
STELLINGEN 

1. De implementatie van de Eerste EG-Richtlijn (Eerste Richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 
maart 1968) in de Nederlandse wetgeving heeft de mogelijkheden tot beperking van de 
bestuursbevoegdheid vergroot (p. [●] - [●]). 

2. Artikel 2:129a/239a lid 3 BW is strijdig met het collegialiteitsbeginsel en – anders dan de 
wetsgeschiedenis doet vermoeden – naar de letter van de wet niet beperkt tot het 
monistische bestuursmodel (p. [●] - [●]). 

3. Bij de invoering van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Wet van 11 
november 2020, Stb. 2020/507) is artikel 2:151/261 BW op onjuiste gronden afgeschaft (p. 
120 – 121). 

4. Net als in de ons omringende landen dient de restbevoegdheid van artikel 2:107/217 lid 1 
BW niet aan de algemene vergadering, maar aan het bestuur te worden toegekend (p. 70 – 
71). 

5. Niet het antwoord op de vraag in hoeverre een instruerend orgaan gebruik heeft gemaakt 
van haar (statutaire) instructierecht, maar in hoeverre zij gebruik heeft gemaakt van haar 
feitelijke instructiemacht is relevant om te bepalen of dat orgaan als feitelijk beleidsbepaler 
in de zin van artikel 2:138/248 lid 7 BW dient te worden aangemerkt (p. 120 – 121). 

6. Het landelijk verspreid dagblad in boek 2 BW heeft haar functie verloren en dient te worden 
vervangen door een (digitaal en doorzoekbaar) mededelingenregister bij de Kamer van 
Koophandel. 

7. Gelet op de termijn in artikel 2:394 lid 3 BW zou een te late openbaarmaking van de 
jaarrekening per definitie steeds als een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:138/248 
lid 2 BW moeten worden aangemerkt. In dit verband zou meer belang moeten worden 
gehecht aan het tijdig opmaken van de jaarrekening (vgl. artikel 2:101/210 lid 1 BW). 

8. Nu het statutaire doel van een stichting niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan 
oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen, heeft het ledenverbod van artikel 
2:285 lid 1 BW geen redelijke zin. 

9. Sinds 1 januari 2020 is de naamloze vennootschap uitsluitend nog in naam ‘naamloos’. 

10. Het medezeggenschapsrechtelijke leerstuk van de toerekening, toegepast in gevallen als 
bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a WOR, plaatst het bestuur van de doelvennootschap 
potentieel in een onmogelijke positie. 

11. Hoewel het elfde strijkkwartet opus 95 van Ludwig van Beethoven het opschrift “Quartett[o] 
Serioso” draagt, valt bij de uitvoering daarvan een glimlach maar moeilijk te onderdrukken. 


