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Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele

bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (34 491)

Dit document bevat een overzicht van artikelen die wijzigen als gevolg van het van kracht
worden van het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34 491), inclusief
overgangsbepalingen.
De linker kolom vermeldt de artikelen van het huidige Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
De rechter kolom vermeldt de artikelen van het huidige Boek 2 Burgerlijk Wetboek die
verwacht worden te wijzigen door het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
De tekst van dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10 november 2020.
Hoewel dit document met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Lexence N.V. geen
enkele aansprakelijkheid voor enige onjuistheid of voor de gevolgen van het gebruik van de
informatie uit deze uitgave zonder haar medewerking.
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Boek 2 Burgerlijk Wetboek
Laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2020
(Staatsblad 2020, 231).

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Status: Het wetsvoorstel is op 10 november
2020 aangenomen door de Eerste Kamer. De
datum waarop de wijzigingen van kracht
worden, wordt bij Koninklijk Besluit
vastgesteld. Dit zal naar verwachting begin
2021 worden.

Artikel 37
1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd,
De statuten kunnen echter bepalen dat
bestuurders ook buiten de leden kunnen
worden benoemd.
2. De benoeming geschiedt door de algemene
vergadering. De statuten kunnen de wijze
van benoeming echter ook anders regelen,
mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan de
stemming over de benoeming der
bestuurders kan deelnemen.

2.

De benoeming geschiedt door de algemene
vergadering. De statuten kunnen de wijze
van benoeming echter ook anders regelen,
mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan
de stemming over de benoeming der
bestuurders kan deelnemen. Indien een
vereniging toepassing geeft aan artikel
44a, bepaalt de algemene vergadering of
een bestuurder wordt benoemd tot
uitvoerende bestuurder onderscheidenlijk
niet uitvoerende bestuurder.

4.

Is in de statuten bepaald dat een
bestuurder in een vergadering uit een
bindende voordracht moet worden
benoemd, dan kan aan die voordracht het
bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit
van die vergadering. In de statuten kan
worden bepaald dat op deze vergadering
ten minste een bepaald aantal stemmen
moet kunnen worden uitgebracht; dit
aantal mag niet hoger worden gesteld dan
twee derden van het aantal stemmen dat
door de stemgerechtigden gezamenlijk kan
worden uitgebracht. Indien de voordracht
één kandidaat voor een te vervullen plaats
bevat, heeft een besluit over de voordracht
tot gevolg dat de kandidaat is benoemd,
tenzij het bindende karakter aan de
voordracht wordt ontnomen.

3. De statuten kunnen bepalen, dat een of
meer der bestuursleden, mits minder dan
de helft, door andere personen dan de leden
worden benoemd.
4. Is in de statuten bepaald dat een
bestuurder in een vergadering uit een
bindende voordracht moet worden
benoemd, dan kan aan die voordracht het
bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van
die vergadering. In de statuten kan worden
bepaald dat op deze vergadering ten minste
een bepaald aantal stemmen moet kunnen
worden uitgebracht; dit aantal mag niet
hoger worden gesteld dan twee derden van
het aantal stemmen dat door de
stemgerechtigden gezamenlijk kan worden
uitgebracht.

5. Indien ingevolge de statuten een bestuurslid
door leden of afdelingen buiten een
vergadering wordt benoemd, dan moet aan
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de leden gelegenheid worden geboden
kandidaten te stellen. De statuten kunnen
bepalen dat dit recht slechts aan een aantal
leden gezamenlijk toekomt, mits hun aantal
niet hoger wordt gesteld dan een vijfde van
het aantal leden dat aan de verkiezing kan
deelnemen. De statuten kunnen voorts
bepalen dat aldus gestelde kandidaten
slechts zijn benoemd, indien zij ten minste
een bepaald aantal stemmen op zich
hebben verenigd, mits dit aantal niet groter
is dan twee derden van het aantal der
uitgebrachte stemmen.
6. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een
bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door
het orgaan dat hem heeft benoemd, worden
ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot
herstel van de arbeidsovereenkomst tussen
de vereniging en bestuurder kan door de
rechter niet worden uitgesproken.
7. Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het
bestuur uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan.
Artikel 44
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten
is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit,
is het bestuur bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. De statuten kunnen
deze bevoegdheid aan beperkingen en
voorwaarden binden. De uitsluiting,
beperkingen en voorwaarden gelden mede
voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de vereniging ter
zake van deze handelingen, tenzij de
statuten anders bepalen.
3.

Bij de vervulling van hun taak richten de
bestuurders zich naar het belang van de
vereniging en de met haar verbonden
onderneming of organisatie.

4.

De statuten kunnen bepalen dat een met
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name of in functie aangeduide bestuurder
meer dan één stem wordt toegekend. Een
bestuurder kan niet meer stemmen
uitbrengen dan de andere bestuurders
tezamen.
5.

De statuten bevatten voorschriften
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van alle bestuurders. De statuten
kunnen deze voorschriften bevatten voor
het geval van ontstentenis of belet van
een of meer bestuurders. In de statuten
kan nader worden bepaald wanneer sprake
is van belet. Degene die bij ontstentenis of
belet van bestuurders ingevolge een
statutaire regeling is aangewezen tot het
verrichten van bestuursdaden, wordt voor
wat deze bestuursdaden betreft met een
bestuurder gelijkgesteld.

6.

Een bestuurder neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door
de raad van commissarissen. Bij ontbreken
van een raad van commissarissen, wordt
het besluit genomen door de algemene
vergadering, tenzij de statuten anders
bepalen.

7.

Tenzij de statuten anders bepalen, kan de
algemene vergadering aan de bestuurders
een bezoldiging toekennen.

8.

De bestuurders hebben als zodanig een
raadgevende stem in de algemene
vergadering.

1.

Bij de statuten kan worden bepaald dat de
bestuurstaken worden verdeeld over één
of meer niet uitvoerende bestuurders en
één of meer uitvoerende bestuurders. De
taak om toezicht te houden op de
taakuitoefening door bestuurders kan niet
door een taakverdeling worden ontnomen
aan niet uitvoerende bestuurders. Het
voorzitterschap van het bestuur, het doen
van voordrachten voor benoeming van een
bestuurder en het vaststellen van de

A Artikel 44a
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bezoldiging van uitvoerende bestuurders
kan niet aan een uitvoerende bestuurder
worden toebedeeld. Niet uitvoerende
bestuurders zijn natuurlijke personen.
2.

Bij of krachtens de statuten kan worden
bepaald dat een of meer bestuurders
rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent
zaken die tot zijn respectievelijk hun taak
behoren. Bepaling krachtens de statuten
geschiedt schriftelijk.

3.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot
schorsing van een uitvoerende bestuurder.

4.

De uitvoerende bestuurders nemen niet
deel aan de beraadslaging en
besluitvorming over het vaststellen van de
bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

1.

Tenzij uitvoering is gegeven aan artikel
44a lid 1, kan bij de statuten worden
bepaald dat er een raad van
commissarissen zal zijn. Deze kan ook als
raad van toezicht worden aangeduid. De
raad bestaat uit een of meer natuurlijke
personen.

2.

