
Nederlanden  

   

Wet van 28 juni 1989, houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 
economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1)  

   

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van  

Oranje-Nassau, enz. enz. enz.  

   

   

Allen, die deze zuIIen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:  

   

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke bepalingen vast te 
stellen ter uitvoering van de Verordening Nr. 2137/85 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische 
samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1);  

   

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:  

   

   

Artikel 1  

Voor de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van deze wet wordt onder «Verordening» 
verstaan de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 
juli 1985 tot instelling van de Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 
199/1).  

   

 Artikel 2  

Ter uitvoering van artikel 39 van de Verordening wordt als register voor de inschrijving van 
een Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in Nederland of van een 
Nederlandse vestiging van een ander Europees economisch samenwerkingsverband 



aangewezen: het handels- register bedoeld in artikel 1 van de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 
353).  

   
   

Artikel 3  
   

1. Een Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in Nederland bezit   
rechtspersoonlijkheid met ingang van de dag van zijn inschrijving in het handelsregister. De   
artikelen 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23 met uitzondering van de bepaling van de eerste   
volzin van het eerste lid, 24, alsmede de artikelen 138 en 149 van boek 2 van het Burgerlijk   
Wetboek zijn van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing. De vereffening van het   
samenwerkingsverband eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten   
meer aanwezig zijn en het samenwerkingsverband behoudt tot dat tijdstip zijn   
rechtspersoonlijkheid.  

2. De bepalingen van Titel 8, Afdeling 2, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing,  
dan wel van overeenkomstige toepassing op een Europees economisch samenwerkingsverband   
met zetel in Nederland. Tot het indienen van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 345   
betreffende een zodanig samenwerkingsverband zijn bevoegd de leden van het   
samenwerkingsverband, een vereniging van werknemers als bedoeld in artikel 347 onder b,   
alsmede degenen aan wie daartoe bij de oprichtingsovereenkomst of bij overeenkomst met het   
samenwerkingsverband de bevoegdheid is toegekend. De verplichting van artikel 351, eerste lid,   
derde zin, geldt ook voor de leden van het samenwerkingsverband.  

3. De in artikel 14, tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bescheiden van een   
Europees economisch samenwerkingsverband moeten zijn voorzien van een toelichting en vormen  
daarmee te zamen de jaarrekening. Deze moet zodanig zijn ingericht, dat zij volgens de normen   
die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geeft,  
dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, als-  
mede voorzover mogelijk, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het samenwerkingsverband.  
De jaarrekening dient voorts een getrouw, duidelijk en stelselmatig beeld te verschaffen van de   
financiële toestand van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband laat de   
jaarrekening onderzoeken door een deskundige als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het   
Burgerlijk Wetboek. De opdracht tot het onderzoek wordt verleend door en het verslag omtrent het  
onderzoek wordt uitgebracht aan de gezamenlijk handelende leden van het samenwerkings-  
verband.  

   

   
Artikel 4  

Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een Europees economisch samenwerkingsverband. 
Deze rechtspersoon wijst een of meer vertegenwoordigers aan in de zin van artikel 19, tweede 
lid, van de verordening. Zij zijn aansprakelijk als waren zij zelf bestuurders van het 
samenwerkingsverband.  

   



Artikel 5  

Gebreken in de oprichtingshandeling van een Europees economisch samenwerkingsverband 
hebben slechts ten gevolge dat de rechtbank het samenwerkingsverband op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een belanghebbende kan ontbinden. Indien het gebrek 
kan worden opgeheven, spreekt de rechter de ontbinding niet uit indien het 
samenwerkingsverband binnen een redelijke, door de rechter te stellen termijn het gebrek 
heeft opgeheven.  

   

Artikel 6  

Als bevoegde autoriteit in de zin van artikel 32, eerste lid, van de Verordening wordt 
aangewezen: het openbaar ministerie.  

   

Artikel 7  

Het is aan een persoon die geen Europees economisch samenwerkingsverband is, verboden 
zaken te doen met gebruik van die aanduiding of de afkorting EESV. In geval van overtreding 
van dit verbod kan ieder Europees economisch samenwerkingsverband vorderen dat de 
overtreder zich daarvan onthoudt, op straffe van een door de rechter te bepalen dwangsom.  

   

 Artikel 8  
   

1. Een coöperatie kan, mits voldaan wordt aan de bepalingen van de Verordening, worden omgezet   
in een Europees economisch samenwerkingsverband, zonder dat daardoor het bestaan van de   
rechspersoon wordt beëindigd.  

