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Hieronder volgt de toelichting bij de diverse sheets die onderdeel uitmaken van het cur-

susmateriaal. Voor vragen en opmerkingen: Karel.Frielink@Spigthoff.com. Op Karel’s 

Legal Blog (http://www.curacao-law.com) wordt geregeld ingegaan op vragen met 

betrekking tot Boek 2 BW van de Nederlandse Antillen. 
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Overzicht recente wetgeving in de Nederlandse Antillen: 

 

 1 november 1998: Stichting Particulier Fonds (SPF) / Private Fund Foundation  

 1 januari 2000: de besloten vennootschap (BV) 

 1 en 15 januari 2001: nieuw Burgerlijk Wetboek (Boeken 3, 5, 6, 7 en 8) 

 1 januari 2002: toezicht trustkantoren 

 1 januari 2003: toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs 

 1 maart 2004: Boek 2 BW (rechtspersonen) 
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Boek 2 BW (in werking getreden op 1 maart 2004) regelt: 

 

 Verenigingen (incl. coöperatie & OWM) 

 Stichtingen (gewone stichting & SPF) 

 Naamloze vennootschappen (NV) 

 Besloten vennootschappen (BV) 

 De aandeelhouder-bestuurde BV (ABBV) 
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Boek 2 BW bevat ook regelingen ten aanzien van: 

 

 Uitkoop (95%, statutair 90%) 

 Uittreding 

 Uitstoting (gedwongen overdracht) 

 Omzetting (ook grensoverschrijdend) 

 Fusie & splitsing 

 Mini-enquête (alleen bij de stichting) 
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Overzicht belangrijkste kenmerken van Boek 2 BW: 

 

 Maximale vrijheid van vormgeving en inrichting van rechtspersonen 

Vrijheid van statutaire inrichting is dus het kernbegrip in Boek 2 BW. Alles mag, ten-

zij de wet of de openbare orde en goede zeden zich daartegen verzetten. In Boek 2 

BW niet de in Nederland bestaande bepalingen zijn opgenomen die verband houden 
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met een verplichte kapitaalbescherming. Denk in dat verband aan een verplichte mini-

mumstorting bij Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen en het verbod 

op financiële steunverlening door een vennootschap aan degene die aandelen in haar 

kapitaal wil verwerven (de zogeheten ‘207c’ problematiek). 

 Introductie van de aandeelhouderbestuurde besloten vennootschap (ABBV) 

 Keuze tussen een monistisch (‘English/American one-tier board’) of dualistisch 

bestuursmodel (het klassieke continentale ‘two-tier system’) 

 Keuze tussen aandelen met, zonder of beperkt stemrecht 
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 Keuze tussen aandelen met en zonder nominale waarde, alsmede verschillende no-

minale waarden al dan niet uitgedrukt in verschillende valuta 

 De keuze tussen wel, niet of beperkt tot de winst (of het liquidatiesaldo) gerech-

tigde aandelen 

 Omzetting van rechtspersoonsvormen in andere rechtspersoonsvormen; Bij de 

omzetting van of in een stichting (waaronder een SPF) en wanneer een BV of NV 

zich in een vereniging wil omzetten, is een rechterlijke machtiging nodig (art. 

2:300 lid 4 BW); Grensoverschrijdende omzetting is mogelijk: zowel import als 

export (art. 2:303 BW). Vroeger heette dit zetelverplaatsing. Emigratie is alleen 

mogelijk voor NV, BV en stichting; vereist is een verklaring afgegeven en 

getekend door alle bestuurders die ten tijde van het omzettingsbesluit met de in 

artikel 2:15 BW omschreven taken waren belast en (bij de NV en BV) alle stem-

gerechtigde aandeelhouders, die niet tegen het voorstel tot omzetting hebben ge-

stemd, waarin de ondertekenaars zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor alle 

schulden van de vennootschap/stichting die bestaan op het tijdstip dat de omzet-

ting onaantastbaar is (art. 2:304 BW). 

