
ZITTING 1956—1957 — 3 7 6 9 

Vaststelling van Hoek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wet-
boek, met uitzondering van titel 4 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 4 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de 
zitting 1954—1955) 

De vaste Commissie voor Justitie, in welker handen dit 
wetsontwerp is gesteld, heeft de eer hieromtrent het volgende 
te rapporteren. 

Algemeen 
1. De commissie kan zich verenigen met de algemene op-

zet van het ontworpen tweede Boek, voor zover hierin het 
streven gestalte verkrijgt de regels betreffende de rechtsper-
sonen in een overzichtelijk geheel samen te brengen. Daarbij 
behoort naar haar mening als doel te worden gesteld, dat ook 
de stof, die thans voor een niet gering gedeelte over een aantal 
bijzondere wetten is verspreid, zoveel mogelijk in de regeling 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen; dit is 
immers geheel in overeenstemming met de codificatiegedachte. 
Zulks behoeft niet uit te sluiten, dat op grond van praktische 
overwegingen buiten het tweede Boek, doch, als het even 
gaat, wel in het nieuwe wetboek, een bepaalde rechtspersoon 
geregeld wordt in het kader van een materie, waarbij deze in 
het bijzonder is betrokken. Zo zal men de vereniging met 
rechtspersoonlijkheid van artikel 638g, lid 2, 1° B.W., ook 
voortaan in het verband van het zakenrecht willen regelen. 
De commissie is van oordeel, dat men deze figuur in begin-
scl moet laten beheersen door de regeling, voor de vereni-
ging in het tweede Boek gegeven. Afwijkende bepalingen, die 
speciaal voor dit type verenigingen gewenst zijn, kan men dan 
geven ter plaatse, waar deze verenigingsvorm meer in het bij-
zonder geregeld wordt. Door het betoog van prof. Van der 
Grinten (Preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen 
1956, verder in dit verslag verkort aan te duiden als: Preadvies 
Broederschap 1956), die oppert deze vereniging los te maken 
van het algemene verenigingsrecht, is de commissie niet over-
tuigd. 

De commissie kan meegaan met de gedachte van prof. Van 
der Grinten (geuit in hetzelfde preadvies), dat een handhaven 
van de figuur van het pensioenfonds volgens de Pensioen- en 
Spaarfondsenwet een nodeloze complicatie is van ons rechts-
stelscl. De pensioenfondsen kunnen èf onder de rubriek van de 
vereniging, of onder die van de stichting worden gerangschikt. 
Er is geen bezwaar tegen daarnaast in de Pensioen- en Spaar-
fondsenwet enige speciale vereisten te stellen voor deze rechts-
personen. Hetzelfde geldt voor de instellingen van weldadig-
heid krachtens de Armenwet 1912, die evenzeer onder de rege-
ling van vereniging of stichting kunnen worden gebracht. 

In hetzelfde verband heeft prof. Van der Grinten opge-
merkt, dat zijns inziens de bepalingen omtrent vereniging in 
het algemeen niet behoren te gelden voor alle elders in de wet-
geving geregelde verenigingen (vgl. ook preadvies Broeder-
schap 1956, blz. 21). In deze gedachtengang zou wel sprake 
kunnen zijn van analogische toepassing van de algemene ver-
enigingsvoorschriften op dergelijke elders geregelde bijzondere 
verenigingen. De commissie is van oordeel, dat, voor zover 
het onvermijdelijk mocht zijn bijzondere rechtspersonen elders 
in de wetgeving te regelen, dan toch zeker de algemene rege-
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len betreffende rechtspersonen rechtstreeks toepasselijk be-
horen te zijn, behoudens dat men met het oog op de bijzon-
dere omstandigheden, bij voorbeeld in verband met de eigen 
aard van de rechtspersoon in kwestie, zal dienen te verfijnen 
(men zie ook Brcgstein, W.P.N.R. 4448, blz. 255). 

2. De commissie heeft nog aandacht geschonken aan de 
gedachten (in W.P.N.R. nrs. 4448/9) ontwikkeld door prof. 
Bregstcin, die de rechtspersoon zou willen regelen in een 
afzonderlijk bock na de bijzondere overeenkomsten; hij be-
toogt, dat de rechtspersoon met het familierecht weinig ver-
band heeft en dat deze het best regeling vindt, nadat omtrent 
de rechtshandeling en het gehele verbintenissenrecht klaarheid 
verkregen is. Deze auteur acht het een overspanning van het 
rechtspersoonsbegrip, het overeenkomstkarakter van de op-
richting weg te denken en hij vervolgt: ,,De rechtspraak van 
de Hoge Raad op het onverbindend zijn van besluiten van 
organen der rechtspersonen, grotendeels berustend op de toe-
passing van artikel 1374, lid 3, B.W., kan dan met ongewij-
zigd fundament verder worden ontwikkeld. Ik ben van oor-
deel, dat men het privaatrecht zoveel mogelijk met het be-
staandc beerippensysteem moet trachten te blijven beheersen" 
(t.a.p., blz. 254/5) . 

De commissie is van mening, dat in dit stadium aan de 
volgorde van behandeling van de stof, zoals deze over de ver-
schillende boeken is verdeeld, zo min mogelijk moet worden ge-
tornd. Het bezwaar, dat de ontwerpen voor alle boeken nog 
niet zijn ingediend en dat dus het onderhavig ontwerp thans 
niet kan worden beschouwd in verband met belangrijke gedeel-
ten van de nieuwe codificatie, is ongetwijfeld reëel. Wanneer 
men dit bezwaar echter liet gelden, zou er van een behandeling 
van de ontwerpen voor geruime tijd geen sprake kunnen zijn, 
gezien de nu eenmaal bestaande samenhang tussen de delen van 
het gehele werk. De commissie meent, dat zodoende de tot-
standkoming daarvan in ernstig gevaar zou worden gebracht, 
een risico dat zij niet voor haar rekening wenst te nemen. Wat 
betreft de vrees, dat de continuïteit in de rechtspraak schade 
zou kunnen lijden, door de regeling van de rechtspersoon los te 
zien van het contractenrecht, is de commissie van oordeel, 
dat naars inziens de wijziging, die het ontwerp op dit punt 
brengt, niet ingrijpend mag worden genoemd. Zij wijst bij-
voorbeeld op artikel 2.1.8, lid 2, waar de goede trouw als 
toets voor de geldigheid van besluiten uitdrukkelijk wordt ge-
noemd. Al zal dan waarschijnlijk „het nieuwe artikel 1374, lid 
3" niet toepasselijk zijn op de verhoudingen binnen de rechts-
persoon, aan de ontwikkeling van de rechtspraak behoeft dat 
geen wending te geven. Men bedenke, dat de term „goede 
trouw" slechts een aanduiding is voor „ongeschreven recht"; 
het ongeschreven recht dient zich op elk gebied aan, ook daar, 
waar de wet er niet uitdrukkelijk naar mocht verwijzen (vgl. 
hierna dit verslag ad artikel 2.2.1.1 en de algemene beschou-
wingen bij Titel 3, onder 5) . 

3. Een aparte kwestie vormt nog de juiste plaats voor een 
regeling van de vennootschap onder de firma. Hier kan de 
commissie akkoord gaan met behandeling bij de bijzondere 
overeenkomsten; de argumentatie, dat bij de vennootschap 
onder de firma de verhoudingen tussen de vennoten van 
contractuele aard zijn en de rechtspersoonlijkheid daar slechts 
een toevoegsel is, terwijl bij de N.V. contractuele verhou-
dingen tussen de vennoten ontbreken en het contract op zijn 
hoogst de vorm is, waarin deze rechtspersoon ontstaat, acht 
de commissie voldoende voor een voortaan gescheiden rege-
len van de beide figuren. Het behandelen achter elkander van 
beide vormen van vennootschap in ons Wetboek van Koop-
handel is naar haar oordeel eerder een gevolg van historische 
oorzaken dan ingegeven door legislatieve wenselijkheid. De 
commissie ontveinst zich niet, dat over de plaatsing van de 
regeling der vennootschap onder de firma verschillend kan 
worden gedacht en dat er enige voorstanders zijn van een 
regeling in het tweede Boek. (De Gaay Fortman, N.V. ok-
tober 1954, blz. 102; IJ. Scholten, Preadvies Broederschap 
1956, blz. 92/93; in de lijn van het ontwerp denkt Hijmans 
van den Bergh, N.V. oktober 1954, blz. 110.) De commissie 

gevoelt evenwel meer voor de keus, welke in het ontwerp is 
gedaan ter oplossing van deze wel allerminst dogmatische, 
doch bij uitstek praktische kwestie. Enige leden vroegen zich 
in dit verband af, of ook de commanditaire vennootschap, 
althans die met meer dan één commanditaire vennoot, voor het 
nieuwe wetboek als rechtspersoon is gedacht. Ter verkrijging 
van een volledig beeld zouden deze leden gaarne meer gedetail-
leerd vernemen, welke de plannen zijn voor de regeling van het 
vennootschapsrecht — afgezien van de N.V. —, met name uit 
een oogpunt van rechtspersoonlijkheid. Zij dachten daarbij ook 
aan de verouderde figuur van de rederij. Deze leden meenden, 
dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten der ven-
nootschap onder de firma en de beherende vennoten in de 
commanditaire vennootschap zal moeten worden gehandhaafd. 

4. De commissie stemt ermede in, dat in het ontwerp geen 
poging wordt gedaan een definitie van de rechtspersoon te 
geven. Het betreft hier een omstreden materie, zodat het 
geven van een definitie, die een ieder bevrediging kan geven, 
niet mogelijk is; het gevolg zou zijn, dat men tot een vol-
komen „lege" clausule zou komen, die voor de praktische 
hantering evenwel geen enkele waarde heeft. Daar komt nog 
bij, dat de wetgever zich van het geven van definities zoveel 
mogelijk moet onthouden (men zie Hijmans van den Bergh, 
N.V. oktober 1954, blz. 106). 

5. In de opzet van het ontwerp ligt opgesloten, dat daarin 
ook voorschriften worden gegeven voor publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Overigens is het aantal der bepalingen, die 
niet meer in het bijzonder zien op verenigingen, vennootschap-
pen en stichtingen, betrekkelijk gering. Bepalingen, waarmede 
publiekrechtelijke rechtspersonen te maken krijgen, zijn slechts 
de artikelen 1, 4, 5 en 6 van de eerste Titel, terwijl de toe-
passelijkheid van de artikelen 7 en 11 van deze Titel op zulke 
rechtspersonen op zijn minst genomen twijfelachtig is, Men zal 
naar het oordeel van de commissie de toepassing van de ge-
noemde bepalingen op dit terrein overigens slechts mogen aan-
vaarden met de beperkingen, die voortvloeien uit de bijzondere 
aard van de publiekrechtelijke rechtspersonen. Zo bezien, is de 
commissie niet gekant tegen de regeling van het ontwerp op 
dit punt; ook naar het bestaande recht is het trouwens zo, dat 
publiekrechtelijke lichamen in belangrijke mate aan de regelen 
van het privaatrechtelijke rechtsverkeer onderworpen zijn. 

6. Ook met betrekking tot de privaatrechtelijke rechts-
personen beoogt het ontwerp iets nieuws te brengen. Blijkbaar 
heeft de ontwerper het oogmerk gehad, enige orde te scheppen 
in ons historisch geworden samenstel van samenwerkingsvor-
men, waaraan minder een doordachte systematiek als wel een 
rijk geschakeerd maatschappelijk leven valt af te lezen. 

Ongetwijfeld is het maken van een geheel nieuw wetboek 
een geschikte gelegenheid voor een zekere herordening van 
deze materie. Het gevaar doemt evenwel op, dat men de be-
wegingsvrijheid van de organisatie-behoevende mens te veel 
beperkt, vooral wanneer men een kanalisering nastreeft van 
bepaalde menselijke activiteiten in bepaalde samenwerkings-
vormen. Dit streven valt in de toelichting van prof. Meijers 
duidelijk te lezen (blz. 131/2), waar hij het als het ware een 
paskwil acht, als zou worden toegestaan, dat men een activi-
teit, waarvoor normaal gesproken de vorm van de vereniging 
aangewezen is, nagenoeg op dezelfde wijze onder dak kan bren-
gen in een stichting en daarbij een gewenst geacht preventief 
overheidstoezicht op verenigingen met succes tracht te ontgaan. 

Een deel van de commissie, hoewel niet blind voor de be-
zwaren, aan de ordening van de privaatrechtelijke rechtsper-
sonen in het ontwerp verbonden, wilde zich bij de gekozen 
opzet neerleggen. De hier bedoelde leden waren beducht, dat 
een omwerking van de stof, die door het tot gelding brengen 
van fundamentele bedenkingen noodzakelijk zou worden, on-
toelaatbare vertraging zou teweegbrengen in de afhandeling 
van het wetboek. Dit bezwaar lieten zij zwaarder wegen dan 
mogelijke „knelpunten", die men beter in het kader van de ge-
kozen opzet kan trachten op te heffen of minder klemmend 
doen zijn. 
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Een ander deel van de commissie was evenwel van oordcel, 

dat de zaak zo niet juist wordt gesteld. De wetgever heeft alles 
te doen om te vermijden, dat aan een natuurlijke ontwikkeling 
van het organisatiestreven een rem wordt aangelegd. Op dit 
terrein heeft de wetgever vooral tot taak te volgen wat zich 
in de maatschappij ontwikkelt, en niet een vast kader op te 
leggen, waarmede de organisatie-behoevende mens „het verder 
maar moet doen". De hierbedoelde leden vreesden, dat als 
gevolg van de opzet van het ontwerp een zekere verstarring 
niet zal kunnen uhblijven. Principieel verkeerd achtten zij het, 
dat een publiekrechtelijk gezichtspunt als dat van het preven-
tief toezicht op verenigingen eenvoudig bepalend wordt geacht 
voor de wijze, waarop de privaatrechtelijke verenigingsvorm 
moet worden geregeld. Daar het preventief toezicht hieronder 
nog apart aan de orde komt, wilden deze leden er in dit ver-
band slechts op wijzen, dat men als gevolg van bedoelde pu-
bliekrechtelijke overwegingen volgens het ontwerp ook voortaan 
een niet-volwaardige vereniging zou kennen, hetgeen zij in 
strijd achtten met de belangen, zowel van degenen, die in het 
kader van zulk een onvolwaardige figuur zouden moeten wer-
ken, als van derden, voor wie het bestaan daarvan een bron 
van onzekerheid schept. 

7. De leden, in het voorafgaande (onder punt 6) het laatst 
aan het woord, gevoelden zich niet het minst bezwaard door de 
gedachte aan een „gesloten systeem" van rechtspersonen, 
welke zij meenden af te lezen uit de eerste drie artikelen van 
Titel 1. Hen had in het bijzonder getroffen een opmerking 
in de Memorie van Toelichting (blz. 1 onderaan), dat in het 
ontwerp ervan wordt uitgegaan, dat in beginsel toekenning van 
rechtspersoonlijkheid op de wet moet berusten. Zij vroegen 
zich af, of onder de woorden „in beginsel" dient te worden 
verstaan: „bij voorkeur" dan wel: „principieel". Deze leden 
zouden vrede kunnen hebben met de betreffende uitspraak in 
de Memorie van Toelichting, indien de bedoeling voorzit tot 
uitdrukking te brengen, dat het in het belang van de rechts-
zekerheid is, indien de rechtspersoonlijkheid zoveel mogelijk 
steunt op wettelijke bepalingen. De hier bedoelde leden waren 
tegen de genoemde uitspraak echter gekant, indien gemeend 
wordt, dat onze wet voortaan een gesloten systeem van rechts-
personcn zou kennen zodanig, dat een nieuw type zich niet 
meer in de buitenwettelijke rechtssfeer zou kunnen vormen. 
Beziet men nu artikel 2.1.1 lid 2 voor de publiekrechtelijke 
rechtspersonen en artikel 2.1.3 lid 2 voor de verenigingen en 
vennootschappen, dan drijft het gekozen wettelijk systeem voor 
de rechtstoepassing gevaarlijk naar het aanvaarden van de 
fictieleer (vgl. de Gaay Fortman, N.V. okt. 1954, blz. 103/4). 
Natuurlijk, aldus de leden hier aan het woord, is juist de naar 
aanleiding van de genoemde bepalingen geuite mening, dat de 
werkelijkheid toch altijd sterker is dan de wet, zodat buiten-
wettelijke figuren, zij het wellicht moeizaam, zich toch wel 
zullen ontwikkelen (vgl. IJ. Scholten, Preadv. Broederschap, 
blz. 86/7, Bregstein, W.P.N.R. 4448, blz. 255), doch het is 
dan reëler, dat de wetgever zich zijn beperkte macht op dit 
punt van meetaf bewust is: deze leden zouden er dan ook de 
voorkeur aan geven, dat generlei beperking wordt opgelegd 
aan de vorming van nieuwe rechtspersonen; de artikelen 1, 2 
en 3 van Titel 1 zouden huns inziens moeten vervallen. Zij 
wezen erop, dat in de literatuur is gepleit voor de mogelijkheid 
iure constituto rechtspersonen in het leven te roepen bij Ko-
ninklijk Besluit (Scholten-Bregstein, blz. 132). Het ontwerp 
brengt ons op dit stuk dus een beperking van de vrije rechts-
vorming en dat terwijl de ontwerper zelf een aanhanger was 
van de leer van de juridische realiteit. Wellicht is te verdedigen, 
dat het door hem ontworpen artikel 2.1.3 meer ruimte laat voor 
rechtsvorming buiten de wet dan artikel 2.1.3 lid 2 van het Re-
geringsontwerp. De hier bedoelde leden vroegen zich af, welke 
beweegredenen tot het in het ontwerp gekozen systeem nebben 
geleid. 

De leden, die het deel der commissie uitmaken in het voor-
afgaande punt 6 het eerst aan het woord, wilden niet aan de 
opzet van het ontwerp op dit punt zien getornd. Zij vonden de 
artikelen 1—3 van Titel 1 — detailkritiek, welke hieronder 

aan de orde wordt gesteld, daargelaten — nuttig, daar hier-
door enerzijds onzekerheid wordt opgeheven, terwijl anderzijds 
ook naar hun inzicht een nieuwe figuur, waaraan in het maat-
schappelijk leven behoefte mocht ontstaan, niet zal worden 
tegengehouden. 

TITEL 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 2.1.1. Eerder in dit Verslag werden reeds de be-
zwaren van een deel der leden tegen het limitatieve karakter 
van deze bepaling naar voren gebracht. Verschillende leden 
zouden het toejuichen, indien in het tweede lid enige ver-
ruiming zou worden gebracht door toekenning van de rechts-
persoonlijkheid niet alleen bij of krachtens de wet, doch ook bij 
een algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken. Het 
ontwerp-Meijers luidt in deze ruime zin; de hier bedoelde leden 
vonden de desbetreffende afwijking in het regeringsontwerp 
op dit punt onvoldoende gemotiveerd. Sommige leden zouden 
nog verder willen gaan en toekenning mogelijk maken bij 
wege van een gewoon Koninklijk besluit. Zij achtten dit te 
minder bezwaarlijk, omdat het ontwerp enige algemene be-
palingen bevat, waaraan alle publiekrechtelijke rechtspersonen 
onderworpen zullen zijn. Terecht, aldus deze leden, wordt in 
artikel 2 van deze Titel rechtspersoonlijkheid toegekend aan 
zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen. Het is dan 
niet in te zien, waarom bij Koninklijk besluit niet zelfstandige 
onderdelen van publiekrechtelijke lichamen, bij voorbeeld van 
de Staat, tot rechtspersoon zouden kunnen worden verklaard. 

Verscheidene leden hadden bezwaar tegen de aanhef van 
het tweede lid, waar gesproken wordt van „Andere lichamen 
en instellingen, aan wie een deel van de overheidstaak is op-
gedragen". Zij gaven de voorkeur aan de formulering: ..Andere 
openbare lichamen", waaraan dan desgewenst kan worden toe-
gevoegd: „aan wie een deel van de overheidstaak is opge-
dragen". De formulering van het ontwerp zou huns inziens 
tot onzekerheid kunnen leiden, zodra van oorsprong privaat-
rechtelijke instellingen in de uitvoerende overheidstaak wor-
den betrokken. Zij meenden, dat de term „openbare lichamen" 
in voldoende mate scherp omlijnd kan worden geacht. In-
stellingen van privaatrechtelijke oorsprong kunnen er niet 
onder worden begrepen. Deze leden wezen erop, dat de vraag, 
of enige instelling een openbaar lichaam is of niet, aan de 
hand van een formeel criterium moet worden beantwoord. 
Men moet vragen naar de vorm, waarin de instelling is ont-
staan. Als met het oog op de uitvoering van een bepaald ge-
deelte van de overheidstaak een naamloze vennootschap in het 
leven is geroepen, is de betrokken instelling geen openbaar 
lichaam, al is er ook sprake van een nauwe liëring met de 
Staat, een provincie of gemeente. Een materieel criterium, 
waarbij naar de aard van de activiteit zou worden beslist of 
een instelling in de rubriek van de openbare lichamen al of 
niet moet worden gerangschikt, achtten de hier bedoelde leden 
niet wel hanteerbaar. 

Enige andere leden vroegen zich af, of men niet beter in 
het tweede lid de formulering overneemt van artikel 1690 
B.W.: „op openbaar gezag ingesteld". Zij zagen er geen be-
zwaar in, dat zodoende de werkingssfeer van dit tweede lid 
wat ruimer wordt gesteld. De eerder genoemde verscheidene 
leden waren van oordeel, dat de formule „op openbaar gezag 
ingesteld" te weinig omlijnd moet worden geacht. 

Meerdere leden merkten op, dat het woord „toegekend", 
waarmede het tweede lid van het onderhavig artikel eindigt, de 
indruk wekt of een uitdrukkelijke bepaling van de rechtsper-
soonlijkheid is vereist. In zijn toelichting zegt prof. Meijers wel, 
dat dit niet nodig is en dat de toekenning ook „kan besloten 
liggen in de bepalingen, die de organisatie van het lichaam of 
de instelling regelen", doch de leden, hier aan het woord, vroe-
gen zich af, of deze bewering houdbaar is en door de recht-
spraak aanvaard zal worden. Daarom gaven zij de voorkeur aan 
een andere woordkeus, bij voorbeeld: „indien de rechtspersoon-
lijkheid uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt". 
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Verscheidene leden vroegen de aandacht voor het navol-
gende. Als in het eerste lid gesproken wordt van de Staat, 
dan is daarmede bedoeld het Rijk in Europa; het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden (Wet van 15 december 1954, 
Stb. 596) spreekt in dit verband van Nederland (de hierbe-
doelde leden verwezen hierbij nog naar de Memorie van Ant-
woord op het ontwerp voor Boek 1, 3767, betreffende de titels 
I—5, Stuk nr. 7, blz. 2, ad art. 1.1.1.). In hoeverre 
rechtspersonen naar vreemd recht, ook buitenlandse publick-
rechtelijke rechtspersonen, naar ons recht als zodanig worden 
erkend, is een kwestie van internationaal privaatrecht, welke 
hier buiten beschouwing kan blijven. Hoe is het nu evenwel 
gesteld met het Koninkrijk der Nederlanden? Artikel 6, lid 1, 
van het Statuut zegt, dat de aangelegenheden van het Konink-
rijk in samenwerking van Nederland, Suriname en de Neder-
landsc Antillen worden behartigd en dat bij de behartiging 
van deze aangelegenheden, waar mogelijk, de landsorganen 
worden ingeschakeld. Dit impliceert, dat, ook wat de uitvoe-
rende macht aangaat, rijksorganen zullen kunnen optreden. 
Daarmede ontstaat de mogelijkheid van het deelnemen van 
het Koninkrijk aan het rechtsverkeer in Nederland. Daarbij kan 
het Koninkrijk ook burgerlijke handelingen verrichten, nog afge-
zien van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige rijksover-
heidsdaden. Men denke aan het geval, dat een vaartuig van 
de Rijksmarine bij een aanvaring betrokken is. De hier be-
doelde leden vroegen, of het derhalve niet juister is de (civiel-
rechtelijke) rechtspersoonlijkheid van het Koninkrijk uitdruk-
kelijk te erkennen; in voorkomende gevallen zal de rechter 
deze rechtspersoonlijkheid weliswaar aanvaarden, al zwijgt de 
wet, doch naar het aanvankelijk oordeel van deze leden ver-
dient het aanbeveling, dat de wetgever zelfs de mogelijkheid 
afsnijdt, dat van deze kwestie een strijdvraag wordt gemaakt. 
Dezelfde leden wierpen nog de vraag op. of niet ook Suriname 
en de Nederlandse Antillen in het eerste lid vermelding moeten 
vinden, juist ook in verband met het sluitend karakter van de 
gehele bepaling. Zij stelden deze vraag ook met betrekking tot 
Nieuw-Guinea. 

