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Mgem.ea
• t. Bqek2 van bot Burgerlijk Wetboek Is vastgesteld bij Landsveadmilng van 29
december2003 (Publicalieblad 2004, no. 6)1e inwrklng getreden opi maart2004.
Nadien zijn nog edcIe kleine wij4ngen aangebracht. Do belangrljk*t. daarvan zijn
aangebracht door do Landavarordening van 24december2004 (Publicatlcbtad 2004,
no. 98, In weddng getr.dea per t januari 200$.
2. Bij do opzt van Boek 2 Is destijds het Nederlandse voorbcetd tot op zekere hoogte
gevolgd, Verschillend. overwegingen hebben geleid tot afwijklngep. Zo bleek een
sterke behoetlo te bestaan aan vereenvoudiging ten opzohte van het Nederlandse
• stelseLMotname ophetgebledvaadoNVendo3Vwasdstatebcl,niedodoordo
invloed van Einupese regelt, erg gcoompIIiecnl geworden. Een andere overweging,
die Tot afwijkingen leidde, was dc behoefte om de flczlbWteit en de compatibilitelt
met het Anglo-Amedkasnse systeem te vergroten. Deze overwegingen haddfin in de
periode 1997-2000 al geleid tot het ontweipen van een goheet nieuw opgezette
L.idvaordenIng Besloten Vennootschap (Publicatjeblad 1999, no. 241), dle in 2000
Is hrgevorcL De in dle verordening gekozen opzet van do BV Is mcdebepalend
geweest voor de opzet van Boek 2.
3. Intussen heeft In Nederland de ontwikkeling niet stil gestaan. Voor de Nederlandse
Antiflen is vooral van belang dat ook daar het lrndcbt is gerijpt dat de
vennootschapswetgeving In de loop der jaren wel erg ingewikkeld was geworden en
op sommige punten belemmerend werkte voor een gezonde ontwikkeling van h’t
bedrijMeven. Na een uitvoerige landelijke discussie is besloten tot een
vercenvoudlglngsoperntie, met name op het gebied van het BV-recbt Deze
vereenvoudlglngsopemtÏe heeft in Nederland geleid tot wetsvoorstel 31058 (Wet
vereenvoudiging en flexibftlserlng BV-rech hierna aan te duiden ets “floxwet’), dat
in het vergaderjaar 2006-2007 bij de Tweede Kamer is ingediend en in december2009
door de Tweede Kamer is aangenomen. Dc behandeling van dit wetsvoorstel Is op dit
ogenblik nog niet afgerond. Een wetsvoorstel “bestuur en toczichr. waarin andera_._.
—wijzigingen word vuucsrefd twin voorbereiding.
4. De Nederlandse voorstellen gaan materieel in de eerder in dc Nederlandse AntiHen
gekozen richting. Op een aantal punten wordt het Nederlands-Antilliaanse voorbeeld
gevolgd. Een belangrijke ml heeft hierbij gespeeld het in maart 2007 uitgebrachte
rapport van de 4tGemeenschappelijke werkgroep concordautie rechtspersonenrecht”,
een op gezamenlijk initiatiefvan Nederlandse en de Nederlands-Antilliaanse Minister
van Justitie in november2004 ingestelde commissie, onder voorzitterschap van pmt
•

—.

3.td. Saleb, met als leden prof. mr. 1L4. de Klulver, mr. MJ.H. Langendoen,
mevrouw uw. M Melnema, mr. 16L van der Plank, ter. Pil Selomoni en proF. uw. P.
van ScldUaard.. De aanbevelingen van deze oonzuinle zijn In het Nederlandse
wetavooitel tlecwet voor het overgrote gedeelte overgenomen.
5. Hot hierbij aangeboden wetsvoorstel voor herziening van Boek 211 voor een
belangrijk deel geb2lplmerd door het Nederlands. voorstel flezwet, zoals dit In
deoemb.r 2009 door de Tweede Kamer Ii aangenomen, wederom mat Inachtnemlng
van de aanbevelingen vind. concozianttewedcgmep, De conooidantte met Nederland,
dle van groot belang, voor de Nederhênda.Antlluaanse rsohtaontwilckeling, wozit
hierdoor briortierd. Intussen zijn ook andere belingrijke wijzigingen, Ingegeven door
de ervaringen met de wetgeving van 2004, aangebracht, Daarbij zijn soms oplossingen
gekozen dle, moer nog dan de Nederlandse flezwet, de flezIbWtelt en bnrIkbaahe1d
van het systeem milieu verhogen. Alle. bijeangenomen heeft dit geleid tot vrij
Ingrijpende wijzigingen en aanvullingen.
6. Hetondeduavig. ontwerp is opgesteld door do Evalualieoammlule
Recbtspee.onenreaht, Ingesteld bij 1adsbe.hdt nu 25 oktober 2004, no. 11.
Voorzitter was prof. uw. 1.1e!. Saleb en ladem uw. h. van dor Phmk, uw. A, Winter,
uw. 1. acob&en uw. TIJ. van Neutegem; secretaris was uw. Wil Flocker. Ma
adviseurs waren eend. vonmulesle verbondew patL uw. P. van &hultiiade, uw.
OCA. Smeets en pro!. uw. AL. licht. Ta verband met de vele wijzigingen Is niet het
oog op de toegankelijkheid der voorstellen gekozen voor een nieuwe vaststelling van
uw,

Boek2.

Belangrijkst, wijzigingen en aanvullingen
De belangrijkst, wijzigingen en aanvullingen worden hieronder gcnocm& Wijzigingen ven’
moer toabnlsohe aarti blijven daarbij bulten beschouwing, In de artlblsgewijzø toelichting
wordt nader op do wijzigingen en aanvullingen Ingegaan.
(1) In artikel 3 wordt do verhouding tussen do verschillende regelingen, dle de organisatie van
do rechtspersoon beheersen of ke”nan beheersen, nader geisgeld.
(2)0. vertegenwoqrdlglngsregeling in artikel 10 is geheel heracineven.
(3) Da regeling voor vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang (artikel II) Is aanmerkelijk
vem
(4)0. regeling aangaande doeloveraabijding (artikel 13) is gewfjzigd
(5) Do regeling over bastuunlersaanaprakoljkheld bij faillIssement (artikel 16) I verbeterd.
(6) HetjaanebnIngregme voor de “grote vennootschap” wordt eveneens van toepassing
verklaard op de grote stichting waama een onderneming toebehoort (artikel 58) de grote
vereniging waaraan een ondmemhig toebehoort (artikel 89), de coöpemtie en de onderlinge
(art. 94).
(7) Artikel 102 Is naar het voorbeeld van artikel 202 aangevuld en verbeterd.
(8) Dc Invoering van do artikelen 108a en 208e, naar het voorbeeld van het nieuwe artikel 192
In het voorstot voor de Nederlandse flexweL Deze bepalingen openen uitdrukkelijk de
lichtingçrr&_
mogelijkheid ommn de statuten bepalingen opte nemen We
ap jegens d en of tussen aandeelhouders
onderling aan het aarideelhouderschap verbinden. Dc hier voorgestelde bepalingen zijn
overigens aanzienlijk bebopter dan het nieuw voorgestelde Nederlandse regeling.
(9) Toevoeging van het derde tot en met zesde lid aan do artikelen 127 en 227. Door deze
toevoeging wordt het mogelijk bepalingen die tot dusver in notarieci vastgelegde statuten
behoorden te worden opgenomen, op te nemen in een “vennootsohappelijke overeenkomst”
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders. Deze vennootschappeljke overeenkomst
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hoeft niet te worden gepubliceerd en ken zonder notarilie tussenkomst worden gewijzigd. De
In de vennootschappelijk. overeenkomst opgenomen bepalingen hebben niettemin
‘v.nnootschapereohtelijke werking”,
(tO) In de erdiceten 129 en 229 wordt- In navolging vind. Nederlandse regeling volgens de
fl.xwet-. het begrip “vergedermcbr’ 1npvo.rd Invoering van dit begrip leidt tot een
aanmerkelijk. vereenvoudiging van zon reeks andere bepalingen.
(It) De regeling voor besluitvorming bulten vqederlng (artikelen t35 en 235)1*
vereenvoudigd.
(12) In de nieuw in te voegen artikelen 135* en 235* Is een regeling opgenomen dl. uttkomst
beoogt te bieden In een situatie waarin voor geen van do aandelen stom ken worden
uitgebracht
(13) Do regeling voor de aandoelhoudoribestuurde vennootschap hij de BV (artikel 239-243)
wordt gewijzigd en vereezwoudlgd.
(14) In een nieuw, titel 8 (artikel 270-28Ø wordt een voor alle rechtspersonen geldende
cnquôtsr.geling Ingevoerd. De volgens de huidig. tekst voor de stichting geldende regeling
(artikel 54 e.v) wordt In verband hiennee geschrapt
(15) Uft do regeling voerde aren bordr omzetting naar een buftoalands.juriedloffo (nrC
304) wordt het vereist. van persoonlijke umpmblljbtnllbg door beatiwzders en
aandeelhouders geschept.
f16) Uen nieuwe regeling voor dc cross boider fusie, waarbij een Nederlands AntIllhiine
vennootschap in con buitenlands. verdwijnt wordt Ingevoerd (art. 323b).
Fluancille coulequezifes

Het onderhavige ontwerp, regels von burgerlijk recht bevattende, heeft geen gevolgen voor de
begrotlurvan hot tand of de Eilandgebloden.
Raad van Advies

.

Aan de Raad van Advies Is advies gevraagd. Do Raad heeft op 20januari 2010 zijn advies,
RvA no. RN22-09-LV, uitgebracht.
De Raad merkt op dat de belangrijkste voorgesteld. wijzigingen in het algemeen deel van de
memorle van toelichting puntegewijs zijn opgesomd, welke opsomming de overzichtclijlrhcid
van do manone van toelichting ton goede bent.

De Raad geeft in dit verband in overweging om in dc memoric van toelichting een overzicht
op to nemen vande artikelen dle niet worden gewijzigd. Volgens de Raad Is hot ook het
overwegen waard met becreiddag tot do ongowijzigdo artikelen de “oude” mnmorie van
toelichting in de memorie van toelichting in to voegen, dit om dc bruikbeerheid voor de
praktijk te verhogen. Deze suggesties zijn niet gevolgd. Ook voor zover die delen betrekking
hebben op ongewijzigde artikelen, gaan zij uit van een inbissen gewijzigd systeem en een
gewijzigde samenhang tussen dc bepalingen onderling. Invoeging van delen van de” ii
gaan er ing geven. Bezien zat worden
of een daarvan losstaand overzicht van de artikelen, die niet zijn gewijzigd, kan worden
opgesteld.
De Raad gaat uitvoerig in op een groot aantal atondcrlijke artikelen en de toelichting daarop.
De aanbevelingen van de Raad zijn voor het overgrote deel gevolgd, soms op de voorgestelde
wijze, soms op een andere, evenzeer aan de aanbeveling recht doende wijze. Ineen enkel
3
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gevat le oei artikel ot de toelichting damvp geheel beschreven. Ook os van de aanbevelingen
vind. Raad 4n hier en dur nog verbeteringen aingebrsobL
Bij het een en ander moet worden bedacht dat In het destijds aan de Rand voorgelegde
voorstel was uItgegaan van d atund vind, wetgeving In Nederland op dat moment, En het
bijzonder van het toen In Nederland voorfiggend. voorstel voor do “ftexwer’. De
behandeling via dat voorstel in de Tweede Kamer heeft *n bewogen verloop geha4 met als
gevolg dit de uiteindelijk door de Tweede Kamer saagenonten tebe oog aanmerkelijk
verschilt van het aanvankelijke voorstel. In het 1dm’ veorliggeade ontwerp Is zoveel mogetijk
rek-dag gehouden met de uiteindelijk door de Tweede Kamer- In december2009,aaswaatde tekst, Do Invoering vind, flmcwet ken overigens oog enige tijd op zich laten
wachten. Durvocr Is nog weer een laveeringawet vereist,
In het onderstaande iii met name nog worden Ingegaan op de gevallen waarin do
aanbevelingen van de Raad niet oCnlet volledig zijn ngevoIgd.
Oklrani

abevailnaan netbetrekWn, tot de omIsdkel1 opqmen bepaliqgeu

4rU.belu 127 er 227 Ørennoorchrppe1ÇA, owreiiv4
De opmeddngen en bevoIhgin van de Raad hebbenjeleld tot een grondig. herziening
van deze bcpellnpn. Niet Ii gevolgd de aanbeveling oâr.bet Inzagemuht van
belanghebbenden uitdrukkelijk to regelen. De bepalingen beogenjuist mogelijk te maken dat
eau belangrijk deel van de orpnlsitleregel. in eeiondwhsnd. en niet ter Inzage liggend stuk
wordt opgenomen. Zou men daarop voor “belanghebbenden” weer een uitzondering maken,
da wordt aan deze bedoeling atbrenk gedaan, nog Jos v4n het oNoem dit het niet good
mogelijk t. een voldoend, nauwkeurige omschrijving van het begrip “belanghebbende” te
geven.
Miksien 270 tot en met 287 Çres recht yen aaqulto)

%rUbten2?ten 275

De aanbevelingen met betrekidug tot de artikelen 274 en 275 4a gevolgd, Daarbij zijn zowel
het tweede lid van erfhel 274 iii de toelichting dam’cp herschreven.

Artikel 276
Metbotrhtringtotartlke1276,tweeddlid,medctdeRaadopdatbljvanmcningIsdatccn
voorziening niet ken worden ingetrokken maar wel hen worden opgeheven. Voorts zou de
mogelijkheid van verval met terugwerkende kracht moeten worden uitgesloten. Uit de op dit
punt aangevulde memode van toelichting blijkt dat in de opzet van het ontwerp verval van
een voorziening Inderdaad geen terugwerkende kracht heeft Naast de mogelijkheid van
opheffing van een voorziening, waaraan ook geen terugwerkende kracht ken worden
toegekend, Is echter de mogelijkheid van Intrekking behouden. Zoals in de toelichting wordt
uiteengezet kan aan die mogelijkheid behoefte bestaan. Systematisch gesproken is iutmkkin
met tom warkpn,I* achtoolrnietweemi DUUL vrnIdglngm cassatie wordt hetzelfde
resultaat verkregen. Zou hoger beroep bij een tbltetljke Instantie mogelijk zijn, dan zou door
vernietiging van de beschikking in hoger beroep ook hetzelfde resultaat worden verkregen.
Nu geen hoger beroep mogelijk is moet aan het hof de mogelijkheid worden geboden zichzelf
te conigeren
Het vierde lid is in de lijn van de aanbevelingen van de Raad aangepast.
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In het zevende lid komt de Canatletegollng voor de Nederlandse Anililen ter sprake Het ziet
er naar utt dat dit probleem ddor aanpassing van de Casudereguting tijdig zal zijn opgetost.
Artlkektn 277 en 279
De aanbevelIngen van do Raad zijn gevolgd of anderszins verwerkt.
Artikelen 284, 285 en 286
Hierop Is van toepassing hetgeen hierboven opgemerkt Is naar aanleiding van het commentaar
van de Raad op astiket 276, tweede en zevende lid.
Opmetiduzen en

nbevellnsen met betrelddng tpt de Memorie va Toelichting

De aanbevelingen van de Raad 4n alle overgenomen ofanderszins verwerkt.
Opmerking over he ovenpmo4

De Raad geeft In overweging In de memode von toellr’httnj aan to geven hoe zal worden
omgegaan met ovargangetecht.
Bepalingen van overgangsracht zijn opgenomen als artikel IL De bepalingen zijn toegelicht
aan het slot van deze memode van toelichting.
Artikeligewijze toelichting

ZTtel 1 -Algemene ha1ügen

•

•
•

Artikel 1
1. De bepaling van het derde lid le verduidelijkt Daarin wordt nu ook genoemd dein
artikel 127, derde lid, en artikel 227, derde lid, omschreven vennootschappelijke
overeenkomst. Vcrweztn wordt verder naar gevallen waarin uit do wet blijkt dat in
een reglement van dc wet kan worden afgeweken. Vooralsnog is een bepaling in die
zin alleen to vinden In artikel 85. In een nieuwe, tweede zin wordt do verhouding
tuSsen de diverse iegdlingez die dc organisatie van een rechtspersoon bepalen of
knnnçn bepalen, weergegeven.
2. Het nieuwe vierde ttd geeft aan wet het rechtageveig is van strijd met een hogere
regeling. De bepaling is voorzichtig gefomwieerd. Dikwijls zal er slechts sprake zijn
van een partiëlenictlgheid. Denkbaar is ook dat men tot de conclusie moet komen dat
de bepaling in het dan aan de orde zijnd geval geen rechtagevoig heeft maar voor het
overige in stand ken blijven.
3. Het nieuwe vuile lid bevat het voorschrift dat statuten uitdrukkelijk als “statuten”
moeten wonden aangeduid. Wonden do statuten, al dan niet vorplicht opgenomen in
een notariële akte dan is dit nu al vaste praktijk. Artikel 4 laat echter de mogelijkheid
de notariIa akte-dledstatute rb
eeWvreëmdëlsal wordt verleden.
Het ligt voor de hand dat dan ook wordt gezocht naar een vertaling van het woord
statuten. Is er ook een vennootechappeijke overeenkomst of een reglement dan kan
daarbij veawaaving optreden. Het voorschrift kan dan zijn waarde bewijzen. Uiteraard
bestaat er geen bezwaar tegen dat in de akte naast het woord statuten een aanduiding
in dc vreemde taal wordt gebezigd. Denkbaar is ook dat het woord “statuten” tussen

5

hulçe. undieunduldlngwordttoepvoegd. Opname van hetvijfe lidbetekeatten
sleltedteeretelldvnartlkel72nvervallen.

