Art. 299

Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 6
als de beschikking onherroepelijk is geworden. De rechter kan een toekomstige datum
bepalen waarop het ontslag ingaat. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad. De aard van de
beslissing is niet zodanig dat zij niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard (HR '
10 november 2006, L/N AY8290, NJ 2007/45; (Stichting IHD)). Een tijdelijke voorziening'
is mogelijk op grond van lid 2. Inschrijving. Het ontslag dient te worden ingeschreven
in het handelsregister waar conform de eis van art. 29 Handelsregisterbesluit 2008 de
gegevens omtrent de bestuurders staan ingeschreven. Art. 2:302 verplicht de grifSer
hiertoe, d. Bijzondere regels voor pensioen- en spaarfondsen. Een bijzondere regeling
voor het aanstellen van een bewindvoerder door de ondernemingskamer van het Hof
Amsterdam bij wanbeleid of niet-naleving van bepaalde regels van de Pensioen-en
Spaarfondsenwet, bevat art. 23a Pensioen- en Spaarfondsenwet. De bewindvoerder treedt .
in de plaats van het bestuur van het fonds (lid 4).

overaant. 2 onder c. Eerder benoemingsbesluit. Een besluit tot benoeming binnen de
vijfjaarstermijn is nietig wegens strijd met de wet (art. 2:14 lid 1). De nietigheid wer