Andere leden vroegen zich af, of de vermelding van het 
Koninkrijk der Nederlanden het Burgerlijk Wetboek niet tot 
een Rijkswet zou maken. Dit kwam hun ongewenst voor. Bo-
vendien vroegen zij zich af. of een desbetreffende bepaling 
wel nodig is. Het Koninkrijk en de Staat zijn geen rechtsperso-
nen omdat het Burgerlijk Wetboek zulks bepaalt. Als dit het 
bepaalt, is dat ten overvloede. Deze overdaad is schadelijk, in-
dien de procedure voor de totstandkoming van een Rijkswet 
zou moeten worden gevolgd. 

Artikel 2.1.2. Verscheidene leden wezen erop, dat niet 
nauwkeurig vaststaat, wat onder ..kerkgenootschap" moet wor-
den begrepen. Scholten (Scholten—Bregstein, blz. 146/7) ver-
dedigde een „historische" definitie van de navolgende inhoud: 
„Kerkgenootschappen naar Nederlands recht zijn de door af-
scheiding en splitsing in de Christelijke Kerk ontstane zelf-
standige kerken in Nederland, benevens de Israëlitische kerk-
genootschappen. Niet alleen aan het kerkgenootschap als ge-
heel, ook aan hun zelfstandige onderdelen komt rechtsper-
soonlijkheid toe. Het kerkgenootschap zelf beslist, of deze 
zelfstandigheid bestaat". In dit verband vroegen de hier be-
doelde leden aandacht voor de op het Ministerie van Justitie 
bijgehouden lijst van kerkgenootschappen. Zij meenden, dat 
deze lijst geraadpleegd wordt met het oog op kwesties van 
dienstplicht en grondbelasting; de rechter is er eventueel niet 
aan gebonden. Er is dus behoefte aan een criterium, waarnaar 
de rechter oordelen kan. Deze leden waren van mening, dat 
in de wet geen definitie van kerkgenootschap dient te worden 
opgenomen. Wel achtten zij het nuttig, dat bij de voorberei-
ding van het nieuwe wetboek hierover wordt gesproken. Zij 
zouden gaarne van de Minister willen vernemen, hoe hij zich 
deze kwestie denkt. Dat deze vraag allerminst theoretisch is, 
blijkt wel uit het arrest Hoge Raad 23 juli 1946, N.J. 1947, 1. 

Enige andere leden stelden in dit verband de vraag, welk 
standpunt de Minister zou innemen, indien bij voorbeeld een 
Mohammedaanse of een Hindoese gemeenschap zich bij zijn 

Ministerie zou melden ter plaatsing op de hiervóór bedoelde 
lijst. Voorts zouden deze leden het op prijs stellen, indien de 
Minister bij zijn Memorie van Antwoord deze lijst zou willen 
overleggen. 

Enkele leden zouden het eerste lid liever als volgt geredi-
geerd willen zien: „Kerkgenootschappen, alsmede hun onder-
delen, die zij blijkens hun reglementen als zelfstandig aan-
merken, bezitten rechtspersoonlijkheid" (vgl. De Gaay Fort-
man, N.V. oktober 1954, blz. 104; men zie ook de hierboven 
weergegeven definitie van Scholten). Deze amendering achtten 
de hierbedocldc leden gewenst in verband met de grote mate 
van terughoudendheid, die naar hun oordeel wetgever en 
rechter tegenover de kerkgenootschappen past. 

Dezelfde leden zouden in het tweede lid als overbodig willen 
laten vervallen de toevoeging „voor zover deze niet in strijd 
zijn met de wet" (vgl. artikel 286 W.v.K.). Andere leden 
vroegen evenwel, of dit tweede lid als een dwingende wet moet 
worden beschouwd. 

Artikel 2.1.3. Enige leden merkten op, dat de term „zede-
lijk lichaam" in het ontwerp niet voorkomt. Daar deze uit-
drukking verouderd is, konden zij daarmede hun instemming 
betuigen. Deze leden wezen nog op het redactionele bezwaar, 
dat in het eerste lid gesproken wordt van naamloze vennoot-
schappen, in het tweede lid van vennootschappen (zonder 
meer), terwijl de naamloze vennootschappen in dit tweede lid 
kennelijk niet zijn bedoeld. Voorts moeten toch ook de naam-
loze vennootschappen en stichtingen voldoen aan de door de 
wet gestelde eisen. Het onderscheid tussen het eerste en tweede 
lid is waarschijnlijk te verklaren door het feit, dat men zich 
verenigingen en vennootschappen (maar niet naamloze ven-
nootschappen) met beperkte rechtspersoonlijkheid heeft ge-
dacht. De leden, hier aan het woord, zouden gaarne willen 
vernemen in welke gevallen van een vennootschap met be-
perkte rechtspersoonlijkheid sprake zou kunnen zijn en op 
welke wijze deze „beperkte rechtspersoon" zou moeten func-
tioneren. 

Artikel 2.1.4. Verscheidene leden meenden, dat deze be-
paling beter aldus zou kunnen worden gelezen: „Tenzij de 
wet anders bepaalt of het tegendeel uit de aard der zaak voort-
vloeit, staat een rechtspersoon, wat het vermogensrecht be-
treft, met een natuurlijke persoon gelijk". 

Artikel 2.1.5. De commissie kan instemmen met de tekst 
van het eerste lid, waarin bestaande jurisprudentie is vastge-
legd. In de toelichting van prof. Meijers (blz. 123, onderaan) 
wordt in dit verband de aandacht gevestigd op Hoge Raad 
19 maart 1942. N.J. 1942, 445; enige leden wezen nog op 
Hoge Raad 8 april 1938, N.J. 1938, 1076, waar hetzelfde 
standpunt op meer geprononceerde wijze naar voren komt. 
Verscheidene leden vroegen de aandacht voor de laatste zin-
snede van het tweede lid, welke in de literatuur rond het ont-
werp aan veel kritiek heeft blootgestaan: „geheel ongebruike-
lijke beperkingen kunnen tegen derden slechts worden in-
geroepen, wanneer deze daarmede bekend waren". De hier-
bedoelde leden vroegen zich af, of hiermede niet gevaar voor 
de rechtszekerheid wordt geschapen. De betreffende zinsnede 
houdt een verzwakking in van de betekenis van de publikatie 
van beperkingen. Blijkbaar zit de bedoeling voor, aan derden 
in versterkte mate bescherming te verlenen. Men kan overigens 
stellen, dat publikatie van ongebruikelijke beperkingen, in ver-
band hiermede, gevoeglijk achterwege kan worden gelaten. 
De leden, hier aan het woord, wilden toegeven, dat er een reden 
is, iets meer bescherming te verlenen aan derden dan aan de 
rechtspersoon, omdat de rechtspersoon zijn bestuurders kan 
kiezen en daarbij aandacht geven kan aan de vraag, wie zij 
voor de functie voldoende betrouwbaar acht. Derden zullen 
moeten afwachten, met wie zij te doen krijgen. Daar staat 
evenwel tegenover, dat in de praktijk bij transacties van enige 
betekenis raadpleging van de statuten van de partner en het 
Handelsregister een niet ongebruikelijke voorzorg is. 

Bovendien hadden de hierbedoelde leden bezwaar ten aan-
zien van de onbepaaldheid van het begrip „geheel ongebruike-
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lijke beperkingen". Het opereren van de rechtspersoon wordt be-
moeilijkt; indien men iemand wil aanstellen als bestuurder niet 
een zeer beperkte bevoegdheid, heeft men generlei moge!ijk-
heid, de rechtspersoon naar buiten afdoende te beschermen. 
Anderzijds pleegt men zich niet gaarne op overschrijding van 
bevoegdheid te beroepen, omdat zo iets het aanzien van de 
rechtspersoon kan schaden; zulk een beroep op overschrijding 
zal zich derhalve slechts in een uitzonderingsgeval voordoen, 
doch kan juist dan voor de rechtspersoon van grote betekenis zijn, 
De hierbedoelde leden meenden dan ook, dat aan de voorge-
stelde laatste zinsnede van het tweede lid uit een oogpunt van 
derdenbescherming nauwelijks behoefte kan bestaan, terwijl 
zij anderzijds gevaren inhoudt voor de rechtspersoon, niet het 
minst als gevolg van de onzekerheid, die erdoor ontstaat (vgl. 
nog de bezwaren van De Gaay Fortman, N.V. oktober 1954, 
blz. 104/5; Hijmans van den Bergh, N.V. oktober 1954, blz. 
112; Van der Grinten. Ars Notariatus VI, blz. 111; men zie 
voorts Mulderijc, W.P.N.R. 4400, blz. 265). Dezelfde leden 
voegden hieraan nog toe, niet goed te begrijpen, waarom aan 
het tweede lid een bepaling wordt toegevoegd, waardoor aan 
de waarde van de publikaties omtrent bevoegdheden van be-
stuurders afbreuk wordt gedaan, terwijl in artikel 3.3.2, lid 4, 
van het ontwerp het omtrent een volmacht gepubliceerde als 
het eind van alle tegenspraak wordt aangemerkt. Het is niet 
in te zien, waarom op dit punt de vertegenwoordiging door be-
stuurders anders zou behoren te worden geregeld dan de ver-
tegenwoordiging van een rechtspersoon door andere personen; 
op rechtshandelingen, door anderen dan bestuurders namens 
de rechtspersoon verricht, zijn immers de bepalingen van Titel 
3 van het derde Boek toepasselijk. 

Artikel 2.1.6. Enige leden wezen erop, dat in verband met 
deze bepaling artikel 47/) W. v. K. komt te vervallen. Mate-
rieel betekent dit voor de naamloze vennootschap een wijzi-
ging, daar artikel 3.3.9, in artikel 6 van toepassing verklaard, 
slechts een schadevergoedingsplicht van de onbevoegde be-
stuurder kent, terwijl artikel 47b W. v. K. aan de derde keus 
geeft hetzij de overeenkomst als met de bestuurder persoonlijk 
aangegaan te beschouwen, hetzij schadevergoeding te vorde-
ren (vgl. toelichting Meijcrs. blz. 151, onder M) . Deze leden 
zouden gaarne de motivering willen vernemen voor de om-
standigheid, dat in het ontwerp niet de keuze van artikel 47/' 
W. v. K. in de algemene bepaling is opgenomen, doch in 
plaats daarvan slechts de schadevergoedingsplicht van de on-
bevoegde bestuurder. 

Dezelfde leden zouden er de voorkeur aan geven, dat in het 
tweede lid een volledige opsomming wordt gegeven van die 
volmachtsbepalingen, welke van overeenkomstige toepassing 
worden verklaard. Zij waren van mening, dat door zulk een 
opsomming meer zekerheid wordt verkregen; door algemene 
verwijzingen wordt het wetboek bovendien minder gemakkelijk 
hanteerbaar, te meer omdat, in dit geval, niet alle bepalingen 
van de titel inzake volmacht toepasselijk kunnen worden geacht 
(vgl. toelichting Meijcrs, blz. 125, bovenaan). 

Artikel 2.1.7. Verscheidene leden konden hun instemming 
betuigen met deze bepaling, die de twijfel opheft, welke thans 
nog bestaat met betrekking tot de vraag, waar ten aanzien van 
de rechtspersoon de sfeer van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek 
eindigt en die van artikel 1403, lid 3. Burgerlijk Wetboek be-
gint. Deze leden hadden de beschouwingen van prof. Van der 
Grinten over het voorgestelde artikel 7 (N.V. oktober 1955, 
blz. 101/4) met instemming gelezen, niet het minst waar deze 
de in het ontwerp gekozen oplossing ook bepleit voor het hui-
dis recht (men zie nog Hijmans van den Bergh, N.V. oktober 
1954, blz. 112). 

Nochtans is er, naar de mening van de hierbedoelde leden 
terecht, op gewezen, dat de voorgestelde bepaling er geen rcke-
ning mede houdt, dat de algemene vergadering ook als be-
sturend orgaan kan optreden, bij voorbeeld indien zij de be-
voegdheid hanteert om een bestuurder te schorsen of te ont-
slaan (vgl. Dorhout Mees. N.J.B. 1956, blz. 913). Een aan-
vulling van het eerste lid lijkt met het oog hierop aanbeveling 
te verdienen. Dezelfde leden spraken uit, dat men deze be- , 

paling bezwaarlijk op publiekrechtelijke rechtspersonen zou 
kunnen toepassen (vgl. De Gaay Fortman N.V. oktober 1954, 
blz. 105; Dorhout Mees N.J.B. 1956, blz. 914; Böhtlingk, 
N.J.B. 1956, blz. 993/4) . 

Enige leden vroegen, waarom van het begrip „organen" in 
het tweede lid geen omschrijving wordt gegeven. Ook zouden 
deze leden gaarne vernemen, waarom in het tweede lid een 
fictie wordt gehanteerd: „als voor de daden van ondergeschik-
ten aansprakelijk". 

Enige andere leden vroegen aandacht voor een van de be-
langrijkste gevolgen, verbonden aan het verschil in grondslag 
voor de aansprakelijkheid van de rechtspersoon: artikel 1401 
of artikel 1403, lid 3, B.VV. Zij dachten hierbij aan het vraag-
stuk van de uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzet en 
grove schuld van ondergeschikten. Deze materie is aan de orde 
geweest bij de behandeling van vraagpunt 12 (Tweede Reeks). 
De leden hier aan het woord gaven te kennen, er niet voor te 
gevoelen, dat uitsluiting van aansprakelijkheid ook mogelijk 
zou zijn, indien in enig geval de (contractuele) wanprestatie 
samenvalt met onrechtmatige daad. Zij zouden het standpunt 
van de Minister hierover gaarne willen vernemen. 

Artikel 2.1.8. Enige leden wierpen de vraag op, waarom 
artikel 8 niet ook op de stichting van toepassing wordt ver-
klaard. Dit is bij voorbeeld weer wel het geval in artikel 2.1.10. 
De stichting kent weliswaar geen leden, doch men kan de 
bepaling op deze rechtspersoon toepasselijk verklaren met de 
uitdrukkelijke toevoeging, dat de toepasselijkheid niet verder 
gaat dan met de aard van de stichting in overeenstemming is 
(vgl. De Gaay Fortman, N.V. oktober 1954 blz. 105). 

De commissie heeft bezwaar tegen het eerste lid van de 
onderhavige bepaling, te meer daar dit lid zich aandient als een 
dwingende wet. Zij meent te weten, dat hetgeen hier is be-
paald een uitbreiding is van wat voor het Engelse recht moet 
worden aangenomen (vgl. toelichting Meijers, blz. 126, noot 
1). Het Engelse systeem maakt namelijk onderscheid tussen 
een schriftelijke en niet-schriftelijkc stemming; alleen bij de 
laatste beslist de voorzitter der vergadering. 

Het eerste lid van artikel 8 roept enkele vragen op. Is de 
algemene vergadering bevoegd een haars inziens onjuiste be-
slissing van de voorzitter te verwerpen? Hoe is de verhouding 
tussen de bevoegdheid van de voorzitter, zoals deze wordt 
voorgesteld, en het recht van de ledenvergadering, de notulen 
betreffende de vergadering goed te keuren of af te keuren, 
resp. wijziging te brengen in het concept der notulen? Het zal 
wel de bedoeling zijn. dat de beslissing van de voorzitter kan 
worden onderworpen aan rechterlijke controle. Het is dan ook 
niet denkbeeldig, dat de bepaling in de praktijk aanleiding zou 
geven tot procedures. De commissie is van oordeel, dat men, 
aangezien de voorgestelde bepaling tal van dubia oproept, ter-
wijl in de praktijk van een behoefte aan zulk een voorschrift 
niet is gebleken, het ontworpen eerste lid van het artikel het 
beste kan laten vervallen. 

De commissie merkt nog op, dat er in de toelichting van 
prof. Meijers (blz. 126) slechts van wordt uitgegaan, dat de 
voorzitter beslist over de vraag, of een besluit is genomen; 
over de inhoud van het besluit wordt, anders dan in de voor-
gestelde tekst, niet gerept. 

Enige leden waren van oordeel, dat het voor alle duidelijk-
heid beter zou zijn, indien in de aanvang van het tweede lid 
niet werd gesproken van ..de rechtspersoon", maar van „de 
vereniging en de naamloze vennootschap", in overeenstemming 
met het eerste lid. Zou het eerste lid vervallen, dan zou de be-
treffende wijziging in ieder geval moeten worden aangebracht. 
In het derde lid wordt gesproken van een rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereniging. Moet hieruit worden afgeleid, dat de 
bepaling alleen toepasselijk is op een vereniging met volledige 
rechtspersoonlijkheid? De hierbedoelde leden zagen gaarne 
enige klaarheid gebracht in deze terminologie. Ook meenden 
zij, dat het artikel zou kunnen worden vereenvoudigd door 
samenvoeging van het tweede en derde lid tot één lid; thans 
bevat het derde lid deels dezelfde opsomming van gronden 
voor vernietigbaarheid als het tweede lid, zij het dat het derde 
lid een wat nadere uitwerking verschaft. 
II 3769 4 2 
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Verscheidene leden gaven als hun mening te kennen, dat 

men in het onderhavige artikel tenminste antwoord zal moeten 
vinden op een zestal vragen: 

1. Door wie kan de nietigheid worden ingeroepen, resp. 
door wie kan de vernietiging worden gevorderd? 

2. Tegenover wie kan de nietigheid worden ingeroepen, 
resp. tegen wie moet de actie tot vernietiging worden inge-
steld? 

3. Tegenover wie werkt het vonnis, waarbij de vernietiging 
wordt uitgesproken? 

4. Is een beroep op de vernietigbaarheid volgens artikel 8, 
lid 2, bij wege van exceptief verweer mogelijk, of moet daartoe 
steeds een eis worden ingesteld? 

5. Werkt de vernietiging ex tune of ex nunc? 
6. Binnen welke termijn moet de vernietigbaarheid worden 

gevorderd? 
De leden, hier aan het woord, wilden, alvorens nader op deze 

vragen in te gaan, vooraf het volgende in het midden brengen. 
Het was hun opgevallen, dat artikel 8 niet verwijst naar de 
artikelen 3.2.6 e.v., hoewel het toch zo is, dat laatstbedoelde 
bepalingen op de nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten 
van een vereniging of een naamloze vennootschap toepasse-
lijk moeten worden geacht, voor zover artikel 8 daaraan niet 
derogeert. Naar het oordeel van deze leden zou een verwijzing 
in deze zin van nut kunnen zijn. ]n dit verband wezen zij op 
het verschil in redactie tussen het onderhavige artikel 8, lid 2 
(aanvang), en artikel 3.2.7, lid 1. In laatstbedoelde bepaling 
is toegevoegd „door inhoud of strekking", welke woorden in 
artikel 8, lid 2, ontbreken. Waarschijnlijk wordt artikel 8, lid 
2, het beste aan de tekst van artikel 3.2.7, lid 1, geconfor-
meerd. (Vgl. voor dit onderwerp Coebergh, N.V. mei 1956, 
blz. 22.) 

De hierbcdoelde leden zouden nu bij elk van de hierboven 
opgesomde vragen een enkele kanttekening willen maken. 

Ad 1. De nietigheid zal door een ieder, die daarbij belang 
heeft, kunnen worden ingeroepen. Het is niet nodig, dat dit 
uitdrukkelijk wordt bepaald. Wat de vernietigbaarheid aan-
gaat, geeft het vierde lid alleen een regeling, indien de ver-
nietiging wordt gevorderd op grond van strijd met goede trouw 
of met wettelijke of statutaire bepalingen. Voor de overige ge-
vallen van vernietigbaarheid zal men artikel 3.2.15, lid 1, toe-
passelijk achten. 

Ad 2. Beroep op nietigheid zal tegenover een ieder moge-
lijk zijn, mits men maar belang heeft. Het lijkt niet nood-
zakelijk, dat zulks uitdrukkelijk wordt bepaald. Voor de actie 
tot vernietiging geeft artikel 2.1.9, lid 1, een regeling. Daarbij 
wordt gederogeerd aan artikel 3.2.15, lid 1; terloops rijst de 
vraag, of artikel 3.2.15, lid 2, van toepassing mag worden 
geacht. 

Ad 3. Op deze vraag geeft artikel 2.1.9, lid 2, het ant-
woord. Hoe is het met de gevolgen van de vernietiging tegen-
over derden, met name derden, die te goeder trouw afgingen 
op het genomen zijn van het besluit? Is artikel 3.2.10, lid 5, 
toepasselijk? Artikel 2.1.9, lid 2, spreekt van „een ieder"', 
terwijl artikel 8, lid 2, slechts rept van „de rechtspersoon en 
haar leden of aandeelhouders". 

Ad 4. Waarschijnlijk zal voor de vernietiging het instellen 
van een rechtsvordering nodig zijn en is exceptief verweer 
niet voldoende. Voor zover de hierbedoelde leden kunnen 
zien, bevat de tekst van het ontwerp daaromtrent geen aan-
knopingspunt. 

Ad 5. Vermoedelijk is werking ex tune bedoeld. 
Daarbij rijst weer de vraag, of artikel 3.2.15, lid 2, toepas-

selijk is. 
Ad 6. Lid 4 van artikel 8 geeft een regeling voor een deel 

van de gevallen. Is het de bedoeling, dat voor het overige ar-
tikel 3.2.17 moet worden toegepast? In dat artikel is sprake 
van verjaring. Uit de redactie van artikel 8, lid 4, valt niet 

duidelijk af te leiden, of ook hier verjaring, dan wel een ver-
valtermijn is bedoeld. 

De leden, hier aan het woord, zouden over de zes aan de 
orde gestelde vraagpunten gaarne het oordeel van de Mi-
nister willen vernemen. Het kwam hun vooralsnog voor, dat 
de artikelen 2.1.8 en 2.1.9 enerzijds, de artikelen 3.2.6 e.v. 
anderzijds nog eens grondig met elkander behoren te worden 
„geconfronteerd". 

Enige leden achtten de termijn van lid 4 wel wat onscherp 
aangegeven; wanneer mag men aannemen, dat aan het daarbe-
doelde besluit voldoende openbaarheid is verschaft? Door de 
toelichting van prof. Meijers op dit punt (blz. 127) was hun 
vrees niet weggenomen, dat in de praktijk twijfel zou kunnen 
ontstaan over de vraag, wanneer de termijn eindigt. Dezelfde 
leden wilden een kanttekening maken bij het slot van de toe-
lichting van prof. Meijers op dit artikel (blz. 127, laatste 
alinea van de toelichting op artikel 2.1.8). Zij meenden name-
lijk, dat niet alleen het bestuur, doch ook één bestuurder en 
trouwens elk lid van de vereniging, resp. elke aandeelhouder, 
in kort geding schorsing zal moeten kunnen vragen van een be-
sluit. Ter voorkoming van verkeerde conclusies uit de toe-
lichting van prof. Meijers meenden deze leden goed te doen, 
hieromtrent het oordeel van de Minister te vragen. 

Artikel 2.1.9. De leden, die de vraag stelden, waarom 
artikel 8 niet ook op de besluiten van een stichtingsbestuur 
van toepassing wordt verklaard, merkten op, dat deze vraag 
uiteraard ook artikel 9 raakt. Dezelfde leden vonden het pro-
cessuële voorschrift van het eerste lid nuttig; zij meenden, dat 
de toevoeging „van de plaats waar de rechtspersoon is geves-
tigd" overbodig is in verband met de hoofdregel, die hier van 
toepassing is, dat geprocedeerd moet worden voor het forum 
van de gedaagde. Andere leden merkten op, dat zij het gehele 
eerste lid overbodig, althans een ontsiering achtten; proces-
rechtelijke voorschriften zagen zij het liefst geheel uit het 
Burgerlijk Wetboek verdwijnen. 

