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meerderheid als bedoeld in het eerste lid of daarvan is verwittigd.  
 
Artikel 254 
 
1. De in de artikelen 251 en 252 bedoelde vordering tot uittreding komt ook toe aan:  
 a. de aandeelhouder die aan de vennootschap en zijn medeaandeelhouders op naam 

schriftelijk heeft medegedeeld dat hij zijn aandelen wil vervreemden tegen daarbij 
genoemde voorwaarden en dat voornemen niet ten uitvoer kan leggen door de wer-
king van een statutaire blokkeringsregeling in de zin van artikel 111 of artikel 162, of 
een statutaire regeling als bedoeld in de artikel 108b of artikel 160, indien de regeling 
de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maakt; 

 b. de aandeelhouder wiens rechtspositie in de vennootschap ten gevolge van een sta-
tutenwijziging ernstig wordt aangetast.  

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is het vijfde lid van artikel 252 niet van toepas-
sing.  

3. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering vervalt zes maanden na het einde 
van de dag waarop de aandeelhouder is komen te verkeren in een situatie als bedoeld 
in het eerste lid, onderdeel a, de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde schriftelijke 
mededeling door de vennootschap is ontvangen of ten aanzien van de in onderdeel c 
bedoelde statutenwijziging aan de in artikel 21, zevende lid, omschreven voorwaarde is 
voldaan.  

 
Artikel 255 
 
1. In iedere stand van een geding op de voet van artikel 251, 252, 253 of 254, kan de 

rechter op verzoek van een belanghebbende een voorziening als bedoeld in artikel 276, 
vierde lid, treffen, indien het belang van de vennootschap of van een andere in artikel 7, 
eerste lid, bedoelde persoon dit eist. Alvorens te beslissen kan de rechter desverzocht 
of ambtshalve getuigen en deskundigen horen.  

2. Van overeenkomstige toepassing is artikel 276, derde lid, eerste volzin, en het vijfde tot 
en met het zevende lid.  

 
Artikel 256 
 
Een vordering tot uittreding als bedoeld in de artikelen 251 tot en met 254 kan niet worden 
ingesteld ter zake van aandelen die worden verhandeld op een beurs.  

 
Titel 8 Het recht van enquête 

 
Artikel 270 
 
1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de in artikel 1, eerste lid, genoemde 

rechtspersonen.  
2. In deze titel wordt verstaan onder het Hof, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
 
Artikel 271 
 
1. Op schriftelijk verzoek van degenen die krachtens artikel 272 daartoe bevoegd zijn, kan 

het Hof een of meer onderzoekers benoemen met de opdracht een onderzoek in te 
stellen naar het beleid en de gang van zaken bij de rechtspersoon, hetzij in de gehele 
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omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een bepaald gedeelte of gedurende een be-
paald tijdvak.  

2. Onder het beleid en de gang van zaken bij de rechtspersoon zijn mede begrepen het 
beleid en de gang van zaken bij de openbare vennootschap waarvan de rechtspersoon 
volledig aansprakelijke vennoot is.  

3. Desgevraagd kan het Hof bepalen dat het onderzoek zich mede uitstrekt tot het beleid 
en de gang van zaken bij een nauw verbonden rechtspersoon, mits deze als belangheb-
bende is opgeroepen.  

 
Artikel 272 
 
1. Tot het indienen van het verzoek, bedoeld in artikel 271, zijn bevoegd:  
 a. indien het betreft een stichting waaraan op enig tijdstip binnen een periode van drie 

jaren voorafgaand aan de indiening van het verzoek een onderneming in de zin van 
de Handelsregisterverordening heeft toebehoord: iedere belanghebbende;  

 b. indien het betreft een vereniging waaraan op enig tijdstip binnen de in onderdeel a 
bedoelde periode een onderneming in de zin van de Handelsregisterverordening 
heeft toebehoord, dan wel een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij: zo-
veel leden als ten minste een tiende gedeelte van het ledental uitmaken;  

 c. indien het betreft een naamloze vennootschap en een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 
een tiende van het eigen vermogen vertegenwoordigen of ten minste een tiende van 
het aantal stemmen ten aanzien van alle onderwerpen kunnen uitbrengen.  