2. Een Europees economisch samenwerkingsverband kan worden omgezet in een coöperatie met   
wettelijke aansprakelijkheid, zonder dat daardoor het bestaan van de rechtspersoon wordt   
beëindigd. Het besluit daartoe moet eenstemmig worden genomen, tenzij de overeenkomst tot   
oprichting of de statuten anders bepalen of een zodanige omzetting niettoelaten. De omzetting   
geschiedt bij een voor een Nederlandse notaris te verlijden akte.  

   
   

Artikel 9  

In de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353)1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
   

A. In artikel 1, zevende lid, komt de eerste volzin te luiden:   



In het handelsregister worden voorts ingeschreven alle naamloze vennootschappen, besloten   
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties, onderlinge   
waarborgmaatschappijen en Europese economische samenwerkingsverbanden als bedoeld in de   
verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 (PbEG   
L 199/1), die hun statutaire zetel in Nederland hebben.  

B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:  

  1. In het derde lid wordt na «artikel 21,» ingevoegd: en van de afsluiting van de vereffening 
van   
een Europees economisch samenwerkingverband.  

  2. Het vijfde lid komt te Iuiden:  

  5. Degenen, die gehouden zijn tot het doen van een opgaaf, zijn van die verplichting ontheven,  
zodra de desbetreffende opgaaf is gedaan door een ander, die daartoe gehouden of, op grond  
van artikel 29 of 31 van de in artikel 1, zevende lid, bedoelde verordening, bevoegd was.  

C. Na artikel 9 wordt, onder vernummering van het bestaande artikel 9a in 9b en van artikel 9b in 9c,  
een nieuw artikel ingevoegd, luidende:   

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 september 1988, Stb. 421. 

   
   

Artikel 9a  
   

1. Behoort de onderneming aan een Europees economisch samenwerkingsverband, dan worden   
opgegeven:  

  1°. de naam van het samenwerkingsverband en de handeIsnaam waaronder het de onderneming  
drijft, indien deze van die naam afwijkt;  

  2°. een korte omschrijving van het bedrijf of de bedrijven, die in de onderneming worden   
uitgeoefend;  

  3°. de plaats van vestiging der onderneming;  

  4°. ten aanzien van iedere bestuurder al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onder 1°, 2°, 3° en 7°, is  
voorgeschreven en de dag, waarop hij bij het samenwerkingsverband in functie is getreden,  
alsmede of hij bevoegd is het samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk handelend met 
een   
of meer andere personen te vertegenwoordigen.  

2. Bij de opgaaf wordt een authentiek of een door alle leden gewaarmerkt   
afschrift van de oprichtingsovereenkomst overgelegd.  

3. Indien een beding als bedoeld in artikel 26, tweede lid, tweede alinea, van de in artikel 1, zevende  
lid, bedoelde verordening is gemaakt, wordt dit mede ter inschrijving opgegeven.  

  D. Artikel 9b (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:   

Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het bestaande derde lid tot vierde lid, een  



nieuw lid ingevoegd, luidende: 

  3. Ter inschrijving van een Europees economisch samenwerkingsverband bij de Kamer   
van Koophandel en Fabrieken, waarbij niet een aan dat samenwerkingsverband   
behorende nderneming is ingeschreven, worden met betrekking tot dat   
samenwerkingsverband opgegeven de naam en de gegevens, genoemd in artikel 9a,   
eerste lid, onder 4°. Het tweede lid van dat artikel is van toepassing.  

  E. Artikel 11a wordt als volgt gewijzigd:   

Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende: 

  3. Is een bestuurder van een Europees economisch samenwerkingsverband een   
rechtspersoon, dan wordt ten aanzien van een ieder die als vertegenwoordiger in de zin  
van artikel 19 tweede lid, van de in artikel 1, zevende lid, bedoelde verordening is   
aangewezen, opgegeven al hetgeen in artikel 5, eerste lid, onder 1°, 2°, 3° en 7°, is   
voorgeschreven en de dag, waarop hij als vertegenwoordiger is aangewezen.   

e:  

  F. Na artikel 15 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend 

   

   

Artikel 15a  
   

1. In afwijking van artikel 15, eerste lid, wordt, indien een aan een Europees economisch   
samenwerkingsverband behorende onderneming in Nederland gelegen nevenvestigingen heeft, ter  
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied de onderneming zelf of  
de in artikel 14 bedoelde hoofdnederzetting gevestigd is, mede opgegeven betreffende elk dier   
nevenvestigingen de plaats waar zij is gelegen.  