Artikel 2.1.10. Enige leden hadden er bezwaar tegen, dat 
het ontwerp hier een verruiming geeft van de bevoegdheid van 
het openbaar ministerie, zowel ten opzichte van artikel 10 
van de wet van 1855, als tegenover artikel 37 b W. v. K. Zij 
vonden, dat de voorgestelde bepaling, vooral wat de N.V. 
aangaat, toch wat te ver gaat (vgl. ook Van der Grinten, 
N.V. 32, blz. 116 e.v., Ars Notariatus, VI, blz. 112/3). In 
de N.V.-sfeer moet naar hun gevoelen het opkomen tegen 
een handelen, strijdig met de wet of de statuten, aan belang-
hebbenden worden overgelaten. Zij zouden (met Van der 
Grinten, N.V. 32, blz. 118) er wel iets voor gevoelen een 
ruimere ontbindingsmogelijkheid toe te kennen, bij voorbeeld 
aan een minderheidsgroep, niet alleen bij overtreding van wet 
of statuten, doch ook bij een voortdurende schending van 
redelijkheid en billijkheid. Verscheidene andere leden konden, 
wat dit aangaat, wel met het wetsvoorstel akkoord gaan, aan-
gezien van het openbaar ministerie een voorzichtig hanteren 
van de hier verleende bevoegdheid mag worden verwacht. 
Nochtans vroegen zij zich af, of dezelfde bevoegdheid niet 
ook aan een bestuurder, lid of aandeelhouder van de rechts-
persoon moet worden toegekend. Het ligt toch in de eerste 
plaats op de weg van deze belanghebbenden om ervoor te 
waken, dat de wet of de statuten worden nageleefd en dat 
de rechtspersoon zich niet op met de openbare orde of goede 
zeden strijdige wijze gedraagt. Het ging hun te ver, dat ook 
derden het recht tot het vorderen van ontbinding zouden ver-
krijgen; daarvan zou trouwens misbruik te duchten zijn. Maar 
dat is ook niet nodig, daar het openbaar ministerie op de be-
langen van derden acht zal kunnen slaan. Deze leden gaven 
er overigens de voorkeur aan, dat het slot van het eerste lid 
als volgt werd geamendeerd: „wanneer deze werkzaam is in 
strijd met de openbare orde of de goede zeden dan wel in 
ernstige mate in strijd handelt met de statuten of de wet". De 
formulering „werkzaam is in strijd met de openbare orde of 
de goede zeden", ontleend aan het huidige artikel 37b W.v.K., 
verdient de voorkeur boven het „in strijd handelt met 
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de openbare orde of de goede zeden", omdat eerstbedoelde 
redactie ruimer is en zodoende het doel, dat deze bepaling 
beoogt te dienen, gemakkelijker bereikbaar maakt. 

Sommige leden vroegen de aandacht voor de laatste zin-
snede van het derde lid, welke ongeveer gelijkluidend is aan 
de slotzin van artikel 37/» W. v. K. Zij hielden het voor moge-
lijk, dat men hiermede veel onzekerheid in het leven roept. 
Zij verwezen naar de toelichting op artikel 31b W. v. K., ge-
geven in het Handboek Van der Heijden—Van der Grinten 
(6de druk, blz. 628); daar wordt gesteld: „De regel betreft 
alleen aanspraken verkregen na het tijdstip, door de rechter 
als dat der ontbinding aangewezen. Vroeger verkregen aan-
spraken worden geëerbiedigd tenzij de handeling, waaruit zij 
ontstonden, uit anderen hoofde nietig was.". De hierbedoelde 
leden zouden gaarne willen vernemen, of de Minister met 
deze toelichting ook voor het nieuwe wetboek akkoord gaat. 

De commissie verwijst in verband met de slotzin van het 
derde lid nog naar hetgeen in dit verslag (onder het opschrift 
„Titel 4") is opgemerkt ten aanzien van artikel 3 van de wet 
van 1855. 

Enige leden maakten er opmerkzaam op, dat in tegenstel-
ling tot artikel 10 van de wet van 1855, waar van hoger be-
roep en cassatie gesproken wordt, het ontwerp over hogere 
voorzieningen zwijgt. Acht de Minister het verder mogelijk, 
dat de eis, in het tweede lid bedoeld, in kort geding kan 
worden geldend gemaakt? Dezelfde leden vroegen, hoe zij de 
voorlopige beslissing van het tweede lid processueel moeten 
zien. De toelichting van prof. Meijers (blz. 128) spreekt in 
dit verband van een beschikking. In de wet van 1855 (artikel 
10, lid 2) is de ontzegging van het verrichten van burgerlijke 
handelingen gedacht als een beslissing, deel uitmakende van 
de einduitspraak. Kan de Minister hieromtrent een nadere 
uiteenzetting verschaffen? 

Artikel 2.1.11. Verscheidene leden spraken uit, dat huns 
inziens aanpassing van deze bepaling aan de thans voor de 
stichting geldende voorschriften dient te geschieden, tegelijk 
met de invoeging van de nieuwe regeling van deze rechts-
persoon in het ontwerp. 

Enige leden gaven te kennen een toepasselijkheid van deze 
bepalingen op kerkgenootschappen niet aanvaardbaar te 
achten. Zij stelden het op prijs, dat dit op de een of andere 
wijze in de tekst tot uiting wordt gebracht. Sommige andere 
leden wierpen de vraag op, of dit artikel wel op publiek-
rechtelijke rechtspersonen toepasselijk kan worden geacht. 

Enige andere leden vroegen aandacht voor de opmerking 
van prof. Van der Grinten (N.V., maart 1955, blz. 215), dat 
in de Memorie van Toelichting het misverstand valt te con-
stateren, dat ingevolge de benoeming van anderen tot ver-
effenaars de bestaande vereffenaars de jure hun functie ver-
liezen; daarvoor is, evenals onder het huidige N.V.-recht. 
ontslag nodig. Deze leden meenden, dat dit bezwaar overigens 
licht te ondervangen is, door in het derde lid toe te voegen, 
dat de rechtbank tegelijkertijd aan de zittende vereffenaars 
ontslag moet verlenen. 

De hierbedoelde leden stelden de vraag aan de orde, waar-
om in het derde lid aan de rechtbank de bevoegdheid gegeven 
wordt tot het benoemen van andere vereffenaars in plaats van 
de in functie zijnde liquidateuren op grond van het feit, dat 
de schulden de baten overtreffen. Zij meenden, dat de enige 
grond voor zulk een bevoegdheid behoort te zijn de omstan-
digheid, dat laatstbedoelde vereffenaars hun taak niet naar 
behoren hebben vervuld. 

Ook maakten deze leden opmerkzaam op de door prof. 
Van der Grinten (N.V., maart 1955, blz. 215) geuite kritiek 
ten aanzien van lid 5. Hier wordt het regime aangegeven, 
waaronder de door de rechtbank benoemde vereffenaars 
moeten arbeiden. Hoe is het nu gesteld met de voorschriften, 
waarnaar op andere wijze benoemde vereffenaars zich hebben 
te richten? De statutaire regeling schiet wellicht te kort. Men 
zou deze kwestie aldus kunnen oplossen, dat, in geval van 
vereffening door niet door de «echter aangewezen liquida-

teuren, het bepaalde in lid 5 van toepassing is. behoudens 
een afwijkende statutaire regeling. 

Sommige leden gevoelden weinig voor de regeling van het 
zevende lid, ertoe strekkende, dat het batig slot van een 
stichting vervalt aan de Staat, die het zoveel mogelijk over-
eenkomstig het doel van de stichting besteedt. Zij oordeelden 
het juister, dat vereffenaars aan de boedelrcchter kunnen ver-
zoeken, de bestemming van het batig slot vast te stellen, 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel, waaraan de 
stichting dienstbaar was (vgl. De Gaay Fortman, N.V., oktober 
1954, blz. 105). Dezelfde leden stelden met betrekking tot het 
achtste lid nog de vraag, of de bevoegdheid tot terugvordering 
van vereffenaars ook raakt het geval, dat het batig slot ener 
stichting, overeenkomstig het zevende lid, aan derden is toe-
gekend. Gezien de redactie van het achtste lid, meenden zij 
van niet. Wordt voorts in lid 8 het woord „genoemde" niet 
beter vervangen door „bedoelde"? 

Enkele leden konden de tweede zinsnede van het zevende 
lid: „Wanneer de statuten zwijgen, geldt de volgende rege-
ling", uit een oogpunt van wetsformulering weinig fraai vin-
den. Zij zouden deze zinsnede gaarne zien vervallen; de beide 
daarop volgende zinnen kan men dan laten aanvangen met de 
woorden: „Tenzij de statuten anders bepalen . . . .". 

Artikel 2.1.12. Enige leden betuigden hun instemming met 
de kritiek van prof. Van der Grinten, ten aanzien van deze be-
paling geuit. (N.V., maart 1955, blz. 215. en Ars Notariatus 
VI, blz. 113); ook zij vonden het niet nodig, dat voor elk 
economisch begrip een specifieke juridische gestalte wordt ge-
schapen. Zij meenden, dat de thans bestaande regelen vol-
doende zijn voor het realiseren van de samensmelting van 
rechtspersonen (vgl. ook Roeleveld, De Onderlinge Waarborg-
maatschappij in het bijzonder als levensverzekeraar, blz. 153). 
Enige andere leden vonden de fusie als juridische figuur een 
nuttige constructie, die uit een oogpunt van rechtszekerheid 
gewenst kan zijn (vgl. Hijmans van den Bergh, N.V., 32. blz. 
113, en De Gaay Fortman, N.V., oktober 1954, blz. 105). 
Dezelfde leden vroegen zich af, of de termijn van drie maan-
den, in het tweede lid bedoeld, ook geldt voor de bezwaren van 
schuldeisers, waarvan de laatste zin van het eerste lid de moge-
lijkheid veronderstelt. Zij wezen erop, dat tot nog toe een 
door de wet voorgeschreven verklaring van geen bezwaar gener-
lei positieve sanctionering inhoudt en de rechter geheel vrij-
laat in zijn beoordeling van de aangelegenheid. Is het de be-
doeling van deze bepaling daarin wijziging te brengen? Is het 
in overeenstemming met het tweede lid, dat pauliana-acties 
kunnen worden ingesteld, ook al heeft de betreffende crediteur 
binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht? Deze 
leden achtten het juister, dat in het vierde lid de „fictieve" 
wijze van uitdrukken: „wordt geacht te zijn tot stand ge-
komen" wordt vervangen door: „is tot stand gekomen". 

Artikel 2.1.13. Het heeft de instemming van de commissie, 
dat de Duurverlengingswet in het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
wordt opgenomen. Terecht is in de toelichting van prof. 
Meijers gesteld (blz. 130), dat als gevolg van de beperking 
van het tweede lid van het eerste artikel van genoemde wet 
aan de duurverlenging slechts een begrensde waarde toekomt. 
Een derde zal immers steeds kunnen verhinderen, dat de duur-
verlenging effect sorteert, indien zijn rechten daardoor zouden 
worden bedreigd. Voortaan zal dat niet meer het geval zijn. 

Verscheidene leden zagen echter in de wijze, waarop de 
regeling nu is uitgewerkt, juist in verband met het voorafgaan-
de, een groot bezwaar. Deze regeling schept immers deze on-
zekerheid, dat niet is bepaald, dat de verlenging binnen een 
zekere termijn moet worden verzocht. In principe zou het jaren 
kunnen duren, voordat alsnog een aanvrage tot verlenging 
wordt ingediend. De hierbedoelde leden hadden alle gevoel 
voor de vergeetachtigheid van bestuurders, doch meenden, dat 
de afweging van belangen hier wat te zeer ten gunste van 
de rechtspersoon en ten nadele van derden geschiedt. Zij 
gaven in overweging, het vragen van duurverlenging aan een 
termijn te binden, die dan op twee of drie jaren zou kunnen 
worden gesteld. 
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Dezelfde leden wezen er nog op, dat de beslaande wet voor 

de mogelijkheid om duurverlenging te verzoeken deze grens 
trekt, dat het moet gaan om een na 4 mei 1945 verstreken 
duur. Men zal goed doen bij de invoeringswet eveneens een 
grens op te nemen, tenzij de gedachte van een termijn, als door 
deze leden voorgesteld, wordt aanvaard. In dat geval is er aan 
een verdergaande beperking van de werkingssfeer van deze 
bepaling uiteraard geen behoefte. 

Deze leden merkten nog op, dat in verband met het voor-
gestelde artikel 2.2.1.4, onder c, voortaan wel gebruikelijk zal 
worden, verenigingen voor onbepaalde tijd aan te gaan, zoals 
dat thans reeds voor naamloze vennootschappen het geval is. 
Daarmede zal de mogelijkheid van duurverlenging belangrijk 
in betekenis afnemen. 

Enige leden vonden het een vooruitgang, dat het ontwerp 
een besluit van de algemene vergadering vereist verklaart. In de 
huidige situatie kan het bestuur het alleen af, terwijl zelfs 
wordt aangenomen, dat een groep leden of een derde de aan-
vraag doet (vgl. Westrate en Grosheide. IX, paragraaf 5 ) . Deze 
leden meenden, dat behalve de openbaarmaking van het derde 
lid ook inschrijving dient te geschieden bij de Kamer van 
Koophandel, niet alleen voor de naamloze vennootschap, doch 
ook wat betreft de vereniging, wat de laatste aangaat in het 
register van artikel 2.2.1.5. 

Dezelfde leden vroegen zich voorts af, waarom deze bcpa-
ling niet ook voor de stichting toepasselijk is verklaard. 

TITEL 2 

Verenigingen 
Algemeen. 1. Verscheidene leden wierpen de vraag op, 

hoe in het kader van het ontwerp het doel der vereniging moet 
worden gezien. Het verenigingsbegrip zal voortaan zowel een 
stoffelijk doel als een ideëel doel omvatten. In artikel 2.2.2.1 
worden de definities gegeven van de coöperatieve vereniging 
en de onderlinge waarborgmaatschapppij, die beide moeten 
worden gezien als verenigingen met een stoffelijk doel. Nu 
rijst evenwel de vraag, of de verenigingen, die niet vallen 
onder artikel 2.2.2.1, slechts een ideëel doel kunnen dienen, 
dan wel of ook deze aan stoffelijke doeleinden dienstbaar 
kunnen zijn. In de toelichting van prof. Meijers (blz. 141/2) 
wordt gezegd, dat er tal van verenigingen zijn, die bedrijven 
uitoefenen en dat ook verder moeten kunnen doen. Voorts 
wordt daar gesteld, dat men, mocht het bedrijf in het belang 
der leden worden uitgeoefend, in de praktijk met een coöpe-
ratieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij te ma-
ken heeft. De toelichting vervolgt dan, dat de verenigingsvorm 
met haar niet-overdraagbaar en met het leven eindigend lid-
maatschap niet bruikbaar is, indien het doel alleen zou zijn het 
behalen van onder de leden te verdelen winst. In dat geval is 
de vorm der N.V. of van de een of andere vennootschap aan-
gewezen. De hierbcdoelde leden vroegen zich af, wat nu ver-
staan moet worden onder „niet bruikbaar". Heeft de toe-
lichting willen uitspreken, dat de vereniging, uitsluitend gericht 
op het behalen van onder de leden te verdelen winst, buiten 
de gevallen van artikel 2.2.2.1 niet mogelijk is? Of heeft men 
willen zeggen, dat de verenigingsvorm voor een dergelijk doel 
wel mogelijk is, doch dat het niet waarschijnlijk is, dat men 
deze vorm voor zulk een doel zal toepassen, omdat deze 
daartoe minder geschikt moet worden geacht? 

De leden, hier aan het woord, vonden het zeer gewenst, 
dat een duidelijke uitspraak over deze materie wordt gegeven. 
Zij zagen te meer reden voor het opwerpen van hun vraag-
stelling, aangezien prof. Meijers in zijn toelichting op artikel 
2.1.12 (blz. 129) zegt, dat het ontwerp uitgaat van het prin-
cipieel verschillend karakter van de onderscheiden soorten van 
rechtspersonen, zodat de enige omzetting, die te rechtvaar-
digen is. die is van een ..gewone" vennootschap met rechts-
persoonlijkheid in een N.V.; het enige, dat in dat geval ver-
mdert, is de verhandelbaarheid van het aandeel in de ven-

nootschap. In welk opzicht echter staat de vereniging verder 
af van de N.V. dan de vennootschap niet-N.V., indien — af-
gezien van de gevallen van artikel 2.2.2.1 — een zuiver winst-
streven voor de vereniging niet zou zijn buitengesloten? De 

hierbedoelde leden wezen op het belang van deze kwestie. 
Gesteld, dat, als te zijner tijd het ontwerp wet is geworden, een 
bestaande vereniging een bedrijf gaat uitoefenen met het oog-
merk om de daaruit voortvloeiende revenuen aan de leden 
ten goede te doen komen. Wat zijn dan de gevolgen van een 
zodanig handelen? Indien het doel der vereniging zo ruim 
mag worden getrokken, is er geen moeilijkheid. Als het zuivere 
winststreven echter niet in een vereniging thuisbehoort, zal 
men waarschijnlijk moeten aannemen, dat alles, wat in het 
kader van dat bedrijf is verricht, de vereniging niet bindt. 
Het is naar het oordeel van de leden, hier aan het woord, dan 
ook zaak, aan deze kwestie gezette aandacht te geven (vgl. 
Van der Grinten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 16, 20 en 
31; IJ. Scholten, dezelfde uitgave, blz. 126: Bregstein, 
W.P.N.R. 4448, blz. 256). 

2. In verband met het doel van de vereniging stelden 
enige leden de vraag aan de orde, of het ontwerp terecht alle 
verenigingen, die voldoen aan de definities van artikel 2.2.2.1, 
lid 2 en lid 3, beheerst wil zien door de bepalingen van de 
tweede afdeling van deze Titel. De coöperatieve gedachte, als-
mede de onderlinge verzekering zouden dus voortaan niet 
meer in het kleed van een gewone vereniging kunnen worden 
gehuld. Deze leden wezen op de uitlating van J. L. Switzar 
(N.V. 33, blz. 125 e.v.), die zich afvraagt, of niet juist in de 
uitwijkmogelijkheid, welke er momenteel is naar de gewone 
vereniging, de verklaring moet worden gezocht voor het feit, 
dat de huidige wet op de coöperatie in de praktijk zo goed 
heeft voldaan. De hierbedoelde leden konden vooralsnog geen 
redelijke argumentatie zien voor het uitgangspunt van het 
ontwerp, dat voortaan de coöperatie niet meer in de vorm 
van de gewone vereniging kan worden gebracht. Zij vermoch-
ten het niet anders te zien dan dat, zonder dat van mis-
standen is gebleken, een bestaande praktijk geweld wordt aan-
gedaan (vgl. ook nog Van der Grinten, Preadvies Broederschap 
1956, blz. 31, en Bregstein, W.P.N.R. 4449, blz. 265). Zij 
wezen in dit verband op de gevolgen van de opzet van het 
ontwerp. Er zijn in den lande, met name in het zuiden, tal 
van standsorganisaties voor boeren en tuinders, die behalve 
dat zij allerlei andere doeleinden nastreven, voor hun leden 
land- en tuinbouwbenodigdheden kopen. Sportverenigingen 
kopen voor hun leden collectief sportartikelen in, studenten-
organisaties exploiteren een mensa, reisverenigingen organi-
seren reizen. Gaat men af op de artikelen 2.2.2.1 en 2.2.2.2, 
lid 1, dan zullen al deze verenigingen de genoemde neven-
activiteiten ten behoeve van hun leden moeten staken, dan 
wel zich moeten organiseren op de wijze, in de tweede afdeling 
van deze Titel voorgeschreven. Dan krijgen zij echter te maken 
met artikel 2.2.2.8, onder />, waar als vereiste voor de coöpe-
ratieve vereniging is gesteld, dat deze als primair doel moet 
hebben de voorziening in de stoffelijke behoeften van haar 
leden. Alles, wat deze vereniging overigens onderneemt, moet 
in verband staan met de coöperatie. De leden, hier aan het 
woord, waren van oordeel, dat het ontwerp op deze punten 
onvoldoende aan de realiteit recht doet wedervaren. Zij meen-
den, dat men de coöperatieve vereniging vrij moet laten, in-
dien haar leden dat wensen, andersoortige doeleinden na te 
streven; dit betekent een doen vervallen van de beperking, 
in artikel 2.2.2.8, sub b, vervat. Voorts wilden zij het mogelijk 
maken, dat een coöperatie, zowel als een onderlinge, in de 
vorm van een gewone vereniging wordt ondergebracht. Deze 
leden wezen op het argument van prof. Van der Grinten 
(Preadvies Broederschap 1956, blz. 48 /9 ) , dat in de praktijk 
van meer dan een halve eeuw zich geen gevallen hebben voor-
gedaan, waarin, door behartiging van verschillende belangen, 
misbruiken zijn opgetreden. 

Verscheidene andere leden zouden aan de constructie van 
het ontwerp, meer in het bijzonder wat aangaat de artikelen 
2.2.2.1 en 2.2.2.2, lid 1, niet willen tornen. .Wel konden zij er-
voor gevoelen, dat enerzijds aan de gewone vereniging wordt 
toegestaan, dat zij zich als nevendoel wijdt aan geringe activi-
teiten óp het gebied van collectieve bevrediging van stoffelijke 
behoeften der leden, anderzijds aan de coöperatieve verenigin-
gen een ruimer veld wordt toegewezen dan thans in artikel 
2.2.2.8, sub h, geschiedt. Zodoende zou men een grotere mate 
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van soepelheid paren aan een handhaven van de structuur van 
het ontwerp. Zij meenden, dat men daarbij voorts blijft binnen 
de grenzen, getrokken door het antwoord op vraagpunt 31. 

3. Verscheidene leden zagen in verband met het vooraf-
gaandc dit gevaar, dat een vereniging, die tot de ,,grensgeval-
len" behoort, tussen de wal en het schip zou geraken. Het zou 
weleens kunnen gebeuren, dat de Minister een verklaring van 
geen bezwaar weigert op grond van de overweging, dat het 
gaat om een vereniging in de zin van artikel 2.2.2.1, terwijl 
anderzijds de notaris, die vervolgens wordt aangezocht voor 
het verlijden van de oprichtingsakte ener coöperatieve ver-
eniging, eveneens zijn medewerking ontzegt met als moti-
vering, dat niet een coöperatieve, doch een gewone vereniging 
behoort te worden opgericht. Enige leden gaven als op-
lossing aan, dat de belanghebbende de Minister zowel als de 
notaris in kort geding zou dagvaarden, ten einde de ver-
oordeling tot medewerking te verkrijgen, hetzij van de ene, 
hetzij van de andere functionaris. Deze leden gaven intussen 
de voorkeur aan een andere oplossing. Zij zouden een beroep 
op de rechter willen toekennen in geval van weigering van de 
verklaring van geen bezwaar. Een dergelijk beroep oordeelden 
zij van nut te zijn, ook afgezien van de grensgevallen, waar-
van hierboven sprake is, met name dan, wanneer de weigering 
gegrond wordt op het algemeen belang. Sommige leden meen-
den, dat het toelaten van een beroep op de Kroon meer aan-
gewezen zou zijn, aangezien met name bij een weigering, ge-
grond op het algemeen belang, de Kroon, d.w.z. de afdeling 
contentieux van de Raad van State, de zaak veel meer ten 
principale kan behandelen dan de gewone rechter. 

Andere leden vroegen de aandacht voor een andersoortig 
probleem, dat rijzen kan in het geval, dat door de Minister 
een verklaring van geen bezwaar is afgegeven. Is deze om-
standigheid een waarborg tegen een uitspraak van de rechter, 
dat de vereniging nietig is, op grond van het bepaalde in 
artikel 2.2.2.2, lid 1, juncto artikel 2.2.2.1? Of moet men aan-
nemen, dat aan het oordeel van de rechter beslissende beteke-
nis toekomt? De hierbedoelde leden achtten het van belang, 
de betekenis van de verklaring van geen bezwaar duidelijk in 
het licht te stellen. In dat verband brachten zij de vraag in 
geding, of de rechter, geheel in het algemeen, aan de oprich-
ting van de vereniging als (onaantastbaar) feit gebonden is, 
indien eenmaal de verklaring van geen bezwaar is afgegeven. 
Hetzelfde punt komt aan de orde bij de N.V. (zie dit ver-
slag bij de algemene beschouwingen aangaande Titel 3. onder 
5, alsmede ad artikel 2.3.1.6); daar ligt de zaak wat gemak-
kelijker in verband met de bijzondere betekenis van artikel 
2.3.1.9. De hierbedoelde leden zouden echter willen aannemen, 
dat artikel 2.2.1.3, lid 1, voor de vereniging hetzelfde be-
paalt als artikel 2.3.1.9 voor de N.V. Uit dit oogpunt be-
schouwd. zagen zij geen grond voor een onderscheid tussen 
beide rechtspersonen. Bovendien wordt de vereniging door de 
definitie van artikel 2.2.1.1 losgemaakt van het contracten-
recht. De rechter zal derhalve de vereniging met verklaring 
van geen bezwaar, in het algemeen gesproken, hebben te aan-
vaarden. In het algemeen gesproken; men zal de rechter de be-
voegdheid niet kunnen ontzeggen, de nietigheid van een ver-
cniging aan te nemen op grond, dat de oprichting in strijd met 
de openbare orde of de goede zeden geschiedde. Hier valt te 
verwijzen naar artikel 3.2.7, lid 1. Dit is overigens een voor-
behoud van betrekkelijk theoretische aard. Meest zal een 
vereniging, aan welker oprichting dusdanige bezwaren kle-
ven, de verklaring van geen bezwaar niet verkrijgen. Het zou 
daarbij op zijn hoogst kunnen gaan om een uitzonderlijk ge-
val. Zo zou de nietigheid van artikel 2.2.1.2 niet door de ver-
klaring van geen bezwaar zijn gedekt. Op grond van het voor-
gaande nu namen de leden, hier aan het woord, aan. dat de 
verklaring van geen bezwaar een fout dekt, gemaakt ten 
aanzien van de rubricering van de betreffende vereniging. De 
nietigheid op grond van artikel 2.2.2.2, lid 1. kan derhalve 
met betrekking tot een vereniging met verklaring van geen 
bezwaar niet worden ingeroepen. In deze gedachlengang door-
breekt de verklaring de systematiek van de artikelen 2.2.2.1 
en 2.2.2.2, lid 1. De hierbedoelde leden zouden gaarne het 
oordeel van de Minister over deze materie vernemen. 