2. Tot het indienen van een verzoek zijn steeds bevoegd:  
 a. het openbaar ministerie om redenen van openbaar belang, alsmede op de grond dat 

een belanghebbende op dringende gronden een verzoek daartoe tot het openbaar 
ministerie heeft gericht;  

 b. de curator in geval van faillissement van de rechtspersoon of ontbinding op de voet 
van artikel 24;  

 c. de vereffenaar in andere gevallen van ontbinding van de rechtspersoon;  
 d. degenen aan wie daartoe bij de statuten of bij overeenkomst met de rechtspersoon 

de bevoegdheid is gegeven;  
 e. de rechtspersoon zelf.  
3. Ter voorbereiding van een door het openbaar ministerie in te dienen verzoek kan het 

openbaar ministerie een of meer deskundige personen belasten met het inwinnen van 
inlichtingen over het beleid en de gang van zaken bij de rechtspersoon. De rechtsper-
soon is verplicht de gevraagde inlichtingen te verschaffen en desgevraagd ook inzage 
in zijn boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te geven aan de deskundigen.  

4. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aantallen is artikel 23 niet van toepassing.  
 
Artikel 273 
 
1. Met uitzondering van de gevallen waarin de rechtspersoon zelf, de vereffenaar of de 

curator als verzoeker optreden, zijn de verzoekers niet ontvankelijk indien niet blijkt dat 
zij tevoren schriftelijk hun bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken hebben ken-
baar gemaakt aan het bestuur en, zo dat er is, het toezichthoudend orgaan, en sindsdien 
een zodanige termijn is verlopen dat de rechtspersoon redelijkerwijze voldoende gele-
genheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maat-
regelen te nemen.  

2. Een op de voet van enige bepaling in deze titel door de rechtspersoon zelf in te dienen 
verzoek kan slechts worden gedaan krachtens een besluit van het bestuur of, zo dat er 
is, het toezichthoudend orgaan. Daarbij kan ter zake van de aan te spannen procedure 
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een bijzondere vertegenwoordiger worden aangewezen. Het besluit wordt niet genomen 
dan nadat het bestuur, onderscheidenlijk het toezichthoudend orgaan, van het voorne-
men daartoe op de hoogte is gesteld. Artikel 10, vierde en vijfde lid, zijn niet van toepas-
sing.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de rechtspersoon op het tijdstip van indiening 
van het verzoek in staat van faillissement verkeert.  

4. Iedere belanghebbende kan een verweerschrift indienen. De indiening kan geschieden, 
in afwijking van het bepaalde in artikel 429h, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba, tot een door het Hof bepaald tijdstip voorafgaand aan de 
behandeling ter zitting. Indien het Hof dat toestaat kan indiening ook later geschieden.  

 
Artikel 274 
 
1. Het Hof behandelt het verzoek met de meeste spoed. Het wijst het verzoek slechts toe 

wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid of aan een juiste gang van 
zaken te twijfelen.  

2. Indien het Hof het verzoek afwijst, en daarbij beslist dat het verzoek niet op redelijke 
grond is gedaan, kan het Hof op verzoek van de rechtspersoon aan deze een ten laste 
van de verzoekers tot enquête komende vergoeding toekennen ter zake van de directe 
kosten waartoe het verzoek tot enquête en de eventueel ingevolge artikel 276 getroffen 
voorlopige voorzieningen aanleiding hebben gegeven, voor zover deze kosten voor re-
kening van de rechtspersoon zijn gekomen, zulks onverminderd een eventueel door de 
rechtspersoon op de gewone wijze bij de burgerlijke rechter in te stellen vordering tot 
schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn. De in dit lid bedoelde kostenvergoeding 
wordt door het Hof naar redelijkheid en billijkheid begroot.  