4. Metbeoth.tnleuw.,#usd.ltdkinhetvolpnd.wordenoppmerkt.Vane.a
reglement wordt In do huidige en hier voorgeatetd. wetgeving op een aantal plaatsen
geepreken. Zie bijvoorbeeld artikel?. tweede lid, artikel 8, tweede lid, artikel 11,
tweede lid, artikel 21, derde lid, ondiro, artikel 85, artikel 140, vierde lid, artikel 241,
vierde 114 en artikel 276, derde lid, onder c. Op een enkele plaats - zie bijvoorbeeld
h.tht*41g, artlkel2l, derdelid, oudere -wordth.tbqdpnaderbepuldmureen
algemene omschrijving ontbzeekt Gelet op de indtisgevofgon, dl. aan het handelen In
strijd met de bepalingen van een reglement zijn verbonden,. het van belang dt ook
dat bddp aan een meer nauwkeurig. omschrijving wordt gebonden. Ben als
“reglement” aangeduide regeling, dl. niet aan de In het zesde lid gesteld. voorwaarde
ematndezlnvauHbek2. Datwil nletxeggendateen
voldoet, g Inleta
dergelijke regeling geen enloit- betekenis heeft. Mede gelet op het bepaalde In artikel
7,eeatoH4kea4ectaortwen.
Aruket2
In het tweede lid zijn dewoorden “aan de opdohd.gituinl.ling» Ingevoegd om het
misverstand to voorkemen dat het - bij de NV en do BV-zou geen om deelneming le het
kapitaaL Irik,.aen moet worden bedacht dat bij hot vervallen vande deeharming van een of
moer oprichters wel ken worden geoordeeld dat er sprake is van een ernstig
cpdoht1ngagekd dat ken telden tot ontbinding door derechter op do voet van artikel 24
eerst. lid, onder b.
trilkst S

Dein de huidige (ekatvan het verste lid opgenomen vorplidiling tot mededeling van de
oprichting in een overboldapubllcado Is eIs overbodig gèscbmpt Do wijziging In het tweede
lid bevat een technische vcrbcterlng een inhoudelijke wij’In wordt niet beoogd.

Artikel 8
1. De wijziging van liet wste 1W hangt ermen met do gewijzigd. opzet van de regeling
van de arrdveIhouder..bestinirde vennootschap. Zie de toelichting bij artikel 239 e.v.
2. De redandewijziging van het tweede 1W hangt samen met de Invoeging van do
vennootechappelljko overeenkomst Overigens Is geen matedele wijziging beoogd.
3. In het vierde lUI. een bepaling opgenomen oto het misverstand te voodwinen dat het
bestuur van een stiohlinz geen aangifte tot i1lletveddadng zeu knw’en doen of dat do
statuten dle aangifte niet zouden kunnen uitsluiten of beperken.
4. in het zesde 1Wwordt niet langer gesproken van “loon”. Gelet op het bepaalde in het
vijfde lid ken deze aanduiding verwarring veroorzaken.
Artikel 9
De competentisregellng omvat nu ook procedures die voortvloeien uit een
vennootschappelijkoovreenkomst

——

Artikel 10
1. Deze bepaling is herschreven. Onvolkomenheden in de bestaande tekst en de
invoering van de vennootschappetjke overeenkomst In de artikelen 127 en 227 derde
lid, maakten herschrijving noodzakelijk. De bepaling kan in haar nieuwe gedaante als
volgt worden toegelicht
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2. Het eei,ie 1W neemt - duidelijker dan In de tot dusver geldende tekst

de van de
hestuursb.vo.gdheld
geabatraheerde vertepnwoordlglnpbevocgdheld tot
ukpoppunt. Hel gul dan om de vraag wie uiteindelijk de noodsakelijke
vealepnwoordlglnphandellng mag stellen, ook al Is het betrokken orgaan of de
b.troldcan £mcdonads gelet op de Intern, bestuurlijke organisatie, vooralsnog niet

.

-

gerechtigd om van dle bevoegdheid gebairik te maken. Uit het eerste lid blijkt dat deze
geabatraheenle bevoegdheid toekomt aan het bestuur, en In beginsel ook aan Iedere
bestuurder.
3, Zoals de tekst van het eerste lid aangeeft kan deze geabetreboerde
vezt.genwoonllglngebevoegdheld door de wet of de statuten worden beperkt. Ben
bepealdeg In de wet Is te vinden in artilcel 11, eerste lid, dat In de daar genoemde
gevallen von tegenstrijdig belang de raad van commissarissen tot vertegenwoordiging
bevoegd vedduxt, Aanvullende bepeddngen men in de ata’uten, een reglement of
een veamooteobeppelijko overeenkomst als bedoeld In artikel 127 en 227, 4erdo lid,
worden opgeeemen, Ook de abstracte vertegenwoonllgtngabevoegdheld van
individuele bestuurders ken worden beperkt. Dit soort beperkingen vindt men veelal In
deze vorm dat voor alle of bepaalde categodean van rcohtbandolingen de
mèdeweddng van tyiee ofweer bestuurders wordt geëist.
4, Het lee.d. lid stelt buiten twij*t dit bepadclngeu kade bestuursbevoegdheld
doorwerken In deveategenwoonllglnpbeveegdheld, zoals deze In oonereta gevallen
heeft to gelden. Desgewenst ken mest htÉ spreken van een indirecte beperking van de
yeataganwoordlglngebevoegdheli Bij bepeddng van dein beghzel aan Iedere
bestuurder tuckamende vortogenwoordlglnpbevoegdhold door con besltmxubesbüt—
vgL artikel 8, tweede lid, slot- kon bijvoorbeeld gedacht worden aan een besluit om
een overwogen trannotle niet aan te gaan.
S. Het ââ lid bepaalt dat bopeddupo als bedoeld in het eerste en het tweede lid, dus
zowel directe als Indirecte beperlcingen, voor zover de statuten dat niet uitsluiten, in do
daar onder a ia b genoemde gevallen k”n”n worden togeagewoipen aan een
w-darpadij. In z,verre hebben derhalve deze bepeddigen
werking”. In do
omschrijving onder a. wordt de hoofihrugel weergegeven. Beslissend Is het op de
hoogte zijn of moeten zijn. Do woorden “zonder onderzoek” zijn hier Ingevoegd om
duidelijk to nisin dat In het gekozeti systeem, anders dan dt toepassing van artikel
3:11 BW zou h,nmn volgen, do ondorzoekpllcht van do wedcqmxtij beperkt blijft tot
zie ouder b het raadplegen van het handdsiugistex Met het woord “moeten” wordt
verder een feb striktere toets kangogeyen dan met het In artikel 3:11 BW gebruikte
woord “behoren”, dat wil zeggen een toets waarbij dc wederpartij sneller “te goeder
trouw” kan wanten geacht. Men zie in dit verband ook artikel 13, waarin tea aansien
van do externe werking van doeloverschrijdiag een gelijkiuldende toets wordt
aangehouden, zij het dat daar hot onder b genoemde geval ontbreekt. Men zie voor dit
verschil de toelichting bij artikel 13.
6. Bij de onder b. gegeven omschrijving worden de woorden “op de hoogte kon zijn”
gebruikt. Gedacht is hierbij aan beperkingen waarvan onomwonden uit het
hg
clausule” of een bepalin die
-

-

veunootschapsorgaau eist. Het uitgangspunt is dan dat de wederpartij van die
beperking op de hoogte kon zijn. Zij wordt met bescheand, behoudens toepassing van
het vierde of vijfde lid. Gaat het echter om een beperking in een niet gepubliceerd
document (een reglement bijvoorbeetd, of een vennootschappetjke overeenkomst in
de zin van artikel 127, derde lid, of 227, derde lid) of een niet openbaar gemaakt
besluit van het bestuur of een ander orgaan, dan geldt die beperking niet als een
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verklaring van adUcel 3:61 BW, tweede en detde lid, sluit overigens niet uit dat andere
bepalingen uit de vohuachttitet overeenkomstig worden toegepast.
t 1. Bij de overeenkomstig. toepassing van attikel 3:61, tweede lid, mag tenslotte wordeit
bedacht dat volgens da jurisprudentie van de Hoge Rand onder omstandigheden ook
gedragingen van de vertegenwoordiger zelf k’nn,n bijdragen aan de goede trouw van
de wedorpetlij. Aldus reeds HR 27 november 1992, Nl l993 2$? (P.llx/Amba), In do
literatuur wordt In dit verband wel opgemerkt dat er sprake Is van een aanvullend
rlilco.elcment. Overigens kan alleen de rachtapenoon een beroep op hot ontbraken
van vetteg.myoordlgingsbevo.gdh.ld doen. Aan de wederpertij, dle zich aan de
rechtihandeling gebonden weet maar zich wegen. dat ontbroken daaraan wil
onttrekken, komt slechts toe een beroep op het vijftie lid.
12. Met betrekking tot dit vtijW. lid mag worden opgetnedct dat het bepaald niet Is bedoeld
om voerde wederpartjj van de rechtapemoon alsnog een onderioekpllcht te scheppen.
Øgedacht.dIeaandk4jflle Uttenlagllgtfsdatdecrpaxlijweliswaar
geen onderzodcpllcht heeft (beha ve dan tea eenden van eventuele Imohdjvlngen in
hpt handelsregister) maar dit 4 er edêt(&nlê beleg bij kin habbëfl om precies te
weten hoe het met eventuel, beperkingen van de vcrtegenwoozdlgingeb.voegdbld zit.
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•
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Out het om een belangrijke ItetUiøtiej dan ken het voor de wodorpadij weinig
kblijk zijn om In ze. to gun met een bestuur da (vooralsnog) naar de intern

geldende regels niet bevoegd Is do rechtapenoon te binden, ook .1 knntn de daaruit
voortvloeiende beperkingen, omdat de wederpartij daarvan niet op do hoogte Is of
nest zijn, respectievelijk kon zijn, niet aan bqar worden togengewoipea. In een
dergelijk geval dreigt hamers het geVaar dat de rechtspersoon, ook al kon hij tenslotte
daartoe worden gedwongen, bij de uitvoering van de transactW weinig toeschietelijk
zatzijn.
13, Dc door het beetma afto geven voddaring kin hdrouden dat een bestaande beperking
Inmiddels is opgeheven, bijvoorbeeld omdat eau vereiste goedkeuring 1. gegeven. Ook
op een dergelijke verklaring zal de wederpealij tegevolge bot vierde lid zonder moer
mogena%un.
14. De verplichting van bot bestuur in overigens beperkt tot de (overwegend) feitelijke
vraag ofer sprake Is van een beperking van de vertageuwooadlginpbovo.g
auzo
ja, wat de aard daarvan Is. Tot eau uitspraak over de maar aJgne, zuiverdheid
Juridische
vaag of de vennootschap door de In het geding zijnde techtshandeling wordt
verbonden, hetgeen onder meer efhengt van de vraag of do vennootschap als zodanig
bevoegd Is de handeling te verrichten, Is het bestuur niet verplicht De bevoegdheid
om zo’n uitspraak le doen komt het bestuur ook niet toe. Zo zal de verklaring van het
bestuur van NV ofBV dat hot bevoegd Is aan een wederpartij aanclden aan toonde
rwt
t&gevcn-. deadikelon 104, tweedelid, cn200, eerste lid, bepalenhet tegendeel-in
het kader van artikel 10, vierde of vijfde lid, geen betekenis hebben. Hetzelfde geldt
voor een tot de oprichter gerichte verklaring van het bestuur van een stichting, dle
geen SPF is, dat het bevoegd is aan hem een uitkering te doen, vgl. artikel 50, vierde
lid. Hetzelfde geldt ook voor bot bestuur van een “informetW’ vereniging dat het
bevoegd is met een wederpartij een pansactfe tot veriaijging van een
stergocd__.
te gemis vgl artikcl-7J1--————--—IS. Aan het bestuur wordt een redelijke termijn gegund om do gevraagde veddaiing af te
leggen. Zijn er geen bijzonderheden dan kan die termijn heel kort zijn. Soms zal de
termijn echter langer zijn, bijvoorbeeld wanneer dc litetijke of juridische situatie
ingewikkeld is. Wil dc tennijnstelting het gewenste effect hebben dan zal de
wederpartij een bepaalde, redelijke termijn moeten noemen. In het belang van de
rechtszekerheid wordt niet alleen voor de tcnnijnstefling maar ook voor de reactie van
9
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20. Opgemerkt mag tenslotte worden dat het vijfde lid ook toepassing kan vinden
d zijn
vervul
het
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van con andere voorwaarde verrichte rachtehandelin
21. Het zesde lid is gelijk aan het huidige vijfde lid.
Artikel 11
ber 2009
in Nederland is een nieuwe regeling op het gebied van tegenstrijdig belang in decem
de
Over
omen.
aangen
Kamer
e
Tweed
de
door
als onderdeel van wetsvoorstel 31 763
toepassing daarvan bestaat nog veel onzekerheid. Wellicht ken te zijner tijd worden
de tekst
overwogen die regeling over te nemen. Voonzitlopend daarop zijn in de thans gelden
lid
als te
de twee laatste zinnen van het tweede lid, alsmede het derde tot en met het vijfde t eigenli
jk
specieus geschmpL Het in de slotzinncn van het huidige tweede lid gestelde spreek
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vanzelf Hbt aan de bestaande Nederlandse regeling ondeende derde lid geeft In de praktijk
aanleidIng tot grete, hierna Unie dulden moellijlUwden. Het ook In de huidIge Nederlandse
bepaling (artikel 2:146/256 BW) voorkomende woord ‘steeds’ geeft aan dat de regeling In
zoveue een dwingendrechtelijk kaakter heeft. Dit doet echter de vraag rijzen hoede
verhoudingen liggen wanneer de algemene vergadering niet ftjjdig) op de hoogte wordt
gesteld van het tegenstrijdig belang. Onduidelijk le venlerun welke flxmele eisen het
aanwijz1nsb.aIuIt van de algemene vergadering moet voldoen. Men zie voor deze laatste
kwestie In het bijzonder [IR 9juli2004 NJ 2004,519 (Dupilcado) en [IR 9 oktober 2009,
RvdW 2009,1156 fBovui). Desgewenst kan een regeling In de geest van het geschrapte
denle lid in de statuten of een daarop gebaseerd reglement worden opgenomen. Daarin
kunnen dan ook elementen als bedoeld in het vierde en vijfde lid van di huidige tekst worden
meogeuoen.
ArtLbl 12
De tweede zin van het huidige artikel 12, tweede lid, ken zo gelezen worden dat een
plutavoaangoed besluwder ook voor do toepassing van dc ontslag en
sohomlngezegelh*g en ook buiten de.pedode, dit liii als zodanig fbnotionemt, als
bestuurder heeft te gelden, o.m. terzeb von de unsprablijkheldregellug van artikel
16. DeC kan tot ongewenste consequenties leiden. De zin Is daarom geschrapt en
vervangen door een nienwe bepaling dle sicobla garandeert dat do aanwijzing ook
weerba worden beelndlgd. DariljIct voldoende Zie voor do
aanspmkelijkheldsregeflng van een plaatsvervangend bestirerderbij do
bpltsajvermoqtcohappon overigens de artikelen 138 en 238.
2. Mbt betrekidag tot do verhouding tussen het eerste en tweede lid kan nog worden
opgetnodct dat met een voorziening als bedoeld in het tweede lid bawonlen voldaan
aan het dwingende voorschrift van bo eerste lid, mits de voorziening zo is
geformuloent dat 4 ook kan worden toegepast hij onratentenis of belet van alle
bestuurders,
-.
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•

.
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Artikel 13
1. Aan het tweede lid Is een zin toegevoegd. Bepaald wordt dat bij de stichting een
beroep op doeloverschrijding niet kan worden nhgeslotcn. Uitsluiting zou In strijd zijn
met de aard van een stichting. Deze wordt frnm dikwijls in het leven geroepen door
afzondering van een bepaald venzogon voor een bepaald doel, dat niet kun worden
géwijzigd, tenzij de statuten dat toelaten(artikel 51, tweede 114
2. De titInrht moge hebben dat in het tweede lid het criterium voor “goede trouw” van
de derde overeenkomt met dat van artikel 10, derde lid, onder a. De daaronder b
genoemde categorie ontbreckL Het enkele fsit dat een afwijkende doolomsebrijving in
het handelsregister Is gepubliceerd, is dus niet voldoende om een beroep op
docloverschrijding mogelijk to maken. Ben ml speelt hierbij dat doclomschrijvingen in
de praktijk heel ruim plegen te zijn en voor een derde dllcwijls weinig houvast
opleveroaDengshrItaanbijhetindoBGvigerendesystoenidatookinde
Carleom-landen gangbaar is.
3. Vewn1gn i een nieuw-derde- 1W ngeugd. Dit elidi
builéii twijfel dat de
rechtspersoon, die geen stichting is, een met docloverschrijding verrichte
rechtahandeling kan bevestigen of- wat materieel op hetzelfde neerkomt afstand
kan doen van een beroep op doeloverschrijding. Voor wat betreft bevestiging sluit
deze bepaling aan op artikel 3:55, eerste lid, 8W. Bij de stichting kan echter geen
sprake zijn van bevestiging of afstancL De statuten kunnen wijziging van de
doctomschrijving toelaten (artikel 51, tweede lid). Is dat niet het geval dan moet de
-
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4. Op de vernietiging wegens 4oebvmzcbrijd1ng zijn overigens de artikelen 3:49 e.v.
8W. Het
8W In beghieel van toepassing. Van belang Is onder moer artikel 3:55
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tnLbl 16
1. De aan hot witi lid toegevoegde zin staat in de thans geldende Loket In hot achtste lid.
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bestuurder afvoordat de termijn vexakeken Is, of ie het om andere redenen voor hem
alic
onmogelijk do nog vereiste jaarrekening opte maken, dan kin hij te zijner disculp
lid.
vijfile
mogelijk een beroep doen op bot
2. Bij de toevoeging van een slotzin aan hot tweede lid mag het volgende wonlen
opgemerkt De verplichting om een jaarrekening op te maken heudt niet In dat deze
in dat
moet voldoen aan de wettelijke of statutafre furichtingiverelaten. Ook wanneer
edens
vermo
de
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van het tweede lid niet In. De regeling mag anderz
gelden
kan
staat
enlng”
‘jaanek
ven
waarbo
dat ieder door het bestuur opgemaakt stuk
als een jaarrekening in de zin van bot tweede lid. De toegevoegde zin beoogt een juiste
middenweg te wijzen. De In do opgemaaktejaarrekening aangetroffen gebuiken
mogen belangrijk zijn maar het moet wel een stuk zijn dat redeljkeiwijs, mede gelet
op do aard van de onderneming, als een serieus opgemaakte jaarrekening baworden...
Nederlandse
met
versie van artikel 16 fait 2:138/248 NedBW) ontbreekt Dit verschil hangt samen
vanhd
oedeos
betfekdatindeNededandserogdllnghetintredcnvandcbcwijsverm
van
tweede lid voor wat betreft de jaarrekening niet zijn gekoppeld aan het opmaken
t
concep
een
dat stuk maar aan het publiceren van hetzij een definitieve hetzij
jaarrekening. Dat een gepubliceerd stuk niet aan minhuale aan een jaarrekening te
stellen eisen voldeed, is tot dusver in de gepubliceerde rechtspraak niet aan de orde
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geweest. Dlebna lsookmlndorgrootdandekansdat.encuratorbde Antillon,
wanneer hij de beatuurdera op do voet van artikol t6 wil aanspreken, alseog met aan
gebrekkig .1 ‘4jurrekealng” ungemcdct stuk wordt geconfronteerd. De na het
tweede lid toegevoegd, zin beoogt voor dle situatie een leidraad te geven dle enerzijds
niet te streng Is, anderzijds geen ruimte laat voor kennelijke ontduiking van de
regeling. Gelet op het belang van de bewijuvnrmodeni voor hot slagen van aan
vordering uh artikel t6 Is het wenselijk deze regel In de Wet op te nemen en niet te

volstaan met een cpmeddng In dle pest In de monrorle van toelichting.
3. In het nieuw gefomudoerd. dgg tid zijn vooral van belang de bepalingen van de
tweede en de derde zin. Het Introden van de bewijavennoedens an het tweede lid
wordt sea moer preciese grenzen gebonden.
Artlk.Jt8
De wijziging van hot derde lid hangt samen met de wijzigIng van arWcel tO, eerste lid.
4ttM 19