4. Een aantal leden verklaarde bezwaren te koesteren ten 
aanzien van het preventieve toezicht op verenigingen, dat door 
het ontwerp wordt gehandhaafd. Zij verwezen vooreerst naar 
hetgeen (door hen) bij de algemene beschouwingen aan het 
begin van dit verslag (onder 6) naar voren werd gebracht. 
Zij voegden daaraan nog toe, dat zij bij het wegvallen van het 
preventief overheidstoezicht wel gaarne als waarborg zagen 
voorgeschreven, dat de oprichting ener vereniging plaatsvindt 
bij notariële akte. Artikel 2.2.1.3 vergt slechts een onderhandse 
akte. Deze leden meenden, dat, indien de oprichting notarieel 
moet geschieden, men, evenals bij de Wet op de Stichtingen, 
voor het overige met repressief toezicht kan volstaan (artikel 
2.1.10). Zij gaven toe, dat het slechts in uitzonderingsgevallen 
gewenst is, af te wijken van de antwoorden op de vraagpunten, 
zoals die destijds werden aanvaard. In dit geval golden voor 
hen echter zwaarwichtige redenen om in te gaan tegen het 
antwoord op vraagpunt 30, temeer nu voor de stichtingen 
onlangs eveneens het repressieve stelsel is aanvaard. 

In dit verband verwezen zij naar de kritiek op artikel 2.2.1.7, 
welke wordt aangedragen in de literatuur, ontstaan rond het 
ontwerp. Aan deze kritiek gaat veelal de verzuchting gepaard, 
waarom men de vereniging, die volledige rechtspersoonlijkheid 
mist, zo beknot in haar ontplooiingsmogelijkheden en dat al-
leen, omdat het preventieve toezicht moet worden gehandhaafd. 
Zo zegt Bregstein (W.P.N.R. 4449, blz. 267): „Wil men het 
laten intreden van civielrechtelijke gevolgen speciaal voor de 
gewone verenigingen afhankelijk blijven stellen van een oor-
deel van de uitvoerende macht, dan moet men daar wel zeer 
zwaarwichtige argumenten voor aanvoeren en deze heb ik tot 
nu toe niet vernomen". Van der Grinten (preadvies Broeder-
schap 1956, blz. 68 e.v.) vraagt zich evenzeer af, of de controle-
mogelijkheid, verbonden aan de verklaring van geen bezwaar 
van voldoende gewicht is om een onderscheid in het civiele 
recht, dat zoveel bezwaren oplevert, te handhaven. IJ. Schol-
ten (preadvies Broederschap 1956, blz. 160) zegt: „De vraag 
of een niet-verboden vereniging rechtspersoonlijkheid dient te 
hebben, ligt zuiver en alleen op het terrein van het civiele 
recht". Scholten is van oordeel, dat men, indien men een or-
ganisatie een bepaald optreden wil onthouden, bij voorbeeld 
deelneming aan het overleg in het kader van de P.B.O., dan 
niet moet aanleunen bij het burgerlijk recht (blz. 162). Deze 
auteur wil in plaats van preventieve overheidscontrole een nota-
riële controle. Hij wil afstappen van het antwoord op vraag-
punt 30, en wel op grond van deze overwegingen: 

a. hij wil voorkomen het gebruik van een politiek wapen 
i'n handen van de politieke macht op zuiver civielrechtelijk 
terrein; 

b. hij wil de mogelijkheid van misbruik van macht voor-
komen, in het bijzonder bij het hanteren van de norm „in 
strijd met het algemeen belang"; 

c. meer eenheid kan worden gebracht in de wetgeving be-
treffende de oprichting van gewone verenigingen. coöpera-
tieve verenigingen, onderlinge maatschappijen en stichtingen, 
waardoor onder meer de vlucht van de vereniging naar de 
stichting, ten einde de eis van een ministeriële verklaring van 
geen bezwaar te ontgaan, zal eindigen; 

d. het dwingend recht van het ontwerp neemt een deel van 
de taak van het Ministerie van Justitie over; 

e. zodoende worden alle praktische beslommeringen en de 
vertraging, aan het preventief overheidstoezicht onverbrekelijk 
verbonden, vermeden. 

De leden, hier aan het woord, verklaarden, dat deze be-
schouwingen hun uit het hart gegrepen zijn. 

Andere leden wilden zich houden aan het principe, zoals 
dat destijds naar aanleiding van de behandeling van vraagpunt 
30 door de Kamer is vastgelegd. 

Zij stemden er evenwel mee in, dat in artikel 2.2.1.3 de 
notariële akte verplicht wordt gesteld bij de oprichting van een 
vereniging, wil zij rechtspersoonlijkheid kunnen verkrijgen; 
daarmede zou de gewone vereniging op één lijn komen met de 
coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschap-
pij, die blijkens artikel 2.2.2.2, lid 1, ook bij notariële akte 
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moeten worden opgericht. De leden, hier aan het woord, wier-
pen in dit verband nog de vraag op, waarom voor de coöperatie 
en de onderlinge niet, voor de gewone vereniging en de N.V. 
wèl een verklaring van geen bezwaar wordt gevorderd. Het feit, 
dat de coöperatie en de onderlinge een stoffelijk doel hebben 
en bij notariële akte in het leven moeten worden geroepen, kan 
de reden niet zijn, want ook de N.V. is dienstbaar aan een 
stoffelijk doel en wordt bij notariële akte opgericht. 

5. Verscheidene leden wierpen de vraag op, of het niet 
van nut zou zijn, als werd voorgeschreven, dat verenigingen, 
zowel „gewone" verenigingen als de bijzondere van de tweede 
Afdeling van Titel 2, verplicht zouden zijn om op hun brief-
papier te vermelden de Kamer van Koophandel, bij welke zij 
zijn ingeschreven, alsmede het nummer, waaronder die in-
schrijving is geschied. Dit vergemakkelijkt de controle op de 
inschrijving in de betreffende registers en maakt het voor der-
den gemakkelijk zich omtrent een vereniging te oriënteren. 

6. Enige leden vroegen zich af, of het vraagstuk van de 
medezeggenschap van de werknemers in de onderneming niet 
zou kunnen worden opgelost door aanwending van de rechts-
vorm van de coöperatieve of zelfs de gewone vereniging, al 
of niet geamendeerd. Zij waren overigens van mening, dat 
door een discussie over dit onderwerp de afhandeling van het 
onderhavig wetsvoorstel niet mag worden vertraagd (vgl. nog 
hierna de algemene beschouwingen bij Titel 3, onder 2) . 

AFDELING 1 
Verenigingen in het algemeen 

Artikel 2.2.1.1. Deze bepaling heeft in de literatuur, ge-
groeid rond het ontwerp, aan veelvuldige kritiek blootgestaan. 
Het was natuurlijk allerminst eenvoudig, een goede omschrij-
ving te geven, omdat zeer uiteenlopende figuren als de „ge-
wone" vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborg-
maatschappij onder één noemer moesten worden gebracht. 
Men heeft tegen de definitie van het ontwerp aangevoerd, dat 
de samenwerking bij tal van bijzonder grote verenigingen, b.v. 
bij een radiovereniging, toch wel wat erg „smal" is; men kan 
zeggen, dat de samenwerking hier beperkt blijft tot het betalen 
van een geldelijke bijdrage (vgl. Van der Grinten, preadvies 
Broederschap 1956, blz. 28; IJ. Scholten, dezelfde uitgave, blz. 
106). In feite is het beeld van zulk een vereniging geheel te 
vergelijken met dat van een stichting (Hijmans van den Bergh, 
N.V. oktober 1954, blz. 108/9). Men kan echter stellen, 
dat het gezamenlijk contribueren op zich zelf ook reeds een 
vorm van samenwerking is. 

Enige leden wezen op een ander element in de definitie van 
het ontwerp: dat door de mogelijkheid van toe- en uittreding 
van leden de samenwerking niet aan het bestaan van bepaalde 
personen is gebonden. Zij meenden, dat dit bestanddeel van de 
omschrijving van vereniging niet in de weg staat aan een 
strenge ballotage; zelfs moet mogelijk blijven, dat de statuten 
ener vereniging bepalen, dat toetreding van een nieuw lid is 
uitgesloten, indien ook maar één lid der vereniging zich daar-
tegen, om welke reden dan ook, verzet. Deze leden wilden het 
hier besproken element uit de definitie dan ook zien als een 
aanduiding van de theoretische mogelijkheid, die bij elke ver-
eniging aanwezig moet zijn, dat toe- en uittreding zal kunnen 
geschieden. Zij hadden, zo opgevat, nog bezwaren, want waar-
om zou het niet kunnen worden toegestaan, dat de samen-
werking in verenigingsverband afhankelijk wordt gemaakt van 
het bestaan van bepaalde personen? De hier aan het woord 
zijnde leden zouden er dan ook de voorkeur aan geven, dat 
bedoeld element uit de omschrijving vervalt. Mocht men 
menen, dat daardoor deze definitie geen waarde meer zou 
hebben, dan achtten zij het in het geheel geen bezwaar, dat 
deze definitie uit het ontwerp vervalt. 

Enige andere leden waren van oordeel, dat de definitie nog 
niet zo slecht is geslaagd; het element van de mogelijkheid van 
toe- en uittreding is sinds jaar en dag opgenomen in de wette-
iijke omschrijving van de coöperatieve vereniging en heeft 
daar in de praktijk niet tot moeilijkheden aanleiding gegeven. 
Wel zouden deze leden gaarne van de Minister willen ver-

nemen, hoe hij denkt over de mate, waarin de toe- en uit-
treding voor de vereniging in het algemeen kan worden be-
perkt. Zij waren vooralsnog van mening, dat de binding aan 
bepaalde personen voldoende wordt ondervangen, als de moge-
lijkheid van toe- en uittreding maar niet wordt uitgesloten. 
Hoewel deze leden de definitie nog zo slecht niet geslaagd 
vonden, wierpen zij de vraag op, of men er niet ook uitkomt 
door aan de vereniging het terrein toe te wijzen, dat niet door 
een van de andere in deze Titel geregelde rechtspersonen wordt 
bestreken. 

Sommige leden vroegen zich af, of alle gezichtspunten niet 
tot hun recht komen, als men het slot van de definitie als volgt 
formuleert: „mits de statuten de mogelijkheid van toe- en uit-
treding van leden toelaten", overeenkomstig de redactie van 
artikel 1, lid 1, van de Wet op de Coöperatieve Verenigingen 
van 1925. 

Reeds eerder in dit verslag (algemene beschouwingen bij 
deze Titel, onder 3) werd terloops gesproken over het slaken 
van de band tussen vereniging en contractenrecht, dat ligt 
opgesloten in artikel 2.2.1.1: „Een vereniging ontstaat door 
een rechtshandeling. . . . " (vgl. Hijmans van den Bergh, N.V. 
oktober 1954, blz. 110). Niettemin zal, gelijk blijkt uit artikel 
2.1.8, lid 2, de goede trouw de interne verhoudingen binnen 
de vereniging blijven beheersen. In de rechtspraak ter zake zal 
dus niets behoeven te veranderen, al is „het nieuwe artikel 
1374 lid 3" niet (rechtstreeks) meer toepasselijk (vgl. de 
algemene beschouwingen bij de aanvang van dit verslag, onder 
2, en voorts de algemene beschouwingen bij Titel 3, onder 5) . 

Artikel 2.2.1.2. Het eerste lid van deze bepaling in het 
ontwerp-Meijers is bij het regeringsontwerp weggelaten, en wel 
met de motivering, dat de betreffende materie niet in het 
Burgerlijk Wetboek, maar in een aparte wet, als die van 1855, 
zou thuisbehoren. Met prof. Van der Grinten (N.V. maart 
1955, blz. 216) vonden verscheidene leden het doelmatig, de 
bepalingen betreffende verenigingen bijeen te plaatsen. Anders 
handelen is voor hun besef in strijd met de codificatiege-
dachte. 

Dezelfde leden meenden, dat de verwijzing aan het slot 
van artikel 2.2.1.2 naar artikel 2.1.10 verbetering behoeft. In 
artikel 2.2.1.2, slot, staat immers, dat rechten van derden te 
goeder trouw niet meer worden erkend, indien de rechter ont-
binding op grond van artikel 2.1.10 heeft uitgesproken. Artikel 
2.1.10, lid 3, slot, zegt evenwel, dat de rechten van deze der-
den ook na de uitspraak van de rechter nog beschermd zijn 
totdat de formaliteiten zijn vervuld, in dat derde lid voorge-
schreven. Artikel 2.2.1.2, slot, moet dus verwijzen naar de in 
artikel 2.1.10, lid 3, bedoelde publikatie van het ontbindings-
vonnis. Sommige andere leden vroegen zich af, of de verwij-
zing aan het slot van artikel 2.2.1.2 naar artikel 2.1,10 wel juist 
is. In artikel 2.2.1.2 gaat het immers over een nietige hande-
ling; kan er dan nog wel van ontbinding door de rechter sprake 
zijn? 

Enige leden vroegen, hoe de gevolgen van de nietigheid in 
concreto moeten worden uitgewerkt, bij voorbeeld indien in-
middels zakelijke rechten zijn gevestigd of een huurovereen-
komst is gesloten. Houdt artikel 2.2.1.2 in, dat het huurcon-
tract voor het verleden intact blijft en voor de toekomst ver-
valt? Of zal het huurcontract, met een derde te goeder trouw 
aangegaan, ook voor de toekomst van kracht blijven? Zij 
dachten hierbij meer speciaal aan een vereniging met de ver-
klaring van geen bezwaar, die niettemin onder de rubriek van 
artikel 2.2.1.2 moet worden gerangschikt. 

Enkele leden gaven te kennen, dat zij artikel 2, slot, aldus 
lazen, dat de daarbedoelde ontbinding een feit is, vóórdat de 
eerdergenoemde rechten ontstaan. Kan de Minister de juistheid 
hiervan bevestigen? 

Artikel 2.2.1.3. Over deze bepaling is in dit verslag reeds 
gesproken bij de algemene beschouwingen over de onder-
havige Titel (onder 4) , zowel met het oog op de kwestie van 
het preventief toezicht als in verband met de wens van een 
aantal leden van de commissie, dat de oprichting van een ver-
eniging voortaan notarieel zal dienen te geschieden. Wat het 
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laatste punt betreft, wezen verscheidene leden op de betekenis, 
die notariële vastlegging heeft voor de deugdelijkheid van de 
regeling van een vereniging. Men zou nog een ogenblik als be-
zwaar kunnen aanvoeren, dat met deze wijze van oprichten 
extra-kosten zijn gemoeid. De notariële tarieven zijn in dit 
verband niet hoog te noemen; ook kan volgens het voorbeeld 
van artikel 8 van de Wet op de Coöperatieve Verenigingen een 
voorziening voor kosteloze bijstand worden ingevoegd. 

Het vereiste van een akte in lid 3 zal in de praktijk trou-
wens toch wel medebrengen, dat deskundige hulp moet wor-
den ingeroepen, zelfs al zou men de mogelijkheid van een 
onderhandse akte handhaven. Het ontwerp geeft niet aan, 
hoe de onderhandse akte eruit moet zien. Is gedacht aan een 
ondertekening door alle oprichters of — in geval van wijzi-
ging — door alle leden? Dat laatste kan in de praktijk onmo-
gelijk zijn, doch ook het getal der oprichters zou weleens 
te groot kunnen zijn dan dat ondertekening van de akte door 
hen allen te vergen ware. Als men een notariële akte voor-
schrijft, kan de oplossing van deze technische vragen aan het 
notariaat worden overgelaten. 

Enige leden maakten een opmerking over de tekst van het 
eerste lid; daar wordt gesproken van een „daartoe strekkend 
besluit". Welke moet de inhoud zijn van dit besluit? Is dit een 
besluit, als bedoeld in artikel 2.2.1.1? Of is een besluit be-
doeld tot het vragen van een verklaring van geen bezwaar? 
Deze leden wezen er ook op, dat het eerste lid spreekt van 
een besluit van de leden. Is het niet juister te spreken van de 
leden-oprichters? Het besluit wordt genomen op een ogen-
blik, dat de vereniging nog niet bestaat, zodat van „leden" 
nog geen sprake is. 

Verscheidene andere leden meenden, dat dit bezwaar goed-
deels is weggenomen, als in stede van „besluit van de leden" 
wordt gesproken van „besluit van de algemene vergadering". 
Zij meenden, dat door deze redactie tot uitdrukking wordt ge-
bracht, dat het besluit niet met algemene stemmen behoeft te 
worden genomen; ook is het zo mogelijk artikel 2.2.1.16, lid 2, 
toepasselijk te achten. 

Enkele leden brachten een opmerking ter sprake uit het 
aan de Kamer gezonden adres van de Nationale Coöperatieve 
Raad, hierop neerkomende, dat het tweede lid van artikel 
2.2.1.3 deels herhaling vindt in artikel 2.2.1.19, lid 5. Deze 
leden stemden in met deze kritiek; het vijfde lid van artikel 19 
kan als overbodig vervallen. Het tweede lid van artikel 2.2.1.3 
zou kunnen luiden: „Bezit een vereniging volledige rechts-
persoonlijkheid, dan treedt een besluit tot statutenwijziging 
niet in werking dan nadat daarop een gelijke verklaring van 
geen bezwaar is verkregen". 

Artikel 2.2.1.4. Verscheidene leden vonden het voorschrift, 
in deze bepaling onder e vervat, dat de aard van de verplich-
tingen van de leden in de statuten moet zijn vermeld, onder 
omstandigheden te vergaand. Blijkens de Toelichting van prof. 
Meijers (blz. 133) is een specificatie bedoeld. Het is niet steeds 
zo, dat men bij de oprichting van een vereniging reeds vol-
ledig zou kunnen specificeren, welke verplichtingen in de toe-
komst zullen moeten worden gecreëerd. Zouden de leden op 
een gegeven ogenblik behoefte gevoelen aan een bindend be-
sluit in een situatie, waarop niemand heeft gerekend, dan zal 
dus eerst statutenwijziging noodzakelijk zijn. De hier aan het 
woord zijnde leden dachten aan een vereniging van branche-
genoten, die in verband met onvoorziene ontwikkelingen voor 
de noodzaak kunnen worden gesteld om besluiten te nemen van 
de meest uiteenlopende aard. Deze leden zouden derhalve de 
laatste zinsnede van punt e van dit artikel willen laten vervallen. 
(Vgl. Scholten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 130 e.v.) 

Andere leden konden zich met de ontworpen tekst ver-
enigen; zij meenden evenwel, dat een globale aanduiding van 
de aard der verplichtingen in de statuten voldoende moet zijn. 
In dit opzicht ging ook hun de Toelichting van prof. Meijers 
te ver. 

Weer andere leden vroegen zich af, of deze bepaling geen 
aanleiding kan worden tot uitgebreide vage opsommingen in 
de statuten van allerlei verenigingen. Om dit te voorkomen, 

zouden zij geneigd zijn, zich bij de eerdergenoemde verschei-
dene leden aan te sluiten, indien de mogelijkheid wordt ge-
schapen, dat de rechter een bindend besluit ongeldig kan ver-
klaren op grond, dat de aard van een bepaalde vereniging, 
zoals in de statuten tot uiting komend, het opleggen van deze 
concrete verplichting niet gedoogt. Het kwam hun voor, dat 
hiertoe aanvulling van artikel 2.1.8, lid 2, vereist zou zijn. 

Deze leden merkten verder op, dat de redactie van punt e 
in ander opzicht bepaald niet ruim genoeg is. Er wordt immers 
gesproken van „de verplichtingen, die de leden tegenover de 
vereniging hebben". Gerekend is zo niet met de ledencon-
tracten, waaruit voor de leden der vereniging tegenover derden 
niet alleen rechten kunnen ontstaan, doch uiteraard ook ver-
plichtingen voortvloeien. Nu zal men vaak ook tegenover de 
vereniging gehouden zijn tot het nakomen van deze verplich-
tingen jegens derden. Is het niet juister, in dezen te spreken van 
„de verplichtingen, welke voor de leden aan hun lidmaatschap 
verbonden zijn"? Is het voorts volledigheidshalve niet beter in 
artikel 2.2.1.4 onder e te redigeren: „of de wijze, waarop zo-
danige verplichtingen in het leven kunnen worden geroepen en 
gewijzigd"? 

Artikel 2.2.1.5. Enige leden hadden bezwaar tegen de ter-
minologie „gedeponeerd" en „deponering". Daarvoor in de 
plaats wilden zij gaarne consequent, niet alleen in deze be-
paling, doch ook elders, van „nedergelegd" en „nederlegging" 
gesproken zien. 

Sommige leden waren er niet van overtuigd, dat aan een 
register voor verenigingen behoefte bestaat. Zij hadden nim-
mer bemerkt, dat in de praktijk het ontbreken van zulk een 
register als een lacune wordt gevoeld. Sommige andere leden 
vonden het register echter een nuttige zaak; het belang van 
dit register voor de praktijk zou naar hun inzicht nog aan-
merkclijk toenemen, indien daarin ook zouden moeten worden 
ingeschreven gegevens betreffende de bestuurders, bij voor-
beeld hun namen, adressen en eventuele bijzondere functies 
in het bestuur. 

Dezelfde leden vestigden er de aandacht op, dat in het eer-
ste lid niet is aangegeven, wie verplicht is tot het doen in-
schrijven van de vereniging in het register. Door het woord 
„Bovendien", waarmede de tweede zin van dit lid aanvangt, 
kan men zelfs lezen, dat de Minister in dezen een verplichting 
heeft. De bedoeling zal wel zijn, dat deze plicht rust op het 
bestuur. Welke sanctie is er verbonden aan het niet nakomen 
van de inschrijvingsverplichting? 

De hierbedoelde leden leidden uit de opsomming van het 
tweede lid af, dat aan de nederlegging volgens het eerste lid 
geen kosten zijn verbonden. 

De leden, die zich akkoord konden verklaren met de in-
stelling van een register voor verenigingen, betuigden hun in-
stemming met de keus van de Kamer van Koophandel. Daar 
zijn thans reeds de coöperaties en de onderlinge waarborg-
maatschappijen ingeschreven. 

Artikel 2.2.1.6. Enige leden konden zich met de regeling 
van het eerste lid niet verenigen. Het ging hun te ver, dat 
het hoofdbestuur ener landelijke organisatie beslist over de 
vraag, of de statuten van een afdeling niet meer afwijken van 
de modelstatuten dan door de plaatselijke omstandigheden 
wordt gerechtvaardigd. Indien men uitgaat van preventief over-
heidstoezicht op verenigingen, is het. naar het oordeel van 
de hierbedoelde leden, niet aanvaardbaar, dat het hoofdbe-
stuur van een organisatie in feite rechtspersoonlijkheid kan 
verlenen aan afdelingen ervan. Aan de procedure, welke het 
Ministerie pleegt te volgen bij de behandeling van een aan-
vraag tot Koninklijke goedkeuring (verklaring van geen be-
zwaar), is steeds verbonden een onderzoek naar de personen, 
die voor het eerst als bestuursleden zullen optreden. Daarvan 
komt niets, als een hoofdbestuur buiten de Minister om sub-
verenigingen in het leven kan roepen. De hier aan het woord 
zijnde leden zagen in de regeling van het eerste lid een onge-
wenstc complicatie. Er rijzen tal van vragen. Is het mogelijk 
de statuten van zulke afdelingen te wijzigen buiten de Minis-
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ter om, mits de afwijkingen van het model door plaatselijke 
omstandigheden worden gerechtvaardigd? Waarom is de pu-
blicatic van de modclstatuten in de Staatscourant niet voorge-
schreven? Is het niet gewenst, dat van de oprichting van 
afdelingen als rechtspersoon evenzeer in de Staatscourant 
aankondiging wordt gedaan? De hierhedoelde leden vroegen 
zich voorts af, of artikel 2.2.1.4 niet op het model toepasse-
lijk moet worden verklaard. Zij waren eindelijk van oordeel, 
dat men deze bepaling beter doet vervallen. Deze leden wil-
den niet veronderstellen, dat mede een punt van overweging 
is geweest bij het opstellen van deze regeling, dat bij een 
groot aantal afdelingen een aanmerkelijk bedrag aan zegel-
recht verschuldigd is. Zij meenden, dat voor een landelijke 
organisatie met vele afdelingen deze fiscale verplichting niet 
al te bezwaarlijk moet worden geacht; veeleer zagen zij er 
een bezwaar in, dat naar de huidige regeling verenigingen van 
charitatief karakter, wier middelen afkomstig zijn van giften 
en collecten, hetzelfde zegelrecht behoren te voldoen als „kapi-
taalkrachtige" organisaties. 

