijn definitieve versie. 

De eerste onder b voorgestelde wijziging betekent het herstel van een 
omissie. 

H. De eerste voorgestelde wijziging beoogt een verduidelijking. 

L De wijziging van artikel 71 vloeit voort uit die van artikel 18. 

M. Het voorstel onder a is ontleend aan artikel 72, zoals dat laatstelijk 
bij de wet van 11 december 1986, Stb. 677, is gewijzigd. De overige 
voorstellen vloeien voort uit de wijziging van artikel 18. 

N. Het huidige artikel 74 is gewijzigd bij de wet van 12 december 
1985, Stb. 656. Lid 4 daarvan loopt vooruit op en is overbodig naast 
artikel 23a lid 3 volgens het onderhavige wetsvoorstel. 

O. Onderdeel a, dat nieuw is, vult nog een leemte op die zou ontstaan 
door het vervallen van artikel 91 . 

P. De verwijzing naar artikel 8 in artikel 93 (thans) lid 4 is ingevoegd bij 
de wet van 12 december 1985, Stb. 656. Bij het wetsontwerp wordt 
artikel 8 vernummerd tot artikel 9. 
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Q. Ook het nieuwe onderdeel atot aanpassing van artikel 94a lid 3, 
zoals gewijzigd bij de wet van 16 mei 1986, Stb. 275, is nodig in verband 
met vernummering. 

R. Artikel 946 lid 3, zoals dat bij de wet van 16 mei 1986, Stb. 275, is 
gewijzigd, bevat een verwijzing naar artikel 94a lid 4, waarvan bij het 
ontwerp het laatste deel in een afzonderlijk lid 5 wordt afgesplitst. 

S. De wijziging herstelt een fout in het Gewijzigd Ontwerp. 

T. Hetzelfde geschiedt in de eerste wijziging van artikel 130 lid 3. 

U. Artikel 138 is opnieuw vastgesteld bij de wet van 16 mei 1986, Stb. 
275. De eerste twee voorgestelde wijzigingen en de vierde zijn nodig ter 
aanpassing aan de bij het ontwerp voorgestelde tekst van titel 1 van boek 
2. De derde strekt tot aanpassing aan titel 3.2 van boek 3. Artikel 138 lid 
9 bevat een regeling die verwant is aan die van artikel 3.2.11 maar die 
welbewust verder gaat; daarom wordt slechts een beperkte aanpassing 
aan de nieuwe regeling der Pauliana voorgesteld. 

Ook het bij de wet van 16 mei 1986, Stb. 275, gewijzigde artikel 149 
behoeft aanpassing aan de voorgestelde titel 1 van boek 2. 

V. Bij de wet van 25 maart 1987, Stb. 112, is lid 3 van Artikel 164 
vernummerd tot lid 2; dit maakt een kleine wijziging nodig. 

W. De eerste twee wijzigingen stemmen overeen met die van artikel 
7 1 ; zie onder L. De laatste wijziging strekt ertoe artikel 181 verder aan 
artikel 71 gelijk te maken. 

X. De wijziging is gelijk aan die van artikel 72. Zie de toelichting onder 
M. 

Y. De wijziging is gelijk aan die van artikel 74. Zie de toelichting onder 
N. 

Z Artikel 193 is inmiddels bij de wet van 12 december 1985, Stb. 656, 
conform het voorstel volgens het onderhavige wetsontwerp opnieuw 
vastgesteld. 

AA. De wijziging is gelijk aan die van artikel 90. Zie de toelichting 
onder 0. 

BB. De wijziging is gelijk aan die van artikel 93. Zie de toelichting 
onder P. 

DD. Voor artikel 248 geldt hetzelfde als voor artikel 138, voor artikel 
259 hetzelfde als voor artikel 149. Zie de toe lichting onder U. 

EE. De wijziging van artikel 274 is gelijk aan die van artikel 164; zie de 
toelichting onder V. 

GG. Artikel 294 lid 4 verwijst o.m. naar artikel 301 lid 1 onder a en b. 
Bij het ontwerp wordt voorgesteld onderdeel ate laten vervallen en 
onderdeel b op te schuiven naar a; het huidige onderdeel c wordt dan 
onderdeel b (nieuw). Het gevolg is dat de verwijzing in artikel 294 naar 
onderdeel b moet vervallen. 
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HH. Een fout in het Gewijzigd Ontwerp wordt hersteld. 

//. Bij de wet van 21 april 1987, Stb. 209, is titel 6 van boek 2 omtrent 
fusie vervangen door een nieuwe titel, die ook de fusie van verenigingen 
en stichtingen regelt. Het onderhavige ontwerp onderscheidt de coöpe-
ratieve vereniging en de onderhavige waarborgmaatschappij als zelfstan-
dige rechtsvormen naast de vereniging. In de artikelen 308, 310 en 333 
moet daarmede rekening worden gehouden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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