1. 11$ In hot e.rsM lWver1attØ verbodom commissarissen eau to eblien mmli een “ons
tlôr board” Is geschrapt. In hot derde lid worden commissarIssen dle rechtspersoon rijn
op beperkte schaal loqetatenDezo wijzigingen vloeien voort uh in de praktijk
behoeften.
2. In de praktijk rijst soms de vraag ofeen orgaan, dat materieel sla een raad van
commimrinen fimctlcaem1 voor do toepassing van de wet als raad van
commlsudasen heeft te gelden, ook al wordt dit orgaan In de statuten met een andere
benaming (raad van toeeIoht bijvoorbeeld) aangeduid. Deze vraag meet in beginsel
evestigmid worden beantwoord. Een nadere, in dat verband opkomende vraag in of
eC enkele (oh dat een orgaan volgens de staarten belast Is met de goedkeuring van
bepaalde bestuurabl!shuiten betekent dat het een oohdtozdende taak heeft. Deze
vraag ken ontkennend worden beantwoord. Ooedburlnpbovoegdhedeawordeu mde
praktijk ook toegedeeld aan organen dle geen toezichthoudende taak uitootbnen, zoals
de algemene vergadering, de vergadering van houders van pdorftelfss’mvblen, een
openbaar Hihn,, cnz. Het uftoefencu van goedkcmingsbevoegdhedcn Is op zichzelf
ook nict als “tnedebeatew” of”medebeleidsbepaling” In de zin van artikel 16,13$ of
238 aan te merken.

—

•

Artikel 21
Th het derde lid, onder n, zijnde woorden “krachtens de statuten vastgesto1dgeachrapt. Door
het nieuwe zesde lid van artikel 1 zijn deze woorden overbodig geworden.
Artikel 22
De huidige tekst bevat in het tweede lid de woorden “kende noch behoefde te kennen”. Aldus
ook artikel 2: 16, tweede lid, NedBW, waaraan de bepaling Is ontleend. Deze wat arcbaschc
wijze van zeggen blijkt in het zinsverband va de bepaling op misverstand te stuiten. Met dc
nu voorgestelde tekst wordt overigens hetzelfde bedoeld. Ecn overoenkomstige wij4_.
.wonlr v,argesteIdin de fcutnte-znsnedevan-drbepnllng
Artikel 23

De invoeging van de woorden “ton aanzien van het aan de orde zijnde onderwerp” beoogt de
tekst te vcrduidetijken soms is aan aandelen alleen ten aanzien van bepaalde onderwerpen
stemrecht verbonden.
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Artikel 24
DewijslglaghnbetdolidbumenrntdewjJzlglnghnd.artlkclealOO,tweedefl4en
200, tweede lii

Aruk.t 25
Dein het eerst. lid, onder L genoemde termijn van njur leek bij nader inzien wat kert De
termijn is vedetigd tot tw.eJaren.
4r11k126
Do wijzigingen In het eerst. lid hangen samen met da Invoering van artikel 276 als onderdeel
van het nieuwe euquetcmehL Hot huidige tweede lid hals t. epooleus geschrapt.
Artikel 29
De wijzigingen zijn van tekatuele aard.

Artikel 31
De gewijzigd. tçbt van hot zevend, lid bevat aan meet precieze redactie.
trdkvkn 33 en 34
De wfrlghigen 4nvan technisch. en systematische aani.
40JkvJ36
de
Biekftox*hscbe corn unicademiddelon 4n niet altijd betreuwbaar. Mcde hierom blijkt in
beperken.
te
n
k
daarva
gebrui
bot
de
aan
mogelijkheid
praktijk behoefte to bestaan
ZZkt2—D.s&htÎng

Artikel 50
De beachilddng van enkele bepalingen In dit artikel heeft geen materiele betekenis.
Artikel 51

Dc toevoeging aan het eerste lid, ondera, vloeit voort uit een in do praktijk gevoelde De
behoeft.. Een derde lid wordt toegevoegd om op dit punt onzekerheid t. voorkomen.
bepaling spreekt over verplichtingen. Vanzelfspreekt dat aan de hier genoemde categone5n
van personen ook bepaalde rechten kennen werden toegekend. VgL artikel 50, derde endat
vierde lid. Toekenning van een cumulatie van rechten kan echter leiden tot het oordeel

artikel 50, derde lid, eerste zin, Is overtreden. In dat geval ken artikel 24, eerst. lid, oudere,
toepassing vinden.

4rilketen 54 en 55
Deze artikelen zijn herschreven in verband met dc invoering van het enquêtciecht in dc
het openbaar
nieuwe titel 9. Naast de in deze artikelen vermelde bevoegdheden heeft een cuqutte.
om
dheid
bevoeg
vermelde
270
je
ministerie de in artikel 272, tweede lid, ondera
uktejçklcerL iIepenba1lr4ninisterieIaïdj-in de kw Ofschoon aat ôver het algemeen
weinig zin zal hebben, kunnende twee procedures elkaar overlappen of gelijktijdig aanhangig
zijn. Zie in dit verband artikel 272, derde lid, en artikel 55, tweede lid.

Artikel 58

‘4

—

Ben stichting heeft soms een onderneming dle “groof’ Is In de zin van artikel 119. Het heeft
goede z1 deze stichting to onderwerpen aan hoteelMejaarrekenlngmglme als dat van de grnte

naamloze vennootiohap ZI. ook artikel 19, drde lid, en artikel 94, zevende lid.

77tuI3-I.ewrentglng
4røal 72

Het huidige eente lid Is geschrapt In verband met het voorgestelde nieuwe zesde lid van
artikel t, De redactie van het huidige tweede lid 1. daaraan aangepast. De nummering nu do
foden Ii daarbij komen te vervallen.
Artikel 78
VoIg.as het eerste lid, onder c, kou een lid zijn lidmaatschap altijd door opuegging
belindigost. Dit Is een belangrijk beginsel van vomzilgingatecht waaraan bij voorkeur niet
moet worden getornd. In de praktijk komen echter vakovelbgaplamiân voor, waarbij de
kaveIelgaaaks lid zijn van een veeenlglng van eigenaren, dle da pmcenaobappdijke
belangen (beveiliging, onderhoud van emeen.cbappdijhe voorzieningen, eto.) en al, zodanig
een bijdmgcplioht hbbcn. Es op dit punt niets gerögold dan ken een ffd.elgeaaar zich aan dle
bijdmgeplicht onttrelden door zijn lidmaatschap opte zeggen. Het Ingevoegde tweede lid
maakt liet mogelijk In do staMen te bepalen dm de bijdmgepfloht bij opzegging door het 114
op da betrokkene blijft rusten zolang hij eigenaar Is. Het woord gerechtigde Is Ingovoegt
omdat denkbaar Is dat het lidmaatschap zich ook ultatrukt tot andere erechtjgden dan
efgepaNn, zoals vruchtgebndkezw, opstallieudens, huurders, etc.
Artikel 89
Zoals bij de “grote” stichting rdt ook bier in het derde lid het regime dat geldt bij de “grote
NV” van ovemenlwmdge toepassing verklaard wanneer er sprake Is van een “grote
vereniging”.

.

Artikel 94
Ben zevende lid ii toegevoegd, waarin mi ook voor de “grote” coöperatio en onderlinge het
jaanukonlagiegime van do “grote NV” wordt Ingevoerd.
TU.t 5-De naamloze wnnootrchap

•

Artikel 100
Het tweede lid is iets flexibeler gefoanulcctd. De wijzigingen hebben overigens geen
matorÏle betekenis. De bedoeling van de bepaling Is zoveel mogelijk te garanderen dat de
vennootschap bij de oprichting voldoet aan de minimum vereisten om als zodanig te kunnen
fimcffoneren. De bepaling garandeert met dat dit zo blijft gedurende het bestaan van de
vennootschap. Een oplossing voor die sihiatie geeft artikel 135a. Daarnaast zijn sancties te
vinden in artikel 24, derde lid, onder a, en artikel 24, eerste lid, onder b.
z__4Iket lOf
—
Bij het tweede lid mag worden opgemerkt dat onder “soort” ook valt “aanduiding”, zoals het
geval is bij “letteraandeku”.
———---—————.

—

—

—.

Artikel 102

1. Deze bepaling is op enkele punten verduidelijkt. De aanduiding N.V. mag voortaan
ook als NV worden geschreven. Toegevoegd zijn het uit artikel 202 overgenomen
IS

gewnd. in achtit. lid, met lavoqlng van een ‘nieuw uarda lid. Br Is geen reden om
een dergelijk. regeling voor een NV met uft.hdtend aandelen op naam te verbieden.
Dat nou ook In strijd sijn met het nieuw lnpvoegde artikel 108*.
2. Wat de naam van do vennootiohap bcft ken ring het volgende worden opgemerkt, h
de praktijk wordt soms de behoeft, gevoeld om In het verkeer met derden niet do
aanduiding N.V. of NV te gebruiken maar in plaats daarvan, ot ah to.voeg1ng een
voor buitenlands. veanootsohappen gebruikelijke aanduiding zoals Ino, Lui, ?LÇ.
staat
AG, SA eL Mlkel 102, dat alleen spreekt over de naamgeving In de statuten,asm
teken
ststu
ande
teenv
ecda
oknl
eweo
daamiethd
afwijkende hende”m*w wordt gobnrlicL Wel moet hierbij worden gelet op het’
bepaalde In artikel 3$, tweede lid.Volgens di. bepaling moet uh alle daar bedoelde
stukken de volledige naam van de rechtspersoon, dat wil zegen de etatutake “are,
duidelijk blijken. Dit betekent dat naast een evztueln, atv4jbade handetmeem ook
de statutair. naam duIdekcp datetukmoetwoiden vermeld. Ben aparte vraag ledenk
nog of de gebrpikteb afwijknd handelsnaam za verwanond Is dat het gebilri
daarvan tegenover de wedeapartlj of een derde ojgeobbuatig Ie. Op dia vraag Is cen
alg.meenaatwomdte geven,
vaâ
3. De aintiln van het vt. lid verdient nog een ir.dem toeliohtlng. Goeptuken worh
kelijke
uitdruk
Dle
en.
person
de
de “uitdrukkelijke Instemming” van de daar genoem
Instemming zal over het algemeen blijken uit een ter vergadering uitgebrachte stem of

steme of
vezkledg. Ooed denkbaar Ei huinpen dat ontbrekende of aaderaktideude
gen. Het
of
vervan
uld
aangev
ng
worden
vedded
een
door
vØladngen later
Te
nodig.
Ii
niet
besluit
nieuw
een
pheeld
dan
Is
besluit
dge
voomlinog gebreld
of
an
stimm
de
dat
ngt
bedenken le verder dat do eis van ultdnddc.lljldudd niet meebre
of
stem
dat
de
slechts
t
is
verklaringen schriftelijk moeten worden uitgebracht Vereis
verklaring voldoende duidelijk 1*. Voor een “slzwijgondW’ stem of verklaring zal
over het algemeen pen plaats zijn. Dit Is alleen anders Indien overeenkomstig artikel
13$ btdtcn vergadering” is besloten. Do regelln van artikel 135 brengt me. dat In
worden
een dergelijk geval “nakornendW’ stenuun ook schriblijk moetenr geldt
dat
lhoude
uitgebracht Voor een verklaring van een niet atemgeaeohdgde aandee
niet
4. Mat betrekkhig tot het nieuw legovoegde aijtlu lid ken nog het volgende worden
opgemerkt Een bepaling in dc statuten waardoor aan een derde con tegen do
een
aandeelhouder persoonlijk uh te oefenen recht wordt gegeven, heeft veel weg van
en
tot
6253
en
artikel
de
d
in
bedoel
als
derde
een
van
e
tin
behoev
contractueel beding
als
r
lhoude
aandee
met 6:256 3W, waarbij de vennootschap als adpnlator de
protuissor optreedt Overwogen is di. bepalingen hier vwroveroenicomstlge toepassing
g
‘te vedclaren. Om verschillende redenen is daarvan afgezien. Als kern van de regelin
het
hij
nadat
derde,
de
dat
erkt
aangem
aangaande het derden beding kan worden
beding heeft aanvaard, als partij bij do overeenkomst tussen de prumissor en de
stipulator heeft te gelden (artikel 6253). Dle gedachte past in het vennootschaparecht
niet goed, ook al feest men het woord “overeenkomst’ als “rcchtsbetrelddng”. In het
vennootschapatecht kan de derde, dl. aan de statuten een recht ken ontlencn, woj,en
tussen
gaande
verder
.
Een
gelden
eid
billjkh
en
kheid
redelij
van
regels
de
wie de daar bedoel
betrokkenheid bij do vennootschapsrechteLijke verhouding lijkt niet wenselijk. Zo’n
vertier gaande betrokkenheid zou redeljkorwijs meebrengen dat het de vennootschap
niet meer vrij zou staan de rechten van de derde zonder zijn instemming door
statutenwijziging te beSindigen. Hot zevende lid gaat van een andere gedachte uit,
Hierbij mag worden opgemerkt dat het Nederlands-Antilliaanse recht een bepaling
16
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analoog aan artikel 2:122 NedBW, welke alÎ uitgangspunt neemt dat door
statutenwijzIgIng pen nadeel ken worden toegebrecht na een een da statuten
ontleend recht van een deed., niet kont. Ook de artikelen 6253 en 255 BW lanen zich
niet goed voor toepassing In de hieromioluwen
haperechtolijke verhouding.
Aan een expliciete aanvaarding bestaat geen behoefte. Het zesde lid, eerst, zin, Is
lupvoegd om dit buiten twijfel te stellen, zij het dat de statuten een rechtatreebe
aanspraak door de derden kunnen ublelten. Wat dan overblijft Ii het recht van de
vennootschap de deeliioudor aan zijn verplichting jegens de derde to houders, ludo
tweede zin van het zesde 1141. dit recht vastgelegd. De bepaling Is ontleend een artiket
6:256 BW, dat voor een beding tea behoeve van een derde een overeenhomstige

vooudeninggee
5, In aansluiting op het zevende lid geeft het achtste 1W een regeling voor het geval een
aandeelhouder ophoudt aandeelhouder te zijn. Meestal zal dit het gevolg .ija van
ove*zoht ei overgang via het aandeel op een opvolger. Omdat de aansprebUjkheld
rust op do aandeelhouder als zodanig (kwalitatieve verbinterde) zal deze In beginsel
oveipan op do opvolger.
6. Het zivende en achtste lid noemen telkens aan voavaltirmijn von zes maanden. Dle
termijn kon door do statuten worden verlengd. Ook kan de vervaltenuijn worden
vervangen door con langere veadngstermiju.
Aldus kon een
aaneprablijkheldsmgellng wonden gecreleni dle geheel parallel loopt aan dle bij de
openbare vennootachap, vgL artikel 7:824 en 834, zevende lid, In hot ontwerp
Landmrnrdnnlng pecionanvennootschap. Niet ondenkbaar le dit daaraan behoefte

4rflk,t 104
Het gewijzigde tweede lid w.kt het mogelijk in do statuten te bepalen dat bij eventuele
toekomstige uitgiftan in de akte van uitgifte een bepaling als bedoeld wordt opgenomen. Dit
vemenvoudigt de procedure hij latere !kgifte. Het nieuwe vierde lid beoogt aan te sluitn bij
hot bestaande en gel n.lh*Fde zesde lid von artikel 110.