De raad van commissarissen heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en de algemene gang van zaken in
de vereniging en de met haar verbonden
onderneming of organisatie. Hij staat het
bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling
van hun taak richten de commissarissen
zich naar het belang van de vereniging en
de met haar verbonden onderneming of
organisatie.

3.

Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is
de raad van commissarissen bevoegd
iedere door de algemene vergadering
benoemde bestuurder te allen tijde te
schorsen. Deze schorsing kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden
opgeheven.

4.

De statuten kunnen bepalen dat een met
name of in functie aangeduide commissaris
meer dan één stem wordt toegekend. Een
commissaris kan niet meer stemmen
uitbrengen dan de andere commissarissen
tezamen.

Artikel 47
In alle gevallen waarin de vereniging een
tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders of commissarissen kan de
algemene vergadering een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen.
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5.

De statuten bevatten voorschriften
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van alle commissarissen. De statuten
kunnen deze voorschriften bevatten voor
het geval van ontstentenis of belet van
een of meer commissarissen. In de
statuten kan nader worden bepaald
wanneer sprake is van belet. Degene die
bij ontstentenis of belet van
commissarissen ingevolge een statutaire
regeling de taken van een commissaris
vervult, wordt voor het vervullen van die
taken met een commissaris gelijkgesteld.

6.

De statuten kunnen aanvullende
bepalingen omtrent de taak en de
bevoegdheden van de raad en zijn leden
bevatten.

7.

Een commissaris neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer de raad van commissarissen
hierdoor geen besluit kan nemen, wordt
het besluit genomen door de algemene
vergadering, tenzij de statuten anders
bepalen.

8.

Tenzij de statuten anders bepalen, kan de
algemene vergadering aan de
commissarissen als zodanig een
bezoldiging toekennen.

9.

Tenzij de statuten de commissarissen
stemrecht toekennen, hebben zij als
zodanig in de algemene vergadering een
raadgevende stem.

10. Het bestuur verschaft de raad van
commissarissen tijdig de voor de
uitoefening van diens taak noodzakelijke
gegevens.
11. Het bestuur stelt ten minste een keer per
jaar de raad van commissarissen
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen
van het strategisch beleid, van de
algemene en financiële risico’s en van de
gebruikte beheers- en controlesystemen.
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Artikel 47a
1.

Op de benoeming van commissarissen die
niet reeds bij de akte van oprichting zijn
aangewezen, is artikel 37 van toepassing,
tenzij de benoeming overeenkomstig
artikel 63f geschiedt. Hetzelfde geldt voor
schorsing en ontslag van commissarissen.

2.

Bij een aanbeveling of voordracht tot
benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd,
zijn beroep, de betrekkingen die hij
bekleedt of heeft bekleed voor zover die
van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een
commissaris. Tevens wordt vermeld aan
welke rechtspersonen hij reeds als
commissaris is verbonden; indien zich
daaronder rechtspersonen bevinden, die
tot een zelfde groep behoren, kan met de
aanduiding van de groep worden volstaan.
De aanbeveling en de voordracht tot
benoeming of herbenoeming worden
gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt
rekening gehouden met de wijze waarop
de kandidaat zijn taak als commissaris
heeft vervuld.

1.

Ten aanzien van de taakvervulling door
bestuurders vindt het bepaalde bij de
artikelen 131 en 138 lid 1 en leden 3 tot
en met 10 overeenkomstige toepassing.

2.

Ten aanzien van de taakvervulling door
bestuurders vindt het bepaalde bij de
artikelen 138 lid 2 en 139
overeenkomstige toepassing in geval van:
a. een vereniging waarvan de statuten zijn
opgenomen in een notariële akte en die
aan de heffing van
vennootschapsbelasting is
onderworpen; of
b. een vereniging die bij of krachtens de
wet verplicht is een financiële
verantwoording op te stellen die gelijk
of gelijkwaardig is aan een jaarrekening
als bedoeld in titel 9.

3.

Ten aanzien van de taakvervulling door
commissarissen vindt overeenkomstige

Artikel 50a
De artikelen 131, 138, 139, 149 en 150 zijn
van overeenkomstige toepassing in geval van
faillissement van een vereniging waarvan de
statuten zijn opgenomen in een notariële akte
en die aan de heffing van
vennootschapsbelasting is onderworpen.
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toepassing:
a. het bepaalde in lid 1 en lid 2, met dien
verstande dat in lid 2 voor artikel 139
moet worden gelezen artikel 150; en
b. het bepaalde in artikel 9.
Artikel 57
1. Bij de statuten kan worden bepaald dat er
een raad van commissarissen zal zijn. De
raad bestaat uit een of meer natuurlijke
personen.

[Vervallen]

2. De raad van commissarissen heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken
in de rechtspersoon en de daarmee
verbonden onderneming. Hij staat het
bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling
van hun taak richten de commissarissen
zich naar het belang van de rechtspersoon
en de daarmee verbonden onderneming.
3. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is
de raad van commissarissen bevoegd iedere
door de algemene vergadering benoemde
bestuurder te allen tijde te schorsen. Deze
schorsing kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden opgeheven.
4. Behoudens het bepaalde in artikel 47
vertegenwoordigt de raad van
commissarissen de rechtspersoon in andere
gevallen van strijdig belang met een of
meer bestuurders dan het sluiten of
wijzigen van overeenkomsten zoals deze
met alle leden in gelijke omstandigheden
worden gesloten. De statuten kunnen van
deze bepaling afwijken.
5. De statuten kunnen aanvullende bepalingen
omtrent de taak en de bevoegdheden van
de raad en van zijn leden bevatten.
6. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de
algemene vergadering aan de
commissarissen als zodanig een bezoldiging
toekennen.
7. Tenzij de statuten de commissarissen
stemrecht toekennen, hebben zij als
zodanig in de algemene vergadering slechts
raadgevende stem.
8. Het bestuur verschaft de raad van
commissarissen tijdig de voor de
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uitoefening van diens taak noodzakelijke
gegevens.
Artikel 57a
1. Op de benoeming van commissarissen die
niet reeds bij de akte van oprichting zijn
aangewezen, is artikel 37 van
overeenkomstige toepassing, tenzij zij
overeenkomstig artikel 63f geschiedt.

[Vervallen]

2. Bij een aanbeveling of voordracht tot
benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd,
zijn beroep en de betrekkingen die hij
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover
die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een commissaris.
Tevens wordt vermeld aan welke
rechtspersonen hij reeds als commissaris is
verbonden; indien zich daaronder
rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde
groep behoren, kan met de aanduiding van
de groep worden volstaan. De aanbeveling
en de voordracht worden met redenen
omkleed.
Artikel 63f
1. De grote coöperatie en de grote onderlinge
waarborgmaatschappij hebben een raad van
commissarissen.
2. De commissarissen worden, behoudens het
bepaalde in lid 8, op voordracht van de raad
van commissarissen benoemd door de
algemene vergadering, voorzover de
benoeming niet reeds is geschied bij de
akte van oprichting of voordat dit artikel op
de rechtspersoon van toepassing is
geworden.
3. De raad van commissarissen bestaat uit ten
minste drie leden. Is het aantal
commissarissen minder dan drie, dan
bevordert de raad onverwijld maatregelen
tot aanvulling van zijn ledental.
4. De algemene vergadering, de
ondernemingsraad en het bestuur kunnen
aan de raad van commissarissen personen
aanbevelen om als commissaris voor te
dragen. De raad van commissarissen deelt
hun daartoe tijdig mede, wanneer en ten
gevolge waarvan in zijn midden een plaats
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moet worden vervuld.
5. De raad van commissarissen geeft aan de
algemene vergadering en de
ondernemingsraad kennis van de naam van
degene die hij voordraagt, met
inachtneming van artikel 57a lid 2.

