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Vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, met uitzondering van titel 4 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

Van het door prof. Meijers opgestelde ontwerp met toe-
lichting is op de volgende punten afgeweken. 

Artikel 2.1.1. Voor de beantwoording van de vraag, of 
aan overheidslichamen rechtspersoonlijkheid toekomt, bezigt 
het eerste lid van het artikel van het ontwerp-Meijers als cri-
terium: het bezit van verordenende bevoegdheid. Theoretisch 
moge de verordenende bevoegdheid van een overheidslichaam 
niet de grond vormen voor het toekomen van rechtsper-
soonlijkheid aan het lichaam. Het criterium wordt in het 
wetsontwerp niettemin behouden uit overweging, dat in de 
praktijk voor het overgrote deel der overheidslichamen het 
bezit van verordenende bevoegdheid en het bezit van rechts-
persoonlijkheid elkaar dekken; om het anders te zeggen: de 
overheidslichamen, die verordenende bevoegdheid hebben, 
moeten als regel rechtspersoonlijkheid bezitten. Mocht in-
tussen in een bepaald geval een andere regeling gewenst zijn, 
dan kan daarvoor een nadere wettelijke voorziening worden 
getroffen. 

Lid 1 van het artikel kan tot misverstand over de be-
tekenis ervan aanleiding geven. Bij letterlijke lezing komt men 
tot de conclusie, dat „alle andere lichamen, die krachtens de 
Grondwet verordenende bevoegdheid hebben", geen andere 
zijn dan de in artikel 207 der Grondwet genoemde veen-
schappen en veenpolders. Die conclusie was blijkbaar die 
van de ontwerper (toelichting-Meijers op het artikel, laatste 
zin van de eerste alinea en tweede zin van de tweede alinea). 
Ondergetekende meent evenwel, dat ook de lichamen, ten 
aanzien waarvan de Grondwet in de artikelen 160 en 162 
aan de wetgever vergunt, hun verordenende bevoegdheid te 
schenken, rechtspersoonlijkheid moeten hebben, wanneer hun 
inderdaad verordenende bevoegdheid is toegekend. Van deze 
lichamen kan men, om misverstand te voorkomen, beter niet 
zeggen, dat ze krachtens de Grondwet verordenende be-
zitten; de wet moet hun deze bevoegdheid eerst nog geven en 
kan hun die bevoegdheid, wanneer zij dat wil, onthouden. 
Het wetsontwerp stelt daarom een andere redactie van lid 1 
van het onderwerpelijke artikel voor, welke buiten twijfel 
stelt, dat ook de in de artikelen 160 en 162 van de Grondwet 
bedoelde lichamen rechtspersoonlijkheid hebben, wanneer de 
wetgever aan die lichamen verordenende bevoegdheid heeft 
gegeven. Terwijl het ontwerp-Meijers spreekt van „lichamen, 
die krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid heb-
ben", noemt het wetsontwerp de veenschappen en de veen-
polders uitdrukkelijk en spreekt het verder van „lichamen, 
aan wie krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid 
is verleend". 

Het tweede lid van het artikel in het ontwerp-Meijers kent 
aan de lichamen en instellingen, die niet onder de werkings-
sfeer van lid 1 vallen, doch aan wie een deel van de overheids-
taak is opgedragen, rechtspersoonlijkheid toe, indien de wet of 
een algemene maatregel van bestuur die toekent. Er van uit-
gaande, dat in beginsel toekenning van rechtspersoonlijkheid 
op de wet moet berusten, is in het wetsontwerp aan het tweede 
lid een nieuwe redactie gegeven, waardoor aan de aldaar be-
doelde lichamen en instellingen slechts rechtspersoonlijkheid 
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zal toekomen, indien de rechtspersoonlijkheid bij of krachtens 
de wet is toegekend. 