2. In afwijking van artikel 15, tweede lid, wordt ter inschrijving bij de Kamer, in welker gebied niet 
de   
aan een Europees economisch samenwerkingsverband toebehorende onderneming zelf of de in   
artikel 14 hedoelde hoofdnederzetting gevestigd is, maar een nevenvestiging van de onderneming   
gelegen is, opgegeven de plaats waar deze is gelegen. Bij die Kamer worden ter zake van de   
onderneming zelf uitsluitend opgegeven de handelsnaam, waaronder zij wordt gedreven, en de   
plaats van vestiging.  

  G. In artikel 17a wordt «9a, derde lid» vervangen door: 9b, vierde lid.  

  H. Aan artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:   

3. Van de afsluiting van de vereffening van een Europees economisch   
samenwerkingsverband wordt opgaaf gedaan.  

  I. In artikel 22, zesde lid, wordt «artikel 9b» vervangen door: artikel 9c.  

  J. In artikel 30a, eerste lid, wordt «geldende voor naamloze vennootschappen of voor besloten  
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,» vervangen door: geldende voor   



naamloze vennootschappen, voor besloten vennootschappen met beperkte   
aansprakelijkheid of voor Europese economische samenwerkingsverbanden.  

  K. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:   

1. In het eerste lid wordt «indien het een naamloze vennootschap of een besloten   
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreft,» vervangen door: indien het een   
naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of   
een Europees economisch samenwerkingsverband betreft.   

2. In het vierde lid, onder 2°, wordt na «Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk   
Wetboek» ingevoegd: en de in artikel 1, zevende lid, bedoelde verordening.  

  L. Artikel 32a, vierde lid, komt te luiden:   

4. Een vrijstelling als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend aan Europese   
economische samenwerkingsverbanden en evenmin, voor zover het betreft brieven en   
orders, aan naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte   
aansprakelijkheid.  

   

   

Artikel 10  

De Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258)2 wordt als volgt gewijzigd:  
   

A. In artikel 1 onder 4° worden in de alinea beginnende met de woorden: Boek 2 (Rechtspersonen)   
van het Burgerlijk Wetboek de woorden «en besloten vennootschappen met beperkte   
aansprakelijkheid» vervangen door:, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en  
Europese economische samenwerkingsverbanden.  

B. Aan artikel 1 onder 4° wordt toegevoegd:   

de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot   
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1), artikel 7, tweede  
alinea, onder i, en artikel 25, eerste alinea, letters a, c, d en e, en tweede alinea;   

2 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 januari 1989, Stb. 7   

de Wet van 28 juni 1989, Stb. 245, tot uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van  
de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische   
samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1), artikel 3, derde lid;  

   

   

Artikel 11  



Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1989. Indien het Staatsblad waarin deze wet 
wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1989, treedt zij in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.  

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden.  

   

Gegeven te's-Gravenhage, 28 juni 1989  

Beatrix  

   

De Minister van Justitie,  

F. Korthals Altes  

   

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  

A. J. Evenhuis  

   

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1989  

De Minister van Justitie,  

F. Korthals Altes  

   

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:  

Kamerstukken II 1987/88, 1988/89, 20 651  

Hand. Il 1988/89, blz. 5703-5709; 5828-5829  

Kamerstukken I 1988/89, 20 651 (218, 218a, 218b, 218c, 218d)  

Hand. I 1988/89, zie vergadering d.d. 27 juni 1989  

   

   

   



   

   

   

Besluit van 19 juni 1989 tot wijziging van het Handelsregisterbesluit  

   

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz.  

   

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, A.  

J. Evenhuis, van 10 mei 1989, nr. 89028471 WJA/W;  

Gelet op artikel 32 van de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353);  

De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 1989, nr. W10.89.0244);  

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 12  

juni 1989, nr. 89043055 WJA/W;  

   

Hebben goedgevonden en verstaan:  

   

   

   

   

   

   

Artikel l  

In het Handelsregisterbesluit (Stb. 1984, 578)1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

   

A  
Artikel 1 komt te Iuiden:  



   

Artikel 1  

Dit besluit verstaat onder:  

wet: de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353); verordening: de verordening nr. 2137/85 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 (PbEG L 199/1).  