5.

De raad van commissarissen geeft aan de
algemene vergadering en de
ondernemingsraad kennis van de naam
van degene die hij voordraagt, met
inachtneming van artikel 47a lid 2.

6. De algemene vergadering benoemt de
voorgedragen persoon, tenzij de
ondernemingsraad binnen twee maanden
na de kennisgeving of de algemene
vergadering zelf uiterlijk in de eerste
vergadering na die twee maanden tegen de
voordracht bezwaar maakt:
a. op grond dat de voorschriften van lid 4,
tweede volzin, of lid 5 niet behoorlijk zijn
nageleefd;
b. op grond van de verwachting dat de
voorgedragen persoon ongeschikt zal
zijn voor de vervulling van de taak van
de commissaris; of
c. op grond van de verwachting dat de
raad van commissarissen bij benoeming
overeenkomstig het voornemen niet
naar behoren zal zijn samengesteld.
7. Het bezwaar wordt aan de raad van
commissarissen onder opgave van redenen
medegedeeld.
8. Niettegenstaande het bezwaar van de
ondernemingsraad kan de voorgedragen
candidaat worden benoemd, indien de
ondernemingskamer van het gerechtshof
Amsterdam het bezwaar ongegrond
verklaart op verzoek van een daartoe door
de raad van commissarissen aangewezen
vertegenwoordiger. Op diens verzoek
benoemt de ondernemingskamer de
voorgedragen candidaat, indien de
algemene vergadering bezwaar heeft
gemaakt of hem niet in haar daartoe
bijeengeroepen vergadering heeft benoemd,
tenzij de ondernemingskamer een bezwaar
van de algemene vergadering gegrond acht.
9. Verweer kan worden gevoerd door een
vertegenwoordiger, daartoe aangewezen
door de ledenvergadering of door de
ondernemingsraad die het in lid 6 bedoelde
bezwaar heeft gemaakt.
10.Tegen de beslissing van de
ondernemingskamer staat geen
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rechtsmiddel open. De ondernemingskamer
kan geen veroordeling in de proceskosten
uitspreken.
11.Voor de toepassing van dit artikel wordt
onder de ondernemingsraad verstaan de
ondernemingsraad van de onderneming van
de rechtspersoon of van een afhankelijke
maatschappij. Zijn er twee of meer
ondernemingsraden, dan zijn deze
gelijkelijk bevoegd. Is voor de betrokken
onderneming of ondernemingen een
centrale ondernemingsraad ingesteld, dan
komen de bevoegdheden van de
ondernemingsraad volgens dit artikel toe
aan de centrale ondernemingsraad. De
ondernemingsraad neemt geen besluit als
bedoeld in dit artikel dan na er ten minste
eenmaal over te hebben overlegd met de
rechtspersoon.
Artikel 63k
[Vervallen per 01-01-2013]

1.

In afwijking van artikel 63f lid 1 kan
toepassing worden gegeven aan artikel
44a. In dat geval is het bepaalde ten
aanzien van de raad van commissarissen
onderscheidenlijk de commissarissen in
artikel 63f leden 2 tot en met 11 en
artikelen 63g tot met 63i van
overeenkomstige toepassing op de niet
uitvoerende bestuurders.

2.

Indien toepassing is gegeven aan artikel
44a, vereisen de besluiten in de zin van
artikel 63j lid 1 de goedkeuring van de
meerderheid van de niet uitvoerende
bestuurders. Het ontbreken van de
goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur of de bestuurders niet aan.

3.

Van de toepassing van artikel 44a lid 2 zijn
uitgesloten de besluiten van het bestuur in
de zin van artikel 63j.

Artikel 131
De rechtbank, binnen welker rechtsgebied de
vennootschap haar woonplaats heeft, neemt
kennis van alle rechtsvorderingen betreffende
de overeenkomst tussen de naamloze
vennootschap en de bestuurder, daaronder
begrepen de vordering bedoeld bij artikel 138
van dit Boek, waarvan het bedrag onbepaald is
of € 25.000 te boven gaat. Dezelfde rechtbank

De rechtbank, binnen welker rechtsgebied de
vennootschap haar woonplaats heeft, neemt
kennis van alle rechtsvorderingen betreffende
de overeenkomst tussen de naamloze
vennootschap en de bestuurder, daaronder
begrepen de vordering bedoeld bij artikel 138
van dit Boek, waarvan het bedrag onbepaald is
of € 25.000 te boven gaat. Dezelfde rechtbank
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neemt kennis van verzoeken als bedoeld in
artikel 685 van Boek 7 betreffende de in de
eerste zin genoemde overeenkomst. De zaken,
bedoeld in de eerste en tweede volzin, worden
niet behandeld en beslist door de
kantonrechter.

neemt kennis van verzoeken als bedoeld in
artikel 671b van Boek 7 en artikel 671c van
Boek 7 betreffende de in de eerste zin
genoemde overeenkomst. De zaken, bedoeld in
de eerste en tweede volzin, worden niet
behandeld en beslist door de kantonrechter.

Artikel 134
1. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden
geschorst en ontslagen door degene die
bevoegd is tot benoeming. Is uitvoering
gegeven aan artikel 129a, dan is het
bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing
van een uitvoerend bestuurder.
2. Indien in de statuten is bepaald dat het
besluit tot schorsing of ontslag slechts mag
worden genomen met een versterkte
meerderheid in een algemene vergadering,
waarin een bepaald gedeelte van het
kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze
versterkte meerderheid twee derden der
uitgebrachte stemmen,
vertegenwoordigende meer dan de helft van
het kapitaal, niet te boven gaan.
3. Een veroordeling tot herstel van de
arbeidsovereenkomst tussen naamloze
vennootschap en bestuurder kan door de
rechter niet worden uitgesproken.
4. De statuten bevatten voorschriften omtrent
de wijze waarop in het bestuur van de
vennootschap voorlopig wordt voorzien in
geval van ontstentenis of belet van
bestuurders. De statuten kunnen deze
voorschriften bevatten voor het geval van
ontstentenis of belet van een of meer
bestuurders.

4. De statuten bevatten voorschriften omtrent
de wijze waarop in de uitoefening van de
taken en bevoegdheden voorlopig wordt
voorzien in geval van ontstentenis of belet
van alle bestuurders. De statuten kunnen
deze voorschriften bevatten voor het geval
van ontstentenis of belet van een of meer
bestuurders. In de statuten kan nader
worden bepaald wanneer sprake is van
belet. Degene die bij ontstentenis of belet
van bestuurders ingevolge een statutaire
regeling is aangewezen tot het verrichten
van bestuursdaden, wordt voor wat deze
bestuursdaden betreft met een bestuurder
gelijkgesteld.