Buiten de werkingssfeer van het onderwerpelijke artikel val-
len de zogenaamde overheidsstichtingen, waarvan sprake is in 
artikel 25 van het aanhangige wetsontwerp, houdende wette-
lijke regeling inzake stichtingen (zitting 1953—1954, stuk 
3463). In dit laatste artikel moet naar de mening van onder-
getekende alsnog uitdrukkelijk worden vermeld, dat de zo-
genaamde overheidsstichtingen rechtspersoonlijkheid hebben. 
Bij de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek zal 
moeten worden bezien, of het evenbedoelde artikel, waarbij 
voor overheidsstichtingen wordt bepaald, dat zij rechtspersoon 
zijn en dat zij niet aan de regelen voor de privaatrechtelijke 
stichting zijn onderworpen, uiteindelijk zijn plaats behoort te 
vinden in de vierde dan wel in de eerste titel van het tweede 
boek van het nieuwe wetboek. De toepasselijkheid van de ver-
schillende bepalingen van de eerste titel op de overheidsstich-
tingen zal in dat verband tevens moeten worden bezien. 

Artikel 2.1.3. De redactie van het artikel in het ontwerp-
Meijers zou de vraag kunnen doen opwerpen, of bij de over-
heidslichamen en de kerkgenootschappen, genoemd in de beide 
voorafgaande artikelen, ook een onderscheid tussen volledige 
en niet-volledige rechtspersoonlijkheid denkbaar zou zijn. Om 
deze vraag uit te sluiten en derhalve duidelijk te doen uit-
komen, dat overheidslichamen en kerkgenootschappen volle-
dige rechtspersoonlijkheid hebben, wordt in het wetsontwerp 
een nieuwe redactie aan artikel 2.1.3 gegeven. 

Artikel 2.1.5. Naar aanleiding van het door prof. Meijers 
in de tweede alinea van zijn toelichting bij dit artikel (p. 123) 
gegeven criterium voor het begrip „bestuurder", acht de 
ondergetekende het gewenst op te merken, dat de omstandig-
heid, dat bestuurders van publiekrechtelijke rechtspersonen ver-
antwoording schuldig zijn aan een ander orgaan, geen beletsel 
behoeft te zijn om hen bestuurders te noemen. Bestuurders 
zijn zij, omdat zij aan geen ander bestuursorgaan ondergeschikt 
zijn. 

Ook bij een privaatrechtelijke rechtspersoon dient men tus-
sen dit verantwoording schuldig zijn en de ondergeschiktheid 
te onderscheiden. Het komt herhaaldelijk voor dat enige leden 
van het bestuur met de dagelijkse leiding belast worden. Zij 
zijn dan wel verantwoording schuldig aan het bestuur, maar 
zijn niettemin bestuurders, omdat zij niet ondergeschikt zijn 
aan het bestuur. 

Artikel 2.1.6. Nauwkeurigheidshalve is in het eerste lid 
achter „bestuurder" ingevoegd: „van een rechtspersoon". 

Artikel 2.1.7. Nauwkeurigheidshalve is in het tweede lid 
het woord „haar" ingevoegd voor „andere organen". 

Artikel 2.1.8. Daar de in het eerste lid gegeven regel, mede 
blijkens het in het tweede lid bepaalde, alleen betrekking heeft 
op door de algemene vergadering genomen besluiten, zijn in 
het eerste lid de woorden „door die vergadering" ingevoegd 
tussen „of en „een besluit". 

Achter het woord „dwaling" in het tweede lid is een komma 
geplaatst. 

In de eerste zin van het derde lid zijn enkele redactionele 
veranderingen aangebracht. 

Artikel 2.1.10. In het derde lid is de minder juiste term 
„aangekondigd" — het gaat hier immers niet om de bekend-
making van een toekomstige gebeurtenis — vervangen door 
de elders gewoonlijk t.a.v. de publicatie van vonnissen gebe-
zigde term „bekend gemaakt". 

Artikel 2.1.11. In dit artikel zijn verscheidene wijzigingen 
aangebracht. 

I. In de eerste plaats zijn de woorden „bij een zodanig 
besluit" in de tweede zin van lid 2 vervangen door: „door een 
besluit van de rechtspersoon". De oorspronkelijke formulering 
toch bracht mee dat, indien niet terstond bij het ontbindings-
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besluit vereffenaars waren aangewezen, in ieder geval het be-
stuur van de rechtspersoon als vereffenaar moet optreden. Er 
is echter geen enkel bezwaar tegen dat, indien dit aanvankelijk 
nagelaten is, alsnog een of meer derden als vereffenaars wor-
den aangewezen. Uiteraard is echter tot dat tijdstip het bestuur 
met de vereffening belast. 