   

   

B  

Artikel 14b,  

eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:  
   

1. In het derde onderdeel, wordt «derde lid» vervangen door «vierde lid» en «artikel 9a» door:  
artikel 9b.  

2. In het zevende onderdeel wordt «artikel 18» vervangen door:   

artikel 18, tweede lid.  

   

   

C  

Na artikel 14b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:  

   

   

Artikel 14c  
   

1. Geschiedt inschrijving in het handelsregister of nederlegging ten kantore van het handelsregister   
op grond van een voorschrift geldende voor Europese economische samenwerkingsverbanden,   
dan draagt de secretaris zorg dat wordt medegedeeld:  

  1°. indien het betreft een inschrijving ingevolge artikel 9a, eerste lid, van de wet: het   
ingeschrevene;  

  2°. indien het betreft een inschrijving ingevolge artikel 9a, derde lid, van de wet: een 
mededeling   



omtrent het ingeschrevene;  

  3°. indien het betreft een inschrijving ingevolge artikel 9b, derde Iid, van de wet: het   
ingeschrevene;  

  4°. indien het betreft een inschrijving ingevolge artikel 11a, derde lid, van de wet: het   
ingeschrevene;  

  5°. indien het betreft een inschrijving ingevolge artikel 13, tweede lid, van de wet: het   
ingeschrevene;  

  6°. indien het betreft een inschrijving ingevolge de artikelen 15a en 16 van de wet: het   
ingeschrevene, met uitzondering van de inhoud van de volmacht;  

  7°. indien het betreft een inschrijving ingevolge artikel 18, tweede lid, van de wet: een korte   
aanduiding van het ingeschrevene;  

  8°. indien het betreft een wijziging ingevolge artikel 19, eerste lid, van de wet: die wijziging,   
voorzover deze betrekking heeft op een gegeven waaromtrent mededeling moet worden   
gedaan;  

  9°. indien artikel 19, tweede lid, van toepassing is: dat de oprichtingsovereenkomst is gewijzigd,  
met dien verstande dat indien de wijziging een of meer van de in artikel 5, onder b, c, d en e,  
van de verordening bedoelde gegevens betreft, die gegevens volledig worden vermeld;  

  10°. indien het betreft een inschrijving ingevolge de artikelen 20 en 21 van de wet: het   
ingeschrevene.  

2. Artikel 14b, tweede, derde, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.  

3. Ingevolge artikel 30a van de wet wordt voorts mededeling gedaan van hetgeen ingevolge wettelijk  
voorschrift of de verordening wordt ingeschreven of nedergelegd bij het handelsregister, met dien  
verstande dat bij een mededeling omtrent deponering van de oprichtingsovereenkomst ingevolge   
artikel 9a, tweede lid, of ingevolge artikel 9b, derde lid, van de wet, de in artikel 5, onder b, c, d en  
e, van de verordening bedoelde gegevens worden vermeld.  

   

D  

Artikel 14d;  

wordt als volgt gewijzigd:  
   

1. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer 1 geplaatst; in dit lid wordt voorts na «mededeling» 
ingevoegd:, gedaan op grond van artikel 14b.  

2. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:  

  2. ledere mededeling, gedaan op grond van artikel 14c, behelst het nummer waaronder de 
inschrijving bij het handelsregister bekend is, en voorts de naam van het 
samenwerkingsverband alsmede de handelsnaam waaronder het de onderneming drijft, 
indien deze van die van het samenwerkingsverband afwijkt en de plaats van vestiging der 
onderneming.  



   

   

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, waarop de wet van 28 juni 1989 (Stb. 
245) tot uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische 
samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1) in werking treedt.  

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State.  

   

's-Gravenhage, 19 juni 1989  

Beatrix  

   

   

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  

A. J. Evenhuis  

   

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1989  

De Minister van Justitie,  

F. Korthals Altes  

   

1 Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 1988, Stb. 609  

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de 

Raad van State.  

   

   

   

   



NOTA VAN TOELICHTING  

   

Dit besluit strekt tot aanpassing van het Handelsregisterbesluit (Stb. 1984, 578) aan de 
wijzigingen van de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353) die zijn vervat in het voorstel van een 
wet tot uitvoering van de  

Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot 
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1) 
(Kamerstukken II 1987/88, 20 651) (verder te noemen: wetsvoorstel). Het kan als volgt 
worden toegelicht.  