•

%rtIbI 106
In het. eerste lid is teruggekeerd naar bot voor de BV geldende stelseL Het tweede lid

ie

trUkcl tol
Deze bepaling is verduidelijkt oh op enkele punten Iets aangescherpt. De slotzin van hot
zevende lid sluit aan bij artikel 2:193 NedEW volgens do flexwet.
•

Artikel 108a
1. Als de voorganger van deze bepaling kan gelden het bestaande artikel 2:8. (192)
NedBW. Hot voorde Nederlandse BV geldende artikel 2;192 NcdBW wordt door de
flcxwet sterk gewijzigd en uitgebreicL Daaraan is in een later stadium van de
behandeling nog toegevoegd een nieuw artikel 192a. De hier voorgestelde tekst volgt
Jn.assentie dm fruw voorgestelde NdiLudc iigellag.
2. Bij dein het eerste tic onder a, genoemde verplichtingen tussen dc aandeelhouders of
jegens de vennootschap wordt traditioneel gedacht aan verplichtingen van
coöperatieve aard Ook andere verplichtingen kunnen echter daaronder vallen, zoals
een verplichting om geen concurrerende handelingen te verrichten of een verplichting
om een aandeelhoudersovereenkomst of een vennoot!chappeljke overeenkomst als
bedoeld in artikel 127, derde lid, aan te gaan. In het laatste geval geeft artikel 127,
—

1?

derde Ud, unullende regels. Een voorbeeld van een verplichting als bier bedoeld
levert ook op een In da vorm van een unbledlngsrepllng gegoten
blokkerlnpregellag .h bedoeld In artikel t t 1, waarvoor dle bepaling dan weer
aanvullend. regels geeft. Tenslotte valt, strikt genomen, ook di onder c genoemde
bepaling als bedoeld In artikel 257 ii onder a. Z wordt duldetijkheldahalve hier apart
3. Zoals In het Nederlandse voorstel wordt ook in de mogeldrefd vootzlâ om
verplichtingen jegens derden In do itahaten op te nemen. Een specifiek op
unaprelcalijkheld voor schulden van do vermootsohap toegeapitate regeling bevat het
NedcdmndaAnNllhan.e recht aL In artikel 202, vijfU. lid, e.v., In het nu voorliggende
ontwerp ook voorzien voor de NV (artikel 102, vijfUe lid, e.v.). De in artikel 108e tea
aanzien van verplichtingen jegens derden gegeve, regeling Is In thite een
veralgemening van hetgeen al in artikel 102, 4e1. lid, e.v. tea eenden van bepaalde
verplichtingen Ii geregeld. Met betrekking tot verplichtingen jegens derden weiden
daarom in het tweede 1W van artikel 108e bq.H’rn uit het vijfde lid van artikel 102
overgenomen en het zesde, zevende en achtste lid van artikel 192 van
overeenkamâlge toqwwlnr voddaaid. In alle gevallen Is de mogelijkheid *ot het
opnemen van extra varpilolitingea beperkt tot bbuders van amdeten op nom. Illin.e
4. Bepalingen ah bedoeld in het wwte 1W. pader b 4n in de Ncdr.ndi.Ant
praktijk had gebruikelijk. t 4 geoorloofd 4a bleek tot dusver Impilciet uit sidkel
254, eerste lid. Het onder c genoemde artikel 257 kwam hierboven al ter sprake. Deze
bepaling wordt aan het nieuw. artikel lOSa aangepesC
5, Zij dle bij de oprichting aandelen nemen of later aandelen verkrijgen zullen op een
statutafro bcpal4ng als bedoeld In het eerste lid bedacht moeten zijn. Bij
niettemin de betein van mmndorheldsemsdcelboudem inhet
statutenwijziging
gedrang kernen. in de Nededandso regeling moeten mIndedicidandeelhaudcrs lam
bescherming vinden kr de niet heel duidelijke bepaling dat een verplichting of eis als
bedoeld niet, “ook niet onder voorwaarde of tijdebepalbig. tegen de wil van de

aandeelhouder (kan) worden opgelegd”. In do hier veorgestetde regeling vinden zij die
bescherming in het âi* 114 dat aansluit hij do regeling In artikel 102, vijfde lid,
laatste volzin. Bon belangrijk verschil Is echter dat aan do betrokkenen de vrijheid
wordt gelaten maardan alleen In de nieuwe inertibi 108e geregelde gevallen door
een wijziging van de statuten ook deze beechenzingekwestie andere te regelen.
Daarbij ken worden teruggevallen op het voor statutenwijziging in hot algneen
geldende systeem. Ook kan gekozen worden voor het Nederlandse systeem. Voor het
besluit tot een bletop gerichte statutenwijziging geldt weer dat alle aandeelheudors en
alle stemgerechtigden daarmee moeten instemmen.
6. Aangenomen moet worden dat bepalingen als bedoeld in het tweede, vierde en vijfde
lid, eerste abn, van het nieuwe artikel 2:192 NedBW in het Nededands-AnWhnanse
systeem ook mogelijk 4n, ook al wordt daarop in artikel 108e niet nlidruldcolijk
gewezen. De slotzin van het vierde lid van da Nederlandse regeling Is in het
Nederlands-Antilliaanse systeem zie de toelichting bij artikel t3Sa overbodig. Het
bepaalde in het derde lid en het nieuw voorgestelde artikel 2:192e NedBW vindt zijn
andersgedntinamkd 254Jô 251.
7. In de toelichting op de Nederlandse regeling wordt opgemerkt dat een statutaire
verplichting tussen aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:192, eerste Ud, onder a.
NedBW een vermootschapsrechteljk karakter heeft Een atatutaire regeling waarin
verplichtingen tussen aandeelhouders worden vastgelegd moet in deze opzet worden
onderscheiden van een “gewone” aandeelhoudersovereenkomst fmemodc van
16). Hot belangrijkste verschî( ïs dat aan een
toelichting p.
—

—

-

-

——

• undeelltouderiovereenkomat alleen verbhuonismcht.lijke werking toekomt, terwijL
een statutair. bepaling .1. bedoeld (ii ertikot 2d92, eerste 1W, onder a, NeUBW niet
alleen
niarechtetijke meer ook vmwootsuhapsreobtetijke werking heeft In do
hier voorgestelde regeling Ii voor een ruimere opzet gekozen. Zoals blijkt uit het
voorgestelde artikel 121, vierde lid, heeft de Uur omschreven “vennootsohappelijb
overeenkomst’ ook vannootachapsrechte)ijke weddug,
Artikel 109
In de praktijk komt het voor, In het bijzonder hij beursveanootachappea, dat een pruthealonot.
derde wordt ingeschakeld voor het bijhouden van het undeelhouderiregfsten Dikwijls gaat
dat dqnook in elektronische vorm. Tegen deze praktijk bestadt geen bezwaar, mits de statuten
dle praktijk toestaan en goed duidelijk Is dat ook dit bijhouden geschiedt onder de
verantwoordelijkheId van hot bestuur, Het aan artikel 109 toegevoegd, vijfde lid beoogt deze
praktijk in zoveue te
donoren. Out het om een olekbonbch bijgehouden register dan zei
men hot in her 1eade lid genoemd. “recht op maag.” moeten begrijpen els een recht op bot
ter beschikking krijgen van een elektronische weergave, De regeling Is ook voor hot ovedge
op een aantal punten aangescherpt
Artikel 110
Het tweede lid Is aangevuld, het zesde 11db vemtimd.
Artlket Zit
nhotderddlidiemookhtpachtto.gevoogd.tndevoodutetezinvanhetdcrdclidie
verduidelijkt dat het telkens gaat om een afveging van belangen.
4rtIbl 112
‘De wat ongelukkig. redactie van de laatst. zin Is verduidelijkt.
Artikel fl3
Ter verduidelijking Is aan het eerste lid een tweede zin toegevoegd. De leden zijn opnieuw
genummerd.
•

Artikel ii?
Dc woorden “zonder beperking” zijn in het eerste lid toegevoegd om duidelijk te maken dat
het betrokken orgaan in 4n beslissing en keuze volledig vrij moet 4n.

•

4r11ke1119
De toevoeging in het eerste lid beoogt dc bestaande onzekerheid over het aanvangstijdatip van
de veizwaarde jaanekeningverpIichtingen opte heffen. Volgens de voorgestelde tekst geldt
aieuiuntdëbalanadatumopofmndwe&oaandccrfteriavanhettwcedelidis
voldaan. De woorden “of rond” zijn ingevoegd met het oog op het in het tweede lid, onder a,
bedoelde werkncmerscriterium. De regel is dat de vcrzwaarde jaarrckeningverplichdngcn

•

criteria wordt voldaan. Is dat niet het geval dan gelden de verplichtingen niet meer voor het
daarna volgend boe1aar. Voor een vennootschap die op de grens van een van dc cnteria
babnccert kan dit betekenen dat de verptichten nu eens wel, dan weer niet gelden. In een
dergelijk geval kan het met het oog op de continuiteit raadzaam zijn de ver-zwaaide
verplichtingen in dc statuten op te nemen met toepassing van het derde lid. Uiteraard sluit dit
alles met uït dat een vennootschap, zonder enige statutaire bepaling of zonder een op
‘9

____

volledige toqasslng gerichte miutalm bepaling, haar jaarrekenIng geheel of gedeeltelijk
volgt dl. lii
Inricht overeenkomelig de bedadde IASB-nonnen en ook overigens een praktijk
echter de
blijven
veresuitemming is met bepsflngen uk de sitiblen 220 e.v In dat geval
artikelen 116.o lJlvsnto,penlng.

Artikel 120

In bot derde lid zijn ter veadiddelijking da woordeir “als WRS” lnpvoegd.

MLkd 122
In deze bepaling worden en ook bi jaarverslag en de verklaring van de deskundige onder de
verplichting tot oponbsannakhig gebraohL
Artikel 123
Het slot van het derde lid Is saagevuld
A,Ubl 127
tot de
t. In het tweede ltd.van deze bepaling zijn dö woorden “hun vedudIng door
do
bepaald
wordt
do
veanoobehap
tot
De
verhouding
geschrapt.
p”
veonooleeha
nader
vennootschap
Wet of di atetutan. Denkbaar Is wel dat do verhouding tot dc
wod1 gugel6 In een overeenkomst met de vennootschap. Een voorbeeld ven een
dereIijb overeenbmet geeft het nieuwe, dan!. lld
2. In dit derde 1W wodt - tezamen met het vierd. lid - een nieuwe rechtefiguur
geIniroducoerd: de vemootaahappeliJke overeenkomst Op de achtergrond van deze
Introductie spaak de In Nederland gevoerde discussie of een
naast vmblnlnrdszechtelijb wnddng ook
aandedllzouderaovemenbmst
wvennooaobapewht&ijku weddn( ken hebben. VgL uyL Blanco Fcmin’l
Vmmootsobaparechtelijb wprklng van *lamoveroanlwmstea, OneznomIngaeoht
1999-6, p. 14a-15; ende Memoriovanloeliohdbg.bij deNededmidio flexwotp. f517, Van vennootaobaperechtelijk. weddag” spreekt men In dit verband wanneer een
aandeolhoudersovcincnlmmst bepaalde gevolgen heeft voor de toepeeslhg van
vennooticbqarochtelijb regels. Ben zebra venaootscbpsrechtelijb werking Is in
de Nederland.. rechtspraak toegekend aan bepaalde aandoelhoudersoveraenkomstan
bij do beoordeliig ot In con vennootschap sprake Is geweest van onjuIst beleid of
wanbeleid to de zin van het enqu5tetecht In Nederland wordt echter aangenomen dat
veamootscbqrarecbt&ijb woddug in de meeste andere gevallen uitgesloten Is. Zo kun
een eontraotuole regeling met betrekidng tot de overdracht van aandelen, anders dan
een statutalre regeling, een overdracht niet “geldig” of “ongeldig” maken, dus geen in
het veimootochaperecht vvoruene goedersoreohtelijke gevolgen hebben. Ook kun een
“besluit” volgens de regels van een aandeelhoudersovemenkemst niet gelden aIs een
besluit in vennootschapsrechtalijke zin. Voor wat betreft do ongeldigheld van
besluiten lijkt overigens in Nederland wel enige ruimte voor vennootecbapsrachteijjke
werking van een aandeelhoudqrsovereenkomat te bestaan. Dit vak af te telden uit de
Nederlandse regel dat een besluit vomietigbaar Is onder meet wegens “strijd mat do
redaljkhtd n blilijkheid dle door atLl 8 *urdi geëiw (artikel ]5. eerste lid,
onder b, NedEW). In bedoeld artikel S gaat het onder meer om de redelijkheid en
bllljkheid tussen aandeelhouders. Aannemelijk is dat dle redelijkheid en billjkheid
mede wordt bepaald door de redelijkheid en bUtijkheid waaraan de aandeelhouders
als contractapartij zijn gebonden. In de Nederlandse Antillen ken een
overeeakomstige gedachtegang gelden. Zie artikel 21, derde lid, onder b1jo artikel 7.
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3. Een ander unimoplagipuat biedt artikel 2:15, eerste 114 onder c, NdEW. Volgens

•

•

•

O
•

deze bepaling Ii ook veniletigbur een besluit dit In strijd ie met een r.glem.nL Wat
een reglement Ii zegt echter de Nederlands. wet niet. Ook de huidige Nederlands
Antilliaanse wat bevat geen d.flnltte, Het nieuw voorgestelde arilkel 1, zesde 114
brengt daarin verandering. Ben veel genoemd, reden waarem een verder gunde
vennootsohaprnchtelijke rkIng van een und.elhoud.rsovemenkomst In Nederland
niet mogelijk otniet wenselijk woedt gacbt Is dit aandeeihoudersovereenkomsten, In
tegensteWng tot statutelm regelingen, niet openbaarbehoeven te worden gemukL In
dit verband wordt wel gespruken van het principe van openbaarheid van InriohtIng
Naar de mening van de ondeiptekende moet echter het belang van dit principe niet
worden ovetlroidcce. Bij do pet’soonagebonden vennootschap, di. geen aandelen aan
toonder kent, ie voor een dergelijk principe alleen in beperkte mate plaats.
Crediteuren woeden In voldoende m*te beschermd door da dwingend. bepalingen van
veanootackepereoha and. bepellngqn van de hendelsregIitWi.rerdecIng Voor de
aandoeilzouders kanh.t sndIjds van great belang zijn dat 4 Inter”. regelingen op
eenvoudig. wijze, zonder tuaseiikanist via een notaris en zomlerde plicht tot
pubiloatie, aan de
aaqiusen. In het derde en vItde lid van

artikel 127 wordt deze gedaohWu1ewerkL De uitwerking komt erop nser dat
toegelaten afwljldsgau van de wettelijke haaidregol ook met
vermootsohaperechtelijke weddgkvnnen ilerden opgenomen In om
vennoolachappelijke ovoreeninmet, dat wil riggen een overeenkomst, dle mand.
elacuvan het derdelid, onder. enbvoldoet, mitsookaande onderaungudulde
voorwaarde Is voldaan. Bovendien moeten de statuten het mogelijk maken dat de
vennootschap tot een vennootsohappelijko overeenkomst toetroedt
“‘t
4q Volgens het dm1. 114 ondera, moet de ovameenkamet schriftelijk woeden
vastgelegd
en uitdrukkelijk als ‘vennootschapp.lijb overeenkomst” woeden aangeduid. Zie voor
een soortgelijke bepaling artikel 1 vijMe en zesde lid, en de toelichting op dle
bepalingen. Ook hier geldt dat de overeenkomst wellicht In een vreemde taal zal
woeden opgesteld. Men zal dan geneigd zijn aan dle taal ontieendo uitdrukkingen to
gebruiken, zoals “almrehoiderz agreemear”, “bylawe” of wellicht “curpomte
aguemant”. Daartegen bestaat op zicimeIf geen bezwaar mits de aanduiding
“vennootucbppehjkc overeenkomst”, eventueel tussen haalçjcs, niet ontbreekt
5, Het derde 114 onder 4 geeft de belangrijke regel dat naast de vennootschap alle
aandeelhouders partij zijn bij de overeenkomst. Deze komt overigens volgens de
gewone regels van het overecukomstetuecht tot stand. Zij ken ook volgens de gewone
regels gewijzigd worden. Dit laatste betekent dat zij In beginsel alleen met de
instemming van alle aandeelhouders ende vammçtschap kon worden gewijzigd. Hier
ligt een belangrijk verschil met een reglement Een reglement komt niet alleen tot
stand door een besluit van een orgaan vgt artikel 1, zesde lid maar ken over het
algemeen ook door een besluit van dat zelfde orgaan en slechts door zo’n besluit
worden gewijzigd. Overigens kende vennootschappelijke overeenkomst voor wat
betreft wijzigingen ook van de voor haar geldende hooffiregel afwijken. Zo is
denkbaar dat voor alle of bepaalde wijzigingen bepaalde meerderfzeden worden___—.
veergsbbvw1. 8j de redactie van een dergelijke bepaling verdient dc positie van de
minderheidsaandeethouders en van dc rechtspersoon zelf aparte aandacht
6. Het derde 114 onder c, schrijft voor dat de statuten uitdrukkelijk moeten bepalen dat
aandelen aan toonder en schuldbrieven (obligaties) aan toonder niet bonen worden
afgegeven. Dc figuur van de vennootschappctijke overeenkomst is met het in omloop
zijn van dergelijke stukken niet verenigbaar. Overwogen is om als voorwaarde ook op
te nemen dat geen beurahandel of andere gereglementeerde handel in de aandelen
-

-
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plaatsvindt. Ook dat lijkt moeilijk vereidgbur niet de figuur van do
vennootechappalijho overeenkomst. Durven Is niettemin a1ezIsn. Aan de belinkken
b.uruutoiitelbn ottoeuiohthoudet* ken woedmovorgelalea hiereverem standpunt
intenemmn.
7. Hit W.W lid bevat de kern van de tegeflng. epuld wordt dat bepalingen In om
vomootachappdlijke overeenkomst het zoffile rnchtegovolg hebben iii stetutalre
bepalingen, voor zover niet malen dt de wel, do statuten ofdo oveminkamet
voortvioelt. Dt betekent bijvoorbeeld dateen volgens de vounootiohappelljke
overeenkomst sla bestuurder aangewezen persoon— vgL artikel 136 —
vennoolaaheperechtolUk als beshmrder heeft te gelden. Hit betekent ook dat een •
bepaling in veunbotiaheppelijke ovareetdwmel, waarbij de bvoegdheld om en
unddenemusale te besluiten aan het bestuur efde reed van dommiunrbeen wordt
taegededd-vgL artikel W4 eerst. 114 enartikel 127, eerste lid-ook
ooteohscuokt.UjkreohtsgeldlgIa, andateendurep gebaseerd besluit tot
uitgift, tot een rechtsgeldIg. iftgffte ken leiden. Voorts dat een eendehoovendmain
die in strijd ie nnet.&b1oWringerq,fln Ind.ovuêeeukenst-vgL artikel 111,
twâdelld-neldlgln.DahteigecreIodeftgLwr,dleindeAngie