Een tweede voordeel van deze wijziging is dat de onder-
havige tweede zin door de verwijdering van het woord „zo-
danig" niet meer alleen betrekking heeft op het geval van 
ontbinding door een besluit van de rechtspersoon (over welk 
geval de eerste zin handelt), doch een ruimere strekking krijgt, 
nl. voor alle, niet elders bijzonderlijk geregelde, gevallen geldt. 
Het verschil tussen beide redacties in dit opzicht komt tot 
uiting in het geval van artikel 2.2.1.25 lid 1 sub a; in dit geval 
zijn elders in het ontwerp immers niet de vereffenaars aan-
gewezen, en door de ruimere formulering van de onderhavige 
tweede zin van artikel 2.1.11 lid 2 wordt thans bewerkstelligd 
dat ook voor dit geval de wet bepaalt wie als vereffenaar op-
treden, nl. het bestuur indien niet door een besluit of door de 
statuten andere vereffenaars zijn aangewezen. 

Zoals reeds gezegd, geldt deze regel uiteraard niet voor de 
gevallen waarin de wet een bijzondere bepaling geeft omtrent 
de vraag wie als vereffenaars optreden, nl. de gevallen dat de 
rechter de vereffenaar benoemt; daarop zal hieronder sub III 
en IV nader worden ingegaan. 

II. Een tweede verduidelijking is de invoeging van het 
woord „deze" voor „vereffenaars" aan het slot van de laatste 
zin van lid 2. De bepaling van deze laatste zin heeft immers 
kennelijk geen betrekking op door de rechter benoemde ver-
effenaars, voor wie het nieuwe vijfde lid juncto afdeling 4.5.3 
een volledige regeling geeft. 

III. In lid 2 is, als gezegd, de vereffening gelegd in handen 
van vereffenaars, die door de rechtspersoon daartoe zijn aan-
gewezen, en bij gebreke van een zodanige aanwijzing, van het 
bestuur. Deze vereffening wordt beheerst door de regels, die 
de statuten daarvoor stellen; ontbreekt een voorziening in de 
statuten dan vinden de bepalingen betreffende het bestuur, zo-
als deze gelden voor de duur van het bestaan van de rechts-
persoon, overeenkomstige toepassing. Aldus bepaalt de derde 
zin van lid 2. 

Intussen moet het mogelijk zijn de vereffening aan andere 
regels te onderwerpen, waarbij met name de regeling van af-
deling 4.5.3 betreffende de vereffening van de nalatenschap in 
aanmerking komt. Het kan immers zeer gewenst zijn, dat de 
schuldeisers, te wier behoeve de vereffening in de eerste plaats 
moet geschieden, de mogelijkheid hebben een wijze van ver-
effening uit te lokken, die met hun belangen meer rekening 
houdt, dan de vereffening, die alleen maar wordt beheerst 
door de regels van lid 2. Een dergelijke bescherming biedt 
de regeling betreffende de vereffening van nalatenschappen. 

Wel zal het dan gewenst zijn, dat de schuldeisers daartoe het 
initiatief nemen. Het zou te ver gaan elke vereffening van een 
ontbonden rechtspersoon, waaronder uiteraard ook is te be-
grijpen de niet-volledige rechtspersoonlijkheid bezittende ver-
eniging van artikel 2.2.1.7, aan deze bepalingen vart afdeling 
4.5.3 te onderwerpen. Daaraan zal in de meeste gevallen geen 
behoefte bestaan. Integendeel, bij talloze vereffeningen zou een 
dergelijke regeling als een nodeloze last worden gevoeld. 