Enige andere leden merkten naar aanleiding van het tweede 
lid op, dat er iets voor te zeggen is, dat bij de Kamer van 
Koophandel van de vestigingsplaats van de landelijke ver-
eniging een totale indruk verkregen kan worden van deze or-
ganisatie. Men zou daartoe kunnen voorschrijven, dat de af-
delingen ook bij die Kamer van Koophandel moeten worden 
ingeschreven en de statuten dezer afdelingen ook daar dienen 
te worden nedergelegd. Verder kwam het deze leden juist voor 
te bepalen, dat de afdeling volledige rechtspersoonlijkheid heeft 
vanaf het tijdstip van inschrijving in het register. 

Dezelfde leden vestigden er nog de aandacht óp, dat artikel 
2.2.1.6 niet toepasselijk is op coöperaties en onderlinge maat-
schappijen, daar de bepaling veronderstelt, dat normaliter voor 
de rechtgeldige oprichting van afdelingen een verklaring van 
geen bezwaar nodig is. 

Artikel 2.2.1.7. Enige leden hadden bezwaar tegen de opzet 
van artikel.7, lid 1: ..Een vereniging die niet een verklaring van 
geen bezwaar heeft verkregen, k a n . . . . " . A contrario moet 
men dus zien uit te maken, wat de beperkte reehtspersoonIijk-
heid nu wel inhoudt. Duidelijker komt de figuur van de ver-
eniging zonder verklaring van geen bezwaar naar voren, als 
men begint haar gelijk te stellen met de vereniging met vol-
ledige rechtspersoonlijkheid en vervolgens de uitzonderingen op 
deze hoofdregel zou aangeven. In ieder geval dient positief 
tot uiting te komen, dat de vereniging, die de verklaring van 
geen bezwaar niet verkreeg, een rechtspersoon is, zij het dan 
een onvolledige rechtspersoon. Dit is bij voorbeeld van belang 
met het oog op artikel 2.1.4. 

In de literatuur, ontstaan rond het ontwerp, is op de onder-
havige bepaling, die is "te beschouwen als een uitvoering van 
het antwoord op vraagpunt 32, veel kritiek geleverd. Een aantal 
leden wenste uitdrukking te geven aan hun bezorgdheid, dat 
een herhaling van de discussie over de materie, waarover de 
vraagpunten handelden, ernstige vertraging zou teweegbrengen 
in de uitvoering van het gehele project. Reeds op die grond 
wilden zij vasthouden aan het antwoord op vraagpunt 32. 

Een aantal andere leden meende, dat men de zaak zo niet 
mag bezien. Zeker in een gecompliceerde materie als de onder-
havige kan het zeer wel gebeuren, dat eerst bij de uitwerking 
van enig uitgangspunt in concrete wetsteksten blijkt, tot welke 
ongewenste consequenties het gekozen systeem aanleiding geeft. 
Zij meenden, dat dit geval zich hier voordoet, nog daargelaten, 
dat zij van oordeel waren, dat artikel 2.2.1.7 verder gaat dan 
het antwoord op vraagpunt 32 strikt noodzakelijk doet zijn. De 
hier aan het woord zijnde leden wezen op de grote bezwaren, 
welke kunnen voortvloeien uit het bepaalde in lid 1, onder c. Het 
gaat hier dus om een geval van recht zonder actie; een soort 
nieuwe natuurlijke verbintenis wordt geïntroduceerd. Het saldo 
van een postgirorekening van een vereniging met onvolledige 
rechtspersoonlijkheid kan dus niet worden opgevorderd. Het 
bepaalde in het tweede lid behoeft geen oplossing te brengen, 
want het bestuurslid, dat de rekening opende, kan overleden 
zijn of uit de vereniging getreden. Een crediteur van deze ver-

eniging kan geen derdenbeslag leggen, omdat de vereniging geen 
actie heeft tegen de derde (vgl. IJ. Scholten, preadvies Broeder-
schap 1956, blz. 169 e.v.). De hierbedoekle leden merkten nog 
op, dat het in het systeem van artikel 7, lid 1, onder c, mogelijk 
is, dat men schade toebrengt aan het vermogen van de vereni-
ging, zonder dat men welke actie van die zijde ook te duchten 
heeft. Daar de verbintenis uit de wet, die hier ontstaat, niet in 
de zin van het tweede lid door een bestuurder is aangegaan, is 
noch een verbodsactie mogelijk, noch een schadeactie. De laatste 
kan ook niet door een bestuurder in privé worden aanhangig 
gemaakt, aangezien deze persoonlijk geen schade lijdt. Er is 
voorts gewezen op de willekeurige scheidingslijn, getrokken in 
artikel 7, lid 1, onder b (IJ. Scholten, Preadvies Broederschap 
1956, blz. 175). Als iemand een dag vóór zijn dood f 10 000 
schenkt aan een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid, 
is dat geldig. Als hij legateert, is dat een nietige testamentaire 
beschikking. Intussen kan de vereniging, als iemand zich bij 
schenkingsakte jegens haar verplicht bij wege van schenking 
f 10 000 te zullen betalen, daarvan geen nakoming vorderen. 
Het vvas niet de bedoeling van de hier aan het woord zijnde 
leden, alle kritiek te vermelden, die hier kan worden aange-
dragen. Zij wilden daarvoor verwijzen naar de literatuur, met 
betrekking tot het ontwerp gepubliceerd. In het bijzonder vroe-
gen zij daarbij nog de aandacht voor een suggestie van prof. Van 
der Grinten (Preadvies Broederschap 1956, blz. 68 e.v.), hierop 
neerkomende, dat men de vereniging zonder de verklaring van 
geen bezwaar civielrechtelijk onder hetzelfde regime plaatst als de 
vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, met dien ver-
stande, dat de bestuurders naast de vereniging met onvolledige 
rechtspersoonlijkheid hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk 
zijn. Voorts zou men aan dergelijke verenigingen publiekrech-
telijke bevoegdheden kunnen onthouden; aan zulke verenigin-
gen zou voorts de bevoegdheid ontzegd kunnen worden als 
voogd of bewindvoerder op te treden, terwijl zij ook nog buiten 
de subsidieverlening gehouden kunnen worden. 

De hierbedoelde leden bepleitten — voor het geval men in-
derdaad een vereniging met onvolledige rechtspersoonlijkheid 
naast die met volledige rechtspersoonlijkheid wenselijk acht •—, 
dat het systeem van het ontwerp wordt vervangen door een 
stelsel met minder praktische problematiek, in welk verband zij 
opteerden voor de suggestie van prof. Van der Grinten. 

De leden, die verklaard hadden aan het antwoord op vraag-
punt 32 vast te willen houden, stemden de leden, die hiervóór 
aan het woord waren, roe, dat het ontwerp de figuur van de 
vereniging met onvolledige rechtspersoonlijkheid niet aantrek-
keüjk maakt. Zij wezen er echter op, dat zulks ook juist van 
meetaf de opzet is geweest. Voor het overige wilden zij ten 
aanzien van deze materie nog slechts opmerken, dat zij het in-
consequent vonden, dat schenkingen aan de hier besproken ver-
enigingen wel en testamentaire beschikkingen ten gunste van 
deze niet zijn toegelaten. 

Dezelfde leden voegden hieraan toe, dat hun instemming 
met artikel 2.2.1.7 niet impliceerde, dat zij ook bij voorbaat 
reeds akkoord gaan met de regeling betreffende registergoed, 
die het ontwerp wil brengen; zij moesten dus ter zake een 
voorbehoud maken. 

Sommige leden hadden bezwaar tegen de redactie van lid l 
onder c. Hier wordt gesproken van verbintenissen tegen leden 
ontstaan, hetgeen zij een allesbehalve fraaie wijze van uit-
drukken achtten. Bovendien liggen hierin niet opgesloten de 
verplichtingen, die afdelingen jegens de vereniging kunnen 
hebben. Deze leden wilden in verband daarmede liever ge-
sproken zien van ..verbintenissen, uit het verenigingsverband 
ontstaan". 

Enige leden merkten ten aanzien van het tweede lid van het 
onderhavige artikel op, dat het juist zou zijn niet te spreken 
van het aangaan van een verbintenis, doch van het aangaan 
van een overeenkomst, waaruit verbintenissen voortvloeien. 
Ook zouden zij het slot van het tweede lid als volgt willen 
lezen: ,,cn kan hij persoonlijk, ten behoeve van de vereniging, 
nakoming vorderen". Eindelijk zouden dezelfde leden hier de 
vermelding van de vertegenwoordiger willen laten vervallen; 
zij meenden, dat alleen van de bestuurder gesproken behoort 
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te worden. Andere leden vonden de vermelding van de ver-
tegenwoordiger juist nuttig, aangezien daardoor de mogelijk-
heid ten behoeve van de vereniging met onvolledige rcchts-
persoonlijkheid op te treden wat ruimer wordt gemaakt. 

Sommige leden wezen erop, dat de verwijzing in lid 3 naar 
de bepalingen van deze en van de vorige titel niet juist kan 
zijn. De opzet van het ontwerp brengt mede, dat de tweede 
afdeling van Titel 2 niet toepasselijk kan zijn op de hier be-
sproken verenigingen. De coöperatie en de onderlinge kunnen 
slechts met volledige rechtspersoonlijkheid voorkomen (vgl. 
Van der Grinten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 61; Roele-
veld W.P.N.R. 4430, blz. 40 /1 ; men zie dit verslag ad artikel 
2.2.2.2). Derhalve is het juister in het derde lid te verwijzen 
naar de bepalingen van deze afdeling en van de vorige titel. 
Weliswaar volgt de beperking achter het woord „tenzij", doch 
het is verwarrend, dat in de aanvang van lid 3 naar een gehele 
afdeling verwezen wordt, die in dit verband toepassing mist. 
Dezelfde leden meenden, dat in de tweede regel van het derde 
lid het woord ,.niet-verboden" als overbodig kan vervallen. 

Enkele leden zouden gaarne in lid 3 gespecificeerd aange-
duid willen zien de bepalingen, welke op de verenigingen mei 
onvolledige rechtspersoonlijkheid van overeenkomstige toepas-
sing zijn. Daardoor wordt de onzekerheid, die steeds aan een 
algemene verwijzing verbonden is, vermeden. Zij meenden, 
dat het hier gaat om toepasselijkheid van de artikelen 4 tot en 
met 11 van Titel 1, alsmede van de artikelen 1, 2, 8, 9 (met 
de beperking van artikel 7, lid 2) en 10 e.v. (behalve artikel 
2.2.1.19, lid 5) van Afdeling 1 van Titel 2. De hierbedoelde 
leden zouden gaarne het oordeel van de Minister hierover wil-
len vernemen. Voorts stelden zij de navolgende vraag aan de 
orde. Zij waren in de literatuur de opmerking tegengekomen, 
dat in verband met het feit, dat de voorschriften voor de ver-
eniging met onvolledige rechtspersoonlijkheid vrij zwaar zijn, 
een groot aantal rechtens in het geheel niet bestaande vereni-
gingen te verwachten zou zijn. Deze stelling was deze leden niet 
duidelijk. De in artikel 7, lid 3, toepasselijk verklaarde bepa-
lingen bevatten in belangrijke mate dwingend recht, doch deze 
bepalingen zijn van kracht, al zou de vereniging met onvolledige 
rechtspersoonlijkheid er niet naar handelen. Het is immers niet 
zo, dat in de toepasselijk verklaarde artikelen nadere bestaans-
vereisten voor zulk een vereniging worden vastgesteld. Met 
name geldt het vereiste niet van de akte van artikel 2.2.1.3, lid 
3. De hierbedoelde leden stelden het op prijs, indien de Minis-
tcr zijn visie hierop zou willen geven. 

Artikel 2.2.1.8. Verscheidene leden wilden hier de opmer-
king maken, dat de detaillering in de regeling, vervat in dit 
artikel en de daaropvolgende bepalingen, te ver is doorgevoerd, 
temeer omdat deze bepalingen in het algemeen van dwingend 
recht zijn, zoals blijkt uit artikel 2.2.1.26. Een dergelijke tot in 
bijzonderheden uitgewerkte regulering van de interne verhou-
dingen van de vereniging achtten zij ongewenst, omdat het ge-
vaar van verstarring zodoende groot is. Ook ons N.V.-recht 
kent een vergaande detaillering, doch daar vindt deze haar 
rechtvaardiging in het feit, dat het van groot gewicht is, dat de 
verschillende belangen zo goed mogelijk tot hun recht kunnen 
komen. De hierbedoelde leden veronderstelden, dat het meeste, 
dat is opgenomen in de artikelen 8 e.v., wel zal teruggaan op 
de departementale praktijk bij de goedkeuringsprocedure voor 
statuten. Wanneer een notariële akte voor de oprichting van de 
vereniging als vereiste wordt gesteld, zoals deze leden zouden 
voorstaan (vgl. de algemene beschouwingen betreffende deze 
Titel, onder 4) , zagen zij in het geheel geen reden meer voor 
zulk een omvangrijke wettelijke regeling. Op zijn hoogst zou 
het nut kunnen hebben, dat enkele bepalingen worden opgeno-
men betreffende de hoofdzaken van hetgeen is vervat in de ont-
worpen artikelen 11, 13, 14, 16, 17, 18 en 26 van de onder-
havige Afdeling. 

Artikel 2.2.1.9. Enige leden meenden in de tweede zin te 
lezen, dat hoofdelijke omslagen ter delging van tekorten alleen 
kunnen worden opgelegd, als de statuten zulks toelaten. Zij 
vroegen zich af, of het dan wel is toegestaan, dat bij de vast-
stelling van contributie met tekorten van voorgaande jaren 

wordt gerekend, ook al bevatten de statuten ter zake van het 
bijdragen van de leden in de schulden geen regeling. Uit de 
toelichting van prof. Meijers (blz. 136) blijkt, dat de tweede 
zin van artikel 9 zowel geschreven is voor het geval van een 
tekort bij vereffening als voor dat van tekorten buiten liqui-
datie. In het adres van de Nationale Coöperatieve Raad aan 
de Tweede Kamer wordt opgemerkt, dat de tweede zin van 
artikel 9 dient te worden aangevuld met de vermelding van 
tekorten. Er kan immers van een tekort sprake zijn, zonder 
dat er schulden zijn. De hierbedoelde leden zouden gaarne van 
de Minister een nadere toelichting betreffende dit artikel wil-
len verkrijgen. Enige andere leden zouden de tweede zin van 
dit artikel als volgt willen lezen: „Tenzij de statuten anders be-
palen, is hij jegens derden niet verplicht in de schulden van de 
vereniging bij te dragen." 

Artikel 2.2.1.10. Verscheidene leden konden zich er niet 
mee verenigen, dat deze bepaling als een dwingende wet is 
opgenomen (vgl. artikel 2.2.1.26). Het persoonlijk karakter 
van het lidmaatschap van een vereniging is een karakteristieke 
eigenschap. Doch het ging deze leden te ver, zulks als abso-
lute norm voor te schrijven. Zij dachten aan een vereniging, 
die de rechtsvorm is voor een kartel. Moet nu verboden zijn, 
dat met de overdracht van een aangesloten bedrijf ook het 
karcellidmaatschap overgaat? Het kan voor de koper van zulk 
een bedrijf van groot belang zijn, dat hij niet afhankelijk is 
van een toelatingsprocedure. Het feit, dat het lidmaatschap 
eindigt, kan het bedrijf onverkoopbaar maken. Tn de praktijk 
zijn gevallen voorgekomen, dat het lidmaatschap ener coöpe-
ratieve vereniging overdraagbaar werd gemaakt en ook daar 
bestaat dus behoefte aan een uitzondering op de regel, die 
in artikel 10 is neergelegd. Bij een bouwvereniging kan het 
evenzeer van betekenis zijn, dat het lidmaatschap voor over-
dracht vatbaar is. Men denke aan het geval, dat een lid over-
lijdt; het is nu als normaal te beschouwen, dat de weduwe 
haar echtgenoot opvolgt in het gebruik van de woning en 
in het lidmaatschap. In dit verband wezen de hierbedoelde 
leden nog op artikel 638/». lid 1, B.W. Zij zouden het dan 
ook toejuichen, dat artikel 10 wordt aangevuld met de woor-
den: „tenzij de statuten anders bepalen", waardoor deze be-
paling tot aanvullend recht is gemaakt (vgl. Van der Grinten, 
Preadvies Broederschap 1956, blz. 41, en Ars Notariatus VI, 
blz. 116; IJ. Scholten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 112 
e.v.: Bregstein, W.P.N.R. 4448, blz. 255). 

Enige andere leden vestigden de aandacht op het feit, dat 
het hier het criterium geldt, dat de ontwerper zich bij uitstek 
dacht ter onderscheiding van vereniging en N.V. Zij zouden 
daarom niet willen tornen aan het dwingend karakter van 
artikel 10; wel konden zij aanvaarden, dat voor bepaalde 
soorten van verenigingen een uitzondering wordt toegestaan. 

Artikel 2.2.1.11. Enige leden vroegen de aandacht voor 
een opmerking in het adres van de Nationale Coöperatieve 
Raad aan de Tweede Kamer ten aanzien van het bepaalde in 
lid 1, onder a. Er kan namelijk onzekerheid zijn over de vraag, 
wanneer een rechtspersoon ophoudt te bestaan (vgl. artikel 
2.1.11, lid 1). Bedoeld adres wil in verband daarmede de vrij-
heid geven, in de statuten het einde van het lidmaatschap van 
een rechtspersoon te binden aan een feit. waarvan het tijdstip 
nauwkeurig kan worden vastgesteld, hetzij dat van de ontbin-
ding, hetzij een later moment. 

Dezelfde leden meenden, dat in lid 1, onder c, het best niet 
van opzegging, doch van vervallenvcrklaring gesproken wordt. 
Met opzegging is gewoonlijk de gedachte verweven aan een 
termijn, terwijl hier, in lid 1, onder c, waarschijnlijk niet een 
termijn is bedoeld. Deze leden vonden het juist, dat niet de 
vrijheid wordt gelaten om in de statuten te bepalen, dat het 
lidmaatschap van rechtswege verloren gaat, indien niet langer 
wordt voldaan aan enig statutair vereiste; zij zagen daarvan 
slechts onzekerheid omtrent het beëindigingstijdstip van het 
lidmaatschap als gevolg. Enige andere leden zagen geen be-
zwaar tegen een automatisch vervallen van het lidmaatschap, 
waaraan in de praktijk behoefte kan bestaan (vgl. Van der 
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Grinten en IJ. Scholten in Preadvies Broederschap 1956, blz. 42, 
respectievelijk blz. 134). 

Sommige leden waren van gevoelen, dat lid 1, onder d, rui-
mer moet worden geredigeerd. Als een lid van een vereniging 
voor een ernstig misdrijf is veroordeeld, kan ontzetting redelijk 
zijn, terwijl de vereniging op zich zelf daardoor niet behoeft 
benadeeld te wezen. 

Dezelfde leden meenden, dat de slotzin van het tweede lid 
beter zou kunnen luiden: „Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst". Verscheidene leden 
wezen erop, dat uit de omtrent artikel 11 gemaakte opmer-
kingen blijkt van een ook hier te ver doorgevoerde detaillering 
(vgl. hierboven ad artikel 2.2.1.8). In dit verband vestigden 
zij meer in het bijzonder de aandacht op de regeling van het 
beroep van beslissingen tot opzegging en ontzetting van leden, 
in het tweede lid vervat. 

Deze regeling is van dwingend recht. Er is op gewezen (IJ. 
Scholten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 136), dat bij het 
Nederlands Instituut van Accountants ten deze in twee instan-
ties door onpartijdige derden wordt geoordeeld. Welke reden 
is er, zo vroegen de hierbedoelde leden, om de vrijheid tot het 
maken van deze en dergelijke statutaire regelincen in te per-
ken? 

Enige leden wilden gaarne worden ingelicht omtrent de 
juiste betekenis van de voorlaatste zin van het tweede lid. In 
de Toelichting van prof. Meijers (blz. 137) wordt gezegd, 
dat hier bestaande rechtspraak is vastgelegd. Welke recht-
spraak wordt daarbij bedoeld? Waarschijnlijk is gedacht aan 
de rechtspraak in verband met de aantasting van een bindend 
advies. Deze leden wezen erop, dat dan niet dezelfde formu-
lering is opgenomen als de Hoge Raad in een zodanig geval 
hanteert (vgl. b.v. H.R. 29 januari 1931, N.J. 1931, blz. 1317). 
Zij vroegen zich af, of deze gewijzigde formulering zonder 
bijzondere aanleiding, dan wel opzettelijk is gekozen. 

Artikel 2.2.1.12. Enige leden vroegen, of in het eerste lid 
is bedoeld, dat de statuten de termijn van voortduring van het 
lidmaatschap mogen verkorten, doch niet verlengen. 

Dezelfde leden merkten op, dat in de praktijk zich de figuur 
voordoet, dat in de statuten is bepaald, dat in geval van het 
nemen van bindende besluiten leden, die deze niet kunnen 
aanvaarden, bevoegd zijn zonder enige opzeggingstermijn uit 
te treden. Men kan hier bij voorbeeld denken aan een ver-
eniging van branchegenoten, waarin een besluit valt ten aan-
zien van prijzen of andere leveringsvoorwaarden, die voor 
één der leden niet acceptabel zijn. Het derde lid van dit 
artikel spreekt van een verzwaring van de verplichtingen van 
de leden in de statuten. De hierbedoelde leden meenden, dat 
de woorden ,,in de statuten" met het oog op deze mogelijkheid 
dienen te vervallen. Voorts is het, aldus deze leden, niet dui-
delijk, of bij de opzegging, bedoeld in de eerste zin van het 
derde lid, de normale opzeggingstermijn in acht moet worden 
genomen, dan wel of aan onmiddellijke uittreding is gedacht. 
De redactie Iaat beide zienswijzen toe. 

Een andere vraag is nog, of een statutenwijziging, waarbij 
een uitsluitingsclausule in de zin van lid 3, slot, wordt geïntro-
duceerd, moet worden opgevat als een verzwaring van de 
verplichtingen, als eerder in dit lid bedoeld. 

In het adres, aan de Tweede Kamer gericht door de Natio-
nale Coöperatieve Raad, wordt tegen het derde lid bezwaar ge-
maakt, omdat in de meeste statuten van coöperatieve vereni-
gingen en onderlinge waarborgmaatschappijen wordt uitge-
sloten, dat leden zich aan de gevolgen van een statutenwijzi-
ging kunnen onttrekken. De wens wordt geuit, dat in de 
tweede Afdeling van deze Titel een bepaling wordt opge-
nomen, inhoudende, dat, tenzij de statuten anders bepalen, een 
lid van deze verenigingen zich niet aan een statutenwijziging 
kan onttrekken (vgl. artikel 5, lid 2, sub 4", van de Wet op 
de Coöperatieve Verenigingen van 1925). Enige leden wilden 
voor deze opmerking de aandacht van de Minister vragen. 

Dezelfde leden oordeelden het juister in het derde lid in 
plaats van „nadat hem een besluit is medegedeeld" te lezen: 
,,nadat hem een besluit is bekend geworden". 

Artikel 2.2.1.13. De leden, die reeds eerder hun bezwaren 
uitten ten aanzien van de uitvoerigheid van het ontwerp wat be-
treft de interne regeling der vereniging, vonden de onder-
havige bepaling een duidelijk voorbeeld van het streven naar te 
veel detaillering. Deze leden wezen erop, dat er verenigingen 
zijn, waar de benoeming van het bestuur niet door de leden 
geschiedt. Zij waren van oordeel, dat dergelijke afwijkende 
regelingen ook voortaan moeten kunnen voorkomen. De hier-
bedoeldc leden zagen er evenmin bezwaar tegen, dat een ver-
eniging slechts één bestuurslid zou hebben; zij hadden de in-
druk, dat de mogelijkheid hiervan in artikel 13 niet is voor-
zien. De ontworpen bepaling laat geen recht wedervaren aan 
tal van uit de behoeften van het verkeer voortgekomen con-
structies (vgl. Van der Grinten, Preadvies Broederschap 1956, 
blz. 4 2 / 3 ) . 