Artikel 138
1. In geval van faillissement van de naamloze
vennootschap is iedere bestuurder jegens
de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het
bedrag van de schulden voor zover deze
niet door vereffening van de overige baten
kunnen worden voldaan, indien het bestuur
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zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft
vervuld en aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
2. Indien het bestuur niet heeft voldaan aan
zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of
394, heeft het zijn taak onbehoorlijk
vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Hetzelfde geldt indien
de vennootschap volledig aansprakelijk
vennoot is van een vennootschap onder
firma of commanditaire vennootschap en
niet voldaan is aan de verplichtingen uit
artikel 15i van Boek 3. Een onbelangrijk
verzuim wordt niet in aanmerking genomen.
3. Niet aansprakelijk is de bestuurder die
bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling
door het bestuur niet aan hem te wijten is
en dat hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden.
4. De rechter kan het bedrag waarvoor de
bestuurders aansprakelijk zijn verminderen
indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet
op de aard en de ernst van de onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur, de andere
oorzaken van het faillissement, alsmede de
wijze waarop dit is afgewikkeld. De rechter
kan voorts het bedrag van de
aansprakelijkheid van een afzonderlijke
bestuurder verminderen indien hem dit
bovenmatig voorkomt, gelet op de tijd
gedurende welke die bestuurder als zodanig
in functie is geweest in de periode waarin
de onbehoorlijke taakvervulling plaats vond.
5. Is de omvang van het tekort nog niet
bekend, dan kan de rechter, al dan niet met
toepassing van het vierde lid, bepalen dat
van het tekort tot betaling waarvan hij de
bestuurders veroordeelt, een staat wordt
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van de zesde titel van het tweede boek van
het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
6. De vordering kan slechts worden ingesteld
op grond van onbehoorlijke taakvervulling
in de periode van drie jaren voorafgaande
aan het faillissement. Een aan de
bestuurder verleende kwijting staat aan het
instellen van de vordering niet in de weg.

6. De vordering kan slechts worden ingesteld
op grond van onbehoorlijke taakvervulling
in de periode van drie jaren voorafgaande
aan het faillissement. Een aan de
bestuurder verleende kwijting staat aan het
instellen van de vordering niet in de weg.
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De bestuurder is niet bevoegd tot
verrekening met een vordering op de
vennootschap.
7. Met een bestuurder wordt voor de
toepassing van dit artikel gelijkgesteld
degene die het beleid van de vennootschap
heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. De vordering kan niet
worden ingesteld tegen de door de rechter
benoemde bewindvoerder.

7. Met een bestuurder wordt voor de
toepassing van dit artikel gelijkgesteld
degene die het beleid van de vennootschap
heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. De vordering kan niet
worden ingesteld tegen een door de rechter
benoemde bewindvoerder of een door de
ondernemingskamer van het gerechtshof
Amsterdam aangestelde bestuurder als
bedoeld in artikel 356, onder c.

8. Dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van
de curator tot het instellen van een
vordering op grond van de overeenkomst
met de bestuurder of op grond van artikel
9.
9. Indien een bestuurder ingevolge dit artikel
aansprakelijk is en niet in staat is tot
betaling van zijn schuld terzake, kan de
curator de door die bestuurder onverplicht
verrichte rechtshandelingen waardoor de
mogelijkheid tot verhaal op hem is
verminderd, ten behoeve van de boedel
door een buitengerechtelijke verklaring
vernietigen, indien aannemelijk is dat deze
geheel of nagenoeg geheel met het
oogmerk van vermindering van dat verhaal
zijn verricht. Artikel 45 leden 4 en 5 van
Boek 3 is van overeenkomstige toepassing.
10.Indien de boedel ontoereikend is voor het
instellen van een rechtsvordering op grond
van dit artikel of artikel 9 of voor het
instellen van een voorafgaand onderzoek
naar de mogelijkheid daartoe, kan de
curator Onze Minister van Justitie verzoeken
hem bij wijze van voorschot de benodigde
middelen te verschaffen. Onze Minister kan
regels stellen voor de beoordeling van de
gegrondheid van het verzoek en de grenzen
waarbinnen het verzoek kan worden
toegewezen. Het verzoek moet de gronden
bevatten waarop het berust, alsmede een
beredeneerde schatting van de kosten en de
omvang van het onderzoek. Het verzoek,
voor zover het betreft het instellen van een
voorafgaand onderzoek, behoeft de
goedkeuring van de rechter-commissaris.
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Artikel 142
1. De commissarissen die niet reeds bij de
akte van oprichting zijn aangewezen,
worden benoemd door de algemene
vergadering. De statuten kunnen de kring
van benoembare personen beperken door
eisen te stellen waaraan de commissarissen
moeten voldoen. De eisen kunnen terzijde
worden gesteld door een besluit van de
algemene vergadering genomen met twee
derden van de uitgebrachte stemmen die
meer dan de helft van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen.
2. De eerste twee leden van artikel 133 zijn
van overeenkomstige toepassing, tenzij de
leden van de raad van commissarissen
worden benoemd met inachtneming van
artikel 158 of toepassing wordt gegeven
aan artikel 164a.
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot
benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd,
zijn beroep, het bedrag aan door hem
gehouden aandelen in het kapitaal der
vennootschap en de betrekkingen die hij
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover
die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een commissaris.
Tevens wordt vermeld aan welke
rechtspersonen hij reeds als commissaris is
verbonden; indien zich daaronder
rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde
groep behoren, kan met de aanduiding van
de groep worden volstaan. De aanbeveling
en de voordracht tot benoeming of
herbenoeming worden gemotiveerd. Bij
herbenoeming wordt rekening gehouden
met de wijze waarop de kandidaat zijn taak
als commissaris heeft vervuld.
4.

De statuten bevatten voorschriften
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van alle commissarissen. De statuten
kunnen deze voorschriften bevatten voor
het geval van ontstentenis of belet van
een of meer commissarissen. In de
statuten kan nader worden bepaald
wanneer sprake is van belet. Degene die
bij ontstentenis of belet van
commissarissen ingevolge een statutaire
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regeling de taken van een commissaris
vervult, wordt voor het vervullen van die
taken met een commissaris gelijkgesteld.
Artikel 151
1. Allen, commissarissen of anderen, die,
zonder deel uit te maken van het bestuur
der naamloze vennootschap, krachtens
enige bepaling der statuten of krachtens
besluit der algemene vergadering, voor
zekere tijd of onder zekere omstandigheden
daden van bestuur verrichten, worden te
dien aanzien, wat hun rechten en
verplichtingen ten opzichte van de
vennootschap en van derden betreft, als
bestuurders aangemerkt.

[Vervallen]

2. Het goedkeuren van bepaalde
bestuurshandelingen of het daartoe
machtigen geldt niet als het verrichten van
daden van bestuur.
Artikel 155
1.