De ondergetekende heeft dan ook gemeend de bepalingen 
betreffende de vereffening van nalatenschappen alleen dan van 
toepassing te moeten verklaren, wanneer op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een of meer belang-
hebbenden door de rechtbank vereffenaars worden benoemd. 
De gronden voor deze vordering of dit verzoek zijn in het 
nieuwe derde lid met opzet ruim geformuleerd. Als de schuld-
eisers voldoende belang hebben bij een gerechtelijke vereffe-
ning, moet op eenvoudige wijze een dergelijke vereffening 
kunnen worden bereikt. Dit belang is er zeker, wanneer het 
aannemelijk is, dat de schulden de baten overtreffen. Maar 
ook als het bestuur of de door de rechtspersoon aangewezen 
vereffenaars hun taak niet naar behoren verrichten en daar-
door de belangen van schuldeisers schaden, moet een vereffe-
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ning met meer waarborgen mogelijk zijn. Opgemerkt zij dat 
vereffenaars op verschillende manieren in hun vereffenings-
taak kunnen te kort schieten. Het kan zijn dat zij helemaal 
niets doen en de ontbonden rechtspersoon onbeheerd laten 
(men vergelijke artikel 4.5.3.4 sub a). Ook is mogelijk, dat zij 
wel vereffeningshandelingen verrichten, maar op onjuiste wijze, 
terwijl zich ook de situatie kan voordoen, die artikel 4.5.3.4 
sub b voorziet: zij gaan reeds verdelen, voordat de schuld-
eisers zijn voldaan of zij vermengen de goederen van de ont-
bonden rechtspersoon met eigen vermogen. In al die en nog 
andere gevallen kan er reden zijn de benoeming van vereffe-
naars door de rechter uit te lokken. 

IV. Er zijn ook gevallen, waarin terstond door de rechter 
benoemde vereffenaars optreden. In lid 3 van het oorspron-
kelijke artikel 2.1.11 is bepaald, dat de rechtbank, die een 
rechtspersoon op grond van artikel 2.1.10 ontbindt, bij deze 
uitspraak tevens vereffenaars benoemt. Een tweede geval wordt 
gevonden in artikel 2.2.1.25 lid 1 sub e j° lid 3: wordt een 
vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, 
dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering 
van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars 
benoemd. Ten slotte zij volledigheidshalve gewezen op de ont-
binding door insolventie na faillietverklaring. Voor dat geval 
is de vereffening in de Faillissementswet afzonderlijk geregeld. 
De desbetreffende verwijzing kan uiteraard gehandhaafd blij-
ven; zie het nieuwe zesde lid. 

In de beide eerstgenoemde gevallen is er, evenzeer als in het 
hierboven sub III (het nieuwe derde lid) behandelde geval, 
alle aanleiding de bepalingen van afdeling 4.5.3 toepasselijk te 
verklaren. Het gaat hier immers om abnormale wijzen van 
ontbinding en bijna steeds hebben schuldeisers in deze gevallen 
groot belang bij een uitvoerig gereglementeerde vereffening. 

Het is dus zo dat de vereffening als bedoeld in titel 4.5.3 is 
gekoppeld aan de benoeming van vereffenaars door de rcch-
ter. Dit systeem is neergelegd in het nieuwe vijfde lid. 

Tengevolge van deze verwijzing kan de tweede zin van het 
oorspronkelijke lid 3 vervallen. Dat een door de rechter be-
noemde vereffenaar op dezelfde wijze als een bewindvoerder 
van zijn opdracht kan worden ontheven of ontzet en door een 
ander vervangen, is immers reeds in artikel 4.5.3.5 lid 3 
bepaald. 

V. Het komt gewenst voor de bestemming van een batig 
slot, dat na vereffening van een ontbonden rechtspersoon mocht 
overblijven, in het wetsontwerp (artikel 2.1.11 lid 7) iets an-
ders te regelen dan in het ontwerp-Meijers (zelfde artikel, lid 
6) is geschied. Als hoofdregel blijve gelden, dat een batig slot 
moet worden bestemd zoals de statuten aangeven. Deze regel 
wordt, anders dan in het ontwerp-Meijers, voorop gesteld. 
Voorts wordt, voor het geval de statuten van een stichting 
zwijgen over de bestemming van een na vereffening over-
blijvend batig slot, de regel van het ontwerp-Meijers gehand-
haafd, dat het batig slot aan de Staat vervalt, doch is daaraan 
toegevoegd, dat de Staat het batig saldo zo veel mogelijk over-
eenkomstig het doel van de stichting moet besteden. Voor een 
batig slot, dat na vereffening van een ontbonden vereniging, 
naamloze vennootschap of andere vennootschap overblijft, is, 
voor het geval de statuten zwijgen, de regel van het ontwerp-
Meijers gehandhaafd, dat het batig slot vervalt aan de leden, 
onderscheidenlijk aan de aandeelhouders of de vennoten. 