De hier aan het woord zijnde leden vonden voorts van 
gewicht de opmerking van de Nationale Coöperatieve Raad in 
zijn adres aan de Tweede Kamer, rakende het benoemings-
recht van derden, bedoeld in lid 3. Men wenst een beperking 
van het benoemingsrecht in handen van derden voor de coöpc-
ratie en de onderlinge. Bij deze verenigingen is het belang van 
de leden bij gestes van bestuursleden gewoonlijk groter dan 
bij andere verenigingen, omdat hier veelal grote financiële 
belangen in geding zijn. De leden, die de aandacht op deze be-
denking richtten, vroegen zich af, of men de bestuurssamen-
stelling bij een coöperatie en een onderlinge dan maar niet 
beter geheel overlaat aan de leden van deze verenigingen. 

Sommige leden hadden bezwaar tegen het gebruik van het 
woord „orgaan" in het vijfde lid. Het hier gehanteerde orgaan-
begrip krijgt een ongebruikelijke inhoud, daar ook de derden, 
die een benoemingsrecht hebben, eronder begrepen zijn. 
Is het niet beter als volgt te redigeren: „door degenen of het 
orgaan, die hem hebben benoemd"? 

Artikel 2.2.1.14. Enkele leden verklaarden gaarne in te 
stemmen met de slotzin van het eerste lid. Zij vroegen zich 
evenwel af, of niet de mogelijkheid moet worden geopend, dat 
een ander dan een lid der vereniging als gemachtigde wordt 
aangewezen. Als bij een vereniging van branchegenoten een lid 
verhinderd is, moet hij zijn procuratiehouder kunnen zenden 
nf bij voorbeeld zijn boekhouder. 

Dezelfde leden wierpen de vraag op, of er niet aanleiding is, 
de stof van artikel 2.3.4.13 (vgl. artikel 44c, W. v. K.) op te 
nemen in het tweede lid van de onderhavige bepaling. 

Verder wezen deze leden erop, dat er hier te lande ver-
enigingen bestaan, waarin slechts een deel der leden stern-
gerechtigd is. IJ. Scholten heeft erop gewezen (Preadvies 
Broederschap 1956, blz. 142 e.v.), dat buitenleden ener socië-
teit geen stemrecht plegen te hebben. Hij vraagt zich af, waar-
om men in een bepaald geval junior-leden het stemrecht niet 
zou mogen onthouden en herinnert eraan, dat bij de Neder-
landse Advocatenvereniging advocaten, die nog geen vijf jaren 
waren ingeschreven, geen stemrecht hadden. De hierbedoelde 
leden vroegen de aandacht van de Minister voor deze bezwaren. 

Artikel 2.2.1.16. Verscheidene leden betuigden hun in-
stemming met de bepaling van het tweede lid, die onzekerheid 
omtrent het geregelde punt wegneemt. 

Artikel 2.2.1.17. Er zijn verenigingen, waar het dagelijks 
bestuur, de voorzitter of de secretaris de algemene vergadering 
bijeenroepen. Lid 1 denkt deze bevoegdheid alleen toe aan het 
bestuur. De bepaling is van dwingend recht. Verscheidene 
leden vroegen, of het eerste lid niet beter tot aanvullend recht 
wordt gemaakt. 

Artikel 2.2.1.18. Enige leden opperden de mogelijkheid, dit 
artikel toepasselijk te doen zijn op de in artikel 2.1.13 gere-
gelde duurverlenging. 

Artikel 2.2.1.19. De leden, die naar aanleiding van het 
voorgaande artikel dachten aan de mogelijkheid van toepasse-
lijkverklaring ervan op de duurverlenging, wierpen de vraag 
op, of ook artikel 19 niet behoort te gelden voor de duurver-
lenging ener vereniging. 
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Bij artikel 2.2.1.3 is in dit verslag reeds verwezen naar een 
opmerking van de Nationale Coöperatieve Raad, die het vijfde 
lid van artikel 19 overbodig acht naast artikel 2.2.1.3, lid 2. 

Artikel 2.2.1.20. Is het de bedoeling van lid 2, dat het be-
stuur als zodanig dagvaardt, of vertegenwoordigt de vereni-
ging de leden in rechte? Enige leden meenden, dat men, ter 
vermijding van procesrechtelijke problemen, het best dit laatste 
tot uitdrukking doet komen in de tekst van lid 2. 

Dezelfde leden wezen nog op het volgende. Het tweede lid 
van het onderhavige artikel spreekt alleen van het bedingen 
van rechten voor de leden, niet van het op hen leggen van 
verplichtingen. In dit opzicht omvat dit tweede lid minder dan 
artikel 15 van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
van 1927, waarin ook het voor de leden aangaan van vcrplich-
tingen ligt opgesloten. Niettemin kan aan het bedingen van 
rechten voor de leden in de zin van artikel 20, lid 2, een 
contraprestatie verbonden zijn. Bij voorbeeld, een vereniging 
bedingt ten behoeve van haar leden een korting op de toe-
gangsprijzen voor muziekuitvoeringen. Daartegenover moet zij 
een bepaald aantal plaatsen garanderen. De tekst van lid 2 
brengt nu mede, dat deze garantieplicht ten slotte komt van 
de kas der vereniging. De hierbedoelde leden zouden gaarne 
van de Minister willen vernemen, of de door hen gegeven in-
terpretalie juist is. Zij meenden voorts nog, dat de proces-
kosten, in geval van een procedure ten behoeve van een lid, 
komen ten laste van de verenigingskas. Met betrekking tot 
het derde lid brachten sommige leden naar voren, dat zij het 
gewenst achtten, dat ook aan een niet-bestuurslid, bij voor-
beeld aan de directeur, de vertegenwoordiging der vereniging 
wordt opgedragen. Dit is zeer gewenst voor verenigingen, 
waarvan het bestuur niet veelvuldig samenkomt. 

Andere leden vestigden er de aandacht op, dat in de toelich-
ting van prof. Meijers wordt gezegd, dat lid 2 de bevoegdheid 
medebrengt om schadevergoeding voor de leden bij een ge-
zamenlijke eis te vorderen, hierbij verwijzend naar artikel 15 
van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. In dit 
artikel is echter niet sprake van het vorderen van „schade-
vergoeding voor de leden bij één gezamenlijke eis", doch van 
„vergoeding voor de schade welke haar leden lijden". Dit is 
heel iets anders. In de Wet op de CA.O. wordt een zeer ver-
strekkend recht gegeven. Nadat de vereniging in rechte is op-
getreden, kan het lid dit ook nog doen; de gedaagde kan ge-
noodzaakt worden tweemaal te betalen. Het komt deze leden 
onwaarschijnlijk voor dat bedoeld is dit zeer ver strekkende 
rechtsgevolg te verbinden aan allerlei afspraken van vereni-
gingsbesturen. Wanneer bedoeld is een vertegenwoordigings-
bevoegdheid van het bestuur (het lid verliest zijn actie als het 
bestuur deze instelt), dan mist men een regeling om de ge-
incasseerde vergoeding aan het lid door te betalen, van de 
rechtsgevolgen van betaling der vergoeding aan of kwijtschel-
ding door het lid, enz. Gaarne zouden deze leden hieromtrent 
de mening van de Minister vernemen. 

Artikel 2.2.1.22. Lid 1 schrijft voor, dat er ten minste drie 
commissarissen moeten zijn. Sommige leden verklaarden niet 
te kunnen begrijpen, waarom het wel mogelijk zou moeten zijn, 
dat een vereniging geen commissarissen kent, en niet, dat er 
één of twee zijn aangewezen. In lid 2 wordt artikel 2.2.1.13 van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Is het gewenst, dat ook 
hier het recht van bindende voordracht aan het bestuur kan 
worden toegekend? (Artikel 2.2.1.13, lid 4; vgl. voorts IJ. 
Scholten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 148.) 

Enige leden vroegen zich af, of in lid 5 niet moet worden 
bepaald, dat commissarissen, in geval van schorsing, binnen 
een bepaalde termijn de ledenvergadering behoren bijeen te 
roepen, ten einde zich te beraden, wat er ten aanzien van de 
betrokken bestuurder dient te geschieden. Moeten commis-
sarissen voorts niet bevoegd worden verklaard — zulks met 
het oog op hun toezichthoudende taak — tot bijcenroeping 
van de ledenvergadering, als zij daartoe termen aanwezig 
achten? Wat gebeurt er, indien commissarissen het gehele be-
stuur hebben geschorst? Nemen zij dan de bestuursfuncties 
waar? 

Artikel 2.2.1.23. Verscheidene leden spraken als hun oor-
deel uit, dat niet, gelijk in het eerste lid geschiedt, dwingend 
moet worden voorgeschreven, dat de rekening en vcrantwoor-
ding aan de algemene vergadering moet geschieden (vgl. Van 
der Grinten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 44 /5) . Het 
was deze leden voorts niet duidelijk, waarom de statuten niet 
een andere termijn mogen voorschrijven dan de in lid 1 ge-
noemde termijn van zes maanden, 

Deze leden merkten met betrekking tot het derde lid op, 
dat zij het te ver vonden gaan, dat steeds een commissie zou 
moeten optreden, indien op enigerlei wijze niet in het toezicht 
op het bestuur is voor/ien. 

Hetzelfde bezwaar koesterden zij ten aanzien van het slot 
van lid 5: „doch slechts door de benoeming van een andere 
commissie". Waarom moet dit alles dwingend worden voor-
geschreven? Zij vroegen zich af, of is toegestaan, dat de leden-
vergadering de rekening en verantwoording van het bestuur 
aanvaardt enkel op grond van een door het bestuur aan de 
vergadering overgelegd accountantsrapport. 

Enige leden vestigden de aandacht op het redactievoorstel 
van de Nationale Coöperatieve Raad in zijn meergenoemd 
adres, volgens hetwelk de laatste zin van het vierde lid zou 
moeten luiden: „Tegenover deze commissie heeft het bestuur 
dezelfde verplichtingen als het volgens het derde lid van het 
vorig artikel tegenover de commissarissen heeft". Zij vonden 
dit voorstel een verbetering. 

Artikel 2.2.1.25. Enige leden stelden voor, dat aan het 
bepaalde in het eerste lid, onder a, wordt toegevoegd: „be-
houdens het bepaalde in artikel 2.1.13". 

AFDELING 2 

Bijzondere bepalingen voor coöperatieve verenigingen en 
onderlinge waarborgmaatschappijen 

Artikel 2.2.2.1. De opneming van de onderlinge waarborg-
maatschappij in de familie van de verenigingen van artikel 
2.2.1.1 is over het algemeen door de belanghebbenden met in-
stemming begroet. Voor deze samenwerkingsvorm is de wijzi-
ging van rechtspositie wel zeer drastisch. Tot nu toe is zij 
slechts onderworpen aan de artikelen 286 en 308 W. v. K... 
1690 e.v. B.W. en de bepalingen van het algemeen deel van 
het verbintenissenrecht (vgl. H.R. 17 mei 1940, N.J. 1940, 
968, m.n. P.S.). Voortaan zal de onderlinge waarborgmaat-
schappij worden beheerst door een gedetailleerde regeling, 
waarin de navolgende „complexen" zijn te onderscheiden: 
artikel 2.2.2.9; de artikelen 2.2.2.1 tot en met 2.2.2.7, alsmede 
artikel 2.2.2.10; de artikelen 2.2.1.1. e.v.; de bepalingen van 
Titel 1. De commissie wil in het midden laten of deze wijze 
van regeling, die ook voor de coöperatieve vereniging is ge-
volgd, geschikt is met het oog op een gemakkelijke hantering 
van de wet. Belangrijk acht zij, dat uit de kring van belang-
hebbenden geen bezwaren zijn ingebracht tegen de invoeging 
van de onderlinge in het geschapen wettelijke verenigings-
kadcr. Rocleveld („De Onderlinge Waarborgmaatschappij in 
het bijzonder als levensverzekeraar", diss. Leiden 1955, blz. 
13 e.v.) vindt, dat het vanzelf spreekt, dat de onderlinge in de 
sector der verenigingen regeling vindt. De commissie vindt het 
niet vruchtbaar, een discussie te openen over de vraag, in hoe-
verre de coöperatie en de onderlinge in economische zin ge-
noegzaam aan elkaar verwant zijn om in de tweede Afdeling 
als juridische broer en zuster te worden behandeld. In ieder 
geval is getracht in de artikelen 8 en 9 van deze Afdeling een 
zekere differentiatie tot haar recht te doen komen. De com-
missie zal ten aanzien van de algemene opzet van Afdeling 2 
geen bezwaren opwerpen (afgezien van de bedenkingen van 
enige leden, geuit bij de algemene beschouwingen over deze 
Titel, onder 2) ; wel rekent zij het zich tot taak, na te gaan, of 
zowel coöperatie als onderlinge met de thans ontworpen rege-
ling kunnen uitkomen of niet. 

Naar aanleiding van de definities van de leden 2 en 3 is 
opgemerkt (F. J. Meijer Drees, De Ziekenfondsgids, november 
1954, blz. 255 e.v.), dat hier geen ruimte is geschapen voor 
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het algemeen ziekenfonds. Weliswaar voorziet het ziekenfonds 
in bepaalde stoffelijke behoeften van zijn leden, doch het 
sluit met hen geen overeenkomsten af. Ook de Toelichting van 
prof. Meijers, die (op blz. 143, eerste volledige alinea) het 
onderling ziekenfonds terloops vermeldt, geeft omtrent dit 
onderwerp geen uitsluitsel. De commissie zou gaarne het oor-
deel van de Minister vernemen over de vraag, of in het kader 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek een plaats voor de figuur 
van het ziekenfonds behoort te worden ingeruimd — hetgeen 
het meest met de codificatiegedachte in overeenstemming is 
—, of dat te dezer zake beter een regeling kan worden ge-
troffen in het verband van een algemene wet op de zieken* 
fondsen — met toepassclijkverklaring van daarvoor in aan-
merking komende bepalingen van de burgerlijke wetgeving —. 

De definitie van het tweede lid, die betreffende de coöpe-
ratieve vereniging, is gekritiseerd in het reeds eerder aange-
haalde adres van de Nationale Coöperatieve Raad. Daar wordt 
betoogd, dat „het sluiten van overeenkomsten" niet als middel 
mag worden gekenschetst tot het doel der coöperatie. Als 
middel ziet men de bedrijfsuitoefening. Dat de bedrijfsuit-
oefening het sluiten van overeenkomsten medebrengt, raakt 
slechts de wijze van bedrijfsvoering en behoeft, aldus het 
adres, niet in de definitie vermelding te vinden. Men stelt 
daarom deze omschrijving voor: „Onder coöperatieve ver-
enigingen worden verstaan verenigingen, die zich ten doel 
stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te 
voorzien, door te dien einde ten bate van haar leden een 
bedrijf uit te oefenen". Met het oog op de verenigingen, die 
slechts als nevendoel activiteit ontplooien ter bevrediging van 
stoffelijke behoeften hunner leden (de sportvereniging, die 
collectief sportartikelen aanschaft, e.d., vgl. de algemene be-
schouwingen over deze Titel, onder 2) stelt de Nationale 
Coöperatieve Raad voor, dat de hiervóór weergegeven definitie 
nog als volgt wordt aangevuld: , , . . . . die zich anders dan bij-
komstig ten doel stellen . . . . " . 

Verscheidene leden verklaarden het oordeel van de Minister 
over deze gedachten, uit de kring der belanghebbenden opge-
komen, op prijs te stellen. 

Enige leden vroegen aandacht voor de omstandigheid, dat in 
de definitie van lid 2, alsmede in de omschrijving van de 
Nationale Coöperatieve Raad telkens sprake is van bedrijlV 
uitoefening, een clement, dat in de definitie van artikel 1 van 
de wet van 1925 geen vermelding vindt. Een van deze leden 
maakte melding van een arbitraal geding, waarin een coöpe-
ratieve flatvereniging partij was. Het verweer was opgeworpen, 
dat deze vereniging geen rechtsgeldig bestaan had, omdat 
zij immers geen bedrijf uitoefende en derhalve niet rechts-
gcldig in de vorm van een coöperatieve vereniging kon be-
staan. Dit verweer was bij de uitspraak van arbiters ver-
worpen. De hierbedoelde leden waren van mening, dat de 
definitie van artikel 1 van de wet van 1925 ruim mag worden 
uitgelegd. Hier is geen sprake van bedrijfsuitoefening in de 
strikte zin van het woord; wil men hier toch van „bedrijf" 
spreken, dan behoort dat te geschieden in de ruime betekenis 
van „bedrijvigheid". Een coöperatieve flatvereniging kan naar 
het oordeel van deze leden volgens de huidige wet onder de 
rubriek van de coöperatieve verenigingen worden gebracht. 
Deze situatie wensten zij gecontinueerd te zien: doch dan 
verdiende naar hun mening de huidige definitie, gegeven in 
de wet van 1925, de voorkeur boven die van het ontwerp en 
ook boven die, welke de Nationale Coöperatieve Raad heeft 
voorgesteld. Het was d e c leden niet duidelijk, hoe in de 
Toelichting van prof. Meijers (blz. 141) kan worden gesteld, 
dat voor de coöperatieve verenigingen in beginsel alles bij 
het oude blijft; door invoeging van het clement „bedrijf" in 
de definitie van artikel 2.2.2.1, lid 2, zagen zij een beperking 
aangebracht ten opzichte van de huidige toestand (vgl. over 
dit onderwerp nog Van der Grinten, Preadvies Broederschap 
1956, blz. 35 /6 ) . 

In plaats van de definitie van lid 3 inzake de onderlinge 
waarborgmaatschappij is door Roeleveld (a.w., blz. 10 e.v.) 
een andere omschrijving voorgesteld: „Onder onderlinge waar-
borgmaatschappijen worden verstaan verenigingen, die zich ten 

doel stellen het voorzien in bepaalde verzekeringsbehoeften van 
haar leden door met hen verzekeringsovereenkomsten aan te 
gaan in het bedrijf, dat de vereniging te dien einde ten behoeve 
van haar leden uitoefent". Roeleveld ziet als voordeel van zijn 
definitie tegenover die van het ontwerp, dat de zijne beter aan-
sluit bij het tweede lid; ook is het verzekeringsbedrijf geen 
doel, maar het voorzien in bepaalde behoeften van de leden 
(vgl. ook nog Van der Grinten, Preadvies Broederschap 1956, 
blz. 38). Verscheidene leden wilden hun waardering uiten voor 
de door Roeleveld ontworpen omschrijving; zij stelden het op 
prijs, het oordeel van de Minister hierover te mogen vernemen. 

De commissie heeft aandacht gegeven aan de omstandig-
heid, dat zowel de aanduiding „onderling" als „wederkerig" 
wettelijk zal zijn toegestaan (artikel 2.2.2.9 onder a en artikel 
2.2.2.10, lid 1). Zij kan zich daarmede zeer goed verenigen; 
het ontwerp spreekt echter steeds — ook in de definitie van 
lid 3 — van onderlinge waarborgmaatschappij en toont der-
halve een voorkeur voor de eerste der beide termen (vgl. thans 
artikel 286 W.v.K. tegenover artikel 308 W.v.K.). 

Enkele leden vroegen zich af, of in de definitie van lid 2 
niet uitdrukkelijk het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf 
behoort te worden uitgesloten. 

Artikel 2.2.2.2. Over deze bepaling is reeds eerder in dit 
verslag (ad art. 2.2.1.7) terloops gehandeld. Hoewel het sy-
steem van het ontwerp aanleiding geeft tot de veronderstelling, 
dat artikel 2.2.1.7 niet te pas kan worden gebracht bij coöpe-
raties en onderlinge waarborgmaatschappijen, vraagt de com-
missie zich naar aanleiding van het slot van lid 1 van de 
onderhavige bepaling: „Aldus opgerichte coöperatieve ver-
cnigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen hebben 
volledige rechtspersoonlijkheid" af, of a contrario mag worden 
aangenomen, dat er ook zulke verenigingen zijn met onvol-
Icdige rechtspersoonlijkheid. Men kan immers het eerste lid 
/o lezen, dat ter vermijding van nietigheid een notariële akte 
nodig is, bevattende het oprichtingsbesluit en de statuten; en 
voorts, dat ter vermijding van onvolledige rechtspersoonlijk-
heid bovendien is vereist, dat de statuten de naam van de 
vereniging vermelden, alsmede het door haar uit te oefenen 
bedrijf. De commissie meent, dat dit met de tekst van het 
eerste lid niet wordt bedoeld. Ter vermijding van misverstand 
zou men echter het woord „volledige" aan het siot van het lid 
kunnen weglaten. Het woord „volledige" wordt evenmin toe-
gevoegd in artikel 2.3.1.9. Voorts zou het eerste lid nog aan 
duidelijkheid winnen, als de nietigheid, daar bedreigd, uitdruk-
kclijk wordt verbonden aan het niet in de statuten voorkomen 
van de vermelding van naam en bedrijf. 

Artikel 2.2.2.3. De commissie is van oordeel, dat, hoezeer 
het van nut is, dat lid 2 de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van de notaris in geval van fouten en verzuimen bevestigt, het 
spreken van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid geheel 
overbodig is en als een ontsiering van deze bepaling moet wor-
den beschouwd. 

Artikel 2.2.2.4. Ten aanzien van het tweede lid valt op te 
merken, dat naast leden ook, evenals in lid 3, de oud-Ieden 
genoemd behoren te worden. Enige leden wezen op het betoog 
van Roeleveld (a.w., blz. 91 e.v.), waarin wordt gesteld, dat 
de aansprakelijkheid van oude leden een novum is voor de 
kring der onderlinge waarborgmaatschappijen; voorts wordt de 
aansprakclijkheidsuitbreiding, welke dit artikel voor die sector 
medebrengt, in strijd geacht met het karakter van de onderlinge 
waarborgmaatschappij (vgl. ook Van der Grinten, Preadvies 
Broederschap 1956, blz. 52). Zij meenden, dat artikel 4 voor 
deze groep niet bezwaarlijk is, aangezien artikel 5, lid 1, de 
mogelijkheid verschaft, de leden of oud-leden vrij te stellen 
van de verplichting tot aanzuivering van een tekort. 

Artikel 2.2.2.5. De commissie is van oordeel, dat men de 
aanduiding G.A., die eenmaal is ingeburgerd, niet moet ver-
vangen door B.A. Men brengt haars inziens door een derge-
lijke bestaande en bekende aanduiding te wijzigen bij het pu-
bliek verwarring teweeg. 
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Sommige leden vroegen de aandacht voor een opmerking in 
het meer vermeld adres van de Nationale Coöperatieve Raad; 
deze maakt bezwaar tegen de formule ,,tot een maximumbe-
drag beperken" in het eerste lid. Veelvuldig komt in de praktijk 
de regeling voor, dat een aansprakelijkheid is beperkt tot een 
niveau, dat van bepaalde factoren afhankelijk is; het is dan niet 
bij voorbaat mogelijk een bedrag vast te stellen. De hier be-
doelde leden meenden, dat met het oog hierop de woorden „tot 
een maximumbedrag" het best worden geschrapt. 

Artikel 2.2.2.6. De commissie meent, dat de verwijzing naar 
artikel 2.2.1.5 geen betrekking kan hebben op de eerste zin-
snede van dat artikel. Nu rijst evenwel de vraag, of publikatie 
van de statuten ener coöperatie of onderlinge in de Staatscou-
rant is voorgeschreven of dat zulk een publikatie niet is be-
doeld. De commissie vraagt zich af, waarom artikel 7, lid 1, 
"van de Wet op de Coöperatieve Vereniging van 1925 niet is 
overgenomen. Indien ook voortaan publikatie in de Staats-
courant dient te geschieden, dan is nog niet aangegeven door 
wiens zorg dat gebeuren moet. En welke zijn de gevolgen van 
het achterwege laten van deze openbaarmaking? Uit de toe-
lichting van prof. Meijers (blz. 145) valt af te leiden, dat ge-
dacht is aan een schadeplicht wegens onrechtmatige daad en 
eventueel aan een strafbepaling. Men vraagt zich echter af, 
waarom van de sanctie van artikel 7, lid 2, van de wet van 
1925 niet wordt gerept. 

De leden, die dezelfde opmerking maakten naar aanleiding 
van artikel 2.2.1.5, zagen ook in de onderhavige bepaling 
gaarne in lid 1 „deponering" vervangen door „nederlegging" 
(in de leden 2 en 3 wordt wel van „nederlegging" gesproken). 