In afwijking van artikel 154 geldt artikel
162 niet voor een vennootschap waarin
een deelneming voor ten minste de helft
van het geplaatste kapitaal wordt
gehouden:
a. door een rechtspersoon waarvan de
werknemers in meerderheid buiten
Nederland werkzaam zijn, of door
afhankelijke maatschappijen daarvan
b. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een aantal van
zulke rechtspersonen of
maatschappijen, of
c. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een of meer van
zulke rechtspersonen en een of meer
rechtspersonen waarvoor artikel 153 lid
3 onder a of artikel 263 lid 3 onder a
geldt of waarop de artikelen 63f tot en
met 63j, de artikelen 158 tot en met
161 en 164 of de artikelen 268 tot en
met 271 en 274 van toepassing zijn.

1.

In afwijking van artikel 154 gelden artikel
162 en 164a lid 2 niet voor een
vennootschap waarin een deelneming voor
ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal wordt gehouden:
a. door een rechtspersoon waarvan de
werknemers in meerderheid buiten
Nederland werkzaam zijn, of door
afhankelijke maatschappijen daarvan
b. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een aantal van
zulke rechtspersonen of
maatschappijen, of
c. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een of meer van
zulke rechtspersonen en een of meer
rechtspersonen waarvoor artikel 153 lid
3 onder a of artikel 263 lid 3 onder a
geldt of waarop de artikelen 63f tot en
met 63j, de artikelen 158 tot en met
161 en 164 of de artikelen 268 tot en
met 271 en 274 van toepassing zijn.

2. De uitzondering volgens het vorige lid geldt
echter niet, indien de werknemers in dienst
van de vennootschap, tezamen met die in
dienst van de rechtspersoon of
rechtspersonen, in meerderheid in
Nederland werkzaam zijn.
3. Voor de toepassing van dit artikel worden
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onder werknemers, in dienst van een
rechtspersoon, begrepen de werknemers in
dienst van groepsmaatschappijen.
Artikel 155a
1.

In afwijking van artikel 154 geldt artikel
162 niet voor een vennootschap waarin:
a. een natuurlijk persoon het gehele
geplaatste kapitaal verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer natuurlijke
personen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal verschaffen of doen
verschaffen;
b. een stichting, een vereniging of een
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1
het gehele geplaatste kapitaal voor
eigen rekening verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer van zulke
rechtspersonen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal voor eigen rekening
verschaffen of doen verschaffen.

1.

In afwijking van artikel 154 gelden de
artikelen 162 en 164a lid 2 niet voor een
vennootschap waarin:
a. een natuurlijk persoon het gehele
geplaatste kapitaal verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer natuurlijke
personen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal verschaffen of doen
verschaffen;
b. een stichting, een vereniging of een
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1
het gehele geplaatste kapitaal voor
eigen rekening verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer van zulke
rechtspersonen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal voor eigen rekening
verschaffen of doen verschaffen.

2. Met de natuurlijke persoon bedoeld in lid 1
worden gelijkgesteld de echtgenoot of
echtgenote en de geregistreerde partner.
Eveneens worden gelijkgesteld de
bloedverwanten in rechte lijn, mits dezen
binnen zes maanden na het overlijden van
de natuurlijke persoon een onderlinge
regeling tot samenwerking zijn aangegaan.
Artikel 241
De rechtbank, binnen welker rechtsgebied de
vennootschap haar woonplaats heeft, neemt
kennis van alle rechtsvorderingen betreffende
de overeenkomst tussen de vennootschap en
de bestuurder, daaronder begrepen de
vordering bedoeld bij artikel 248 van dit Boek,
waarvan het bedrag onbepaald is of € 25.000
te boven gaat. Dezelfde rechtbank neemt
kennis van verzoeken als bedoeld in artikel 685
van Boek 7 betreffende de in de eerste zin
genoemde overeenkomst. De zaken, bedoeld in
de eerste en tweede volzin, worden niet
behandeld en beslist door de kantonrechter.

De rechtbank, binnen welker rechtsgebied de
vennootschap haar woonplaats heeft, neemt
kennis van alle rechtsvorderingen betreffende
de overeenkomst tussen de vennootschap en
de bestuurder, daaronder begrepen de
vordering bedoeld bij artikel 248 van dit Boek,
waarvan het bedrag onbepaald is of € 25.000
te boven gaat. Dezelfde rechtbank neemt
kennis van verzoeken als bedoeld in artikel
671b en artikel 671c van Boek 7 betreffende
de in de eerste zin genoemde overeenkomst.
De zaken, bedoeld in de eerste en tweede
volzin, worden niet behandeld en beslist door
de kantonrechter.

Artikel 244
1. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden
geschorst en ontslagen door het orgaan dat
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bevoegd is tot benoeming. De statuten
kunnen bepalen dat een bestuurder
eveneens kan worden ontslagen door een
ander orgaan, tenzij de benoeming
overeenkomstig artikel 272 door de raad
van commissarissen geschiedt. Is uitvoering
gegeven aan artikel 239a, dan is het
bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing
van een uitvoerend bestuurder.
2. Indien in de statuten is bepaald dat het
besluit tot schorsing of ontslag slechts mag
worden genomen met een versterkte
meerderheid in een algemene vergadering,
waarin een bepaald gedeelte van het
kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze
versterkte meerderheid twee derden der
uitgebrachte stemmen, welke twee derden
meer dan de helft van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen, niet te boven
gaan.
3. Een veroordeling tot herstel van de
arbeidsovereenkomst tussen vennootschap
en bestuurder kan door de rechter niet
worden uitgesproken.
4. De statuten moeten voorschriften bevatten
omtrent de wijze waarop in het bestuur van
de vennootschap voorlopig wordt voorzien
in geval van ontstentenis of belet van een of
meer bestuurders. De statuten kunnen
nader bepalen wanneer er sprake is van
belet.

4. De statuten bevatten voorschriften omtrent
de wijze waarop in de uitoefening van de
taken en bevoegdheden voorlopig wordt
voorzien in geval van ontstentenis of belet
van alle bestuurders. De statuten kunnen
deze voorschriften bevatten voor het geval
van ontstentenis of belet van een of meer
bestuurders. In de statuten kan nader
worden bepaald wanneer sprake is van
belet. Degene die bij ontstentenis of belet
van bestuurders ingevolge een statutaire
regeling is aangewezen tot het verrichten
van bestuursdaden, wordt voor wat deze
bestuursdaden betreft met een bestuurder
gelijkgesteld.