VI. Tenslotte zij gewezen op het nieuwe laatste lid. Deze 
bepaling is ontleend aan artikel 2.3.6.9 van het ontwerp-
Meijers. Er is immers geen reden de mogelijkheid om de ver-
effening te heropenen, te beperken tot de ontbonden naamloze 
vennootschap. Mitsdien is artikel 2.3.6.9 geschrapt en overge-
bracht naar het onderhavige artikel, uiteraard met aanpassing 
aan de andere leden. 

Artikel 2.1.12. In dit artikel zijn verscheidene wijzigingen 
aangebracht, die hieronder puntsgewijze worden toegelicht. 

a. Tussen de oorspronkelijke tweede en derde zin van het 
eerste lid is een zin ingelast, die enige bepalingen geeft 

omtrent hetgeen het besluit tot fusie moet inhouden, nl. 
de wijze waarop de fusie zal worden uitgevoerd, alsmede 
de statuten van de nieuwe rechtspersoon of de wijziging 
in de statuten van de in stand gehouden rechtspersoon. 

b. Uiteraard kan de vraag, of is voldaan aan de vereisten, 
die de wet voor de verklaring van geen bezwaar aan 
verenigingen en naamloze vennootschappen in het alge-
meen stelt, ook ter toetse komen bij de verlening van de 
in dit artikel bedoelde verklaring van geen bezwaar. 
Volledigheidshalve is dit nog tot uitdrukking gebracht in 
de laatste zin van het eerste lid. 

c. In het derde lid is in de tweede regel voor het woord 
„akte" ingevoegd „notariële". Een fusie bestaat uit een 
zo gewichtig complex van handelingen, dat een onder-
handse akte niet voldoende mag worden geacht. Boven-
dien is ook reeds voor de oprichting van verscheidene 
der voor een fusie vatbare soorten van rechtspersonen, 
te weten naamloze vennootschappen, coöperatieve ver-
enigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen, een 
notariële akte voorgeschreven. 

d. Toegevoegd is een vierde lid. In de eerste plaats wordt 
hierin, ter vermijding van rechtsonzekerheid, een bepa-
ling gegeven omtrent het tijdstip waarop een fusie wordt 
geacht te zijn tot stand gekomen. Voorts kwam het ge-
wenst voor hierin uitdrukkelijk het rechtsgevolg te ver-
melden, dat het slot van de derde alinea van de door 
prof. Meijers opgestelde toelichting op het onderhavige 
artikel reeds noemt, nl. dat de fusie een overgang onder 
algemene titel van de rechten en verplichtingen van de 
ontbonden rechtspersoon len gevolge heeft. 

Artikel 2.2.1.2. Het komt juist voor de aanwijzing van de 
verenigingen, die verboden zijn, niet uit de Wet van 22 April 
1855 (Stb. nr 32) tot regeling en beperking van de uitoefening 
van het recht van vereniging en vergadering over te brengen 
naar het Burgerlijk Wetboek. De wet van 1855 is in het 
bijzonder aangewezen om de gevallen aan te geven, wanneer 
een vereniging verboden is. Het eerste lid van artikel 2.2.1.2 
van het ontwerp-Meijers is derhalve niet overgenomen in het 
wetsontwerp. 

Het tweede lid van dat artikel in het ontwerp-Meijers regelt 
het burgerrechtelijk gevolg van verboden verenigingen. De 
regeling van dit gevolg behoort in het Burgerlijk Wetboek 
thuis. Derhalve is het tweede lid in het wetsontwerp overge-
nomen, zodat het artikel enkel uit dit lid bestaat. 

Artikel 2.2.1.3. In lid 4 is een komma ingevoegd achter 
„verboden is" en achter „voorgeschreven". 

Artikel 2.2.1.6. Abusievelijk is het eerste lid van dit artikel 
in het ontwerp van prof. Meijers niet genummerd. Dit verzuim 
wordt thans hersteld. Tevens worden de woorden „Landelijke 
of regionale verenigingen" vervangen door: „Landelijke en 
regionale verenigingen". 