Amedbam.pesinijkniet oe*gebndkdijk ie, woedt .l aangeduid met de term
“Inoorpomtion by ruanoW’. Tnvoidng van deze regeling sluit ook voor het ovorige
an bij do In do Inleiding tot deze memode genoemde doelstelling van
beu
vereenvoudiging en flu1bflhsering Voor wat betreft de genoemde voorbeelden
n
otdc
statute
worden opgmmkdat uit de wat hot tegendeel giet veortvioelt In de
vonnooteohappejijke overeenkomst zelfben echter de vennooteohaperechtelijke
wedcbrg worden uitgesloten. Wat dan overblijft Is de 4erblntonlsreohtdljko weridng.cru
8. Het I.u. lidwezwijstinde eerste Inde meraitikel 1, derde lid. t geatda
bepalingen wasda wordt et.*1ken van de wettelijke beotdagd ofdaaraan iets
wordt toegevoegd. Bepalingen dle dit beogen hmnen dus ook met
venoooteohaparecht&ijko werking vonlen cçgIomm in aan vonnootechappelijb
overeenkomst. Hierbij telt. men echter op de slotulusnedo “voor zover nIet anders uit
van een aantal
do wel, da statuten of do overeenkomst voortvioer. Ten
voorgeachteven.
ie
dwingend
regelingen volgt uh do wet dat opname in de statuten
achtste lid.
hihet
de
bepaal
het
op
worden
en
Hierbij ken In de conto plaats gewez
12, eerste lid
artikel
zoals
bepalingen,
bestaande
op
worden
Daarnaast ka gewezen
(voorziening In geval van onMoutenls ofbelet van alle boohuuders) en adilwi 102,
eerste en vierde lid fmhitiia1e Inhoud van de statuten). Uit het achtste lid en de
slotzinsuede van het vierde lid volgt dat 41t soort bepalingen in da statuten moeten
worden opgenomen, wil er sprake 4n van veueootaoheppolijko woddng. In deze
gevallen ben desgewenst een overeenkomadge bepaling ludo vennootschappelijke
overeenkomst worden opgenomen, maar deze heeft dan geen toegevoegde waarde.
9. Denkbaar Is wel dat een dwingend als stawtaire bepaling voorgeschreven regeling in
dc vennootechappeljke overeenkomst nader wordt uitgewerkt. Dat is zeker denkbaar
bij toepassing van het ruim geformulceide artikel 102, vierde lid. De voorgeschreven
statutair. bepalingen zouden de regeling van de stem-, winst- en lipuidatierechten
geheel aan de vennbotshappdIjkc overeenicomst kunnen ovedaten Voor wat betreft
het stemrecht zou deze uitkomst streken met artikel 132, eerste lid, dat onmiskenbaar
aan de ststutcfl dus ook aan de vcnnootschappelijb overeenkomst van artikel 127,
derde lid, alle vrijheid taaL Voor de winst- en liquidatierechten leiden dc artikelen
118, derde lid, en 30, eerste lid, tot een ovareenkomstige conclusie. Zie in dit verband
ook artikel 103, eerste lid. Tegen nadere regeling van deze rechten in een (niet-
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openbare) vennootaohapp.HJke overeenkomst In de zin van artikel 127. derde lid,
bestun ook pen pdnclplll. bezwaren.
tO. Is anderzijds de toegelaten statutalre bepaling aan roatdoties gebonden, dan geldem
diezelfde restriotles In beginsel voor de daarvoor In do plaats komend. bepaling In de
vennootachappolijke overeenkojnif. Men denke In dit verband aan bepalingen als
bedoeld In artikeL 250, tweede lid, en 257. fleer nadere ultwoddng blijft ook In deze
gevallen mogelijk, mits men niet In strijd keurt met do wat ofde statuten.
ti. D. mde elotdnsnede van het vlenle lid voorkomende woontenVoorzovor niet
andensultdeweteto. ... voorMadt”4nookInand.ropz1chtvanbetanZIjz(jn
onder moer nog van belang voor de toepassing van artikel 21, eerste lid. Volgens dle
bepaling Ii een besluit dat in strijd Is met de statuten nietig. Onverkotte toepassing
van artikel 127, vierde lid, zou leiden tot de conclusie dat dit ook geldt voor besluiten
in strijd met een vennootacbapslijke overeenkomst. Uit artikel 21, derde lid, onderd,

•

•

vloeit echter voort dat in een dergelijk geval het besluit veeuletigbaar te. Nietigheld
lijkt hier een t. zware lanotle.
12. ijjg de dotdusned, volgt ook da’t de vennootachapizeohtelijku wiig desgewenst in
de stehiten ofde verekn.iiitken worden uitgesloten. Daaraan kan behoefte bestaan
wanneer menhet regiem van dc voor een statutalre bepaling geldend. regeling niet
wil volgen. Zola denkbaar dat in da veeurootaahappelljbe overeenkomst een bepaling
In de pest van artikel 102, vijfde 114 wordt opgenomen met uitsluiting van
veunooteohapareokteWke weddng. Rot zesde tot en met schIet. lid van artikel 102
4n dan niet van toepassing. Ofde bepaling dan als een beding ton behoeve van
detden ludo zin van Boek &hëeft te gelden, Is een kwestie van uitleg. Ook laat de
regeling van de vennootochappelijke overeenkomst de mogelijkheid om bepaalde
UpWu
aangelegenheden in
aandeelhoudersovereenkomst te regelen onverlet.
Men denke bijvoorbeeld aan een contractoele regeling tot overdracht In de geest van
artikel 257 tussen de aandeelhouders onderling, waarbij de vennootschap als zodanig
geen rol speelt Tegen een dergelijke regeling bestaat in beginsel geen bezwaar, ook.
niet wanneer zij afwijkt van het In artikel 257 gevolgd. atramien.
13. Bot vWWe lid brengt mce dat nieuw tuetiedende aandeelhouders van zechtawego partij
worden bij alle op dat moment beatasnd vannooteobappdlijke overeenkomsten. Dat
geldt zowel bij verkrijging door overdracht of eminie als hij verkrijging door
overgang van aandelen. Bij mcdeprechtlgdheld tot amidelen zullen alle
medegerechtlgdon als partij bij de vonnootschappelijke overeenkomst hebben to
gelden. Uiteraard kende overeenkomst meebrengen dat voor de uitoefening van
rechten daaruit als één partij worden aangemerkt. Vedies4
van amideelirouderschap
brengt anderzijds verlies van partij-zijn mee. Do regeling verbiedt overigens niet dat
ook anderen dan dc aandeelhouders en de rechtspersoon partij zijn. Te denken is
hierbij aan vennootschapafiinctlonadssen, pandbouders, vnichtgebnillcers e.d. Gelet
op het bepaalde in artikel 112 verdient vooral de positie van vnwhtgebmibrs
aandacht De wijze van toe- enulmeding zal overigens voor deze anderen in de
vennootachapsoverceakomst geregeld moeten worden.
14. De in hetzerde lid opgenomen bepaling beoogt enerzijds zeker te stellen dat geen
_znisvemtand bstaat over dc inaa5 welk-orgaan bevoegcï is namens de vennootschap
de aandedllioudersovcrecrtkomst aan te gaan, anderzijds zoveel mogelijk te
bevorderen dat de beslissing om die overeenkomst aan te gaan niet lichtvaardig wordt
genomen.
15. In het zevende lid worden de bepalingen aangaande de notuteriugplicht van
overeenkomstige toepassing veddaard. Gedacht wordt hierbij aan vergaderingen en
besluiten bij de uitvoering van de vennootschappetjke overeenkomst.
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16. Het achuvtd lid kwam hierboven al ter spmb In dit Hd worden bepalingen genoemd
die, ook .1 worden zij In de wet als een toegelaten aanvulling ofafWijking van do
wettelijke hooidregel gepresenteerd zozeer de kern van de orpalud., de opname In
undelenitnwftmr van de vewieotaohep «het belang ven derden reken dat
de (openbare) statuten geboden lijkt. Het achtste lid schrijft dat veer tea aanzien vant
de daar genoemde bepalingen. Ook bij den. bepalingen moet echter worden bedach
dit nadere ukwe*tng In de vennootechappalljke overeenkomst mogelijk blijft en
t?. Overwogen (som bot achtst, lid ook te laten gelden voorartikel 10, eerst, lid, npn te
ander. bepalingen, waarin de vrijheid wordt gegeven om in de statuten bepcdd
.
stellen aan de vcrtepnwoordlg(ngebevoegdheld van benttwrdem. Daarvan Ii afozIeu
rpen
Zoals in de teellolibig bij srtlkøl 10 Is uiteengezet wordt in de ontwo
brengt
veriep woordlglagaregoling het Europese “riolitlijnitelsel” niet gevolgd. Pit
In
erken
dodrw
gdlwld
ib.von
mee dat ookniet openbare beperkingen vn de bubmr
hen
moeten
derden
en
n
andere
de vertegcnwoordlglnpbevoegdheld. Wederparlije
stetveordenIng en- niet
bescherming vh’en in de bepaliepti van de
peatnietgeed
ateem
dltsy
liLln
t4fib
amo
oijk-laW,degdetote
en.
om akeopenber. b.pengen vind vartegcnwoordlglnpb.vo.gdheid te verbied
pelijke
teobap
vennoo
Welk -mede met 1_t oog op de Invoering van de niet openbare
zinde tudg
Overemat- artikel 10 verder d1b1 en aangescherpt. Men
ting.
tuelich
gPW’cnd. hierna bij liet negende lid gegeven
1$. Hot nigead, lW’iipllcht liet bestuur van het bestaan end. bdludlging van een
vennootaohippelijb overeenkomst opgave te doenbij het handelsregister.
peftijenjdie
Toetredendesandlhoddcr., potandb 1uedIetverichahrs en ander. ktnu
duiven
gun,
to
t
aan
nkoms
een
overee
tschap
de
vennoo
met
voornemens zijn
cist
Dugew
4n.
de
het butaan van do vcnnooteclmppefljb overeenkonst op hoogte
Inzage
ter
hen
t
aan
nkoms
overee
4 van de vennoobobapvodangen dat dle
wordtgegeven, eventueel ook dat deze niet zonder hun faafrnmhg woidt gewijzigd.
Door de Inaabrijvingbij bot handelsregister wordt echter voor hen geen nadere
ondorzocliplicht geure6erd. Zo betekent de enkele wetenschap dat er een
vemtootachappelijke overeenkomst Is, voor4egenon dlq done wetenschap hebben niet
dat 4 voerde toepassing van artikel 10, derde lid, onder 1,, kunnen worden innnst
aangemerkt al. personen dle van eventuele In de venoeoteobappeflflm oereen
opgenomen bevocgdheldabeperkingon op de hoogte konden zijn. nucze enmi air ie
liggen wanneer de vennootaoheppelijbovereenkomst Inderdaad ter Inzage wordt
gegeven. Da betrokkenen vallen dan onder artikel 10, derde lid, oudere.
19. Het tiende 1W stemt Inhoudelijk overeen met de tweede zin van het huidige tweede
lid. Hot geldt zowel voor do aandeelhoudersovereenkomst van het tweede lid als voor
do vcanootscbapfijb overeenkomst van hét derde lid. Voor de
d
vennootscheppelijke ovorenkomat wordt overigens Inhoudelijk al hetzelfde bepaal
t
verdien
g
deze
bepalin
van
en
jke
In artikel 1, vierde lii Gelet op do mogeli gevolg
aandacht dat dc atututen kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de regeling van
artikel 134. In beginsel kan het dus voorkomen dat een aanvankelijk volledig
rechtsgeldig. bepaling in de vennootechappelijke overeenkomst door een
—

gggeheslsfgedca1taljCuldwur& KmchwnshiiiInlidvan
artikel 134, eerste zin, kan een beschenning daartegen in de vennootscbappeljke
overeenkomst worden ingebouwd. De tweede zin van dat artikellid blijft echter van
kncht en ken met bi een vennootschappolijb overeenkomst worden uitgeschakeld.
Denkbaar is tenstottc dat een vennootechappelijke overeenkomst als zodanig nietig is
van
omdat de statuten geen toetredingsbepaling bevatten of niet aan alle voorwaarden
ah
gelden
t
ken
nkoms
overee
het derde lid is voldaan. De vraag kan dan rijzen of de
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een “gewone” undeelhouderiovomenkomst, derbelve zonder de werking van het
vierde lid. In beginsel le dit een kwestie van uWeg ee van redelijke wetatoepaashig1
waarbij eventueel ook een beroep ken worden gedaan op artikel 3:42 BW end. aan
dle bepaling tea grondslag liggende gedachten. Het enkele feit dat de vennootschap
mede als partij wordt genoemd hoeft niet beslissend te zijm een vennootschap kan
ook partij zijn bij een gewone undedhoudersovemenkomit. Detkbur Is ook dat men
opzettelijk do overeenkomst als gewone overeenkomst wil doen gelden. Dit ken
hlendt blijken dat opzetWijk de widuidhig “v.nnootaohappelijb overeenkomst’ Is
weggelaten.
20, Procedures die voortvloeien uh een vennootschappelljb overecnkoms als bedoeld In
hot derde lid hunnen enerzijds een verbintenlereobWijk. anderzijds con
vennootaohapceohtolijk karakter hebben. In beginsel ken dit tot
competond.pmbl”m” leiden. Om deze zoveel mogelijk to voorkomen geeft artikel 9,
eerste lid, slot, een veoazIenh*g
4rtL?mI 128
Hot eerste 11db In overeenstemming gebracht that artikel 218, eerste lid, volgens het voorstel
voordoNededandseflexwet
4i 129
In hot eerste lid van deze nieuwe bepaling wordt het begrip “vergadeuecht’ genlroduo.euL
De tobtb gelijk aan die van artikel 227, eerste lid, volgens het voorstel voor do ftecweL
Inheductio van dit begrip maqk’ de redactie van een aantal bepalingen eenvoudiger Zie
bijvoorbeqldde artikelen 131, eerste enzeado 114 en 135, eerste enderde Men-bij deBV
artikel 240, vijMe lid. Bij stemgerechtigden dle geen aaudoelhouder4n denke men aan
vruohtg*ruliwts en pandbeuders volgens 4e regeling van de artikelen 112 en 113. De
Invoeging van artikel 129 heeft geleid tot een vemummedag van enkele volgende artikelen.
4rtLb1sr13OMennret133
In deze bepalingen 4n enkele wijzigingen van redactionele aard aangebracht Ben
inhoudelijke toevoegingbovatartikel 131, denip lid. Het tweede lidvan artikel 132 Is
gescinept het was In strijd niet artikel 114, tweede lid, dat een meer omvattende en op het
punt van de stemrechten meer consequente regeling geeft.

Artikel 134
In de laatste zin van het vierde lid zijnde woorden “zijn aamleelhoudcrschap en” ingevoegd.
De bedoeling Is dat een aandeelhouder, die het bier omschreven recht 1nmcpt, ton aanzien van
belde aangeduide kwesties zijn zwurwfchtig belané aannemelijk moet maken. Het feit dat de
aandeelhouder in een situatie als bedoeld het ulttmdingarecht van artikel 254, eetite lid, onder
c, toekomt, rechtvaardigt deze opzet Hot hier besproken vierde lid sbiit overigens niet uit dat
hij de vordering tot vernietiging mede een beroep wordt gedaan op artikel 21, derde lid, onder
b (strijd niet dc redelijkheid en billijkhefd). Door die bepaling beatreken bijkomende
omstandigheden kennen ertoe telden dat de vordering slaagt, ook al is niet vo1edi
raan4_
vnnrwi.-I*fl van artikel 134, vierde lid, vutdu.
——

Artikel 135
1. De In het ewte lid opgenomen regeling voor besluitvonning buiten vergadering is
ontleend aan de Nederlandse regeling voor de BV in artikel 2:233 NedEW volgens de
flezwet, zij het dat zij, gelet op de samenhang met andere bepalingen, anders is
gefonnuleeni. Zij is soepeler dan de voor de Nederlandse NV geldende pendant in
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suite! 2:128 NdBW. Uit .itlk.l 132, derde lid, volgtdst ook In dit geval besteurdem
dat de
en commliarluen een rudgevend. Item hebben. Voomeaobreven wordt ook
deze
met
tlgden
rgerech
veipde
dat
alle
stemmen schriftelijk worden uftgebmobt en
unop
de
sluit
aarde
voorw
laatste
De
wijze van beilukvomring hebben Ingestemd.
maar
wordt
n
beslote
ering
tie
vergad
geval
het
voor
regeling In artikel 131, zesde lid,
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132, eerste en tweede lid, hen het niettemin voorkomen dat de algemene vergadering nietkan
fiarcifoneren omdat tea eenden van een essentieel onderwerp of zelfs van alle onderwerpen
geen stemmen kunnen worden mtgebracbc Statutalro bepalingen, dle het stemrecht lijdelijk
opschorten bljkeiia artikel 251, eerste lid, onder a, geoorlooftl kunnen hetzelfde eflectop
hebben. Afgezien van de gevallen komt het ludo praktijk regelmatig voordat het zicht
de
de aandelen en de daarmee verbonden rechten, bij voorbeeld als gevolg van opeenvolgen
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Is in vooi*omende gevallen -verplicht ofonverplicht con notaris ingeschakeld. Het
niet
van aandeelhouders Is niet altijd een betrouwbare bron. Denkbaar Is ook dat aandelen omde
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zin van artikel 1 l4jo II R vijfite lid. Het hier v erge0tolda tiköl 135a beoogt een oplossing
te bieden voor dit soort situaties. Een NV zonder stemgerechtigde aandeelhouders is materieel
een stichting. Hierop stuit aan dat het bestuur als cerstaangewezene de taak van do algemene
vergadering overneemt Ontbreken ook alle bestuurders dan moet de oplossing gevonden
worden in de regeling van dc zaekwaameming. Een afwijkende statutalre regeling is
of
mogelijk Dc statutaire regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat de raad van commissarissen
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een buitenstaander beslist De slotzin van het eerste
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degeichtevmiuUke1t33,sdetjd.Deunaqhtytlad1tybsnddetartIketI34,
tweede lid, een eigen regeling geeft voor het geval een statut.nwijzfging door
omstandigheden als bedoeld niet mogelijk tijkt BIedt dle regeling In een concreet geval een
oplosatng dan komt men aan toepassing van artikel 13$a niet toe.
Artikel lii
In de tekst van deze bepaling wordt nu gesproken van “een voor de vennootschap geldende
regeling”. De wljelshtg Is aangebracht om mede te verwijzen naar de
undeelhoudereovereciikomst van artikel 127 en het hartIb1 1, zesde lid, ompclncvon
reglement Uit de verder ongewijzigd. - tekst blijkt overigens dat niet beslissend Is otde
Wtu,kkenelcachtens een regeling als bedoeld optreedt Ook degene dle elgonmiolnig hot
beleid van dq vemwoteohip bepaalt 6!mcde bepaalt ii. ware hij beitmrdpr, al d niet met
inschakeling van een stroman, valt eronder. In dlê opzicht sluit de tekst aan bij dEc van artikel
16, negende lid. Bij hot va!tstellen via de aansprikelijkheld ken het feit dat hij .lgâimschdg
Is opgetreden als verawarande omaandlgbId gelden. Het tegenoverge.telde ken zIch
voordoen In andea gevallen, bijvoorl.eZd wanneer Iemand op goed, gronden de taak van hete’
beehnwaI zukwaamemerin de zI van Back 6 overneemt 0. bepaling Is niet bedoeld om
enig. eansprelijIdw1dsh bestuurder te vestigertep een door de rechter of do overheid
benoemde bewlndvoetderofctimtor, zoals do fellhlsscmcntsewator.
Artiketon 139 tot en mat 144
In deze bepalingen zijn enkele wijzigingen van redactionele aard aangebracht
21t.l 6-De besloten wnnootrchap
AW.blen 200 tot en met 238
De in dez, artikelen aangebrachte wijzigingen lopen parallel met de wijzigingen In de
overeenkomstig. NV-bepalingc