 Grensoverschrijdende juridische fusie naar de Nederlandse Antillen (alleen de 

Nederlands Antilliaanse rechtspersoon kan als verkrijgende rechtspersoon optre-

den; een buitenlandse rechtspersoon kan alleen als verdwijnende rechtspersoon 
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optreden, op voorwaarde dat het recht dat die buitenlandse rechtspersoon beheerst 

zich niet tegen de fusie en de wijze waarop deze tot stand komt verzet; art. 2:323a 

BW) 
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De oprichting van een NV, BV en ABBV 

 

 Notariële akte (vrije taalkeuze, zolang de notaris het maar begrijpt) 

 Geen ‘verklaring van geen bezwaar’ vereist (heeft voor de BV ook nooit bestaan) 

 De aandeelhoudersovereenkomst kan in de statuten worden opgenomen 
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Kapitaalstructuur bij de NV, BV en ABBV 

 

 Er is geen minimum kapitaal voorgeschreven 

 Eventuele nominale waarde van aandelen mag worden uitgedrukt in verschillende 

valuta. 

 Ingeval van een nominale waarde geldt die als ondergrens voor onder meer de 

stortingsplicht (vgl. art. 2:101/201 lid 3 en 2:107/207 lid 1 BW). 

 Rechten die stemrecht noch aanspraak op winstuitkering omvatten, worden niet 

als aandeel aangemerkt (art. 2:100/200 lid 3 BW) 
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Twee belangrijke voorwaarden bij de oprichting: 

 

 Het eigen vermogen mag bij oprichting niet negatief zijn (of, als aandelen een no-

minale waarde hebben, dan mag het eigen vermogen niet minder dan het bedrag 

daarvan zijn) 

 Ter gelegenheid van de oprichting moet er een volwaardig aandeel worden 

geplaatst bij anderen dan de vennootschaps (oprichter, derde) 

 

De akte van oprichting moet, indien uitsluitend in geld wordt gestort, een verklaring van 

alle oprichters bevatten, dat het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting niet 

negatief is (art. 2:101 lid 1 sub b BW). Wordt in natura gestort, bijvoorbeeld door de 

inbreng van vorderingen of andere activa al dan niet in combinatie met schulden (denk 

aan de inbreng van een onderneming), dan moet aan de oprichtingsakte een oprichtings-

balans worden gehecht waaruit blijkt dat het eigen vermogen niet negatief is. Deze balans 

moet door alle oprichters zijn getekend (art. 2:101 lid 2 BW). Wanneer de vennootschap 

bij oprichting een nominaal kapitaal heeft, en er dus aandelen met een nominale waarde 

zijn, dan wordt bij de storting in geld en die in natura het bedrag daarvan in aanmerking 

genomen (art. 2:101 lid 3 BW). De totale storting mag dus niet minder zijn dan de som 

van de nominale waarden van de bij oprichting uitgegeven aandelen. 

 

De rechter kan een NV of BV ontbinden indien (art. 2:24 lid 3 BW):  

a. niet ten minste één aandeel met volledig stemrecht dat deelt in de winst, dan wel één 

aandeel met volledig stemrecht en één aandeel dat deelt in de winst, wordt gehouden 

door een ander dan de vennootschap zelf (artt. 2:100/200 lid 2 BW); 

b. het verzoek tot ontbinding is gedaan binnen een jaar na de oprichting en de vennoot-

schap niet kan aantonen dat de in artikel 2:101/201 lid 1 sub b BW bedoelde verkla-

ring omtrent het eigen vermogen juist was dan wel de in artikel 2:101/201 lid 2 BW 

bedoelde oprichtingsbalans bij waardering van de getoonde activa en passiva naar in 

het maatschappelijk verkeer aanvaardbare maatstaven de toen bestaande toestand juist 
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weergaf. De rechter zal de ontbinding op deze grond niet uitspreken alvorens hij de 

vennootschap in de gelegenheid heeft gesteld binnen een door hem te bepalen termijn 

haar eigen vermogen alsnog in overeenstemming te brengen met de daar bedoelde 

verklaring of balans (art. 2:24 lid 5 BW). 

 

Wanneer de ontbinding van een rechtspersoon door de rechter wordt uitgesproken en de 

ontbindingsgrond geheel of gedeeltelijk te wijten is aan de grove schuld of de grove nala-

tigheid van een of meer oprichters, huidige of voormalige bestuurders of commissarissen, 

dan wel huidige of voormalige leden of aandeelhouders, dan zijn deze jegens de ontbon-

den rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor een bij de vereffening blijkend tekort 

(art. 2:24 lid 9 en 2:25 lid 5 BW) 
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Volwaardig aandeel (art. 2:100/200 lid 2 BW): 

 

 een aandeel met volledig stemrecht, dat deelt in de winst, dan wel één aandeel met 

volledig stemrecht en één aandeel dat deelt in de winst 

 Ook mogelijk: meerdere aandelen die tezamen die volwaardigheid vormen 

 

Ratio volwaardig aandeel (MvT): een vennootschap kan zonder (een vergadering van) 

aandeelhouders niet functioneren 
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Aandeelmodaliteiten  

 

 aandelen met stemrecht of aandelen zonder of met beperkt stemrecht (art. 