3. Wordt het verzoek toegewezen dan benoemt het Hof een of meer onderzoekers. Daarbij 
stelt het Hof het bedrag vast dat het onderzoek ten hoogste mag kosten, daaronder 
begrepen de vergoeding van de onderzoekers en de te verwachten bijkomende kosten 
die in redelijkheid niet voor hun rekening behoren te blijven. Het Hof kan, hangende het 
onderzoek, dit bedrag op verzoek van de onderzoekers verhogen. Het Hof kan bepalen 
dat de rechtspersoon of de verzoekers tot enquête voor de betaling van het bedrag ze-
kerheid moeten stellen.  

4. Worden een of meer onderzoekers benoemd dan kan het Hof, al dan niet uit het midden 
van de kamer die de zaak behandelt, een rechtercommissaris aanwijzen. Tegen beslis-
singen van de rechtercommissaris staat geen rechtsmiddel open.  

 
Artikel 275 
 
1. Het Hof en de door het Hof aangewezen rechtercommissaris kunnen aan de onderzoe-

kers aanwijzingen verstrekken met betrekking tot de wijze waarop zij hun onderzoek en 
hun verslag daarvan inrichten. Belanghebbenden kunnen zich te allen tijde tot het Hof 
of de aangewezen rechtercommissaris wenden met het verzoek de onderzoekers be-
paalde aanwijzingen te geven of te bevorderen dat het Hof dat doet.  

2. De in het eerste lid bedoelde aanwijzingen kunnen inhouden dat de onderzoekers tus-
sentijds aan het Hof of de rechtercommissaris rapporteert. Geschiedt de tussentijdse 
rapportage schriftelijk, dan zijn de artikelen 279 en 280 van overeenkomstige toepas-
sing, indien en voor zover het Hof zulks beslist. De in het eerste lid bedoelde aanwijzin-
gen kunnen ook inhouden dat de onderzoekers een poging tot bemiddeling doen.  

3. Op verzoek van de verzoekers tot enquête, de rechtspersoon, elk van de onderzoekers 
of ambtshalve, kan het Hof te allen tijde de onderzoekers of een of meer van hen van 
hun taak ontheffen, een of meer andere onderzoekers benoemen en de duur van het 
onderzoek of het tijdvak waarop deze betrekking heeft wijzigen.  
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Artikel 276 
 
1. In iedere stand van het geding kan het Hof een voorlopige voorziening als bedoeld in 

het vierde lid treffen op verzoek van:  
 a. een of meer van de verzoekers tot enquête indien het belang van die verzoekers of 

de rechtspersoon dit eist;  
 b. de onderzoekers, indien het belang van het onderzoek of van de rechtspersoon dit 

eist;  
 c. op verzoek van de rechtspersoon indien diens belang dit eist;  
 d. op verzoek van het openbaar ministerie op een grond als omschreven in artikel 272, 

tweede lid, onderdeel a.  
2. Is nog geen onderzoek gelast, dan wordt een voorlopige voorziening slechts getroffen 

indien er naar het voorlopig oordeel van het Hof gegronde redenen zijn om aan een juist 
beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen. Alvorens te beslissen, kan het Hof des-
verzocht of ambtshalve getuigen en deskundigen horen.  

3. De voorziening kan in iedere stand van het geding op verzoek van een belanghebbende 
of de onderzoekers worden opgeheven, verlengd, gewijzigd of vervangen. Zij vervalt op 
het door het Hof bepaalde tijdstip en in elk geval op het tijdstip dat een beslissing tot 
afwijzing van het verzoek tot enquête onherroepelijk is geworden. Bij gehele of gedeel-
telijke toewijzing van het verzoek tot enquête vervalt de voorziening in elk geval door 
verloop van twee maanden na aanvang van de dag waarop de in artikel 279 voorziene 
nederlegging van het verslag heeft plaatsgehad, tenzij voordien een verzoek om verlen-
ging als bedoeld in artikel 283, onderdeel a, is gedaan. In dat geval beslist het Hof met 
de meeste spoed over de gevraagde verlenging.  