711.16 tfdeilng 7-De aandeWhouder-huluurde vennootschap (artikelen 239 tot en mei
243)
•

Algemeen
1. De regeling van dc aawtcelhouder-bestwude vennootschap (ABBY) Is destijds
ontworpen om voor de materieel als ecT1mAnzaa1r of openbare pemonenvennootschap
(destijds vennootschap onder firma ofcommandhafre vennootschap) opererende
(famille-)BV een eenvoudiger functionerend model te bieden. Do boofdgedachte van
de regeling is dat bij deze vennootschapâvormen een onderscheid tussen do algemene
vergadering en het bestuur niet goed te maken is en tot onnodig. procedurele
problemen leidt Deze gedachte wordt in de huidige regeling tot uitdrukkIng gebracht
door bepalingen dle er op neer komen dat de ABBV geen bestzmr heeft Zie in dat
verband ook het huidige artikel 8, eerste lid. In rechrsgelcenio kringen blijkt echter
deze gedachte op weerstand to stuiten. Zij is daarom vervangen door de gedachte dat
mt nke1cfizirotienste uitzendedugçu
allo aandeelhouders als bcstmntler gelden
(artikel 240, eerste lid), wat in de praktijk op helzeitdo neer komt Daarmee Is in elk
geval een even goede basis voor vereenvoudiging van de organIsatiestructuur gelegd.
2. De tot dusver geldende regeling bevatte als hotvoornaamste instrument tot
vereenvoudiging: de aaxzieelhoudemvereenlwmst waarbij alle aandeelhouders en ook
de vennootschap partij zijn (artikel 240). Nadere overweging heeft ertoe geleid deze
figuur toegankelijk te maken voor alle BV’s en alle NV’s met uitsluitend aandelen op
-

-
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naam. Menziedeartikelun 127,derdelld,mi227,derdelld.OokdsABBvba
daarvan gebndk maken. En da regeling van de ABBV hoeft dit Instrument dus niet m.
zovoet woorden t. worden genoemd. Ook dit heeft geluid tot een Ingrijpende
berutenlag vdn de regeling, waarbij de uitgingepuntun opnieuw zijn overwogen.
rUA1 339
1. Het weet lid van artikel 239 spreekt voor zichzelf hwo.dng van de zegelbg Is voor
all. undwilroudere een ingrijpende beslissing. Zijn er stemgerechtigden, dle geen
aandeelhouder zijn, dan lid. beslissing ook voor hen van betekenis. Het Iwuk lid

geeft elk van hen — ook de aandeelhoudem zonder stemrecht end. stemgerechtIgden

dle geen ami4eelbouder zijn - de mogelijkheid om besluitvorming In dWzln te
verhinderen. VgL artikel 202, vijfde lid, en artikel 208e, derde lid.
2. Voor een statuttwij-Iglng tot abbefdug van een eerder Inge*enle bepaling hen
meervrijhold worden gelaten. Aldus da laatste zin na het tweede lid. Asndeolhouders
wier mohbpoaftle daardoor wordt aangetast k’men In beglaset eenberoep doen op
artikel 334w vierde lid. Maar ook las daarvan balret voorIn,mert dat de voor
dtwijslgIng op dodmnige tegaetaud stuit dat zIj the
d.otwMrg ndodblijb
ken plaatsvinden. Denkbaar is dat een aandeelhouder daardoor In zodanige
moeilijkheden bemt- denk om dein artikel 240, derde 114 onderb, geocmde
aandeelhouder- dat aan hem de vozderlng tot tdteedlng van artikel 241 toe)wmL Zie
in dit verbud ook het idemi hij do todilobling op artikel 240, tweede lid, In verband
met de wettelijke blokbrlng.regeling gestelde,
3. Opdat derden erop attentworden ge’nekt dat voor de vennootschap de bijzondere
stmobmr van artikel 239 geldt, wordt In het derd. lid een van artikel 202, eerste lid,
afwijkendvootechrlft voor de ni.andn1dlng gegeven.
4. Het Werd. lid verwl$ mor de volgende srtfhelen voor de gevolgen van dc regeling.
Artikel 240

1. Net w,te lid van artikel 240 bevat de kam van de regelhigt In beginsel gelden alle

aandeelhouders als bcebiwdor. Do fropiloelie Is dat bestuurders niet als zodanig
heimea worden benoemd. Dat volgt overigens ook uitartikel 242, eerste lid, waarin
artikel 236 niet van toepassing wordt veddaaid. Het bi artikel 240, eerste lid, bepaalde
zijn: artikel 14,
sluit overigens niet uit dat erweinig actieve
eerste lid, laat een ver gaande taakverdeling ton.
2. Het sneed, lid bevat een noodzakelijk complem De aandacht moge hebben dat de
werking van deze wettelijke blakko ngsregeling,ofcboon zij de overdracht van
aandelen onmogelijk hen pq op zlchzcW genomen niet voldoende Is voor het
een uitiredingstecht aan degene d1 zijn aandelen wil overdmgere
lid, wordt in artikel 254, eerste lid, onder b, niet genoemd.
tweede
240,
artikel
Denkbaar is wel dat degene die zijn aandelen wil overdragen door het weigeren van de
vereiste insteonning zodanig In zijn belangen wordt geschaad dat artikel 251, eerste
lid, zonder meer van toepassing Is.
3. Hctderde lidgeeftdouitzondedngenopdehoofdmgelaan. Bij de ondera genoemde
uitzonrlPrhsg î ge çht-a_an.hat-gevRi d.t ceu mwdcelhoud&bei5ïdFijWncdeaïï
bestuurder wil opgeven ofaan het gevat dat een toetredend aandeelhouder uitsluitend
als geldschieter wil deelnemen. Aan hem kunnen, als dc statuten dat toelaten, aandelen
worden verstrekt waaraan, afgezien van de naar dwingend recht toegekende rechten,
geen andere rechten dan uitkermgsrechten zijn verbonden. Naar dwingend recht
toegekend. rechten zijn onder meer het rbt om, eventueel asmen met andere
aandeelhouders, een enquete uit te lokken (artikel 272, eerste lid, onder d) of een
2$

vordering tot uittreding In to stellen (artikel 251). De figuur vertoont enige
verwantschap met dle van de commandlteke vewtoot bij oontmotoele
verutootachappen. Een oommanditohe vennoot ken echter sla zodanig
uggemohapereohten en daarmee verwante rechten hebben. Dat Is hier niet het geval.
Wol kan vmpdeu.obt In de zin via artikel 229 worden toegekend (vijfde lid). Goed
denkbaar Is ook dat do aandeelhouder van het derde lid, ouders, tot comrelnada

.

wordt benoemd.
4. In kdtdeale lid, onder 6, wordt de situatie onder ogen gezien dat de aandelen van
rechtawege overgaan op een opvolger. Daarvan ken onder meer ajirake zijn bij
etflpvolgIng en tbsle. De regeling komt erep neer dat de opvolgend aandeelhouder,
afgzlea van de naar dwingend recht tuegohende voorgeschreven rechten (zie onder
hierboven), weide aan het aandeel verbonden ilticerinprechtmu bdrou4t, maar voor 3
het ovedgs, totdat hij als bestuurder doorde zittende aandselhoudenbeatmuders wordt
toegeIate niet meedoet In de veamoolschappelijke orgsnlntl& De bepaling geldt niet
als er na de overgang geen aandeeflacudwlbeehh,rdeas mecr4n- to
vi1t hier
aan verervieg hij overlijden van de enig aandeelhouder— ofaflo
aandeelhoud&beituurders komen to ontbreken. Dit laatste ken bijvoorbeeld
voorkomen wemreerna de overgang de dan overgebleven uudeelhudbestrwrdeas
allen overlijden.
5, In hbt derde lid, oudere, wordt het geval genoemd waarin de vennootschap eigen
aandelen houdt otean dochtenneatucheppij .nd4’ In de vennootschap houdt. & Is
geen reden om dat voor de ABBV to verbieden. Daarmee wordt echter de
vennootschap of een dochter naadeelhouder, hetgeen Ingevolge de hoofibegol van het
eerste lid tot de vreemde consequentie zou loldendat de vennootschap of de dochter
als bestuurder van do vemicotsoimp hoeft te gelden. Dit zou in strijd zijn met de
vennootsohappelijko orde ende atrkWng van artikel 224, tweede lid, tweede zin. De
vmamootsahappolijko orde is echter niet een duidelijk begrip en do tekst van artikel
214, tweede lid, tweede zin Is niet op het kwalitatieve bestuurderschap toegesneden.
Het derde lid, onder c, van artikel 240 beoogt kr deze onduidelijkheid te voorzien. De
bepaling Is ook van toqreaalng Indien aandelen worden gehouden door een Indirec
te
dochtennutacbappl Daaronder moet In dit vetbeini worden verstaan do dochter van
een (indirecte) dochtermaatschappij.
6. De aaiitbelboud&bestuurders ntmen er belang hij hebben dat da opvolgend
aandeelhouder, di. zonder hun Instemming aandeelhouder Is geworden, 4a aandel
ovordmagt In da eerst. zin van het vLevjs 1W wordt aan hen het recht toegekend de en
opvolgend aandeelhouder tot overdgscht te dwingen op de voet van artikel 25?.
7. Hctderdelidonderacnonderb,bepktdemchtenirandedaargeixemde
aanctee1houdet afgezien van de wettûlijk rechten, tot uitbaingsrechten. Tegen
toekenning van vergadenecht bestsatluhassen geen bezwaar. Het vijfde lid van artikel
240 staat dit toe.
Artikel 24]
1. In het eerste lid wordt vooropgesteld dat iedere beehxursvorgadenng tevens geldt
a1s
vergndring imn aandeelhoude en
rs omgekd. Duwznee staat vast dat in iedere
vergadering elk onderwerp aan de orde kan komen, zodat men zich niet telkens hoeft
af te vragen in wat voor vergadering men zit Daarmee is overigens niet gezegd
dat
over ieder onderwerp rechtegoldig ken worden beslist Dat hangt er vanaf of aan
dc
wettelijke en stetutaire opmepmga- en besbitvormingsvootschriften is voldaa
n. Voor
vergaderingen en besluiten van de algemene vergadering geeft de wet een aantal
voorschriften, voor beshmrsvcrgadenngen en bcstuursbesluiten niet. Bij de ABBV
,
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zoals hier omlijnd, zullen vergaderingen dikwijls op Innuet. wijze bijeengeroepende
van
en gehouden weiden, ook als over onditwerpin dl. rmeel tot de oomp.tenff.
malen
algemene varpderhg behoren, moet worden beiuadalaagd Het onderscheid
een besluit In veipdering en een besluit bulten wrgsdedngul aan betebul.
verliezen. H. heeft gen zin deze vrijheid sterk aan banden to leggen door wettelijke
voonobrlfbn. In het iiwd. in derd, lid wordt het witil teepuseUjke voorschriften
stwkbqeiktotdooraudei’e, me.reenvoudlge vervangen. Aatide
sandeelhoudcn)estuutdars ken weiden overgelaten een en ander In de statuten, een
ooteobappelijke overeenkemat als bidoeld In artikel 227, derde
reglement ofeen
fl4 nader te regelen. Aldus het hierna t besproken vierde lid.
2. De eerst, zin n het weed. tldgeeft een voerde ABBV voor de band liggende regeL
De tweedozinla geSniop de gedachtedetbij emzm.tedeotalaopenbaro

•
•
•

personenvennoçtaoI opererend. veimooteebap de aendeelhoudeubeittmidere met
lnaobbiemhig van hetveraobli In aandelsnbezlt, neraroveripu. op voet vmt gelijkheid
binnen de organbatle behoren te opereren. Aan atemtuahdase aandelen ofeen andere
dlflbrmilitle vawundoçliicmdusrod1eu.nd. cWmc. ammudmegend. oompliatties
behoort geen behoefte te bestaan. HstsettUe geldtoor besluiten In
besluursaangelqenheden. Beatut dle behoeft. wat dan kenmen boter voor do moer
ge4ll*algemm. regeling kiezen. Hierbij mag bedacht woideti dat
dboudars, dle geen beetnwder4u, ook als aandeelhouder geen stemrecht
hebben (artikel 240, derde lid, oudere en b). In d derde zin wordt do tweede zin van
artikel 232? eerSte lid, herhaild De visite zinv.ddaartartikl 232 voor het overige
btdten toepassing. De betekenis hiervan Is onder moer dat aftmuftbrunglng behoudens een andere regeling als bedoeld In bot vierde lid- ook door een mondeling
gem.hilgd.bn geschieden, dat een regeling als omschreven Inartikel 232, tweede
lid, niet bi wotdenq7geuomen, en dat commlsearlason bij besluitvorming bulten
vergadering alleen een raadgevende bevoegdheid hebben als de statuten dat Ingevolp
het vierde lid bepalen.
3. Het deed. lid bepaalt dat artikel 228, tweede lid, niet van toepassing Is. Naast bot moer
eenvoudig gezedigeerde voorschrift van artikel 241 tweçdz lid, eerste zin heeft dzza
bepaling geen betekenis. e regel dat iedere aandeethoudeo’beatuurder tot
bijeenroepfng bevoegd is m-1 artikel 230 grotendeels overbodig. Aan een regel dat
een sardere stemgerechtigde (pandhonder, vrechtgebutiker) de bevoegdheid van artikel
230 ken u1toonen, beslaat In deze besloten verhouding geen beboefis. Ook de
oproepingsvoorschriften van artikel 231 kunnen werden gemist
4. Het vle,* tU staat uitdrukkelijk toe de procedure voor bijeeruueplng en
besluftvormhtg In de staarten, in een krachtens de Stdhdefl opgesteld reglement ofIn
een vennoalschappelijko overeenkomst In de zin van artikel 227, derde lid, nader te
regelen. Daarbij kunnen desgewenst aparte regels worden gegeven voor
aangelegenheden die niet aan de verantwoordelijkheId van dø algemene vergadering
kunnen worden onttrokken, zoals statutenwijziging en ontbinding. Wordt in strijd met
deze regels gehandeld, dan Is artikel 231, zesde lid, van overeenkomstlge toepassing.
—=
Dat wil dan zeggen dat liet bezlui indien niet aan dein 231, zesde lid, gestelde
algemene vergadering moet worden aangemerkt, vemictigbaar isop grond van artikel
niet
2t, derde lid, onder a, cofd. Te hopen is overigens dat de betrokkenen zich
to
detail
in
n
alsnog
aliteite
gsfomi
vonnin
en
besluk
de
opmepingagenoopt voeten
besloten
in
praktijk
de
In
wordt
hriften
voorsc
e
gedetailleerd
regelen. Aan
verhoudingen zelden de hand gehouden. Ook hij het ontbreken van nadem
voorschriften kan in sprekende gevallen een beroep op vemietigbaarheid aan de orde
30

komen. In een derplijkpval kancea beroep weiden gedaan op artikel 21, derde lid,
oaderbdewijzevanvanhetbeshdtbnlnatrijdzljnmetde
ijdenbillijidield Vgt. HR3Ooktob.r 1964,N3 t965, lO7(Mante). Rijdit
alles mag overigena worden opgemerkt dal In besloten verhoudingen tact een gering
aantal undeelhoudeWbestuurdea al gauw aan de voorwaarden van artikel 231, zesde

lid, Is voldaan. Alleen al om deze reden zal een beroep op venddgbearbld zelden

voorkomen. Out bot om een besluit tot tiftiteawijelging of een ander besluit dat
gevolgd moet worden door een netarille akte, dan rust op de notaris de plicht zich
etvan le vergewlaain dat over de Inhoud van het besluit end. wijze van
tote’r,tIln,r.Ing geen misverstand bestaat In dit verband mag nog worden opgemerkt

dat artikel 233, waarin de mecidetbeldemgel en do neMeringaplicht 4nvutgolcgd,
gehAndbaafti Is. Vanzelf spreekt dat ooit de wettelijke bepalingen, waarin een
bijzonder. meetderhefdarugel wordt gegeven, van kracht blijvbn.
5. In het vØW. lid wordt ook de regel voor besteltvcrnilng buiten vergadering
versoepeld. Gedacht wordt aan telelbalache besluItvormIng of aan beshdtvormb’g In
een beipieldag dle niet als “vergaderin( ken worden aangemerkt De aandacht moge
hebben dat ook bier de notoledng.pllcbt- dat zal dan neerkomekiot schr11Wm
vaadogging achteraf- gehatvfltnI Is. Zoals hierboven opgemerktaal overigens, door
do versoepeling van de proaeduzamgeb voor bcsbdten In vergadering het onderscheid
met bcekdtvormlng bulten vergadering na betekenis veduezen.