2:132/232 lid 1 BW) 

 aandelen met of zonder nominale waarde (art. 2:102/202 lid 2 BW) 
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N.B. De wet kent het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ niet. 

Worden aandelen met een nominale waarde uitgegeven, dan moet de verkrijger ten 

minste het daarmee corresponderende bedrag voldoen: de tegenprestatie (art. 2:107 

lid 1 BW). Bepaald kan worden dat de tegenprestatie, geheel of gedeeltelijk, pas later 

opeisbaar zal zijn (art. 2:107 lid 2 BW). Worden aandelen zonder nominale waarde 

uitgegeven dan wordt bij de uitgifte de tegenprestatie vastgesteld. 

 aandelen die delen in de winst of aandelen die niet of slechts beperkt delen in de 

winst (art. 2:118/218 lid 3 BW)  

 aandelen die wel of aandelen die niet recht geven op een uitkering bij liquidatie 

van de vennootschap (art. 2:30 lid 1 BW juncto art. 2:118/218 lid 3 BW) 

 aandelen met of zonder bijstortingsverplichting 
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Vervolg aandeelmodaliteiten 

 

 Conversie (omwisseling) mag als de statuten daarin voorzien 

Conversie betekent niet dat de aandeelhouder een nieuw aandeel krijgt; de aan zijn 

aandeel verbonden rechten worden gewijzigd. 

 

 Splitsing en samenvoeging mogen als de statuten daarin voorzien 

Dat zijn ook vormen van conversie. Een splitsing of samenvoeging impliceert overi-

gens geen uitgifte en er ontstaat evenmin een nieuw recht. 

 Onderaandelen mogen worden uitgegeven (art. 2:103/203 lid 12 BW) 

 Bij onderaandelen is het toegestaan om alleen fracties van aandelen uit te geven 

 

Na de oprichting van de vennootschap is de vergadering van aandeelhouders of een ander 

daartoe aangewezen orgaan bevoegd te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen op 

naam. Dat andere orgaan – bijvoorbeeld het bestuur of de RvC - kan in de statuten wor-

den aangewezen, maar evenzeer krachtens de statuten; daartoe kan een delegatiebepaling 

worden opgenomen. De uitgifte zelf – die dus volgt op het besluit - geschiedt bij (onder-
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handse) akte, die door zowel de vennootschap als de nemer van de aandelen moet worden 

getekend en die door het bestuur van de vennootschap gedurende ten minste tien jaren 

moet worden bewaard (art. 2:104 lid 1 BW). Indien de akte niet door de nemer is ge-

tekend komt geen uitgifte tot stand. Bekrachtiging en convalescentie (tezamen geregeld 

in art. 3:58 BW) zijn niet mogelijk, want zonder akte is er eenvoudigweg niets om te he-

len. 
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Aandelen met nominale waarde: 

 

 verkrijger moet ten minste het daarmee corresponderende bedrag voldoen (art. 

2:107/207 lid 1 BW), eventueel later (art. 2:107/207 lid 2 BW) 

 er kunnen verschillende nominale waarden zijn (art. 2:102/202 lid 2 BW) 

 de nominale waarden kunnen in verschillende valuta luiden (art. 2:102/202 lid 2 

BW) 
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Toonderaandelen 

 

 alleen bij de NV (art. 2:104 BW) 

 eerst uitgifte aandelen op naam, dan pas toonderbewijs (art. 2:104 lid 2 BW) 

 stemrechtbeperkingen gelden alleen voor zover op het toonderbewijs vermeld (art. 