4. De voorziening kan inhouden:  
 a. schorsing van de werking van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon, dan 

wel een bevel om een besluit geheel of ten dele in te trekken, de uitvoering daarvan 
geheel of ten dele op te schorten of de gevolgen daarvan geheel of ten dele onge-
daan te maken;  

 b. schorsing van een of meer bestuurders of commissarissen;  
 c. tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen, met of zonder 

toekenning van een ten laste van de rechtspersoon komende beloning;  
 d. tijdelijke afwijking van daarbij aangegeven bepalingen van de statuten of een regle-

ment;  
 e. tijdelijke ontneming van stemrecht;  
 f. tijdelijke overgang van aandelen ten titel van beheer;  
 g. een tot de rechtspersoon of andere persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, gericht 

bevel om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten.  
5. Een voorziening kan door derden te goeder trouw verworven rechten niet aantasten. 

Dreigt aantasting, dan wordt de betrokken derde als belanghebbende in het geding ge-
roepen of op zijn verzoek toegelaten. Het Hof kan, na behoorlijke oproeping en zo mo-
gelijk het horen van de derde, bepalen dat een te geven voorziening toch tegen die 
derde werkt, mits binnen een daarbij door het Hof te bepalen termijn de door de derde 
in verband daarmee te lijden schade, zoals deze voorlopig wordt begroot door het Hof, 
wordt vergoed of daarvoor zekerheid wordt gesteld, dan wel bepalen dat naar zijn voor-
lopig oordeel een geval als bedoeld in de eerste zin zich niet voordoet. De twee vorige 
zinnen zijn van overeenkomstige toepassing wanneer de voorziening al gegeven is en 
de aantasting dreigt of reeds heeft plaatsgevonden, zulks onverminderd toepassing, in 
dit geval ook ambtshalve, van de eerste zin van het tweede lid.  

6. Het Hof regelt zo nodig de gevolgen van de getroffen voorziening.  
7. Aan het niet opvolgen van een bevel als bedoeld in vierde lid, onderdeel g, kan desver-

zocht door het Hof de verbeurte van een dwangsom worden verbonden. Deze wordt, 
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onverminderd artikel 611c, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Aruba, verbeurd ten behoeve van de rechtspersoon dan wel degenen die krachtens 
het eerste lid de voorziening hebben verzocht, al naar gelang het Hof bepaalt.  

 
Artikel 277 
 
1. De bestuurders, commissarissen en werknemers van de rechtspersoon, de voormalige 

bestuurders, commissarissen en werknemers daaronder begrepen, alsmede de in arti-
kel 7, eerste lid genoemde personen, zijn gehouden aan het onderzoek alle vereiste 
medewerking te verlenen.  

2. Alle naar het oordeel van de onderzoekers relevante boeken, bescheiden en verdere 
gegevensdragers moeten aan hen ter inzage of in afschrift worden gegeven en alle be-
zittingen van de rechtspersoon moeten desgevraagd aan hen worden getoond.  

3. Ter zake van de verplichtingen in het eerste en tweede lid is het Hof bevoegd op verzoek 
van de onderzoeker of de rechtspersoon de hem geraden voorkomende bevelen te ge-
ven. Artikel 276, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat de dwangsom slechts kan worden verbeurd ten behoeve van de rechtspersoon en 
niet ter zake van een tot de rechtspersoon gericht bevel.  

4. Het is de onderzoekers verboden hetgeen hun bij het onderzoek blijkt, verder bekend te 
maken dan hun opdracht met zich brengt.  

 
Artikel 278 
  
Op verzoek van de onderzoekers kan het Hof getuigen en deskundigen horen. De artikelen 
220, 224 en 225 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba zijn van toe-
passing. De onderzoekers zijn bevoegd bij het verhoor aanwezig te zijn en aan de getuigen 
en deskundigen vragen te stellen.  
 