Artikel 248
1. In geval van faillissement van de
vennootschap is iedere bestuurder jegens
de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het
bedrag van de schulden voor zover deze
niet door vereffening van de overige baten
kunnen worden voldaan, indien het bestuur
zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft
vervuld en aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
2. Indien het bestuur niet heeft voldaan aan
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zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of
394, heeft het zijn taak onbehoorlijk
vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Hetzelfde geldt indien
de vennootschap volledig aansprakelijk
vennoot is van een vennootschap onder
firma of commanditaire vennootschap en
niet voldaan is aan de verplichtingen uit
artikel 15i van Boek 3. Een onbelangrijk
verzuim wordt niet in aanmerking genomen.
3. Niet aansprakelijk is de bestuurder die
bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling
door het bestuur niet aan hem te wijten is
en dat hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden.
4. De rechter kan het bedrag waarvoor de
bestuurders aansprakelijk zijn verminderen
indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet
op de aard en de ernst van de onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur, de andere
oorzaken van het faillissement, alsmede de
wijze waarop dit is afgewikkeld. De rechter
kan voorts het bedrag van de
aansprakelijkheid van een afzonderlijke
bestuurder verminderen indien hem dit
bovenmatig voorkomt, gelet op de tijd
gedurende welke die bestuurder als zodanig
in functie is geweest in de periode waarin
de onbehoorlijke taakvervulling plaats vond.
5. Is de omvang van het tekort nog niet
bekend, dan kan de rechter, al dan niet met
toepassing van het vierde lid, bepalen dat
van het tekort tot betaling waarvan hij de
bestuurders veroordeelt, een staat wordt
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van de zesde titel van het tweede boek van
het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
6. De vordering kan slechts worden ingesteld
op grond van onbehoorlijke taakvervulling
in de periode van drie jaren voorafgaande
aan het faillissement. Een aan de
bestuurder verleende kwijting staat aan het
instellen van de vordering niet in de weg.

6.

De vordering kan slechts worden ingesteld
op grond van onbehoorlijke taakvervulling
in de periode van drie jaren voorafgaande
aan het faillissement. Een aan de
bestuurder verleende kwijting staat aan
het instellen van de vordering niet in de
weg. De bestuurder is niet bevoegd tot
verrekening met een vordering op de
vennootschap.

7. Met een bestuurder wordt voor de
toepassing van dit artikel gelijkgesteld

7. Met een bestuurder wordt voor de
toepassing van dit artikel gelijkgesteld
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degene die het beleid van de vennootschap
heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. De vordering kan niet
worden ingesteld tegen de door de rechter
benoemde bewindvoerder.

degene die het beleid van de vennootschap
heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. De vordering kan niet
worden ingesteld tegen een door de rechter
benoemde bewindvoerder of een door de
ondernemingskamer van het gerechtshof
Amsterdam aangestelde bestuurder als
bedoeld in artikel 356, onder c.

8. Dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van
de curator tot het instellen van een
vordering op grond van de overeenkomst
met de bestuurder of op grond van artikel
9.
9. Indien een bestuurder ingevolge dit artikel
aansprakelijk is en niet in staat is tot
betaling van zijn schuld terzake, kan de
curator de door die bestuurder onverplicht
verrichte rechtshandelingen waardoor de
mogelijkheid tot verhaal op hem is
verminderd, ten behoeve van de boedel
door een buitengerechtelijke verklaring
vernietigen, indien aannemelijk is dat deze
geheel of nagenoeg geheel met het
oogmerk van vermindering van dat verhaal
zijn verricht. Artikel 45 leden 4 en 5 van
Boek 3 is van overeenkomstige toepassing.
10.Artikel 138 lid 10 is van toepassing.
Artikel 252
1. De commissarissen die niet reeds bij de
akte van oprichting zijn aangewezen,
worden benoemd door de algemene
vergadering of, indien de statuten zulks
bepalen, door een vergadering van houders
van aandelen van een bepaalde soort of
aanduiding, mits iedere aandeelhouder met
stemrecht kan deelnemen aan de
besluitvorming inzake de benoeming van
ten minste één commissaris. Op een
statutaire regeling als bedoeld in de vorige
zin is artikel 228 lid 4, derde volzin, van
overeenkomstige toepassing. De eerste zin
geldt niet indien de benoeming
overeenkomstig artikel 268 geschiedt. De
statuten kunnen de kring van benoembare
personen beperken door eisen te stellen
waaraan de commissarissen moeten
voldoen. De eisen kunnen terzijde worden
gesteld door een besluit van de algemene
vergadering, genomen overeenkomstig de
regels die gelden voor de totstandkoming
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van een besluit tot statutenwijziging.
2. De eerste drie leden van artikel 243 zijn van
overeenkomstige toepassing, indien de
benoeming door de algemene vergadering
geschiedt of, indien de statuten zulks
bepalen, door een vergadering van houders
van aandelen van een bepaalde soort of
aanduiding.
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot
benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd,
zijn beroep, het bedrag aan door hem
gehouden aandelen in het kapitaal der
vennootschap en de betrekkingen die hij
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover
die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een commissaris.
Tevens wordt vermeld aan welke
rechtspersonen hij reeds als commissaris is
verbonden; indien zich daaronder
rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde
groep behoren, kan met de aanduiding van
die groep worden volstaan. De aanbeveling
en de voordracht tot benoeming of
herbenoeming worden gemotiveerd. Bij
herbenoeming wordt rekening gehouden
met de wijze waarop de kandidaat zijn taak
als commissaris heeft vervuld.
4. De statuten moeten voorschriften bevatten
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van een of meer commissarissen. De
statuten kunnen nader bepalen wanneer er
sprake is van belet.

4.

De statuten bevatten voorschriften
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van alle commissarissen. De statuten
kunnen deze voorschriften bevatten voor
het geval van ontstentenis of belet van
een of meer commissarissen. In de
statuten kan nader worden bepaald
wanneer sprake is van belet. Degene die
bij ontstentenis of belet van
commissarissen ingevolge een statutaire
regeling de taken van een commissaris
vervult, wordt voor het vervullen van die
taken met een commissaris gelijkgesteld.

Artikel 261
1. Allen, commissarissen of anderen, die,
zonder deel uit te maken van het bestuur
der vennootschap, krachtens enige bepaling
der statuten of krachtens besluit der
algemene vergadering, voor zekere tijd of
onder zekere omstandigheden daden van

[Vervallen]
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bestuur verrichten, worden te dien aanzien,
wat hun rechten en verplichtingen ten
opzichte van de vennootschap en van
derden betreft, als bestuurders aangemerkt.
2. Het goedkeuren van bepaalde
bestuurshandelingen of het daartoe
machtigen geldt niet als het verrichten van
daden van bestuur.
Artikel 265
1.

In afwijking van artikel 264 geldt artikel
272 niet voor een vennootschap waarin
een deelneming voor ten minste de helft
van het geplaatste kapitaal wordt
gehouden:
a. door een rechtspersoon waarvan de
werknemers in meerderheid buiten
Nederland werkzaam zijn, of door
afhankelijke maatschappijen daarvan
b. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een aantal van
zulke rechtspersonen of
maatschappijen, of
c. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een of meer van
zulke rechtspersonen en een of meer
rechtspersonen waarvoor artikel 153 lid
3 onder a of artikel 263 lid 3 onder a
geldt of waarop de artikelen 63f tot en
met 63j, de artikelen 158 tot en met
161 en 164 of de artikelen 268 tot en
met 271 en 274 van toepassing zijn.

1.

In afwijking van artikel 264 gelden de
artikelen 272 en 274a lid 2 niet voor een
vennootschap waarin een deelneming voor
ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal wordt gehouden:
a. door een rechtspersoon waarvan de
werknemers in meerderheid buiten
Nederland werkzaam zijn, of door
afhankelijke maatschappijen daarvan
b. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een aantal van
zulke rechtspersonen of
maatschappijen, of
c. volgens een onderlinge regeling tot
samenwerking door een of meer van
zulke rechtspersonen en een of meer
rechtspersonen waarvoor artikel 153 lid
3 onder a of artikel 263 lid 3 onder a
geldt of waarop de artikelen 63f tot en
met 63j, de artikelen 158 tot en met
161 en 164 of de artikelen 268 tot en
met 271 en 274 van toepassing zijn.