Artikel 2.2.1.11. Artikel 2.2.1.11 lid 3, volgens artikel 
2.2.1.26 in het ontwerp-Meijers een bepaling van dwingend 
recht, is tot regelend recht gemaakt, aangezien deze regel niet 
voor alle verenigingen past. 

Artikel 2.2.1.12. Evenals in lid 3 van het vorige artikel is 
in lid 1 van het onderhavige artikel ingevoegd „tenzij de sta-
tuten anders bepalen". Voorts is aan het slot van dit lid „een 
boekjaar" vervangen door „dat boekjaar". 

Artikel 2.2.1.22. In artikel 2.2.1.22 zijn de aan artikel 51a 
W. v. K. ontleende oorspronkelijke leden 5 en 6 duidelijk-
heidshalve tot één lid samengetrokken. 

Artikel 2.2.2.9. In dit artikel zijn enige wijzigingen aange-
bracht, waarvan de belangrijkste is dat in een nieuw punt b 
het aan onderlinge waarborgmaatschappijen verboden is als 
herverzekeraar een overeenkomst van herverzekering aan te 
gaan, anders dan op basis van wederkerigheid. 
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In het ontwerp van prof. Meijers werd het aangaan van een 
herverzekeringsovereenkomst, waarbij de onderlinge maat-
schappij slechts als verzekeraar en niet ook als verzekerde op-
treedt, reeds enigermate tegengegaan door de toenmalige be-
paling van punt b, waaruit volgde, dat voor zulke herverzeke-
ringsovereenkomsten geen uitzondering werd gemaakt op het 
beginsel dat de verzekeringnemer als lid tot de onderlinge 
moet worden toegelaten. 

De reden, waarom zulke herverzekeringen ongewenst worden 
geacht is, zoals reeds in de toelichting van prof. Meijers op het 
artikel 2.2.2.9 is uiteengezet, dat aldus op al te gemakkelijke 
wijze het beginsel zou kunnen worden ontdoken dat een onder-
linge maatschappij alleen haar leden verzekert. Dit beginsel is 
in het door prof. Meijers opgestelde ontwerp opgenomen, en 
gehandhaafd in het hierbij aangeboden ontwerp, omdat het 
bestuur de onderling verzekerden niet met andere risico's of 
op andere wijze gedragen risico's moet kunnen belasten dan 
die, welke door de onderling overeengekomen voorwaarden 
zijn toegelaten. De eerder genoemde ontduiking zou eenvoudig 
kunnen geschieden door de gehele portefeuille van een tussen-
geschoven maatschappij, die verzekeringsovereenkomsten op 
niet-onderlinge basis heeft gesloten, in herverzekering over te 
nemen. Juist bij deze niet-wederkerige herverzekeringen, ge-
sloten ter ontduiking van de wet, is bovendien het gevaar groot, 
dat zij van uiterst speculatieve aard zijn, waardoor het door de 
leden bijeengebrachte vermogen zou verloren gaan voor een 
gans ander doel dan waarvoor het is bijeengebracht. 

Daar echter genoemde onoirbare oogmerken niet kunnen 
worden geacht geheel te zijn uitgesloten door het vereiste dat 
de herverzekerde maatschappij als lid tot de onderlinge wordt 
toegelaten — o.m. omdat de invloed van de bij de herverze-
kerde maatschappij verzekerden op de gang van zaken in de 
onderlinge maatschappij aldus nog uitermate gering kan zijn —• 
heeft de ondergetekende gemeend nog een stap verder te moe-
ten gaan door niet-wederkerige herverzekeringsovereenkomsten, 
waarbij de onderlinge maatschappij als verzekeraar optreedt, 
geheel te verbieden. Door het vereiste van wederkerigheid 
wordt het tussenschuiven van een maatschappij, wier porte-
feuille in herverzekering wordt overgenomen, afdoende tegen-
gegaan. 

Te allen overvloede zij hierbij nog opgemerkt, dat volgens 
de voorgestelde bepaling de onderlinge waarborgmaatschappijen 
in geen enkel opzicht worden belemmerd in het aangaan van 
herverzekeringsovereenkomsten: 

1°. waarbij de onderlinge maatschappij slechts als verzeke-
ringnemer, een andere maatschappij slechts als verzeke-
raar optreedt; of 

2°. waarbij een onderlinge en een andere — onderlinge of 
niet-onderlinge — maatschappij wederkerig als verzeke-
ringnemer en als verzekeraar optreden. 