Artikel 279 
 
1. De onderzoekers leggen hun bevindingen vast in een door hen ondertekend verslag. 

Het verslag wordt ter griffie van het Hof neergelegd en in afschrift verstrekt aan de 
rechtspersoon, de verzoekers tot enquête en de in artikel 272, tweede lid, onderdeel a, 
bedoelde belanghebbende.  

2. Uit het verslag moet blijken dat de inhoud daarvan aan de leden van het toenmalige en 
het ten tijde van het onderzoek functionerende bestuur en, zo daarvan sprake is, van 
het toenmalige en ten tijde van het onderzoek functionerende toezichthoudend orgaan 
van de rechtspersoon in concept is voorgelegd, tot welke opmerkingen van die zijde dit 
heeft geleid en tot welke aanpassingen dit aanleiding heeft gegeven. Zoveel mogelijk 
wordt gemotiveerd waarom suggesties tot aanpassing niet zijn overgenomen, indien 
daarvan sprake is.  

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot alle personen die 
in het verslag worden genoemd als personen die hebben bijgedragen tot de daarin ge-
constateerde onjuiste gang van zaken of het daarin geconstateerde onjuiste beleid, met 
dien verstande dat aan hen alleen de op hen betrekking hebbende passages in concept 
behoeven te worden voorgelegd.  

4. Het is eenieder verboden om aan derden mededelingen te doen uit de inhoud van het 
concept verslag of delen daarvan die hem ter voldoening aan het bepaalde in het tweede 
of derde lid van dit artikel zijn voorgelegd, onverminderd ieders verplichtingen uit de wet.  

5. Het Hof kan bepalen dat het verslag geheel of gedeeltelijk ter inzage ligt voor door het 
Hof aan te wijzen personen of voor eenieder.  

6. De onderzoekers zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van hun optreden 
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of van het verslag van de uitkomst van het onderzoek, tenzij zij bij dat optreden, dan wel 
met betrekking tot de in het verslag neergelegde bevindingen, met kennelijk grove mis-
kenning van hetgeen een behoorlijke taakvervulling meebrengt hebben gehandeld.  

 
Artikel 280 
 
1. Ten spoedigste na de nederlegging van het verslag geeft de griffier van het Hof daarvan 

kennis aan de verzoekers tot enquête en de rechtspersoon.  
2. Indien het Hof dit beveelt, draagt de griffier zorg voor de bekendmaking van de neder-

legging en het in artikel 279, vijfde lid, bedoelde inzagerecht in de Landscourant van 
Aruba en door aankondiging in een in Aruba verschijnend nieuwsblad. De kosten hier-
van komen ten laste van de rechtspersoon.  

 
Artikel 281 
 
1. Na de nederlegging van het verslag stelt het Hof, op basis van een opgave van de on-

derzoekers, het bedrag vast dat aan de onderzoekers als kosten van het onderzoek 
moet worden betaald. Dit bedrag komt ten laste van de rechtspersoon.  

2. Indien uit het verslag blijkt dat het verzoek tot enquête niet op redelijke grond is gedaan 
is ten aanzien van dit bedrag artikel 274, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.  

3. Het hiervoor in het tweede lid bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van verhaal van 
deze en andere kosten of van verdere schade op een bestuurder, commissaris of andere 
derde, indien daartoe gronden zijn.  

 
Artikel 282 
 
1. Indien naar het oordeel van het Hof uit het verslag blijkt dat er sprake is geweest van 

wanbeleid, kan het Hof dat vaststellen op verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 
279, eerste lid.  

2. Het verzoek moet worden gedaan binnen twee maanden na nederlegging van het ver-
slag. Het Hof behandelt het verzoek met de meeste spoed.  