1.

In afwijking van artikel 264 gelden de
artikelen 272 en 274a niet voor een
vennootschap waarin:
a. een natuurlijk persoon het gehele
geplaatste kapitaal verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer natuurlijke
personen volgens een onderlinge

2. De uitzondering volgens het vorige lid geldt
echter niet, indien de werknemers in dienst
van de vennootschap, tezamen met die in
dienst van de rechtspersoon of
rechtspersonen, in meerderheid in
Nederland werkzaam zijn.
3. Voor de toepassing van dit artikel worden
onder werknemers, in dienst van een
rechtspersoon, begrepen de werknemers in
dienst van groepsmaatschappijen.
Artikel 265a
1.

In afwijking van artikel 264 geldt artikel
272 niet voor een vennootschap waarin:
a. een natuurlijk persoon het gehele
geplaatste kapitaal verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer natuurlijke
personen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
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geplaatste kapitaal verschaffen of doen
verschaffen;
b. een stichting, een vereniging of een
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1
het gehele geplaatste kapitaal voor
eigen rekening verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer van zulke
rechtspersonen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal voor eigen rekening
verschaffen of doen verschaffen.
2.

regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal verschaffen of doen
verschaffen;
b. een stichting, een vereniging of een
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1
het gehele geplaatste kapitaal voor
eigen rekening verschaft of doet
verschaffen, of twee of meer van zulke
rechtspersonen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking het gehele
geplaatste kapitaal voor eigen rekening
verschaffen of doen verschaffen.

Met de natuurlijke persoon bedoeld in lid 1
worden gelijkgesteld de echtgenoot of
echtgenote en de geregistreerde partner.
Eveneens worden gelijkgesteld de
bloedverwanten in rechte lijn, mits dezen
binnen zes maanden na het overlijden van
de natuurlijke persoon een onderlinge
regeling tot samenwerking zijn aangegaan.

Artikel 286
1.

Een stichting moet worden opgericht bij
notariële akte.

2.

De akte moet worden verleden in de
Nederlandse taal. Indien de stichting haar
zetel heeft in de provincie Fryslân kan de
akte in de Friese taal worden verleden.
Een volmacht tot medewerking aan de
akte moet schriftelijk zijn verleend. De
stichting kan worden opgericht door een
uiterste wilsbeschikking, gemaakt bij een
notariële akte die in een vreemde taal is
verleden; de statuten van de stichting
moeten ook dan in de Nederlandse of
Friese taal luiden.

3.

De akte bevat de statuten van de stichting.

4.

De statuten moeten inhouden:
a. de naam der stichting, met het woord
stichting als deel van de naam;
b. het doel der stichting;
c. de wijze van benoeming en ontslag der
bestuurders;
d. de gemeente in Nederland waar zij haar
zetel heeft;
e. de bestemming van het overschot na
vereffening van de stichting in geval
van ontbinding, of de wijze waarop de
bestemming zal worden vastgesteld.

4.

De statuten moeten inhouden:
a. de naam der stichting, met het woord
stichting als deel van de naam;
b. het doel der stichting;
c. de wijze van benoeming en ontslag van
bestuurders en, indien er een raad van
commissarissen wordt ingesteld, de
wijze van benoeming en ontslag van
commissarissen;
d. de gemeente in Nederland waar zij haar
zetel heeft;
e. de bestemming van het overschot na
vereffening van de stichting in geval
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van ontbinding, of de wijze waarop de
bestemming zal worden vastgesteld.
5.

De notaris, ten overstaan van wie de akte
is verleden, draagt zorg dat de statuten
bevatten hetgeen in de leden 2-4 is
genoemd. Bij verzuim is hij persoonlijk
jegens hen die daardoor schade hebben
geleden, aansprakelijk.
Artikel 291
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten
is het bestuur belast met het besturen van
de stichting.
2. Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit,
is het bestuur bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. De statuten kunnen
deze bevoegdheid aan beperkingen en
voorwaarden binden. De uitsluiting,
beperkingen en voorwaarden gelden mede
voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de stichting ter
zake van deze handelingen, tenzij de
statuten anders bepalen.
3.

Bij de vervulling van hun taak richten de
bestuurders zich naar het belang van de
stichting en de met haar verbonden
onderneming of organisatie.

4.

De statuten kunnen bepalen dat een met
name of in functie aangeduide bestuurder
meer dan één stem wordt toegekend. Een
bestuurder kan niet meer stemmen
uitbrengen dan de andere bestuurders
tezamen.

5.

De statuten bevatten voorschriften
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van alle bestuurders. De statuten
kunnen deze voorschriften bevatten voor
het geval van ontstentenis of belet van
een of meer bestuurders. In de statuten
kan nader worden bepaald wanneer sprake
is van belet. Degene die bij ontstentenis of
belet van bestuurders ingevolge een
statutaire regeling is aangewezen tot het
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verrichten van bestuursdaden, wordt voor
wat deze bestuursdaden betreft met een
bestuurder gelijkgesteld.
6.

Een bestuurder neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door
de raad van commissarissen. Bij ontbreken
van een raad van commissarissen, wordt
het besluit genomen door het bestuur
onder schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen, tenzij de statuten anders
bepalen.

7.

De statuten kunnen bepalen dat aan
bestuurders een bezoldiging wordt
toegekend.

1.

Bij de statuten kan worden bepaald dat de
bestuurstaken worden verdeeld over één
of meer niet uitvoerende bestuurders en
één of meer uitvoerende bestuurders. De
taak om toezicht te houden op de
taakuitoefening door bestuurders kan niet
door een taakverdeling worden ontnomen
aan niet uitvoerende bestuurders. Het
voorzitterschap van het bestuur, het doen
van voordrachten voor benoeming van een
bestuurder en het vaststellen van de
bezoldiging van uitvoerende bestuurders
kan niet aan een uitvoerende bestuurder
worden toebedeeld. Niet uitvoerende
bestuurders zijn natuurlijke personen.

2.

Bij of krachtens de statuten kan worden
bepaald dat een of meer bestuurders
rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent
zaken die tot zijn respectievelijk hun taak
behoren. Bepaling krachtens de statuten
geschiedt schriftelijk.

3.

Bij de benoeming wordt vermeld of een
bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende
bestuurder of tot niet uitvoerende
bestuurder.

4.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot
schorsing van een uitvoerende bestuurder.

5.

De uitvoerende bestuurders nemen niet

Artikel 291a
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deel aan de beraadslaging en
besluitvorming over het vaststellen van de
bezoldiging van uitvoerende bestuurders.
Artikel 292a
1.

Tenzij uitvoering is gegeven aan artikel
291a lid 1, kan bij de statuten worden
bepaald dat er een raad van
commissarissen zal zijn. Deze kan ook als
raad van toezicht worden aangeduid. De
raad bestaat uit een of meer natuurlijke
personen.

2.

