Ivo van der Zijl
notaris bij Van Grafhorst Notarissen

Hoe staat het er
nou letterlijk?

… Wat maakt de notaris
daar zelf van?

Artikel 18.
Bijzondere besluiten.
1. Besluiten tot:
a. wijziging van de statuten; en
b. ontbinding van de Vennootschap,
worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur
is gedaan, genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur gedaan,
dan worden deze besluiten, onverminderd het bepaalde
in artikel 19 lid 1, slechts genomen met een meerderheid
van ten minste twee derde van de geldige stemmen, uit
gebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten
minste drie vierden van het stemgerechtigde geplaatste
kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voor
gaande lid de aanwezigheid van een quorum vereist is,
dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan
drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede
vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meer
derheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte
geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegen
woordigde kapitaal.
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen,
onafhankelijk van het in de vergadering vertegenwoor
digde gedeelte van het kapitaal.
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal
komen, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van
de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering
op het kantoor van de Vennootschap voor de Vergaderge
rechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan
op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen, tenzij
een zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte
oproeping wordt gevoegd.

Wie besluit tot statutenwijziging of ontbinding
van de vennootschap?
De algemene vergadering kan daartoe besluiten.
Hoe wordt zo’n besluit genomen?
Dat kan op twee manieren:
a. Het bestuur kan daarvoor een voorstel doen. In dat geval is het
besluit geldig genomen als in de algemene vergadering meer
dan de helft van de stemmen vóór het voorstel is uitgebracht.
b. Het voorstel kan echter ook door anderen worden gedaan.
In dat geval moet in de algemene vergadering ten minste
twee derde van de stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht.
Bovendien moet dan in die vergadering ten minste drie vierde
van het geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd. Aandelen
waarop geen stem mag worden uitgebracht, tellen hierbij
niet mee.
Het besluit kan overigens ook ‘buiten vergadering’ (schriftelijk)
worden genomen. Zie artikel 19 daarover.
Wat als in de vergadering niet voldoende kapitaal
vertegenwoordigd is?
In dat geval kan tussen drie en zes weken na de eerste vergadering
een tweede vergadering worden gehouden. In die vergadering
maakt het niet uit welk deel van het kapitaal is vertegenwoor
digd, maar moet daarin wel ten minste twee derde van de
stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht. Bij de oproeping
moet duidelijk worden aangegeven dat het gaat om een tweede
vergadering als hierboven omschreven.
Hoe kan van een voorstel tot statutenwijziging
worden kennisgenomen?
Vanaf de dag van de oproeping totdat de vergadering is
afgelopen, ligt een exemplaar van het voorstel op het adres van
de vennootschap ter inzage voor iedere vergadergerechtigde.
De voorgestelde wijzigingen moeten woord voor woord in het
voorstel zijn opgenomen. Als een vergadergerechtigde daar
om vraagt, moet hem een exemplaar van het voorstel kosteloos
worden toegestuurd. Dit is niet nodig als de oproeping per post
is verzonden en daarbij al een exemplaar van het voorstel was
meegestuurd.
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… Zou dat nog
begrijpelijker kunnen?
Artikel 18.
Bijzondere besluiten.
1. Wat zijn de afspraken voor het veranderen van de
statuten en het ontbinden van de vennootschap?
• Doet het bestuur hiervoor een voorstel?
		 o Dan kan dit met een volstrekte meerderheid
		worden besloten.
• Komt het voorstel niet van het bestuur?
		 o	Dan kan dit tijdens de Algemene Vergadering
wordenbesloten met een 2/3e meerderheid van
de geldige stemmen.
			-	Een voorwaarde is dat tijdens de stemming
minimaal 3/4 van de aandeelhouders die mogen
stemmen aanwezig is.
•	Besluiten de aandeelhouders om de statuten
aan te passen of de vennootschap te ontbinden?
		 o Dan kan dat ook schriftelijk in plaats van in
		 de Algemene Vergadering.
			Maar:
			-	 de aandeelhouders moeten de bestuurders dan
			 wel eerst vooraf om advies hebben gevraagd;
			-	 en alle vergadergerechtigden moeten schriftelijk
			 hebben laten weten dat ze het eens zijn met deze
			beslissing.
			De beslissing is ook geldig als alleen schriftelijk
vastligt hoe elke aandeelhouder met stemrecht
heeft gestemd.
			-	 En als alle aandeelhouders met stemrecht
			 deze beslissing hebben ondertekend.
2. Wat gebeurt er als er tijdens de vergadering
niet genoeg deelnemers zijn?
• Is het verplichte aantal deelnemers tijdens de vergadering
niet aanwezig?
		 o Dan wordt er een tweede vergadering georganiseerd.
			-	 Deze moet tussen de 3 en 6 weken na de eerste
			vergadering plaatsvinden.
		 o Tijdens deze vergadering kan besloten worden
		 de statuten aan te passen of de vennootschap op te
		 heffen als minimaal 2/3e van de aanwezigen voor stemt.

Begrijpelijke taal. Veel consumenten
vragen erom. Maar is het ook mogelijk om
een notariële akte in ‘gewone mensentaal’
te schrijven? In deze rubriek vragen we
maandelijks een (kandidaat-)notaris en
taalspecialist een passage uit een akte
te ‘vertalen’.

			-	 Hierbij maakt het niet uit hoeveel aandeelhouders
			 met stemrecht aanwezig zijn.
		 o De regels rondom deze tweede vergadering moeten
		 bij de uitnodiging voor de vergadering duidelijk
		worden vermeld.
3. Wordt er een voorstel ingediend om
de statuten aan te passen?
•	Dan moet dit voorstel op het kantoor van
de vennootschap ter inzage liggen.
		 o	Iedereen die deel mag nemen aan de vergadering
moet de tekst van de aanpassing kunnen lezen.
			-	Vanaf het moment dat de uitnodigingen voor
de vergadering zijn verstuurd.
			-	 Tot na de vergadering.
•	Ook moeten de uitgenodigden voor de vergadering
een gratis kopie van het voorstel kunnen krijgen.
		 o Tenzij ze al een kopie hebben ontvangen bij
		 de uitnodiging voor de vergadering.
Noot van de communicatiespecialist
Bij deze tekst heb ik artikel 19 opgenomen in artikel 18.
In de originele tekst wordt er verwezen naar artikel 19, maar
dat vind ik niet duidelijk. Het is voor de lezer duidelijker om
de informatie bij elkaar te houden.
Lastig in deze tekst is vooral wie nou wie is. Is het stemgerech
tigde geplaatste kapitaal hetzelfde als de aandeelhouders
met stemrecht? Zijn er ook aandeelhouders zonder stemrecht?
En vallen onder de stemgerechtigden zowel de bestuursleden
als de aandeelhouders?
Doordat dit in de oorspronkelijke tekst niet echt duidelijk is,
is de tekst lastig te herschrijven. Zeker als de inhoudelijke
toelichting ontbreekt.

4 | 2 020

29