   

   

Artikel I  

Onderdeel B  

In het eerste onderdeel worden enkele in het bovengenoemde wetsvoorstel voorziene 
vernummeringen in de Handelsregisterwet in artikel 14b, eerste lid, onder 3o, van het 
Handelsregisterbesluit verwerkt. Gelet op de inhoud van artikel 18 van de Handelsregisterwet 
kunnen inschrijvingen ingevolge dat artikel voor naamloze en besloten vennootschappen 
alleen betrekking hebben op de in het tweede lid van dat artikel bedoelde gegevens. De 
verwijzing naar artikel 18 wordt derhalve in die zin gepreciseerd (onderdeel 2).  

   

Onderdeel C  

Op grond van artikel 30a, eerste lid, van de Handelsregisterwet zoals dit in het wetsvoorstel 
wordt gewijzigd (artikel 9, onderdeel I), moeten ae in het handelsregister op te nemen of te 
deponeren gegevens over een Europees economisch samenwerkingsverband (verder te 
noemen: EESV) in de Nederlandse Staatscourant worden bekendgemaakt. Artikel 32 van de 
Handelsregisterwet maakt het mogelijk voorschriften te geven over de wijze waarop die 
gegevens in de Staatscourant moeten worden gepubliceerd. Het nieuwe artikel 14c voorziet 
daarin. Bij de opzet van de bepaling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in artikel 
14b van het Handelsregisterbesluit vervatte voorschriften voor publikatie van gegevens over 
naamloze en besloten vennootschappen. In het artikel wordt uiteraard rekening gehouden met 
hetgeen artikel 8, tweede volzin, van de verordening bepaalt over de vorm waarin bepaalde 
gegevens moeten worden bekendgemaakt. Bij de toelichting op de desbetreffende artikelleden 
wordt hierop zonodig nader ingegaan.  

In het eerste lid wordt de volgorde van de relevante bepalingen van de Handelsregisterwet 
aangehouden. Op grond van het eerste onderdeel moet onder meer de naam van het 
samenwerkingsverband volledig worden bekendgemaakt. De verordening schrijft dit ook 
voor. Hetzelfde geldt voor de in het negende onderdeel genoemde gegevens uit de 
oprichtingsovereenkomst van het EESV.  



In het tweede lid wordt een aantal leden van artikel 14b van overeen komstige toepassing 
verklaard. Op grond van het tweede lid van dat artikel behoeven, als gegevens over personen 
moeten worden bekendgemaakt, niet alle door de Handelsregisterwet vereiste personalia te 
worden opgesomd, doch kan worden volstaan met de in die bepaling genoemde gegevens. Dat 
zal ook gelden voor bij een EESV betrokken personen. De verordening staat dit ook toe (zie 
artikel 7, onder d, jo. artikel 8). De van overeenkomstige toepassing verklaring van het derde 
lid van artikel 14b voorkomt dubbele publikatie van dezelfde gegevens.  

Het derde lid is een «rest»-bepaling (men vergelijke artikel 14b, vijfde lid). Van belang is in 
dit verband te vermelden dat op grond van deze bepaling mededeling zal moeten worden 
gedaan van het rechtstreeks werkende artikel 14, eerste lid, van de verordening, dat 
voorschrijft dat een voorstel tot zetelverplaatsing van het EESV moet worden gedeponeerd. 
De voorgeschreven volledige publikatie van bepaalde gegevens uit de 
oprichtingsovereenkomst hangt samen met artikel 8 van de verordening. Men zie ook artikel 
14c, eerste lid, onder 9o.  

   

Onderdeel D  

Bij iedere mededeling in de Staatscourant moet uiteraard duideIijk zijn om welk EESV het 
precies gaat. Het in dit onderdeel, onder 2, voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 14d, 
dat zoveel mogelijk aansluit bij het voor naamloze en besloten vennootschappen geldende 
eerste lid van dat artikel, strekt daartoe. Voor de goede orde zij nog vermeld dat bij iedere 
publikatie door een Kamer van Koophandel in de Staatscourant staat aangegeven welke 
Kamer de mededeling doet en op welke datum de wijziging is ingegaan.  

   

   

Artikel II  

Dit besluit moet tegelijkertijd met het in de aanhef van deze toelichting genoemde 
wetsvoorstel in werking treden.  

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  

A. J. Evenhuis  

   

   

   

   

   

 