Verscheidene leden vestigden de aandacht op het bezwaar, 
dat de Nationale Coöperatieve Raad in zijn eerdergenoemd 
adres uit tegen het bepaalde in lid 2 onder a. De nederlegging 
van de ledenlijst van grote coöperaties, die duizenden leden 
kunnen hebben, wordt een ondoenlijke zaak geacht. De leden, 
hier aan het woord, deelden dit bezwaar; zij zagen geen noe-
menswaardig praktisch nut in het betreffend voorschrift (vgl. 
Maandblad Coöperatie, april 1955, blz. 52 e.v.). 

Artikel 2.2.2.7. Het ontwerp wil waken tegen de vereen-
zelviging van lidmaatschapsverhouding en contractuele band. 
Verscheidene leden verklaarden zich met deze bepaling zeer 
wel te kunnen verenigen. Zowel voor de onderlinge, als voor 
de coöperatie is het gewenst, dat de leden-contractanten zo 
goed mogelijk op de hoogte worden gesteld van de aard van 
hun rechtspositie en de mogelijkheid, dat daarin eenzijdig wijzi-
ging wordt gebracht. Waarschijnlijk brengt het voorschrift van 
artikel 7 voor de coöperatieve verenigingen praktische conse-
quenties mede; de overeenkomsten van coöperaties met hun 
leden zullen meestentijds niet op schrift zijn gesteld, zoals dit 
bij de onderlinge waarborgmaatschappijen veelal wel het geval 
zal zijn. De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat het 
praktisch mogelijk moet zijn, dat coöperaties met formulier-
contracten gaan werken, waarin een clausule op dit punt kan 
worden opgenomen. 

Deze leden zouden gaarne van de Minister willen vernemen, 
of aan het voorschrift van de onderhavige bepaling is voldaan, 
indien een clausule in de zin van het slot van dit artikel is op-
genomen in gedeponeerde algemene voorwaarden. 

Dezelfde leden vroegen zich af, of onder wijziging van over-
eenkomsten door een verenigingsbesluit in de zin van artikel 7 
ooTi mag worden begrepen een besluit tot ontbinding van deze 
overeenkomsten. Zij meenden, dat strikt genomen ontbinding 
niet is een wijziging van een contract; mocht dus ook ontbin-
ding zijn bedoeld, dan achtten zij het raadzaam, dat het onder-
havig artikel uitdrukkelijk ook van ontbinding gewag maakt. 

Artikel 2.2.2.8. Ad a. Het lijkt de commissie overbodig 
toe, dat hier wordt gesproken van de toevoeging aan het slot 
van de naam van de letters W.A., enz., daar hetzelfde reeds in 
artikel 2.2.2.5, lid 1, is bepaald. Voorts is voorgeschreven, dat 
de naam van de coöperatieve vereniging bevat „de tak of de 
takken van bedrijf", die de vereniging uitoefent. Het is niet 
denkbeeldig, dat zo in sommige gevallen een onbruikbaar lange 

naam moet worden gevoerd. De commissie heeft namelijk de 
indruk, dat het assortiment der produkten, waarop het bedrijf 
betrekking heeft, in de naam tot uitdrukking dient te komen. 
Bij een coöperatie, die zich op verscheidene terreinen tegelijk 
beweegt, kan deze eis praktisch bezwaarlijk worden. De com-
missie zou het voldoende achten, dal in de naam een algemene 
type-aanduiding tot uiting komt. 

Aan het slot van onderdeel a wordt voor het daarbedoeldc 
gevolg verwezen naar artikel 2.2.2.3. Moet niet ook verwezen 
naar artikel 2.2.2.2, lid 1? Of is in laatstbedoelde bepaling be-
docld de naam zonder meer, onverschillig of deze aan alle eisen 
voldoet? 

Ad b. Over het hier bepaalde is reeds eerder in dit verslag 
gesproken (men zie de algemene beschouwingen over deze 
Titel, onder 2) . Afgezien van het elders in dit verslag neer-
gelegde, kan worden gezegd, dat de woorden „met de coöpe-
ratie verband houdende" befekkelijk vaag zijn, hetgeen vooral 
voor derden een bron van onzekerheid in zich sluit. Enkele 
leden stelden voor, in deze bepaling een clausule op te nemen 
ten behoeve van derden te goeder trouw, die redelijkerwijze 
het vereiste verband mochten aannemen. 

Ad c. Hier is bepaald, dat het lidmaatschap schriftelijk 
moet worden aangevraagd. De Stichting voor Nederlandse 
Zelfstandige Handel en Industrie in haar adres aan de Tweede 
Kamer is van mening, dat het schriftelijk aanvragen van het 
lidmaatschap ener coöperatie geen toereikende waarborg zou 
zijn tegen overijlde aansluiting. Vele coöperaties, zo wordt 
gezegd, maken gebruik van propagandisten, die trachten 
de handtekening van een kandidaat-lid te verkrijgen. Men is van 
oordeel, dat een betere waarborg zou gelegen zijn in een voor-
schrift, dat ondertekening van een Icdcnregister lot eis stelt 
voor de verkrijging van het lidmaatschap. Enige leden zouden 
gaarne het oordeel van de Minister hieromtrent willen ver-
nemen. 

Artikel 11, lid 4, van de Wet op de Coöperatieve Vereni-
gingen van 1925 is niet in het ontwerp overgenomen. Het in 
artikel 11, lid 4 — een bepaling van aanvullend recht •—, 
gegeven recht van beroep van een aspirant-lid, wiens aanvrage 
voor het lidmaatschap werd geweigerd, kan echter wel degelijk 
van betekenis zijn. Men heeft de algemene vergadering een 
te „politiek" college genoemd om een geschikte beroepsinstan-
tie te kunnen zijn (Maandblad Coöperatie, mei 1955, blz. 63 
e.v.). Enige leden wezen erop, dat een weigering van het lid-
maatschap voor een gegadigde onder omstandigheden zakelijk 
zeer nadelig kan zijn. Vooral als in een bepaald geval persoon-
lijke redenen tot een afwijzing de aanleiding vormden, kan de 
mogelijkheid van beroep voor de betrokkene een uitkomst be-
tekenen. Dit behoeft nog geenszins te leiden tot de toekenning 
van een recht op het lidmaatschap. Als men de algemene ver-
gadering geen geschikte beroepsinstantie acht, kan men op 
andere wijze in een appelorgaan voorzien. Hoe denkt de 
Minister hierover? 

Ad e. In het reeds eerder vermelde adres van de Stichting 
voor Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie wordt 
tegen deze bepaling bezwaar gemaakt. Men stelt, dat deze be-
paling de gelegenheid geeft, uittreding uit een coöperatieve 
vereniging te belemmeren en zelfs in feite onmogelijk te 
maken. De statuten van vele landbouwcoöperaties, aldus het 
adres, binden de mogelijkheid van uittreding aan de betaling 
van een uittrcegcld, soms nog gecombineerd met verbeurd-
verklaring van een inlegsom, waarmede bedragen in de dui-
zenden guldens kunnen zijn gemoeid. Destijds is de bepaling 
(vgl. art. 12, lid 1, wet 1925) verdedigd met het argument, 
dat verschillende factoren als de behoefte aan grondstoffen 
of krediet op lange termijn aanleiding kunnen geven tot het 
stellen van uittredingsvoorwaarden. Hetzelfde kan zich echter 
voordoen bij vrije ondernemingen, waar een goed geleid bedrijf 
overigens niet behoeft te bezwijken onder het verbreken van 
relaties. Het adres vervolgt dan: „De uittredingsvoorwaarden, 
eertijds wellicht nog aanvaardbaar als steun voor de toenmaals 
kleine en weinig krachtige coöperatieve ondernemingen, maken 



in combinatie met de veelvuldig voorkomende leverings-, c.q. 
afnameplicht thans grote gebieden van het bedrijfsleven on-
tocgankelijk voor een normale concurrentie, geven de coöpe-
ratie een voorsprong, welke in de huidige omstandigheden 
geheel onnodig, ongemotiveerd en onrechtvaardig is, en be-
lemmeren de zelfstandige agrarische handel en industrie in 
zijn natuurlijke ontwikkeling". Het adres meent, dat slechts 
een gering aantal leden een procedure zal willen voeren over 
een uittredingskwestie. Het adres verwijst naar de toclichting-
Meijers op artikel 2.2.2.1, waar de coöperatieve vereniging 
wordt gedacht als een middel om tot voordeliger resultaten te 
komen dan wanneer de leden individueel te werk gingen. Een 
(sterke) belemmering van de uittreding maakt, dat de coöperatie 
niet telkens behoeft te bewijzen, dat zij voordeliger werkt dan 
zulks voor het individuele lid mogelijk zou zijn. Men erkent, 
dat massale uittreding voor een coöperatieve vereniging en ook 
voor derden, die met haar te maken hebben, gevaarlijk zou 
kunnen zijn; doch hier kan artikel 2.2.2.4, lid 1, uitkomst 
bieden. In het adres van de Nationale Coöperatieve Raad wordt 
te kennen gegeven, dat men van- die zijde liever de bestaande 
tekst van artikel 12, lid 1 (wet van 1925), had gehandhaafd 
gezien. 

Enige leden waren met prof. Van der Grinten (Preadvies 
Broederschap 1956, blz. 34) van oordeel, dat er bij de coöpe-
ratie meer reden bestaat dan bij de gewone vereniging om de 
vrijheid tot uittreding in de wet te verankeren; anders worden 
de leden immers te veel gebonden aan één leverancier of 
afnemer. De hier aan het woord zijnde leden bepleitten een 
scherpe limitering van de toelaatbare uittredingsvoorwaarden 
in de wet. Zij konden ervoor gevoelen, dat deze voorwaarden 
niet verder gaan dan een bijdrage in een bestaand tekort der 
coöperatieve vereniging en het verlies van de aanspraak van 
het lid wegens zijn kapitaaldeelneming. 

Ad f. Enige leden vestigden de aandacht op de wens van 
de Nationale Coöperatieve Raad, dat bij de statuten één van 
de twee hier genoemde wijzen van opzegging bij uitsluiting 
kan worden voorgeschreven met het oog op de belangrijke 
waarde van een gaaf ledenregister. Blijkbaar zit de gedachte 
voor, de tweede in deze bepaling genoemde wijze van opzeg-
ging bindend voor te schrijven. Inwilliging van deze wens zou 
voorkomen, dat er uittredingen zijn, die niet uit het leden-
register blijken, hetgeen in verband met de bewijskracht on-
gewenst zou zijn (vgl. ook Maandblad Coöperatie, juni 1955, 
blz. 80 e.v.). De hier aan het woord zijnde leden zouden 
gaarne het oordeel van de Minister hierover vernemen. Als 
de opzegging bij afzonderlijk geschrift plaats heeft, zo meen-
den zij, zal de administrateur van de vereniging er toch voor 
kunnen zorgen, dat de vereiste aantekening in het leden-
register geschiedt. 

Een aantal leden wilde in dit verband de aandacht richten 
op het feit, dat men artikel 9 van de wet van 1925 achterwege 
heeft gelaten. Daardoor valt de coöperatieve vereniging onver-
kort onder de werking van artikel 2.2.1.10. Het is niet geheel 
begrijpelijk, waarom uit de kring van de coöperaties aandrang 
is geoefend om de onder de huidige wet bestaande mogelijk-
heid van vererving van het lidmaatschap te doen vervallen. 
Immers, de thans geldende wet laat de coöperatieve vereniging 
volkomen vrij te bepalen, dat het lidmaatschap persoonlijk zal 
zijn. Door het wegvallen van deze vrijheid zullen in de praktijk 
moeilijkheden niet uitblijven. Te denken valt aan het reeds 
eerder in dit verslag (ad art. 2.2.1.10) gegeven voorbeeld, dat 
een lid van een bouwvereniging overlijdt; het is nu een vol-
komen normale gang van zaken, dat zijn weduwe blijft wonen 
en hem in zijn lidmaatschap opvolgt. 

In de Toelichting van prof. Mcijers (blz. 146) wordt ge-
zegd, dat door het lidmaatschap persoonlijk te houden tal 
van complicaties, die kunnen rijzen in geval van mogelijkheid 
tot overdracht, worden vermeden. De hier aan het woord 
zijnde leden konden deze motivering niet overtuigend vinden, 
waar het ontwerp ondanks deze mogelijkheid van compli-
caties de overdraagbaarheid van het lidmaatschap wel kent 
bij de onderlinge (art. 2.2.2.9, onder cl). Indien meerdere 

gerechtigden tot het lidmaatschap gaan optreden, behoeft 
trouwens geen moeilijkheid te ontstaan ten opzichte van de 
uitoefening van de daaraan verbonden bevoegdheden; in de 
statuten van de N.V. pleegt met het oog hierop een bepaling 
voor te komen, dat de gerechtigden verplicht zijn één hunner 
aan. te wijzen, die tegenover de vennootschap als volledig 
bevoegd zal zijn te beschouwen. 

Artikel 2.2.2.9. Ad a. Overbodig lijkt de commissie, met 
het oog op het bepaalde in artikel 2.2.2.5, lid 1, dat hier wordt 
gesproken van toevoeging aan het slot van de naam van de 
letters W.A., enz. (vgl. ad art. 2.2.2.8, onder a). Verder zij 
met het oog op de slotwoorden van onderdeel a verwezen naar 
datgene, wat in dit verslag omtrent de overeenkomstige s!ot-
woorden van artikel 2.2.2.8, onder a, bij dat artikel is opge-
merkt. Ook hier bestaat vrees voor te lange naamsaandui-
dingen (vgl. Roeleveld, A.W., blz. 85). Er zijn bij voorbeeld 
onderlingen, die het invaliditeitsrisico meeverzekeren. Er is 
iets voor te zeggen, dat alleen wordt voorgeschreven, dat de 
hoofdwerkzaamheid van de onderlinge in haar naam tot uit-
drukking wordt gebracht. 

Ad b. Verscheidene leden maakten opmerkzaam op de 
vele bezwaren, die met name uit de kring van belanghebben-
den naar voren zijn gekomen tegen hetgeen hier is bepaald. 
Deze leden merkten allereerst op, dat het hun de vraag leek, 
of het regeringsontwerp inderdaad uitsluit het gevaar, dat in 
het ontwerp-Meijers werd gezien: dat de onderlinge vreemde 
risico's zou gaan dragen. Want wat betekent in het regerings-
ontwerp „op basis van wederkerigheid"? Houdt deze redactie 
in, dat over en weer hetzelfde verzekerde bedrag in geding 
moet zijn, of is reeds voldoende, dat de ene partner — bij 
voorbeeld de niet-onderlinge — een herverzekering doet tot 
enig bedrag, terwijl een grotere herverzekeringsverplichting 
daartegenover staat (vgl. nog Van der Grinten, N.V. maart 
1955, blz. 216). Voorts wezen de hier aan het woord zijnde 
leden op de bedenkingen van de Nationale Coöperatieve Raad. 
Volgens deze raad wordt het voortbestaan onmogelijk ge-
maakt van enige door onderlingen opgerichte onderlinge her-
verzekeringsmaatschappijen. Ook wordt de figuur onmogelijk, 
dat een kleine onderlinge voor duurzame of toprisico's hulp 
verkrijgt van een grote onderlinge maatschappij. Men stelt 
met het oog hierop de navolgende redactie voor: 

„Een onderlinge waarborgmaatschappij kan als herverzeke-
raar met een andere verzekeraar, die niet eveneens is een 
onderlinge waarborgmaatschappij, alleen op basis van weder-
kerigheid herverzekeringsovereenkomsten sluiten". 

Roeleveld (a.w., blz. 137/8) meent, dat het ontwerp, zoals 
het thans luidt, de onderlingen het deelnemen aan het her-
verzekeringsverkeer onmogelijk maakt (vgl. met name zijn 
conclusies op blz. 143). 

De hierbedoelde leden vroegen zich af, of het ontwerp hier 
wel op de goede weg is. Het gaat hier om een regeling in het 
kader van het burgerlijk recht; is het wel juist bij de civiel-
rechtelijke regeling van de onderlinge zo sterk in te grijpen 
in haar bedrijfsvoering als hier duidelijk het geval is? 

Wat aangaat de onderlingen op het gebied van het levens-
verzekeringsbedrijf is er de wet van 1922, die te dezer zake 
een regeling zou kunnen bevatten. De leden, hier aan het 
woord, hadden niet vernomen, dat de herverzekering door 
onderlingen in de praktijk tot misbruik heeft aanleiding ge-
geven. Als van misbruik niet is gebleken, zagen deze leden 
generlei aanleiding voor de wetgever en meer in het bijzonder 
voor de burgerlijke wetgever om zich in deze enigermate 
netelige kwestie te begeven. Op zijn hoogst zou nog te over-
wegen zijn, in hoeverre de suggestie van prof. Van der Grinten 
(Preadvies Broederschap 1956. blz. 52 /3) , te bepalen, dat 
de onderlinge voor geen hoger bedrag in herverzekering mag 
ontvangen dan zij in herverzekering afgeeft, voor verwezen-
lijking vatbaar is. Voor het overige verwezen deze leden naar de 
ter zake gedane publikaties (vgl. behalve de reeds geciteerde 
voorts onder meer: G. J. Ziedses des Plantes, W.P.N.R. 4389, 
blz. 113; Dorhout Mees, W.P.N.R. 4413, blz. 395; Roeleveld, 
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W.P.N.R. 4425). De hierbedoelde leden zouden gaarne het 
oordeel van de Minister over deze aangelegenheid willen 
vernemen. 

Ad d. Verscheidene leden konden ermede instemmen, dat 
het lidmaatschap van de onderlinge onpersoonlijk wordt ge-
maakt (vgl. dit verslag ad art. 2.2.2.8). Deze leden vestigden 
de aandacht op de opmerking van Roeleveld (a.w., blz. 77), 
dat zijns inziens in de kring der onderlingen niet wordt gewenst, 
dat het lidmaatschap voortduurt tot het einde van het boekjaar, 
waarin de verzekeringsovereenkomst eindigt. De leden krijgen 
zo een ongelijke termijn voor hun aansprakelijkheid. Als het 
contract geëindigd is op 31 december 1956, dan duurt de 
aansprakelijkheid tot 31 december 1956; eindigt de verzekering 
echter 1 januari 1957, dan neemt de aansprakelijkheidsperiode 
eerst een einde op 31 december 1957. Men acht de betreffende 
regeling onbillijk, al is deze van aanvullend recht (vgl. nog 
prof. Van der Grinten, Preadvies Broederschap 1956, blz. 37). 
Hoe denkt de Minister hierover? 

Artikel 2.2.2.10. Enige leden zagen in de regeling van het 
tweede lid •— waarmede zij zich gaarne akkoord verklaarden — 
de toekenning van een bijzondere actie wegens onrechtmatige 
daad. Zij meenden, dat de huidige rechtspraak over het alge-
meen een actie onthoudt aan degene, die wil optreden tegen 
een wetsovertreding van een ander, indien de betreffende wet-
telijke bepaling niet dient ter bescherming van het belang, het-
welk is geschonden. Zij meenden, dat de onderhavige bepaling 
een aanknopingspunt zou kunnen vormen voor analogische toe-
passing in verwante gevallen (vgl. jurisprudentie-overzicht Ned. 
Jurisprudentie ad artt. 1401/2 B.W., bewerkt door R. J. Polak, 
1954, Deel II, blz. 578 e.v.). Enige andere leden, die het 
standpunt van de eerderbedoelde leden deelden, zouden de actie 
van het tweede lid aan elke belanghebbende willen zien toe-
gekend. 

TITEL 3 

Naamloze vennootschappen 

Algemeen. 1. De commissie kan zich zeer wel verenigen 
met de opzet van de derde Titel, waarbij ons bestaande, nog 
betrekkelijk recente recht op de naamloze vennootschappen 
goeddeels in de nieuwe wetstekst wordt opgenomen. Men mag 
trouwens constateren, dat de huidige wet over het algemeen 
op bevredigende wijze heeft gefunctioneerd. Een algemene 
herziening van ons recht op dit stuk wijst de commissie dan 
ook af. Verscheidene leden meenden nochtans, dat men wel iets 
verder zou mogen gaan dan in het ontwerp is geschied en dat 
enige desiderata, die ook in de literatuur rond de ontworpen 
tekst aan de orde zijn gesteld, voor vervulling in aanmerking 
komen (vgl. Van der Grinten, N.V. 32, blz. 116 e.v.). Zo 
konden deze leden zich zeer goed voorstellen, dat de oprichting 
van de N.V. door één oprichter mogelijk wordt gemaakt. In 
de praktijk komt het voortdurend voor, dat in feite de op-
richting door één persoon geschiedt, terwijl de rechter toch 
wel niet al te spoedig geneigd zal zijn, in dergelijke gevallen 
—• waarin pro forma een tweede comparant als medeoprichter 
fungeert — rechtsgevolg aan de handeling te ontzeggen (vgl. 
in dit verband J. A. Nollen, N.J.B. 1955, blz. 949/950 en 
voorts mr. W. C. Treurniet, N.V. 35, april 1957, punt 2). 

Als tweede punt van te overwegen wijziging noemden de 
hierbedoelde leden een uitbreiding van het instituut van de 
enquête (vgl. artt. 53 e.v. W.v.K., artt. 2.3.5.28 e.v.). 
Men zou aan de rechtbank de bevoegdheid kunnen geven, in 
verband met het resultaat van de enquête bestuurders en com-
missarissen te ontslaan en te voorzien in het bestuur der N.V.; 
de rechtbank zou daarbij de bevoegdheden van de algemene 
vergadering moeten kunnen schorsen en te gelegener tijd haar 
voorzieningen weer opheffen (vgl. Van der Grinten, N.V. 32, 
blz. 120). Door zulk een uitgebreid enquêterecht wordt de 
mogelijkheid geschapen om ongewenste geheimzinnigheid te 
doorbreken. Van dit middel kan een sterke preventieve werking 

uitgaan. Bij de hantering van de hiervoor aangegeven bevoegd-
heden zal men anderzijds van de rechter een grote mate van 
voorzichtigheid kunnen verwachten, zodat ongewenste bemoei-
zucht niet behoeft te worden geducht. 

Ook kan men eraan denken de geautoriseerde bijeenroeping 
mogelijk te maken bij de besloten N.V. Voorts zou een meer 
effectieve bestrijdingsmethode kunnen worden ontworpen ten 
opzichte van de z.g. lege N.V., bij voorbeeld hierin bestaande, 
dat aan het openbaar ministerie de bevoegdheid wordt toe-
gekend, aan de rechtbank ontbinding van zulk een N.V. te 
verzoeken. Eindelijk valt nog te denken aan een bepaling, dat 
een N.V. wordt ontbonden door opheffing van haar faillisse-
ment bij gebrek aan baten (vgl. Van der Grinten. N.V. 32, 
blz. 121, alsmede P. S. Noyon, N.J.B. 1957, blz. 12). 

De leden, hier aan het woord, zouden gaarne van de Minis-
ter vernemen, of hij bereid is op de hierboven genoemde pun-
ten, die wijzigingen van bescheiden aard inhouden, in te gaan. 

2. Dezelfde verscheidene leden, die hiervoor een aantal 
wijzigingen van beperkte aard bepleitten, verklaarden overigens 
in te stemmen met het algemene gevoelen van de commissie, 
dat men goed doet het bestaande recht zoveel mogelijk in tact 
te laten en dat men zeker elke essentiële wijziging moet ver-
mijden. 

Deze leden konden dan ook geheel meegaan met het oordeel 
van prof. Van der Grinten, dat ons N.V.-recht niet met nieuwe 
typen behoort te worden verrijkt, zolang omtrent de wense-
lijkheid daarvan nog zo weinig een gevestigde rechtsovertuiging 
in brede kringen van ons volk bestaat (vgl. Preadvies Broeder-
schap 1956, blz. 12). Daarbij valt met name te denken aan 
de medezeggenschap van de werknemer in de onderneming, 
waarover bij lange na het laatste woord nog niet is gezegd 
(vgl. de algemene beschouwingen bij Titel 2, onder 6). In 
de literatuur is de gedachte geopperd om — naar analogie van 
de Verzekeringskamer — te komen tot instelling van een ven-
nootschapskamer. Naar Nederlands recht is vanouds de com-
missaris gezien als de drager van een toezichthoudende functie, 
uit te oefenen ten behoeve van alle aandeelhouders. Evenwel 
wordt deze controlerende taak in de praktijk niet steeds op de 
juiste wijze uitgeoefend; het kan bij voorbeeld voorkomen, dat 
commissarissen zijn te beschouwen als vertegenwoordigers van 
een bepaalde groep, die een groot belang heeft in de vennoot-
schap. Deze omstandigheid kan nadelig zijn voor de onder-
neming als geheel of voor de (kleine) aandeelhouders, die 
geen vertegenwoordiging in de raad van commissarissen be-
zitten. Met het oog op deze en dergelijke situaties werd de 
idee gelanceerd van een vennootschapskamer. 