.

%tiAgI 242
1. Ari1b1242 noemtlabetwvte tidals eerste artikel 12, eerste lid. Dø daarin
bascineven altuatie dat alle
uurdep cntbreke kon zich alleen voordoen wanzeer
alle aandeelhouders komen te ontbreken. Dat is alleen deiikljaar wanneer alle
aandeelhouderi reahtapmsoon zijn: 4 krmrien ophouden to bâtaan farjikal 31,
zevende lid). Voor de situatie dat alle aandeelhouders èui alle bestuurders komen te
oudbieken biedt Boek 2, efezfen van artikel 235a, eerste lid, tweede zin, geen
oplossing. In vcozkem ge
mogelijkeenbemep gedaan kmun worden
op de regels ii.nguindo zaakwaameming In Boek 63W. Voor toepassing van artikel
18, dat tot nadere complicaties zou telden, ie bij de ABBV geen plaati. Weinig
aannemelijk is ook dat daaraan behoefte ken bestaan. Benoeming van beatranders
naast do aandoeilioudce’bestuurdera zou In strijd zijn met het systeem. Artikel 236 is
daarom uitgesloten.
2. Het tweede lid geeft een in het systeem van do ABBV passende regeL De tweede zin
sluit aan bij het bepaalde in artikel 240, derde lid, onder a en b.
3. In geval van schorsing op de voet van artikel 236 geeft het vierde lid van dle bepaling
de geschorste bestramler een zekm bescherming. Bij do ABBV is een ontslag als
bestuurder niet mogelijk. In het derde lid van artikel 242 wordt daarom verwezen naar
artikel 257. Anders dan In het geval van artikel 240, vierde lid, is do vordering tot
overdracht van de aandelen niet zonder moer toewijsbaar. Zij kan alleen slagen indien
de schorsing op redelijke gronden ie gedaan. De rechter bij wie de vordering
aanhangig is zal dat moeten beoozdeletL Dikwijls zullen gedragingen van de_
iPdquniaaaIs grond you’ Jç hursIng zijn aangevoerd. In het systeem
van de ABBV past dat deze in aanmerking kunnen worden genomen, los van de vraag
of de gedraging moer worden gezien als een aandeelhoudersgedragmg. als con
gedraging in do hoedanigheid van bestuurder, of als een gedraging buiten de sfeer van
de vennootschap. Ook een nier of met volledig aan dc schuld van de betrokken
aandeelhauder/besnmrder te wijten incompatibîtiteit kan onder omstandigheden als
redelijke grond gelden.
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Ardkil 243
Artikel 243 biedt een zeker tegenwicht tegen tegen de extra risico’. dle de
de
undoolhoudetvbeetuunlv van een ABBV loopt als gevolg van de deIbnnili..rlng vak vloeit
plicht
bewsar
.
wettelijke
rusland
bestuur
het
Beu
op
organisatie end. besluItvormIng.
lid (akte van
voort uh artikel 15, derde lid (admh2lstmti.evo bescheiden), artikel 204, eerst,
ed.nkanIs
1en).T
lid(now
uItgifte),ardkel2164.11dunchenlnaJenrtlkel233,vIerde
bowaarplicht
ook aan de ‘b(fhoudpIkhr’ van artikel 209 fiandoeflroud.muglsteØ, dle een
ht Ii
Impliceert. Het enkele lt dat hot buirrar als zodanig tot bewaren of bijhouden verplic
bedoeling
De
hebben.
de
gegeven’
garandeert echter niet dat alle bestuurder, vrije toegang tot
van het eerste lid 11 dl. garantie te geven, Do woorden “to ellen tijde” accentueren dat. Voor
wat betreft het kraagerecht In admlnlatratievo bescheiden ovedapt overigens de bepaling dle
vanutikellblid,latstuzln.
TltelY— Uttbop. utW*lkig ee gen

ngee mwxrlmd,t

dmbka 250 tatmaeet 257
1. In do bepalingen van d titel zijn enkel. kleine wijT1ghrgn aangebmch do meeste
van radiodaneleemd. InartlbI2SOIsde nijnvanbtaoht.tolidvedeâgdwtze.
m”lan aangezien de praktijk rueds hoeft uitgewezen dat vier weken tekort Is.
Daarnaast is een negende lid aan artikel 250 toegevoegd. Gebleken Ii dat do verdere
atWikbilug nu de.geoonslgne.nIo gelden NawJcntijko administratieve
werkzaamheden met zich meebrengt fo.a. reglater bijhouden, risk en complianco Door
oonle). De conilgnt(ebeuder wordt daarvoor momenteel niet gecompenseerd.
toevoeging van het negende lid wordt d. mogelijkheid geechepan dat da
cøniigi*tldviudør admmnlalraffekoeten h zziihg kan brengen. De hoogte hiervan
wordt hij 1and.beiluft houdend. algemene maatregelen, vastgesteld.
2. In de uitbedingaregaling van artikel 254 wordt In het eerste lid, ondctb, nu ook do
regeling van de artikelen lOk en 20k genoemd en onder cde amndoelhoudor wiens
rechtspositie door een statutenwijziging ernstig wordt aangetast. Zie in dit verbaud
ook de artikelen 134 en 234, ‘lezde lid. De betrokken aandeelhouder heeft In beginset
do keuze tussen een beroep op een. van dia bøpllngon en toepassing van artikel 254,
eerste lid, onder a. Ja artikel 254, eerste 114 onder o, ontbreekt dc zinsnede “mits hij
een zwaarwegond belang heeft bij hwbving van die rechtspositie”. Do betekenistot
hiervan Is dat een vordering tot uittreding eerder toewijabear is dan een vordering
vernietiging. In het derde lid Is con emissie hersteld.
3. In artikel 255 zijn het derde tot en met yIjtlio lid gescbmpt De inhoud daarvan is
overgebracht naar artikel 276, In verband met de Invoering van het nieuwe
enqueterecbt. De overblijvende tekst is op enkele punten aan de redactie van het
nieuwe artikel 276 aangepast.
4. In artikel 257 Is In het eerste lid het woord “nauwkewi’ geschrapt De overweging ie
dat deze eis vanzelf spreekt en geen toegevoegde waarde heeft. Enige verandering Is
niet beoogd. Verder zijnde woorden “op naam” Ingvoegd, waanne aluiting
—wordt bereikt L iudkzi 105e, eerste lid, onderc Oek zijnde woorden “aan te bieden
en” Ingevoegd. Daarmee wordt een betere aansluiting verkregen met de artikelen lii
en 211, die het oog hebben op een zogenaamde “blokkeringsrogeling”, welke dikwijls
in de vomi van een aanbiedingsregeling wordt gegoten. Tenslotte is ook een zesde lid
toegevoegd. Daarin wordt ren aanzien van het tweede tot en met vijfde lid een
uitzondering gemaakt voerde in het zesde lid omschreven beleggingsmaatschappijen.
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Deprsktijkwijatultdatto.peungvaahvttweedetotenmetv1jflelldbijdhaoort
vennootschappen op grote bezwaren stult
Titel 8 —Het eeht vw unqu1e.

41g.mee,.

De huidig. tekst van Boek 2 bevat In artikel 54 een eenvoudig opgezette enqu8tereg.llng voor
de attchdng. Ofbohoon dl. regeling nog niet Is toegepast, Is wel gebleken dat daarvan een
preventieve weildng uitgaat. Dreigende conflicten met de leidinggevende organen worden
voorkomen of bijgelegd. Mede met hot oog op de verwachte preventieve werking wordt thans
voorgesteld een moer uhgaw.dct enWtemohr in to voeren, dat toepassing ken vinden bij alle
In Boek 2 geregelde rechtspersonen. In het bijzonder bij de NV e d# BV komen conflicten
als hier bedoeld, dle meestal zijn teeug te voren tot conflicten tussen groepen van
uudeelboudor regobuatig voor. Voor do oplossing van dle conflicten biedt do wet tot dusver
pen daarop toegespitst. pruvedweh Hot oude Wetboek van Koophandel kende wel een
eequetetecht voor do NV zoW dle regeling Is nooit toegepast. Da reden daarvan Is
wanzabijalijk 4a1 4 niet In de mogelijkheid voorzag door hot4roUep van vobriopige en moer
dofinitlave, voorzieningen regulorend op te treden. De in Nederland in 1971 Ingevoerde
verbeterde regeling kent dle mogelijkheid woL De ervaringen daarmee zijn over het algemeen
grimstig. De hier voorgestelde regeling 1sep do Nederlandse regeling van 1971 (artikelen
Z344 ev, NedBW) afestcmd. Wel Is 4 tea opzicht. van do Nederlandse regeling op een
aantal punten vereenvoudigd en - mede gelet op dc ervaringen InNoderiind- verbeterd.
Artikel 279
De beperking aan het slot van het tweede lid sluit aan op het bepaald. in artikel 16, derzie lid.

•

•
•

ArUbi271
Do procedure wordt mih’igIg pmkt bij het Hof van Justitie ah in eerste Instantie
oordelende rechter. De Implicatie Is dat hoger beroep met mogelijk is. In Nederland kent men
een vergelijkbare regeling: de procedure wordt daar nhng1g gemaakt bij dc
“Ondernemlngebmer” van het Hof te Amsterdam. Bij de term ‘knauw verbonden
rechtspersoon” in het tweede lid moet In de eerste plaats worden gedacht aan
dochteniraatschappijen en grvepsmaatsohappijen. Gedacht ken ook worden aan het geval dat
een stichting Iwudster is van alle aandelen van een vennootschap, het geval dat een
vennootschap optreedt als behorend vennoot van een uit rechtspersonen bestaande
contmotnele vennootschap, ed. Denkbaar is ook de bepaling dat het onderzoek zich mcde
uitatrekt tot een buitenlandse rechtspersoon. Of een dergelijke bepaling kon worden
geëffectucerd zal afhangen van de fcitîlijko omstandigheden en het internationale rock
Artiket27?
1. In het eerste lid wordt gLobaal het stramien van artikel 2:346 NedBW gevolgd. Voor
de•NV en dc BV geldt als criterium voor de bevoegdheid om een enqu6teverzoek
aandelen con nominale waaide hebben komt dit op het zellUe neer als een berekening
die uitgaat van het geplaatste kapitaaL Met dit laatste criterium, dat in de Nederlandse
regeling wordt gehanteerd, ken echter in de Nederlandse Antitlen niet gewerkt worden
omdat de aandelen niet verplicht een nominale waarde hebben. Bij de NV en de BV
geldt als tweede cntetiwn het kunnen uitbrengen van ton minste een tiende van het
aantal stemmen ten aanzien van alle onderwerpen. Dit laatste criterium kam
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ze1tand1p betekenla hebben In gevalle.i waarin atemreotdloze aandelen In omloop
zijn oter stemgereohdgden zijn dle geen aandeelhouder zjju. Men denke bijvoorbeeld
aan pendhouders of wuohtgebreHceu Niet heel duidelijk Is hoe In deze situatie edikel
23 eau moeten worden toegepast. Om op dit punt duldelijkhotd te verschaffen bepaalt
het vierde lid dit artikel 23 geen toepassing vindt. Bij de vereniging en aanverwante
reoktavorman gul het teilceni om een tiende van het aantal leden. Om bU deze
zeahtavoimen de baedibtgen niet teveel te oamplioomn Is afgezien van en verdere
d1eenUërIng zoals voorkomt In da Nederlandse regeling.
2. Za het tweede lid wordt aan het cçenbur ministerie de ml toegekend om al.
zdtamd1g ftiisenpereoon tassen een belanghebbende en het Hof op te treden. Beoogd
wordt dunne. kleohien uit de samenleving te kanallieasn opdat dan. op een
evenwichtige manier knms.n worden gerezossnteerd. Het openbaar ministerie Is In de
aangegeven gevaitda bevoegd een verzoek tot het houden van een caquto In te
dienen. Het is nh’qr daartoe verplicht. Uit het derde lid volgt dat het openbaar
ministerie bijzondere bevoegdheden heeft om een zaak voor te bereiden. Deze ezttn
bevoegdbedçn pbseen bij do aan het openbaar nIidst e In artikel 212 toegekend. reL
4nIkat 273
Dan. bepaling 1. ontleend aan artikel 2349, ocrete lid, NdBW.
ArUk.t 274
1, Deze bepaling volgt globaal de regeling van artikel 2349a, eerste zin en 2350,
tweede en derde lid, NdEW. Een vereist, voerde behandeling van hit In het’tweede
lid omschreven cuoek tot goeding van directe kosten is dat het Hof hoeft beslist
dat het enquôtoverzoek niet op redelijk. rond Is gedaan. Ook dan heeft hot Hef con
dieegetlonalm bovoegilkeld, zowel tot zake van de toewijzing als ter zake van do
begroting van do kosten. Een en ander wordt tot nftdrulddng gebracht door het woord
‘hen’. Andere dan In artikel 2:350 NdBW, waargeeprokcn wordt van 4scbdo’, Is hier
het verzoek beperkt tot de direot. kosta. Do overweging iderbij is dat de procedure
voor het Hof ziob niet leent voor con diepgaand onderzoek naar het cauule verband
tassen verzoek en schade oude omvang van do loereleeubaro schade. De rechtepereaon
dia do volledige schade wil vorderen is aangewezen op de In hot tweede lid genoemde
mogelijkheid tot vordering van schadevergoeding hij de gewone rechter. Op die
mogelijkheid Is hij zonder moer aangowezan wanneer de uitspraak van het Hof niet de
besHihg bevat dat het verzoek niet op redelijke grond Is gedaan. Ook In het geval dat
hot verzoek tot eequlta ie afgostait op een niet ontvankelijk veddaring. Denkbaar Is
tenslotte dat de rechtaprsoon, wanneer een door hem geSutameenic procedure voor.
het ITof niet tot een voor her bevredigend resultaat heeft geleid, alsnog een procedure
voor de geWone rechter eenlirmglg maakt In zoverre Is echter die opzet riskant dat de
kans van slagen in de nieuwe procedure mede efiankelijk is van de toepassing in dat
concrete geval van artikel 236 lv (gezag van gewijsde). Ook do Nederlandse regdlin&
dle geen verwijzing naar de gewone rechter bevat wordt over het algemeen in deze
geest geinterpreteeni. De regeling laat geheel onverlet do mogelijkheid van een door

worden gedacht aan door deze derde door of in samenhang met do indiening van het
enqu&everzoek ofdo getroffen voorlopige voorzieningen geleden schade.
2. Andere dan in artikel 2:350e derde lid, NcdBW opent het derde lid ook de
mogelijkheid dat zebrheidstefting door de veizoekor wordt gelast. Zoals in de praktijk
gebleken is, kan daaraan behoefte bestaan, bijvoorbeeld in het geval de rechtspeocon
insolvent is. Do bepaling dat de kosten van het onderzoek in beginsel voor rekening
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van de rechtaperzoon komen Ii te vinden In artikel 2Bt. Is zekerheid door de vemoeker
gfd,zIhemgvandebstenIneatantiennJestakomtdanzat
hij dit bedrag krachtens artikel 281, indien en voor zover mogelijk, op de
rechtaperioen kunnen verhalen. De bepaling dat zekerhetd moet worden gesteld houdt
niet In een bevel om dat te doen. Wordt geen zekerheid gesteld, dan zal het gevolg
over het algemeen zijn dat dc ondorzoebra niet met het onderzoek beginnen en,
wanneer de zekerheid te lang uitblijft, op dc voet van ertiket 272, tweede lid,
ontkeMeg van hun opdracht zullen vragen.
Artikel 27$
Met dezq bepaling wordt In de eerste pîuats beoogd aan het Hof een toezichthoudende positie
toe te kennen. Beoogd wordt verder zoveel mogelijk te bevorderen dat partijen zonder
voörtetting van do precadum alsnog tot overeenstemming kernen. Hierbij mag worden
bedacht dat een eenn1 aangevangen enqu&e, hoe nuttig en gewenst deze ook kan *jfn onder
bepaalde omstandIgheden, uit ken lopen op een E’ingd”dgc en tamelijk iwatbare pmcedm
dle do regalmadgo voortzetting van de 1edrijaot1vfte(tm In hoge mate ken beleiraneren.
Daee fmeeatâl het belang van geen enkele partij gediend.
Artikel 276
t Artikel 276 in gelaspheerd op artikel 2349a, tweede lid, NedBW. Een niet
onbelangrijk vursuhil Is dat de kring van personen die een voorlopige voorziening
knpn uitlokken aanmerkelijk is Øgebreid. Ben ander veredhil Is dat de bepaling In
het derde lid een limitetievo opsoz1mlng geeft van de mogelijk te treffen
•
voizienlngen.
• 2. Dc voorzieningen worden aangeduid als ‘voodopige’ voorzieningen. Daarmee wordt
•
het tijdelijk karakter van de voorzieningen aangeduid, zoals dat reder te het tweede lid
wordt uitgewerkt en In de bewoordingen van het derde lid onder o tot en met f ook
woat. weergeven. Ook een ‘tijdçlijke’ voorziening ken echter voordo rechtspersoon
•
en de daarbij betrekken personen tqt Ingrijpende gevolgen leiden. Daartoe mag niet
lichtvaardig worden overgegaan. Hot belang dat bij het verzoek tot het tmfthn van een
voorlopige voorziening wordt aangevoerd, moât tegen andere in aanmoridug komende
belangen werden afewogen. Ook los daarvan ware als stelregel aan te houden dat er
voldoende zwaarwegende redenen moeten zijn om een gewaagde voorziening to
treffen. VgL lIK 14 decamber 2007, NS 2008,105 (DSM).
3. !n het tweede lid wordt In de eerste zin naast de mogelijkheid van opheffing ook dle
van inftekldng genoemd. Het verschil Is dat opheffing alleen voor de toekomst werkt
terwijl ‘Intrekking’ ton gevolge heeft dat de voorziening als niet gegeven zaoet worden.
beschouwd, dus in zoverre ‘terugwerkende kracht’ heeft Tot intrekking ken
aanleiding zijn bij voorbeetd wanneer achteraf blijkt dat de voorziening op orijuiste
gronden gegeven is. Het Hof zal er wel op moeten letten dat de intrekking niet tot
schadelijke of anderszins bezwaadijke gevolgen leidt. Het ‘vervallen’ van een
voorziening
ook daarover wordt gesproken in het tweede lid
heeft geen
teragwerkende kracht.
• De- limitatieve epsomxniag u het denlc lid Is in belangrijke mate ontleend aan dc
eveneens limitatief gefonnuleerde opsomming van “definitieve” voorzieningen in
artikel 2:356 NedBW. Artikel 283 noemt de “definitieve” voorzieningen die naar
Antilliaans recht mogelijk zijn. De daar gegeven opsomming sluit aan op die van
artikel 276, derde lid.
5. De te geven voorzieningen kunnen leiden tot aantasting van verworven rechten. Men
denke aan een bevel om (vooralsnog) een gesloten overeenkomt niet uit te voeren. Is
-