De raad van commissarissen heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en de algemene gang van zaken in
de stichting en de met haar verbonden
onderneming of organisatie. Hij staat het
bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling
van hun taak richten de commissarissen
zich naar het belang van de stichting en de
met haar verbonden onderneming of
organisatie.

3.

Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is
de raad van commissarissen bevoegd
iedere bestuurder te allen tijde te
schorsen. De schorsing kan te allen tijde
worden opgeheven door het orgaan dat of
de persoon die bevoegd is tot benoeming.

4.

De statuten kunnen bepalen dat een met
name of in functie aangeduide commissaris
meer dan één stem wordt toegekend. Een
commissaris kan niet meer stemmen
uitbrengen dan de andere commissarissen
tezamen.

5.

De statuten bevatten voorschriften
omtrent de wijze waarop in de uitoefening
van de taken en bevoegdheden voorlopig
wordt voorzien in geval van ontstentenis of
belet van alle commissarissen. De statuten
kunnen deze voorschriften bevatten voor
het geval van ontstentenis of belet van
een of meer commissarissen. In de
statuten kan nader worden bepaald
wanneer sprake is van belet. Degene die
bij ontstentenis of belet van
commissarissen ingevolge een statutaire
regeling de taken van een commissaris
vervult, wordt voor het vervullen van die
taken met een commissaris gelijkgesteld.

6.

De statuten kunnen aanvullende
bepalingen omtrent de taak en de
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bevoegdheden van de raad en zijn leden
bevatten.
7.

Een commissaris neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de stichting en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer de raad van commissarissen
hierdoor geen besluit kan nemen, wordt
het besluit genomen door de raad onder
schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen, tenzij de statuten anders
bepalen.

8.

De statuten kunnen bepalen dat aan de
commissarissen als zodanig een
bezoldiging wordt toegekend.

9.

Bij een aanbeveling of voordracht tot
benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd,
zijn beroep, de betrekkingen die hij
bekleedt of heeft bekleed voor zover die
van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een
commissaris. Tevens wordt vermeld aan
welke rechtspersonen hij reeds als
commissaris is verbonden; indien zich
daaronder rechtspersonen bevinden, die
tot een zelfde groep behoren, kan met de
aanduiding van de groep worden volstaan.
De aanbeveling en de voordracht tot
benoeming of herbenoeming worden
gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt
rekening gehouden met de wijze waarop
de kandidaat zijn taak als commissaris
heeft vervuld.

10. Het bestuur verschaft de raad van
commissarissen tijdig de voor de
uitoefening van diens taak noodzakelijke
gegevens.
11. Het bestuur stelt ten minste een keer per
jaar de raad van commissarissen
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen
van het strategisch beleid, van de
algemene en financiële risico’s en van de
gebruikte beheers- en controlesystemen.

Artikel 298
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1.

Een bestuurder die:

1.

Een bestuurder kan op verzoek van een
belanghebbende of van het openbaar
ministerie door de rechtbank worden
ontslagen wegens verwaarlozing van zijn
taak, wegens andere gewichtige redenen,
wegens ingrijpende wijziging van
omstandigheden op grond waarvan het
voortduren van zijn bestuurderschap in
redelijkheid niet kan worden geduld of
wegens het niet of niet behoorlijk voldoen
aan een door de voorzieningenrechter van
de rechtbank ingevolge artikel 297
gegeven bevel.

a. iets doet of nalaat in strijd met de
bepalingen van de wet of van de
statuten, dan wel zich schuldig maakt
aan wanbeheer, of
b. niet of niet behoorlijk voldoet aan een
door de voorzieningenrechter van de
rechtbank, ingevolge artikel 297,
gegeven bevel, kan door de rechtbank
worden ontslagen. Dit kan geschieden
op verzoek van het openbaar ministerie
of iedere belanghebbende.
2.

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

2.

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

3.

Een door de rechtbank ontslagen
bestuurder kan gedurende vijf jaar na het
ontslag geen bestuurder van een stichting
worden.

3.

Een door de rechtbank ontslagen
bestuurder kan gedurende vijf jaar na het
ontslag geen bestuurder van een stichting
worden.

1.

Een veroordeling tot herstel van de
arbeidsovereenkomst tussen de stichting
en de bestuurder kan door de rechter niet
worden uitgesproken.

2.

Het in het voorgaande lid bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op
commissarissen.

1.

Ten aanzien van de taakvervulling door
bestuurders vindt het bepaalde bij de
artikelen 131 en 138 lid 1 en leden 3 tot
en met 10 overeenkomstige toepassing.

2.

Ten aanzien van de taakvervulling door
bestuurders vindt het bepaalde bij de
artikelen 138 lid 2 en 139
overeenkomstige toepassing in geval van:
a. een stichting die aan de heffing van
vennootschapsbelasting is
onderworpen; of
b. een stichting die bij of krachtens de wet
verplicht is een financiële
verantwoording op te stellen die gelijk
of gelijkwaardig is aan een jaarrekening
als bedoeld in titel 9.

Artikel 298a

Artikel 300a
De artikelen 131, 138, 139, 149 en 150 zijn
van overeenkomstige toepassing in geval van
faillissement van een stichting die aan de
heffing van vennootschapsbelasting is
onderworpen.
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3.

Ten aanzien van de taakvervulling door
commissarissen vindt overeenkomstige
toepassing:
a. het bepaalde in lid 1 en lid 2, met dien
verstande dat in lid 2 voor artikel 139
moet worden gelezen artikel 150; en
b. het bepaalde in artikel 9.

1.

De artikelen 29, eerste lid, 74, 79 en 80
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
zijn van overeenkomstige toepassing.

2.

De algemene vergadering kan, indien een
vereniging, coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze wet is
vertegenwoordigd door het bestuur of een
bestuurder terwijl er een tegenstrijdig
belang was met een of meer bestuurders,
die vertegenwoordiging bekrachtigen door
de vertegenwoordiger of
vertegenwoordigers daartoe aan te wijzen
op of na de datum van inwerkingtreding
van de wet.

3.

Op een statutaire regeling die inhoudt dat
in alle gevallen waarin de vereniging,
coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij een tegenstrijdig
belang heeft met een of meer bestuurders
of commissarissen, de vereniging,
coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij wordt
vertegenwoordigd door een ander dan het
bestuur of een bestuurder, kan na de
inwerkingtreding van de wet geen beroep
meer worden gedaan.

4.

De rechtspersoon brengt bij de
eerstvolgende statutenwijziging na
inwerkingtreding van deze wet de statuten
in overeenstemming met artikel 44 leden 4
en 5, artikel 47 leden 4 en 5, artikel 291
leden 4 en 5 en artikel 292a leden 4 en 5
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.

Een statutaire bepaling die vóór
inwerkingtreding van deze wet bepaalt dat
een bepaalde bestuurder of een
commissaris van een vereniging, een
coöperatie, een onderlinge
waarborgmaatschappij of een stichting,
meer stemmen kan uitbrengen dan de
andere bestuurders respectievelijk

Overgangsbepaling
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commissarissen tezamen, is geldig tot
uiterlijk vijf jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze wet of tot de
eerstvolgende statutenwijziging na de
inwerkingtreding van deze wet, naar
gelang welk moment eerst valt.
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