2:132 lid 1 BW) 

 beursnotering: overgenomen emissie of Guichet emissie 

 

Aandelen aan toonder kunnen niet als zodanig worden uitgegeven. In de akte van 

oprichting kan echter ten aanzien van daarbij geplaatste aandelen worden bepaald dat op 

verzoek van de aandeelhouder een toonderbewijs wordt afgegeven, zulks tegen inlevering 
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van het aandeelbewijs op naam, indien dit is afgegeven. Een toonderbewijs pas mag 

worden afgegeven wanneer voordien aan een eventuele bijstortingsverplichting van 

artikel 2:107 lid 4 BW is voldaan (art. 2:104 lid 3 BW).  Het is zaak om, wanneer een 

beursnotering wordt overwogen, daar tijdig bij de inrichting van de statuten van de NV 

rekening mee te houden. Wanneer een NV een beursnotering verkrijgt, waarbij bestaande 

aandeelhouders hun aandelen ‘naar de beurs brengen’, is er niet zoveel aan de hand. Het 

spreekt voor zich dat ervoor moet worden gezorgd dat aan een eventuele bijstor-

tingsverplichting is voldaan; anders mag er geen toonderbewijs worden afgegeven. Maar 

wat wanneer het de bedoeling is dat ter gelegenheid van de uitgifte een beursnotering 

wordt verkregen (de zogeheten Initial Public Offering ofwel IPO) bij een beurs waaraan 

alleen toonderstukken worden verhandeld? Als gezegd mogen aandelen aan toonder niet 

als zodanig worden uitgegeven. Eerst moeten aandelen op naam worden uitgegeven, 

waarvoor nadien een toonderbewijs kan worden afgegeven. 
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Stortingsplicht: een onmiddellijk en onvoorwaardelijk opeisbare vordering op een 

aandeelhouder (tot storting op een uitgegeven aandeel) 

 

 de stortingsplicht is de tegenprestatie voor het verkrijgen van een aandeel (art. 

2:107/207 lid 1 BW) 

 eventueel pas later geheel of gedeeltelijk opeisbaar (art. 2:107/207 lid 2 BW) 

 telt niet mee bij de berekening van het eigen vermogen, als deze niet onvoorwaar-

delijk opeisbaar is binnen één jaar na de uitgifte van het aandeel (art. 2:107/207 

lid 3 BW) 

 

Bijstortingsplicht: iedere verplichting tot storting op een uitgegeven aandeel die niet on-

middellijk en onvoorwaardelijk opeisbaar is (art. 2:107/207 lid 4 BW) 

 

 gehele of gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing mogelijk (art. 2:115/215 BW) 
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 hoofdelijke aansprakelijkheid vervreemder naast de verkrijger gedurende één jaar 

(art. 2:107/207 lid 5 BW) 

 

De statuten kunnen bepalen dat een orgaan per soort aandelen kan besluiten tot gehele of 

gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van een bijstortingsplicht, op voorwaarde dat het 

eigen vermogen van de vennootschap op het tijdstip van de terugbetaling of ontheffing 

ten minste nihil is en door de terugbetaling of ontheffing niet negatief wordt. Een besluit 

dat niet aan deze voorwaarden voldoet heeft geen enkele rechtskracht (art. 2:115 lid 1 

BW) en kan dus evenmin worden bekrachtigd. Als de vennootschap een nominaal kapi-

taal heeft, dan geldt de omvang daarvan als ondergrens (art. 2:115 lid 2 BW). Als aande-

len een nominale waarde hebben, dan moeten derden er immers op kunnen vertrouwen 

dat op de aandelen ten minste dat bedrag of een daaraan gelijke waarde is (of nog zal 

worden) gestort. Andere mogelijkheden om een aandeelhouder van zijn bijstortingsplicht 

te ontheffen zijn er niet. Vervreemdt een aandeelhouder zijn aandeel zonder dat nog aan 

deze verplichting is voldaan, dan blijft hij daarvoor nog gedurende een jaar naast de 

verkrijger hoofdelijk aansprakelijk (art. 2:107 lid 5 BW). 
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Aandeelbewijs op naam (art. 2:108/208 BW): 

 

 niet meer dan bewijs van aandeelhouderschap 

 kan c.q. moet gelden als akte van overdracht (art. 2:110/210 lid 3 BW) 
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Stemrecht 

 

 ieder aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten anders bepalen (art. 