-
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de derde le g ede uw danzrnr dat tegenoverhernonredelijk zijn. VgL [IR 13juli
2007, Nl 2007, 434 (ABN AMRO Imoke LaSalle), De eerst. zin van het vierd. lid
betekent dat In een dergelijk geval de derde zijn rechten ken ukoeftuen alsof de
voorziening niet gegeven Is. Onzekerheid kin echter bestaan over de vraag ordp derde
te goeder trouw Is en zo Ja, of er inderdaad van aantasting sprake zal zijn. Mode met
gdutaltdodezindedesdehd.golegeuiieldzlokiahetgedinsb

mengen. Da derde zin schept de mogelijkheid van een tussenoplossing. De rechter
moet nut bevind van zekn handelen. [Tot [lof zal aan de hand van de stellingen van
partijen een voorlopig oordeel moeten geven over dc vraag of er hndozrlaa4 sprake Is
van een geval als bedoeld In de eerste shi. Bij beveatigendo beantwoording zal hij de
te lijden schad, voorlopig moeten begroten, eventueel ook da vorm van do te stellen
zekerheid moeten aangeven. Over de vraag wie de schade moet betalen ot daarvoor
zekerheid moet stellen heeft het Hof zich niet noodzakelijk uit te laten maar hot ligt
voor de hand dit wel te doen als de uItWIgen van partijen daarvoor voldoende
nnknoplngepunten bieden. De term ‘voorlopig’ Is gekem om aan te geven dat dp te
geven oordelen nht bepalend zijn voerde uiteindelijk, eechtepodife van partijen. Tot
het geven van en dstplljk oordeel Is hot Hof niet bevoegd. Is de voorziening al
gegeven dan kende regeling overeenkomstige toepasdug vinden. Het HofIran aolç op
de voet van het (weed. lid, eerste zin, de voorziening Iutrel±ee, ophafibu, wijzigen of
verlengen, in dit gbvml ook und,tahalvo Bij wijgIng of verlenging ken er aanleiding
4n vergoeding ven schade of zekorheldatelling iii voorwaarde te stellen.
6. Bij de eerst. zin van het vijftie lid Is gedicht een bepalingen dle de voorziening
completeren, zonder dat daardoor het Ilmitatleve karakter van de opsomming in het
derde lid wordt aangetast Als voorbeeld kan worden genoemd hot vaststellen van een
bezoldiging van qen tijdelijk aangestelde bcstuurdç of commissaris of het geven van
bepaalde aanwijzingen Eer zake van het tijdelijk to voeren bestuur of het tijdelijk te
bonden toezicht en do rapportage daarover een de aandeelhouders of het Kof dan wel
een door het Hofaangewezen rechter.

7. Het zesde lid voorziet in de mogelijkheid van het opleggen van een dwangsom. Dat

daarbij enige terughoudendheId moet worden betracht spreekt vanzell Het doel moet
steeds zijn hot zoveel mogelijk bevorderen van con goede gang van zaken bij de
de gerezen, nlmnglg conflicten. Oewaakt moet worden
v.nnootecbaph
voor het verscherpen van dc tegenstellingen.

Artikel 277
Artikel 277 geeft een soortgelijke regeling als artikel 2:35 1 NcdBW. Verplichtingen als daar
bedoeld kunnen worden opgelegd aan een ruime kring van personen. Daaronder kunnen
personen 4n die nauwelijks enige af geen enkele betrekking moer hebben tot de
rechtspersoon. Mede In verband hiermee moet bij het opleggen van verplichtingen als bedoeld
ervoor gewacht worden dat deze voor de betrokkene niet onnodig belastend zijn. Bij het
opleggen van een dwangsom zal het Hof de proportionalitok van dle maatregel in het oog
moeten houden en ook overigens met de nodige terughoudendheid moeten optreden.
VgL artikel 2:352a NedBW.
Artikel 279
Een verslag wordt ook voorgeschreven in artikel 2:353 NedBW. Het tweede lid beoogt een
gang van zaken, die aan dc eisen van behoorlijke rechtspleging voldoet, te bevorderen.
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%rIIfrAt 280
Vgl. 2:353 NdBW.

Artikel 281
Do Nederf*ndae regeling bevat overeenkomstig. bepalingen. Vgl, artikel 2:350, derde lid, en
2’334 NdDW, Ii het oorspronkelijk verzoek door de Ihlllinementicumtor gedaan dan zullen
de koeten boedeliohuld zijn. Zie de toelichting bij artikel 274, daMe lid, voor het geval
zekerheid Is gesteld

•
•

•

Artikel 282
Artlb 282 hou4t materieel heteelMe in sla artikeL 2:355 N.dBW, zdal4 deze bepaling In do
Judspmdontle Is nltgewcdcL Zie voor de mogelijkheid van een declaratofre uitspraak om.:
1m10jd1990,N11990,466f0gem)enOK23aprIlI99$,N11998,699(Vlllage
AittAsJ 283
VgL artikel 2:356 NdBW. In artikel 283 wordt in het bepaalde ondcraana1uhtng gezocht
bij do inbgdijk reeds get’ofnvoodojiIge voorzieningen. Wordt da rechtspersoon ontbonden
danken het Hofzo nodig vemfibriurs benoemen op de voet van artikel 284, tweede lid. Do
besohlkldng tot spflbing komt in do plaats van het in artikel 334m bedoelde besluit tot
splitsing4 in beginsel blijven echter de overige splibbgsbcpallngen van kracht. Dit betekent
dat het Ifofziek ervan zal moeten vergewireen dat dle bep.Ungenbdioodijk4n nagekomen
voordat het eon.splitslnpbeschlkldng geeft Onder omstandigheden ken gebruik worden
gemaakt van om. artikel 276, derde lid3o 283, ofvan artikel 2k. tweede lii Een notsii6le
akte als bedoeld in artikel 334n moet in elk geval nog worden verleden.

Artikel 224
Soortgoljib bepalingen bevat artikel 2:357 NedEW.
Artikel 283
VgL artikel 2:358, eerste lid, NCdBW. Zie artikel 35 voor een regeling als omsolireven in
artikel 2:358, tweede lid, NedBW.
Artiket 286
VgL arükel.2:359 NedEW.
•

1?tel 9 -.Onwewirg fis3te en spttslng
Artikel 303
In hot eerste lid werden enkele verbeteringen aangebracht.

Artikel 304
1. Deze bepaling gaat over de omzetting in een buitenlandse rechtspersoon. De
Uidangzljkare wljzigüig is het schrappen van hetgeen thans in het tweede fld, onder c,
wordt bepaald. t)o daar voorgeschreven hoofdefijke aanspmkelijkstelling bleek ïn de
pr4tijk op tegenstand to stuiten. De daannee aan de crediteuren van de vennootschap
gegeven waarborg is vervangen door de nieuw ingevoegde verzetregeling van artikel
305. Met het oog op die verzeiregeling zijn in het vijfde lid mededelingsplichten ter
zake van een voorgenomen omzetting opgenomen.
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2, Zoal, uit atilkel 305 blijkti het tijdstip van het verschijnen van de laatst, verplicht.
mededeling beslissend voor de aanvang van de versettenuije. Opdat crediteuren en
coatmohide wederpedijen een redelijke mogelijkheid hebben om van dl. regeling
pbndk t. maken wordt voorgeschreven dat de mededelingen niet later dan vijfweken
voor de omzetting en niet eerder dan drie maanden daarvoor moeten worden gedaan.
De ukdnikldng “zoveel mogelijk gelijktijdig» wordt gebuikt omdat de notarja wel
opgave tot mededeling ken doen maar het tijdstip waarop de mededeling In het
betrokken blad verschijnt niet altijd in 4. bendteaL
3. Van de modedeliaprepllng hen worden afgeweken In gevallen waarin het belang van
de yennootechap dit bepaaiddijk vorderc HierbUls In het bijzonder gedacht aan het In
het derde lidbedoelde geval, waarin een omzetting in een bult.nI’pdse rechtspersoon
geheel wordt vooibereld, tot sta met het puaerân vond. notad. aI* echtermet dien
verstande dit 4,pu van kracht wordt wanneer aan een bepaalde voorwaarde 1.
vok’q- Zoals destijds uiteengezet In de tqelicbtlng op artikel 304 (oud) kan aan een
dergelijke regeling behoefte bestaan in tijden vaoog ofoodopgevaar. Duidelijk Is
dat In dergelijk geval inieving van .de In bot ij1tt. lid genoemd.
mededellngavoorscbriftsn bezwaren oplevert. Bawazea levert In alk level O de
daaraan gekoppel4b vezeelrepilug, in het bij”oader hot derde lid van artikel 305.
Dealdieer Is dag ook to andere gevallen naleving wad. m dellngepUch’wa zozeer bi

.

strijd komt met het vennootsohapebobng dat 4 redelijherwijs niet ven de
vennootschap kuit worden gevorderd. Intussen moet worden voorkomen dat
crediteuren en oontactuet. wederpattijen hkevdn de dupe worden, In de alotzianen
van liet vUfdeïld *oedt daarom voor deze gevallen teruevallen op deuk artikel 304
maar en In da akte van omzetting op te nemen
(oud) bekawb
uspmk.fljkheldiveddedug. Aan dle Iclaatog ze11ez de betzoldom derden
a.hLakdka zuchten kunnen ondonen. Voor boinsvennootsobappen wordt In zovenu
con uitzondering gmm.V dat con uansprsblijldnidsverkladng van aandeelhouders
niet vereist Is. Een ook op aandeolhoodera betrekking hebbend voozzohdft tot
uniprak.lijbtelllng zou bij een beursvennootsobep niet goed uitvoerbaar 4e.
4. Bij het bovenatiende mag Intussen worden opgcjnedct dat een
aanapxskelijkhddsvedderlng, van bestuurders dan wel aandeelhouders, In de praktijk
niet bezwaarlijk hoeft te r4j De eenvoudigste wijze om seri de gevolgen daarvan te
ontkomen ie bot tijdig betalen van de schulden. Het bestuur moet in staat worden
geacht daarop voldoende zicht te hebben. Voor zover dat In con bepaald geval met zo
Is of betaling niet mogelijk Is, en de betrokkenen de omzetting toch willen doorzetten
zonder aan de mededeflngsvoomobrlften te voldoen, kmme over en weer garanties en
zekedzeidsteflingen worden bedongen.
S. Bij de naleving van dc mededellnpvooraohdfteb en het onder ogen zien van de
consequenties van niet-naleving, ligt een zware verantwoordelijkheid op do notakla.
Met het oog daarop wordt aan het slot van het vijilie lid het detde lid van artikel 5 van
overeenkomstig. toepassing veddaanL
6. De bij de toepassing van artikel 304 (oud) gebleken moeilijkheden hebben er destijds
toe geteld dat Landaverordoning Zet. veq,laatslng_Dcrdc Lan4cji vanJ94, die bij de———
ok 2 op 1 maart zuu4 was ingetrokkos, later weer gelding kreeg voor
invoering
vennootschappen die opi maart 2004 in de statuten een daarop aansluitende bepalmg
hadden opgenomen. (artikel II Reparatiewet van 24 december 2004, ?,B. 2004, 98.)
Die bepaling zal worden gchandhaafct
-

-

.

Artiket 305
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MlkeI 30$ volgt In grote lijnen het etremlen van bel voor ftisle geldende artikel 316, De
woorden “al den niet” zijn In het vierde lid Ingevoegd om rekening to houden met de

mogelijkheid dat de voor de aanvang van de relevante eerste mededeling minder dan een
maand voor de omzetting Ii gedaan en dat nog binnen dl. maand maar na do omzetting het
verzoekschrift tot vemat Is Ingediend. In een dergelijk geval cumuleren dus voor de verzoeker
de mogelijkheid van verzet end. mohtm uit de hoofiklijke amniprzkqMjb$elibg, die wegens
hot niet volledig naleven van do mededellngipllohten uit do akte van omzetting moeten zijn
ontstaan. Bij “op een rechtsmlddöl” ken worden gedacht aan hot geval dat het verzet In eerste
fuiteutto niet ukvoetburvcddaring bjj voorraad Ja afgewezen, de akte van omzetting dAarna Is
verleden en verolgsirs de afWijzende beslissing in hoger beroep ofcassatie wordt vernietigd.

Artikel 304
Artikel 306 bevat de tekst van artikel 305 (ouê In hot derde lid le de laatste zinsnede, dle
verwees naar de hoofildijke unaptskdljbtelling van artikel 304, tweede lid, onder c,
geschrapt. Uit het van overeenicomsif ge toepassing verideatde vierde lid van aiiflcol 300 volgt
dat ook in dit geval om rechterlijke macNlgiuig vereIst Ii. Aan. een votzetregeling als
omsØnven le artikel 305 (nieuw) bestaat dan geen behoefte, Vooç de modedelingeregeling
vaatirtikel304vijolid,komtdle vanettilcd 300, vijflleltdlndép)uls
ArtSbU2k
In do tweede zin van het derde lid 4e ter verduidelijking enkele woorden Ingevoegi De
1ngvqegde eerste zin van het vierde lid Is ingegeven door de overweging dat In sommige
gevaliên nog aan buitenlandse vooreobribe moet wonten voldaan, zoalS bijvoorbeeld de
ultschrijvhig van de vordwtjnonde rechtspersoon uit een zuglator De tweede zin Is in
overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke bedoeling.

•

Artikel 323b
1. Deze bepaling is nieuw. Zij msskt het mogelijk dat een veidwijnende Nederlands
Alisimso rechtspersoon fuseert met een veticrijgende rechtspersoon naar
buitenlands rechL De regeling Is het spiegelbeeld van artikel 323L In het derde lid
wmdendeartikzlen3l0 totenmet334(waamnderdusookartikel3lö.datcen
vmotregeling bevat) van de interne flisicregelhig van overeeniwmstigo toepassing
verklaard voor zover do daarin bedoelde rechtehandelingen en fonuuhtcften de
verdwijning regelen en zich afbpelen in de Nederlands-Antilliaanse rechtasfeer. Voor
wat betreft de verkrijgende rechtspersoon moeten daarbij de buitenlandse regels
zoveel mogelijk in acht genomen worden. Omdat do fusie moet rosulteren in het
voortbestaan van alleen de buitenlandse rechtspersoon moet in dc eerste plaats het
buitenlandse recht van toepassing zijn op het van kracht worden van de fusie. Aldus
do sloizin van het derde lid.
2. Nederland kent tot dusver alleen een regeling yoor grensoverschrijdende fusie binnen
dc Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (artikel 2333b-3331 NedBW).
In deze regeling zijn bepalingen opgenomen die ertoe strekken dat
minderheidsaandeelhondors van de vordwinendc veen
s m
ij e ve wjncudc vennootschap een verzoek kunnen
indienen tot schadevergoeding (artikel 2:33 3h en 3331, vierde lid, Ned3W). Deze
regeling, die op een Europese verordening is gebaseerd, is zonder de steun van het
Europese recht moeilijk toepasbaar. Zij wordt daarom in het Antilliaanse recht niet
overgenomen. Dit stuit overigens niet uit dat een aandeelhouder onder
omstandigheden op schadevergoeding aanspraak kan maken. Een vordering in die zin
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moet achter wonien beootde.ld naar de gewone regels van het vennogenireoht, zoals
deze door het reohtepmon.nreoht wonen gekleuzd.

trUk,Jtt (Oweianp,cht)
De algemene regel ie dat de nieuwe bq.llngen vanafda dag van Invoering waddig habbcn
(omnldd,lIijb waddaaj. Aan deze regel ba In beginsel worden vastgehouden. Ten ennien
vind. In MIbl II genoemde bepalingen zou echter toe,uuIng van dez, regel tot pmbleman
aanleiding knfl geen. De voorgestelde regels van oveipnprecht 4n er op gericht deze
problemen te vootkomsa.
1. LUL bevat een øvarg-igirge1 voor de Invoedagvan het veizwande

wurborgeiu6happijeeL De regel humt erop neer dat bij de vraag wat het eerste
boe1jaar Is, waarin 4 aan het vnszwurde regiem moeten voldoer moet worden
uitgegaan vind. oetate belanadaftan dle zich voordoet ‘e’Iit 30 dagen sedert do
Invoering via da bepelh zijn verstreba. Uftertbi 119 volgt dan detpes In het
boeIa.r dat volgt op hetbodua dat met dle babuadatma Is aangevangea, aanhet
2. De teaniji van 30 dagen Is opgenomen om verwarring zoveel mogelijk te voodamen.

Goed denkbaar Isimmers dat de nieuwe regoliagperi januari van enigjaar wordt
Ingevoerd en dat lô bij veel von deze reohtsp.moeen dc balenedl”m. Dc wang zou
din rijzenofjubt van deze fva1hnde) belsaidanam moet warden uitgegaan.
3. Ikt twd. tUbrist een overgengsregd voor de Invoering van het nieuwe ABBV

mgfam Do regel ie alleen van betekenIs voor do BV’s dle zich bUjkens hun etmaten al
eetwide vennootschap aandleneaL Voor deze flY’s getdt dat 4 na
als a
de Invoering van de regeling nog twee jaren de tijd hebben om hun statuten aanic

..
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