Terwijl de onder 1°. vermelde vrijheid van handelen reeds 
in het ontwerp van prof. Meijers was besloten — zoals is ver-
meld in de eerste volle alinea van p. 147 van zijn Toelichting 
—, betekent hetgeen onder 2°. is vermeld ten dele een tweede 
wijziging in het ontwerp van prof. Meijers. Dit laatste toch 
maakte op het vereiste, dat de verzekeringnemer als lid tot de 
onderlinge maatschappij moet worden toegelaten, slechts een 
uitzondering voor het geval dat twee onderlinge maatschappijen 

i elkaar wederkerig herverzekeren. Nu het gevaar, dat het begin-
I sel wordt ontdoken door het tussenschuiven van een andere 

maatschappij, op een andere wijze voldoende is tegengegaan, 
is de ondergetekende van oordeel, dat een uitzondering op het 
beginsel evenzeer kan worden gemaakt voor een wederkerige 
herverzekering tussen een onderlinge en een niet-onderlinge 
maatschappij. 

Om deze reden is de tweede zin van punt c in het hierbij 
aangeboden ontwerp enigszins ruimer geformuleerd dan de 
tweede zin van punt b in het ontwerp van prof. Meijers. Hier-
door wordt vermeden, dat een onderlinge maatschappij te zeer 
wordt belemmerd in de in het assurantiebedrijf ter verdeling 
Van risico's noodzakelijke samenwerking door middel van 
wederkerige herverzekering in die takken van verzekering, 
waarin toevallig weinig of geen andere onderlinge maatschap-
pijen werkzaam zijn. 

Voor het overige komt de eerste zin van het nieuwe punt c 
overeen met de eerste zin van het vroegere punt b, en heeft de 
splitsing van het oude punt b in de nieuwe punten b en c ten 
gevolge gehad dat het oude punt c thans punt d is geworden. 

In verband met dit laatste zij er nog op gewezen, dat in de 
vierde regel van p. 137 en in de zevende regel van de tweede 
volle alinea van p. 147 van de door prof. Meijers opgestelde 
Toelichting „sub c", onderscheidenlijk „onder c", thans moet 
worden gelezen als „onder d". 

Artikel 2.3.3.7. In artikel 2.3.3.7 lid 2 is een zin ingevoegd, 
aangezien het gewenst is dat de wet zelf het bedrag fixeert tot 
hetwelk eigen aandelen kunnen worden ingekocht. In overeen-
stemming met de geldende administratieve praktijk wordt dit 
bedrag gesteld op vijftig procent van het geplaatste kapitaal. 

Artikel 2.3.4.12. Aan artikel 2.3.4.12 is een zevende lid 
toegevoegd. De naamloze vennootschap kan als houdster van 
haar eigen aandelen hiervoor geen stemrecht uitoefenen. Men 
vergelijke Van der Heijden—Van der Grinten, Handboek N.V., 
no. 315.1. 

Hieruit vloeit voort, dat ingekochte eigen aandelen ook niet 
meegeteld worden bij de berekening van een vereist quorum 
van het geplaatste kapitaal. 

Artikel 2.3.4.22. Artikel 2.3.4.22 van het door prof. Meij-
ers opgestelde ontwerp is als overbodig geschrapt, aangezien de 
notulen ook zonder die bepaling al vrije bewijskracht zouden 
hebben. Zie aldus ook Van der Heijden—Van der Grinten, 
Handboek N.V., no. 222. De schrapping van dit artikel is 
bovendien in overeenstemming met het systeem van het ont-
werp dat regelen van bewijskracht in beginsel niet in het ont-
werp worden geplaatst. Men vergelijke de eerste volle alinea 
van p. 12 van de Algemene Inleiding van de Toelichting van 
prof. Meijers. 

Artikel 2.3.6.9. Zoals reeds is uiteengezet bij artikel 2.1.11 
behoort artikel 2.3.6.9 te vervallen. 

Artikel 2.3.6.10. Door de schrapping van artikel 2.3.6.9 
moest het cijfer 9 worden vervangen door: 8. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 