2:132/232 lid 1 BW) 
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 stemrechtloze aandelen mogelijk 

 bij de NV kan een ‘record date’ beslissend zijn voor de mogelijkheid tot het 

uitoefenen van stemrecht (art. 2:132 lid 3 BW)  

 Bij NV en BV kan bijwonen AVA - en dus stemuitoefening - worden gekoppeld 

aan een verplichte melding vooraf (art. 2:131/231 lid 2 BW);  bij de NV kan het 

vooraf in bewaring geven van toonderbewijzen verplicht worden gesteld 
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Winstuitkering 

 

 hoofdregel: AVA beslist over uitkering of inhouding (art. 2:118/218 lid 1 BW) 

 de statuten kunnen anders bepalen (art. 2:118/218 lid 3 BW) en de verdeling van 

de winst geheel of gedeeltelijk aan een ander orgaan overlaten 

 geen winstuitkering indien het eigen vermogen negatief is of door de uitkering 

negatief wordt (art. 2:118/218 lid 5 BW) 
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Voorbeelden van bepalingen die in de statuten van een  NV of BV kunnen worden opge-

nomen: 

 

 Bepaald kan worden dat door de NV/BV uit te geven aandelen na het verstrijken 

van een bepaalde periode van rechtswege vervallen onder de verplichting voor de 

NV/BV om de aandeelhouder te compenseren 

 Er kunnen aandelen worden uitgegeven waarop jaarlijks een vast rendement 

wordt uitgekeerd, ongeacht of er winst is gemaakt (leningaandelen) 

 Er kunnen obligaties met stemrecht worden uitgegeven 

 Bepaald kan worden dat het bestuur zelf voorziet in vacatures (of zelfs in vaca-

tures in de RvC!)  
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In het monistische bestuursmodel (one-tier) behoort het als zodanig benoemen 

van leden van het uitvoerend bestuur tot de taak van het algemeen bestuur. Statu-

taire afwijkingen van deze regel zijn niet mogelijk, maar statutaire aanvullingen 

wel. Het is dus niet toegestaan om statutair te bepalen dat deze bevoegdheid tot 

benoemen aan de algemene vergadering toekomt. Het is bijvoorbeeld wel toege-

staan statutair te bepalen dat een dergelijke benoeming uitsluitend kan geschieden 

op grond van een voordracht van de algemene vergadering of dat het algemeen 

bestuur alleen op basis van unanimiteit dergelijke uitvoerend bestuurders kan be-

noemen. 
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 Bepaald kan worden dat bepaalde besluiten alleen genomen kunnen worden als 

één bepaalde aandeelhouder, een groep van aandeelhouders of een bepaald aantal 

aandeelhouders vóór het besluit stemt 

 Voorgeschreven kan worden dat aandeelhoudersgeschillen of geschillen over de 

rechtsgeldigheid van besluiten door middel van arbitrage zullen worden beslecht. 
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Minderheidsbescherming 

 

• Uittreding wegens belangenbeschadiging (art. 2:251/252 BW) 

• Uittreding wegens in minderheid geraken (art. 2:253 BW) 

• Uittreding wegens (art. 2:254 BW) 

a. beklemming door kwaliteitseisen; 

b. beklemming door blokkeringsregeling 

 Diverse andere bepalingen: 

a. vernietiging statutenwijziging (art. 2:134/234 lid 2 BW) 

b. vereiste uitdrukkelijke instemming (art. 2:202 lid 5 slot en 2:239 lid 2 slot 

BW) 
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Administratieplicht voor alle rechtspersonen (art. 2:15 BW) 

 

Verplichte jaarrekening alleen voor commerciële rechtspersonen 

 

 coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:94 BW) 

 NV (art. 2:116 BW) 

 grote NV (art. 2:120 BW) 

 BV (art. 2:216 BW) 
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Jaarrekening bij de gewone NV en BV 

 

 balans, winst- en verliesrekening en toelichting (art. 2:116/216 lid 1 BW) 

 opmaken binnen acht maanden, behoudens verlenging 

 jaarrekening wordt aan AVA ter goedkeuring voorgelegd (art. 2:116/216 lid 3 

BW) – geen termijn voor goedkeuring 

 aan (commissie uit de) AVA kan recht van amendering worden toegekend (art. 

2:116/216 lid 3 BW) 
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Criteria voor de grote NV 

 

 > 20 volle ‘mandagen’ werkzaamheid t.b.v. de NV zelf in de Nederlandse 

Antillen van werknemers in dienst van de NV of een groepsmaatschappij en/of 

door middel van uitzendkrachten (peilmoment: enig tijdstip in de laatste maand 
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van het boekjaar of in de eerste maand van het nieuwe boekjaar) – juri-

disch/geografisch criterium 

 > NAf 5 miljoen activa op de balans (IFRS geconsolideerd) 

 > NAf 10 miljoen netto omzet (IFRS geconsolideerd) 
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Het strakkere regime voor de grote NV in vergelijking met dat van de gewone NV 