jegens eenieder (art. 2:16 lid 1).
Telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk
ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de recht
bank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie m de vervu lingvan de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk e
statuten in acht
(06-12-2001, Stb. 581, iw.tr. 01-01-2002/kamerstukken 27824]
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3. Voorlopige voorzieningen en schorsing (lid 2). Hangende het onderzoek op grond
van een vordering of verzoek als in lid 1 bedoeld, kunnen op grond van lid 2 tijdfe “
lijke maatregelen worden genomen door de rechtbank bij wie het onderzoek loopt. Ha
doel van die maatregelen is het beëindigen van een bestaande onwenselijke situatie !j|
door middel van een tijdelijke oplossing. De onwenselijke situatie is het ontbreken van
bestuurders die (kunnen) handelen in het belang van de stichting. Voorlopige voor
zieningen in het bestuur. Hangende het onderzoek kan de rechtbank voorlopige voor
zieningen in het bestuur treffen. De rechtbank kan op grond van deze bepaling één of
meer tijdelijke bestuurders benoemen. Dat kan ook indien nog andere bestuurdersvan
de stichting in functie zijn. Bevoegdheden van de tijdelijk bestuurder. De benoeming ■
van een tijdelijk bestuurder heeft tot gevolg dat hij voor de duur van zijn benoeming alle
bevoegdheden heeft die de wet en de statuten aan de bestuurders van de betreffende
stichting toekennen. De tijdelijke bestuurder hoort echter in zoverre van zijn bevoegd; o
heden een terughoudend gebruik te maken dat i. hij in beginsel niet meer doet dan past
bij de hem als tijdelijk bestuurder opgedragen taak en ii. in de gegeven omstandigheden;!*
noodzakelijk is voor een behoorlijk bestuur van de stichting. Dit kan betekenen dat
de tijdelijk bestuurder zich moet beperken tot zaken die geen uitstel verdragen, maar
dat is niet steeds het geval (HR 19 februari 2010, LJN BK5989JOR 2010/92). Schorsing : 2
Schorsing brengt in beginsel mee dat een bestuurder zijn bevoegdheden niet kan en mag
uitoefenen. Zij kan slechts voor bepaalde tijd, ten hoogste de duur van het onderzoéld H
worden uitgesproken. De schorsing kan daarmee worden opgelegd totdat de uitspraak
betreffende het ontslag van de bestuurder in kracht van gewijsde is gegaan. Moet de
bestuurder gehoord worden? In het algemeen dient de rechter de betrokken bestuurder ■' ■
te horen alvorens een beslissing te nemen. Er is echter geen algemene regel dat het
verzoek niet kan worden toegewezen zonder dat dit is gebeurd. De rechter kan met
het oog op de ernst van de aan het verzoek ten grondslag gelegde feiten of de spoed^ /
eisendheid van de verzochte voorzieningen, tot het treffen daarvan overgaan zonder
de betrokken bestuurder vooraf te horen (HR 20 april 2007, LJN AZ9324, NJ 2007/241)i
Inschrijving. Schorsing of een voorziening als hier bedoeld, zal als ‘voorziening in het
bestuur' worden ingeschreven in het handelsregister conform art. 2:302.
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4. Herbenoeming na het ontslag (lid 3). Termijn van vijfjaar. Een door de rechtbank l
ontslagen bestuurder kan vijfjaar lang niet opnieuw bestuurder van een stichting'•Ij
worden. De termijn van vijf jaar na het ontslag gaat op de datum daarvan in. Zie daar- ■•
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Betekenis. Het artikel is een van de bepalingen die beogen te voorzien in problemen die
kunnen ontstaan door de bijzondere organisatorische opbouw van de stichting, waarin
een algemene vergadering ontbreekt (Inleidende opmerkingen bij titel 6 van Boek 2
aant 2). a. De voorziening (eerste zin). Telkens wanneer het bestuur geheel ofgedeeltelijk
ontbreekt (eerste eis). De rechtbank kan het bestuur aanvullen, indien met het door de
statuten voorgeschreven aantal bestuurders in functie is. Voor het aantal bestuurders
stelt de wet geen minimumeis. De statuten plegen deze wel te bevatten. Niet overeen
komstig de statuten wordt voorzien’ (tweede eis). De tweede eis waaraan voldaan moet
zijn wil de rechtbank het bestuur kunnen aanvullen, is dat in de vacature(s) met over
eenkomstig de statuten wordt voorzien. De statuten bepalen wie bevoegd is bestuurders
te benoemen (art. 2:286 lid 4 onderdeel c). Er kan van 'met voorzien sprake zijn a
de statutair bevoegden benoeming nalaten, maar ook wanneer geen bevoegden meer
aanwezig zijn. Overeenkomstig de statuten. De rechtbank kan het bestuur aanvullen
indien benoeming van bestuurders overeenkomstig art. 2:286 lid 4 onderdeel c in de
statuten opgenomen regeling niet mogelijk is. Een benoeming die op an ere
via de statutaire regeling tot stand komt, zal nietig of vernietigbaar zijn (art. 2:14 lid 1
art 2:15 lid 1 onderdeel a). De rechtbank. De bevoegde rechtbank is die van de krachtens
art 2:286 lid 4 sub d in de statuten vastgelegde woonplaats van de stichting danwe
die van de standplaats van de notaris bedoeld in art. 2:287. Verzoek. De verzoeker za
zijn belang moeten stellen, zo nodig aantonen. Belanghebbende kan bijvoorbeeld een
bestuurder zijn, een lid van een ander orgaan, een subsidieverschaffer of een tot een
uitkering gerechtigde in de zin van art. 2:285 lid 3. b. Inachtneming van de statuten
(tweede zin). De benoeming door de rechtbank is een ander dan in de statuten voorzien.
Het is echter jnogelijk dat het optreden van de rechter de toepassing van bepaalde statu
taire regels niet overbodig maakt of uitsluit. Te denken valt aan voorschriften betreffend
. kandidaatstelling of goedkeuring door enige persoon of instantie^ De rechter moet deze
regels zo mogelijk in acht nemen. c. Pensioen- en spaarfondsen. Een vergelijkbare rege
ling voor het geval bij een pensioen- of spaarfonds het bestuur ontbreekt, bevat art. 23a
lid 1 onderdeel c van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. De ondernemingskamer van
het Hof Amsterdam kan in dit geval een bewindvoerder aanstellen. Wijziging wettekst.
Het artikel is gewijzigd in het kader van de herziening van het burgerlijk procesrecht in
eerste aanleg (wet van 6 december 2001, Stb. 581).
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