
Inhoud

7Inleiding en algemene bepalingenI

7Plaatsbepaling van het rechtspersonenrecht1
8Rechtspersoon en rechtspersoonlijkheid2

10Rechtssubject3
10Gelijkstelling met natuurlijk persoon (art. 2:5 BW)4
12Gesloten stelsel van rechtspersonen5
13Rechtsvormen in Boek 2 BW6
14Andere rechtspersonen7
14Typologie rechtspersonen8
15Vereniging en stichting9
17Nijvere vereniging en stichting10
18Algemene gedragsregels; redelijkheid en billijkheid11

19
Nieuw wetgevingsinitiatief: Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen

12

22OprichtingII

22Algemeen13
23Nietige vereniging en stichting (art. 2:4 BW)14
24Ontstaan van de informele vereniging15
25Aansprakelijkheid bestuurders informele vereniging16

26
Oprichting van de vereniging (met volledige
rechtsbevoegdheid)

17

27Oprichting van de stichting18
28De vereniging en de stichting in oprichting (i.o.)19
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30
Verbondenheid en aansprakelijkheid bij de vereniging
en stichting i.o.

20

32
Openbaarmaking van gegevens en bescherming;
algemeen (art. 2:6 BW)

21

34
Inschrijving van de vereniging en de stichting in het
handelsregister

22

39Organisatie van de verenigingIII

39De vereniging; algemeen23
41Het lidmaatschap24
43Stemrecht25
44Einde van het lidmaatschap26
46Vergadering van afgevaardigden; de ledenraad27
48De ledenvergadering bij de vereniging; bijeenroeping28
50Bevoegdheden van de ledenvergadering29
51Benoeming van bestuurders30
53Schorsing en ontslag van bestuurders31
55Benoeming commissarissen en andere orgaanbemensers32
55Vaststelling van de jaarrekening33
56Ontbinding34
57Afdelingen van een vereniging35
60Het bestuur van de vereniging36
62Vertegenwoordiging; algemeen37
64Vertegenwoordiging van de vereniging38
67Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang39
68Rekening en verantwoording bij de gewone vereniging40
69Jaarrekening bij de grote vereniging41
70Aansprakelijkheid van bestuurders42
71Interne aansprakelijkheid en decharge43
73Externe aansprakelijkheid44
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76De raad van commissarissen45
76Aansprakelijkheid van commissarissen46

78Organisatie van de stichtingIV

78De stichting; algemeen47
79Het ledenverbod48
80Het bestuur van de stichting49
80Bestuursmodellen bij stichtingen50
83Vertegenwoordiging; algemeen51
83Vertegenwoordiging van de stichting52
85Stichting en tegenstrijdig belang53

87
Toezicht op het bestuur door het Openbaar Ministerie
(OM)

54

88Ontslag van bestuurders55
89Aanvulling van het bestuur door de rechtbank56
89Jaarrekening bij de grote stichting57

91
Vaststelling jaarrekening en decharge van
stichtingsbestuurders

58

92Ontbinding van de stichting; het ontbindingsbesluit59
92Aansprakelijkheid van bestuurders60
93Interne aansprakelijkheid en decharge61
93Externe aansprakelijkheid62
94Aansprakelijkheid van commissarissen63

95BesluitvormingV

95Algemeen64
95Nietigheid van een stem (art. 2:13 BW)65
96Gekwalificeerde meerderheden en quorumeis66
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97Nietige en vernietigbare besluiten; art. 2:14 en 15 BW67
100Werking jegens derden68

103Statutenwijziging en omzettingVI

103Statutenwijziging bij een vereniging69
106Statutenwijziging bij een stichting70
108Omzetting van vereniging en stichting71

112Vereniging, stichting en het enquêterechtVII

112Het enquêterecht72
112Toepassingsgebied73
112Verzoekers74
113Toewijzing van het enquêteverzoek75

115Fusie en splitsingVIII

115Fusie en fusievormen76
119Splitsing77

122OntbindingIX

122Algemeen78
122Ontbinding ex art. 2:19 BW79

123
Ontbinding door de Kamer van Koophandel ex art. 2:19a
BW

80

125Ontbinding door de rechter81
128Ontbinding ex art. 2:20 lid 1 BW in de praktijk82

131Trefwoordenregister
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