 

 de toepassing van de International Accounting Standards Board-normen (IFRS) 

  termijn voor het opmaken van de jaarrekening is niet acht, maar zes maanden 

(behoudens verlenging) 

 de stukken moeten binnen die zes maanden ter inzage worden gelegd voor de aan-

deelhouders (behoudens verlenging) 

 het bestuur moet ook een jaarverslag opstellen 

 de stukken moeten worden opgemaakt in de taal van de statuten, tenzij de AVA 

tevoren anders heeft beslist. 
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De aandeelhouder-bestuurde BV (ABBV) 

 

 De statuten van een BV kunnen bepalen dat de vennootschap een aandeelhouder-

bestuurde vennootschap is (art. 2:239 lid 1 BW). 

 In dat geval wordt in de wet telkens in plaats van bestuurder gelezen: aandeelhou-

der, en in plaats van het bestuur: de algemene vergadering van aandeelhouders.  

 De aandeelhouders zelf besturen de BV (vergelijkbaar met een VOF) 

 De AVA neemt alle beslissingen aangaande het bestuur (art. 2:240 lid 3 BW) 

 De voor die vergadering geldende wettelijke regels zijn van toepassing: oproeping 

(art. 2:230 BW), stemrecht, vereiste meerderheid, notulen e.d. (art. 2:231 – 233 

BW) daarnaast gelden de statutaire bepalingen 
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Aandeelhouder-bestuurde BV (vervolg) 

 

 Iedere aandeelhouder is bevoegd de vergadering bijeen te roepen (art. 2:240 lid 4 

BW) 

 Besluitvorming kan ook buiten vergadering (aandeelhoudersovereenkomst) 

 Iedere aandeelhouder heeft recht op inzage in de administratie en op afschriften 

(art. 2:242 lid 2 BW) 
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Aandeelhouder-bestuurde BV (vervolg) 

 

Artikel 2:240 lid 1 BW regelt de aandeelhoudersovereenkomst aangaande het besturen 

van de ABBV: 

 

• alle aandeelhouders én de BV zijn partij 

• schriftelijke vastlegging, ondertekening door alle partijen 

• regelt eventueel ook uitoefening aandeelhoudersrechten (art. 2:227 lid 2  BW) 

• afwijking van art. 2:14 BW ("interne aansprakelijkheid") is mogelijk (art. 2:242 

lid 1 BW) 

• vennootschappelijke werking van belang voor de mogelijkheid tot vernietiging 

van besluiten (art. 2:21 lid 3 onder d BW) 
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De aandeelhouder-bestuurde BV vergeleken met de VOF: 

 

 Aandeelhouder-bestuurde vennootschap vertoont trekken van vennootschap onder 

firma, met rechtspersoonlijkheid, zonder persoonlijke aansprakelijkheid “venno-

ten" 

 Dus: crediteurenbescherming moet in stand blijven: 

- art. 2:201 BW (vermogen bij oprichting niet negatief) j° art. 2:24 lid 3 onder b 

en lid 9 (aansprakelijkheid bij grove schuld of grove nalatigheid) 

- bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:16 – 17 BW) 

- aansprakelijkheid medebeleidsbepaler (art. 2:238 BW) 

 Persoonlijke aansprakelijkheid kan wel: voor de BV én de ABBV opent artikel 

2:202 BW in de leden 5 t/m 7 de mogelijkheid om in de statuten te bepalen dat 

houders van aandelen of van een bepaald soort aandelen persoonlijk aansprakelijk 

zijn, al dan niet hoofdelijk, voor bepaalde of alle schulden van de vennootschap; 

eventueel resultaat: VoF of CV met rechtspersoonlijkheid. (Artikel 2:202 lid 8 

BW verruimt, speciaal voor de BV, de mogelijkheden van statutaire ontbinding. 

Gedacht kan worden aan een in de statuten vastgelegd tijdstip, het intreden van 

een bepaalde gebeurtenis of een besluit van een ander orgaan dan de algemene 

vergadering. Een BV kan dus, anders dan een NV, voor een bepaalde tijd worden 

opgericht.). 
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Fusie en omzetting 

 

 Omzetting van een NV in een BV en omgekeerd 

 Omzetting van een buitenlandse rechtspersoon in een NV of BV 

 Een buitenlandse rechtspersoon kan fuseren met een NV of BV (niet andersom)  