3. Indien het Hof vaststelt dat sprake is geweest van wanbeleid kan het een of meer van 
de in artikel 283 genoemde voorzieningen treffen, indien daarom is verzocht en het Hof 
deze op grond van de uitkomst van het onderzoek geboden acht.  

4. Indien daartoe naar het oordeel van het Hof aanleiding is, kan het Hof bevelen dat een 
nader onderzoek wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde onderwerpen of een be-
paalde nader aan te duiden periode. De uitspraak op het verzoek ingevolge het eerste 
lid wordt in dat geval aangehouden. De voorgaande artikelen van deze titel zijn zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

5. Het Hof kan zijn uitspraak ten aanzien van de gevraagde voorzieningen voor een door 
het Hof te bepalen termijn aanhouden, indien de rechtspersoon op zich neemt bepaalde 
maatregelen te treffen die een einde maken aan het geconstateerde wanbeleid of de 
gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan maken of beperken. 

 
Artikel 283 
 
De in artikel 282 bedoelde voorzieningen zijn:  
a. de in artikel 276, vierde lid, genoemde voorzieningen of, voor zover deze reeds op de 

voet van artikel 276 als voorlopige voorziening zijn getroffen en nog niet zijn vervallen, 
verlenging daarvan;  

b. vernietiging van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon;  
c. ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen;  
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d. ontbinding van de rechtspersoon;  
e. splitsing van de rechtspersoon overeenkomstig een bij het verzoek gevoegd, door of 

vanwege de verzoeker opgesteld voorstel in de zin van artikel 340 tweede lid. De arti-
kelen 335 tot en met 363 zijn voor het overige van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat de in de artikelen 345, 346, 351 en 354 aan de rechter toegedeelde 
taak wordt uitgeoefend door het Hof.  

 
Artikel 284 
 
1. Een voorziening als bedoeld in artikel 283, onderdeel a, kan te allen tijde op verzoek 

van een belanghebbende worden opgeheven, verlengd, gewijzigd of vervangen. Zij ver-
valt op het door het Hof bepaalde tijdstip en in elk geval nadat drie jaren zijn verstreken 
sedert de dag waarop zij is getroffen.  

2. Het Hof regelt zo nodig de gevolgen van de getroffen voorzieningen. Op deze regeling 
is het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. Van overeenkomstige 
toepassing is ook artikel 276, vijfde lid.  

3. Een door het Hof getroffen voorziening of regeling als bedoeld in het tweede lid kan door 
de rechtspersoon niet ongedaan worden gemaakt. Een besluit daartoe is nietig. 

 
Artikel 285 
 
De voorlopige tenuitvoerlegging van een beschikking als bedoeld in artikel 283, onderdelen 
d en e, kan niet worden bevolen.  
 
Artikel 286 
  
Tot het instellen van beroep in cassatie tegen een beschikking uit hoofde van deze titel is 
mede bevoegd de rechtspersoon, ongeacht of deze in de procedure is verschenen.  
 
Artikel 287 
 
De vernietiging van een beschikking waarbij een persoon met een onderzoek is belast dan 
wel is aangesteld als bestuurder, commissaris of beheerder van aandelen, heeft geen ge-
volgen voor de verschuldigdheid van de door het Hof aan die persoon toegekende of toe te 
kennen vergoeding, onderscheidenlijk beloning.  
 

Titel 9 Omzetting, fusie en splitsing 
 

Afdeling 1 Omzetting 
 
Artikel 300 
 
1. Een rechtspersoon kan zich met inachtneming van de volgende bepalingen omzetten in 

een andere rechtsvorm.  
2. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting en statutenwijziging, genomen met 

inachtneming van ten minste de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging. Gelden 
voor de wijziging van afzonderlijke bepalingen van de statuten nadere vereisten, dan 
wordt bij het besluit tot omzetting mede aan deze vereisten voldaan, tenzij die bepa-
lingen na de omzetting onverminderd zullen gelden. De omzetting komt tot stand bij 
notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat. Artikel 5 is van overeenkom-
stige toepassing.  