De leden, hier aan het woord, wezen erop, dat de instelling 
van zulk een kamer vele bestrijders heeft gevonden. Men heeft 
tegen dit instituut aangevoerd, dat het bedrijfsleven te veel-
vormig is voor vaste richtlijnen. Elke onderneming brengt haar 
eigen problemen mee; het is een onmogelijkheid, dat de leden 
van de vennootschapskamer zich zouden kunnen verdiepen in 
de merites van elk bijzonder bedrijf. De hierbedoelde leden 
achtten deze argumentatie sterk; zij meenden evenwel, dat, 
hoe men over zulk een kamer ook denken moge, wel algemeen 
zal worden aanvaard, dat dit onderwerp niet een voorwerp 
van regeling kan zijn in het kader van een Burgerlijk Wetboek 
(vgl. voor deze materie o.m. mr. P. Sanders, Bundel Cleveringa 
1952; mr. A. Schadee, N.V., april 1954; Van der Grinten, 
N.V. 30, blz. 41 e.v.; mr. W. L. Haardt, N.V. 30, blz. 230 
e.v.; drs. B. E. de Muinck, Econ.-Stat. Berichten van 8 juni 
1955, blz. 529 e.v.). 

Dezelfde leden merkten daarbij nog op, dat de wetgever zijn 
mogelijkheden niet moet overschatten. In de maatschappij zijn, 
zonder dat de Overheid maatregelen neemt, reeds factoren 
werkzaam, die een tegenwicht vormen tegen de aantasting van 
minderheidsbelangen. Voor zover het vennootschappen betreft, 
waarvan de aandelen of de schuldbrieven ter beurze in de 
notering zijn opgenomen, zijn er de waarborgen, gelegen in de 
noteringsvoorwaarden van de Vereeniging voor den Effecten-
handel. Ook is er de kritische belangstelling van de financiële 
pers. Daarnaast kan de wetgever, aldus deze leden, nuttig werk 
doen door een uitbreiding te geven aan het enquêterecht, gelijk 
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eerder in dit verslag werd bepleit. In dit verband verklaarden zij 
ingenomen te zijn met het novum, dat artikel 2.3.3.13, lid 3, 
bevat ten opzichte van artikel 42, lid 3, W.v.K., hierop neer-
komende, dat omtrent de inrichting van jaarstukken bij al-
gemene maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven. 
Ook dit geeft een belangrijke mogelijkheid tot verkrijging van 
meer openheid inzake het wel en wee van ondernemingen, 
die in de N.V.-vorm werkzaam zijn. 

Ten einde een zekere mate van volledigheid te betrachten, 
wilden de leden, hier aan het woord, melding maken van enige 
suggesties, welke in de loop der jaren met betrekking tot de 
hier besproken materie zijn geuit. Men heeft gedacht aan het 
scheppen van een verplichting tot aanwijzing van een raad van 
commissarissen voor N.V.'s, die aan bepaalde criteria voldoen. 
In artikel 2.3.5.14 van het ontwerp is overgenomen artikel 50 
W.v.K. en de aanwijzing van commissarissen blijft voor alle 
N.V.'s derhalve facultatief geregeld. De hierbedoelde leden kon-
den overigens weinig hechten aan deze gedachte, daar, zolang 
de oligarchische clausule wordt toegelaten, de verplichting tot 
aanwijzing van commissarissen geenszins een waarborg behoeft 
te zijn voor meer publiciteit en kritisch toezicht. Ook is er wel 
gedacht aan een verscherpte aansprakelijkheid van commissa-
rissen voor de juistheid van de jaarstukken, een verder gaande 
aansprakelijkheid dus dan artikel 52 W. v. K. (artikel 2.3.5.25) 
reeds bevat. Er is geopperd een apart verslag van commissa-
rissen voor te schrijven, onafhankelijk van dat van het bestuur. 
Voorts is een regeling voorgesteld van deze strekking, dat 
bestuurders en commissarissen niet tot elkaar in familieverwant-
schap mogen staan. Verder is gedacht aan een verbod voor 
commissarissen om, behoudens herverkiezing, langer dan vier 
jaren zitting te hebben. Eindelijk moet nog worden genoemd 
het systeem van de z.g. lijstcommissaris, dat voor de Neder-
landse verhoudingen echter niet aanbevelenswaardig is. De 
hierbedoelde leden verklaarden het uiteraard op prijs te stellen, 
de visie van de Minister omtrent de door hen in het kort aan-
geduide punten te mogen vernemen. 

Zij meenden evenwel, dat de wetgever zich hier een wijze 
zelfbeperking behoort op te leggen; in overeenstemming hier-
mede wilden zij niet verder gaan dan het uitspreken van een 
goed woord voor de eerder vermelde wijzigingen van beschei-
den aard. 

3. Enige leden wensten de aandacht te vragen voor het 
rapport, door een daartoe ingestelde „Commissie ter bestude-
ring van het vraagstuk van de beperking van de medezeggen-
schap van aandeelhouders in de N.V." in 1956 uitgebracht aan 
het bestuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel. Deze 
leden hadden met belangstelling kennis genomen van dit rap-
port, dat hoofdzakelijk handelt over het z.g. niet-royeerbare 
certificaat. Zij waren evenwel van oordeel, dat er voor de 
wetgever geen taak is weggelegd om in de ontwikkeling, waar-
van het rapport spreekt, in te grijpen. De leden, hier aan het 
woord, wilden de aandacht van de Minister vestigen op een 
punt uit dit rapport, dat bij de behandeling van het onderhavig 
ontwerp ter sprake behoort te komen. Volgens de huidige wet 
is het twijfelachtig, of de houder van meer dan één aandeel ter 
algemene vergadering voor het ene aandeel vóór en voor het 
andere aandeel tegen een voorstel kan stemmen. In het ge-
noemde rapport wordt de wens geuit, dat de wet uitdrukkelijk 
de houder de bevoegdheid zal verlenen terzelfdertijd voor een 
aandeel vóór, voor een ander aandeel tegen en voor een derde 
blanco te stemmen. Daardoor wil men tegemoet komen aan een 
in de praktijk, onder meer door de administratiekantoren, ge-
voelde behoefte. De hierbedoelde leden gevoelden aanvankelijk 
wel voor deze gedachte; zij zouden het oordeel van de Minister 
hierover gaarne willen vernemen. 

4. Dezelfde leden, die hiervóór aan het woord waren, merk-
ten op, dat van tijd tot tijd in de literatuur ten onzent belang-
stelling aan de dag wordt gelegd voor de figuur van het aandeel 
zonder nominale waarde (vgl. b.v. P. P. van Berkum, N.V. 30, 
blz. 189 e.v.). Zij wilden deze verschijningsvorm van het aan-
deel, die met name in de Verenigde Staten een enorme vlucht 
genomen heeft, niet onvermeld laten, doch waren overigens 

van oordeel, dat ten onzent aan deze figuur geen noemenswaar-
dige behoefte bestaat. Men is hier nu eenmaal gewend aan het 
hanteren van het aandeel met nominale waarde. Het nominaal 
bedrag van het aandeel verschaft een eenvoudig uitdrukkings-
middel voor de omvang van de rechten, die aan het stuk 
verbonden zijn. De kwestie is aan de orde geweest bij de be-
handeling in de Tweede Kamer van de huidige wet op de N.V. 
(1927/1928, Handelingen Tweede Kamer, blz. 1815). Bekend 
is het toen op technische gronden ingetrokken amendement-
Kortenhorst, dat beoogde het aandeel zonder nominale waarde 
mogelijk te maken. Sedert is geen nieuwe poging gedaan tot 
een wettelijk mogelijk maken van deze figuur. Realisering van 
een wettelijke vrijheid ten gunste van dit type aandeel zou de 
nodige technische voorzieningen in onze wet vereisen. Voorals-
nog meenden de leden, hier aan het woord, dat de praktijk ten 
onzent geen behoefte doet gevoelen aan het aandeel zonder 
nominale waarde. Onder deze omstandigheden zagen zij geen 
aanleiding om in het kader van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
meer dan terloops de aandacht voor dit onderwerp te vragen. 
Wanneer ons land al ooit behoefte aan het aandeel zonder 
nominale waarde zal verkrijgen, dan is de tijd daarvoor thans 
nog in geen geval rijp. 

5. Verscheidene leden merkten op, dat de band van de N.V. 
met het contractenrecht (en met de andere vennootschappen) 
in het ontwerp is losgemaakt. Weliswaar zal de goede trouw de 
interne verhoudingen blijven beheersen, doch het nieuwe artikel 
1374, lid 3, zal op zijn hoogst analogisch van toepassing zijn 
(vgl. de algemene beschouwingen bij de aanvang van dit ver-
slag onder 2, alsmede ad artikel 2.2.1.1). Er is iets anders, 
dat hiermede samenhangt. Het is des ontwerpers bedoeling 
geweest, door de geldigheid van de oprichting onafhankelijk te 
maken van de oprichtingsovereenkomst, nietigheid van de N.V. 
zoveel mogelijk te voorkomen. Wat zich aandient als N.V., bij 
notariële akte is opgericht en de verklaring van geen bezwaar 
heeft verkregen, is een geldige N.V. Van der Grinten (Ars 
Notariatus, VI, blz. 123/4) heeft erop gewezen, dat dit in 
strijd is met wat thans gewoonlijk wordt aangenomen. De ge-
dachte van deze vernieuwing wordt door de auteur toegejuicht. 
De wijziging is enigszins verborgen aangebracht door artikel 37 
W.v.K. (als artikel 2.3.1.9) deze redactie te geven: „De naam-
loze vennootschap, die de verklaring van geen bezwaar heeft 
verkregen, is rechtspersoon.". De woorden „die de verklaring 
van geen bezwaar heeft verkregen" zijn daarin dus nieuw. Men 
kan Van der Grinten (N.V. 32, blz. 117) toegeven, dat een 
dergelijke fundamentele wijziging niet op deze weinig opval-
lende wijze behoort te worden aangebracht (vgl. in dit verband 
de uiteenzettingen van mr. W. C. Treurniet, N.V. 35, april 
1957, punt 1). Wellicht zou het daarom beter zijn in de tekst 
van artikel 2.3.1.9 in plaats van „is rechtspersoon" te lezen 
„geldt tegenover een ieder als rechtspersoon". De hierbedoelde 
leden spraken er hun twijfel over uit, of het wel juist kan zijn, 
dat artikel 36a W.v.K. in artikel 2.3.1.2 is gehandhaafd (vgl. 
Bregstein, W.P.N.R. 4448, blz. 254); deze bepaling houdt de 
gedachte levendig, als zou de N.V. in haar bestaan nog steeds 
afhankelijk zijn van de oprich'tingsdaad. Deze leden voegden 
daaraan echter een opmerking toe van verdergaande aard. Dat 
de geldigheid van de oprichting ener N.V. voortaan niet aan de 
beoordeling achteraf door de burgerlijke rechter onderworpen 
is, kon hun goedkeuring wegdragen, behoudens dat zij de rech-
ter wèl de bevoegdheid zouden willen toekennen de oprichtings-
handeling te toetsen aan de openbare orde en de goede zeden. 
Zij vonden het een volkomen natuurlijke zaak, dat laatstbe-
doelde toetsing ook voortaan mogelijk blijft. Zou de Minister 
zich hierover willen uitspreken? 

6. Enige leden vroegen de aandacht voor het navolgende. 
Ten aanzien van schorsing en ontslag van bestuurders en com-
missarissen is het „een departementale opvatting", dat de open-
bare of vennootschappelijke orde verbiedt voor de besluit-
vorming ter zake een sterkere gequalificecrde meerderheid voor 
te schrijven dan twee/derden van de geldig uitgebrachte stern-
men, vertegenwoordigende de helft van het geplaatste kapitaal. 
Blijkbaar heeft men hier aansluiting gezocht aan het tweede lid 
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van artikel 48a W.v.K., hoewel er geen volledige overeen-
stemming is. De departementale opvatting wil voorts, dat, 
indien ter eerste vergadering de helft van het geplaatste kapi-
taal niet is vertegenwoordigd, een tweede vergadering'zal wor-
den gehouden, waarin een besluit kan worden genomen niet 
een meerderheid van ten minste twee/derden. De hierbedoelde 
leden vroegen zich af, of ter zake niet een wettelijke voorziening 
zou kunnen worden getroffen. 

7. De commissie zou haar beschouwingen van algemene 
aard willen besluiten met een enkele opmerking over de bepa-
lingen van het huidige recht, die niet in het ontwerp zijn opge-
nomen. Op grond van het ontwerp-Meijers zouden reeds ver-
vallen de artikelen 37b, 416, 41h, 46a, 41b, 47d, 55a, 55c en 
55d W.v.K. Als gevolg van het regeringsontwerp moeten aan 
deze lijst worden toegevoegd de artikelen 46 (art. 2.3.4.22) en 
56/ (art. 2.3.6.9) W.v.K. De commissie kan zich over het alge-
meen met de in dezen gevolgde gedragslijn verenigen. Over het 
vervallen van artikel 376 W.v.K. is reeds bij de bespreking van 
artikel 2.1.10 gehandeld. Voor artikel 47b W.v.K. zij verwezen 
naar hetgeen dit verslag zegt van artikel 2.1.6. Het weglaten 
van artikel 47cl W.v.K. staat in verband met hetgeen in artikel 
2.3.5.3 is neergelegd. Enige leden merkten op, dat artikel 
2.3.5.3 voor de N.V. bepaalt wat artikel 2.2.1.21, lid 2, behelst 
voor de vereniging. Waarom is met het oog hierop niet een 
algemene bepaling opgenomen in de eerste Titel? Deze leden 
zouden dit willen aanbevelen. Dezelfde leden wezen erop in 
verband met het vervallen van artikel 55a W.v.K., dat dit arti-
kel een verlenging van rechtswege kent voor de tijd van één 
jaar, indien de duur ener N.V. verstrijkt, terwijl artikel 2.1.13 
slechts een duurverlenging kent met terugwerkende kracht. 
Hoewel dit punt van bijzonder gering belang is — de N.V. 
wordt steeds voor onbepaalde tijd opgericht —, vroegen deze 
leden zich af, of handhaving van de verlenging van rechtswege 
van de duur ener N.V., zoals artikel 55fl W.v.K. die bepaalt, 
niet gewenst is te achten. 

Het doen vervallen van de overige bepalingen uit de huidige 
wet geeft de commissie geen aanleiding tot het maken van op-
merkingen. 

Artikel 2.3.1.1. De verscheidene leden, die ervoor konden 
gevoelen de oprichting ener N.V. door één oprichter mogelijk 
te maken (vgl. de algemene beschouwingen inzake Titel 3, 
onder 1), merkten op, dat de definitie, in lid 1 van deze be-
paling opgenomen, met het oog op hun desideratum wijziging 
behoeft. De tekst (conform aan het huidige artikel 36 W.v.K.) 
spreekt immers van vennoten (meervoud) en wijst dus in de 
richting van oprichting door meer dan één persoon. Deze leden 
zouden er de voorkeur aan geven, dat de barricade tegen de 
oprichting door één oprichter, gelegen in de passage „waarin 
ieder der vennoten voor een of meer aandelen deelneemt", 
wordt geslecht. Verwijdert men deze passage en neemt men de 
tweede zin van het eerste lid van artikel 2.3.1.1 in de eerste zin 
op, dan verkrijgt men een definitie van de navolgende inhoud. 
„De naamloze vennootschap is de vennootschap met een in 
aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de ven-
noten (aandeelhouders) niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor 
hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht.". De 
hierbedoelde leden wezen erop, dat deze omschrijving de N.V. 
afgrenst van de commanditaire vennootschap op aandelen, ge-
zien het feit, dat daar de beherende vennoot of beherende ven-
noten persoonlijk aansprakelijk is/zijn. De leden, hier aan het 
woord, hadden kennisgenomen van de beschouwingen van 
prof. Van der Grinten (Preadvies Broederschap 1956, blz. 8) , 
waar deze verklaart de N.V. liever niet meer als vennootschap 
te willen betitelen, daar de N.V. niet langer een subvorm, doch 
voortaan een geheel eigen rechtsvorm zal zijn. Hij wil derhalve 
een genetische definitie geven in de zin van de omschrijving 
voor vereniging in artikel 2.2.1.1. De hierbedoelde leden meen-
den; dat er geen bezwaar tegen kan bestaan, de naamloze 
vennootschap als vennootschap te blijven betitelen. Het woord 
..vennootschap" is bovendien opgenomen in de naam „N.V.". 
Het komt er ten slotte maar op aan, naar welke regels de 
N.V. moet worden beoordeeld. Reeds thans is de N.V. een 

vennootschap van geheel eigen type. De losmaking van het 
contractenrecht is goeddeels slechts een theoretische kwestie, 
die vooral in verband met de uitdrukkelijke vermelding van 
de goede trouw in artikel 2.1.8, lid 2, weinig of geen invloed 
zal hebben op de praktijk; als van materiële wijziging dus 
eigenlijk niet kan worden gesproken, kan men bezwaarlijk ver-
dedigen, dat de N.V. voortaan de naam vennootschap — die 
haar thans zonder bedenken wordt toegekend — niet meer 
verdient. 

Artikel 2.3.1.2. Bij de algemene beschouwingen naar aan-
leiding van deze Titel (onder 5) is reeds over deze bepaling 
gesproken. Enige leden waren van oordeel, dat de inhoud van 
de bepaling behalve op de N.V. ook op de andere rechtspcrso-
nen en in ieder geval op de vereniging kan worden betrokken. 
Zij vroegen of het dan niet beter is deze bepaling als algemeen 
voorschrift over te brengen naar Titel 1. 

Artikel 2.3.1.3. Verscheidene leden wierpen de vraag op, 
of handhaving van het voorschrift, dat de akte van oprichting 
moet zijn verleden in de Nederlandse taal. wel zo nodig is. Zij 
wezen erop, dat de integratie van West-Europa het internatio-
naal handelsverkeer zal doen toenemen, waarbij het zelfs van 
belang kan worden, dat de statuten ener N.V. in een vreemde 
taal zijn gesteld. Wanneer men mocht menen, dat het nood-
zakelijk is aan het vereiste van de Nederlandse taal vast te 
houden, moet dan niet ten minste de mogelijkheid worden ge-
opend van het verkrijgen van een officieel goedgekeurde ver-
taling? Daarbij treedt uiteraard het risico op van de verkeerde 
vertaling, doch daarvoor is wel een oplossing te vinden; in 
principe zal dit risico rusten op de N.V., wie het aangaat. De 
hierbedoelde leden zouden gaarne het oordeel van de Minister 
over deze kwestie vernemen. 

Artikel 2.3.1.4. Enige leden maakten opmerkzaam op de 
term „akte van oprichting" in onderscheiding van die van 
„statuten". Worden later wijzigingen aangebracht, dan brengt 
stipt taalgebruik mede niet te spreken van wijziging van de 
akte van oprichting, maar van statutenwijziging (vgl. Hand-
boek Van der Heijden—Van der Grinten. 6c dr„ blz. 200/1) . 
Ten onrechte spreekt artikel 45 W . v . K . (artikel 2.3.4.15) 
van wijziging van de akte van oprichting. Laatstbedoelde term 
is wel op zijn plaats in artikel 2.3.1.3. doch in de onderhavige 
bepaling (artikel 2.3.1.4) dient naar het oordcel van de hier-
bedoelde leden het onderscheid tussen akte van oprichting en 
statuten in het oog te worden gevat. Dit zou kunnen ge-
schieden door het eerste lid te redigeren als volgt: „De akte 
van oprichting bevat de statuten der naamloze vennootschap. 
De statuten vermelden de naam, de plaats van vestiging en het 
doel van de vennootschap.". De leden, hier aan het woord, 
wilden deze gewijzigde redactie bij de Minister aanbevelen; in 
verband hiermede achtten zij het gewenst, dat de Minister be-
paling voor bepaling doet nagaan, ten einde vast te stellen, 
waar van „akte van oprichting" gesproken moet worden en 
waar van „statuten". 

Verscheidene leden stelden de vraag, hoe men het doel van 
de naamloze vennootschap volgens het ontwerp heeft te zien. 
Moet het winststreven als bepalend worden gezien voor het 
doel der N.V. of mag de grens ruimer worden getrokken (vgl. 
in dit verband Van der Grinten, N.V. 34, blz. 34). De hier-
bedoelde leden konden zich niet goed voorstellen, hoe men 
onder het huidige recht iels anders kan verdedigen dan dat 
het doel der N.V. behoort gericht te zijn op het behalen van 
onder de aandeelhouders te verdelen winst. Zij wezen erop. 
dat artikel 1655 B.W. ook op de N.V. toepasselijk is, en zagen 
geen bijzondere bepaling voor de N.V., die daaraan derogeert. 
Jure constituendo gevoelden zij veel voor het ruimer trekken 
van de grens, bij voorbeeld in de zin, waarin zulks in de sta-
tuten van Philips is gedaan. 

Artikel 2.3.1.5. De leden, die eerder zich voorstanders be-
toonden van een regeling, waarbij de N.V. door één oprichter 
in het leven kan worden geroepen, vestigden er de aandacht 
op, dat ook dit artikel van een pluraliteit van oprichters uit-
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gaat. Indien de wens van deze leden wordt vervuld, zal daar-
mede ook in deze bepaling moeten worden gerekend. 

Artikel 2.3.1.6. Enige leden, die de redactie van het eerste 
lid: „bestaat niet als rechtspersoon" niet fraai vonden, vroegen 
zich af, of deze oneffenheid in de taalkundige sfeer niet zou 
kunnen worden ter zijde gesteld door het bepaalde in artikel 
2.3.1.9 in het eerste lid van artikel 2.3.1.6 op te nemen. Zij 
meenden, dat deze bepalingen bijeenbehoren. Daarbij ontging 
hun niet de bijzondere betekenis, die in het ontwerp aan artikel 
2.3.1.9 is toegekend en waarover reeds eerder in dit verslag is 
gehandeld (vgl. de algemene beschouwingen inzake deze Titel, 
onder 5) . Deze bijzondere betekenis zou huns inziens ook in 
het eerste lid van de onderhavige bepaling tot uitdrukking 
kunnen worden gebracht. 

Artikel 2.3.1.7. Verscheidene leden vestigden de aandacht 
op de beschouwingen, door mr. W. C. Treurniet (N.V. 35, 
april 1957, punt 3) aan artikel 2.3.1.7 gewijd. Daar in de prak-
tijk een niet te verwaarlozen tijdsbestek pleegt te verlopen tus-
sen het moment van toezending van de vereiste stukken aan de 
Staatsdrukkerij (voor de plaatsing in de Staatscourant) en het 
tijdstip van de publikatie, is er veel voor te zeggen, dat van 
hoofdelijke aansprakelijkheid in de zin van het tweede lid 
slechts sprake behoort te zijn, indien niet binnen een weck na 
de oprichting der N.V. inschrijving in het Handelsregister en 
toezending van de vereiste stukken aan de Staatsdrukkerij heeft 
plaatsgehad. Hoe denkt de Minister hierover? 

Artikel 2.3.1.8. Verscheidene leden verklaarden aan de 
introductie van de nieuwe figuur der omzetting geen behoefte 
te gevoelen. De thans gebruikelijke „omzetting" vindt plaats 
door de oprichting van een N.V. en inbreng van het vermogen 
der vennootschap. De hierbedoelde leden meenden, dat daar-
mede aan alle eisen van de praktijk kan worden tegemoet 
gekomen. Als het even kan, moet men het scheppen van een 
nieuwe rechtsfiguur, d.w.z. een complicering van onze rechts-
orde, achterwege laten (vgl. voorts Van der Grinten, Ars 
Notariatus, blz. 123). 

Andere leden meenden, dat de omzcttingsmogelijkheid een 
vereenvoudiging kan opleveren. Zij zouden gaarne willen ver-
nemen, hoe men deze nieuwe figuur fiscaalrechtelijk denkt 
tegemoet te treden. Ook wezen zij op de noodzaak, de rege-
ling der registratie aan te passen, wanneer de omzetting dcfi-
niticf wordt aanvaard. 

Dezelfde leden waren van oordeel, dat in het eerste lid 
onder „een besluit van de vennoten" een eenparig besluit van 
de vennoten zal zijn te verstaan. Het was hun voorts opac-
vallen, dat in het derde lid opeens wordt gesproken van „Het 
taxalicrapport", terwijl van te voren van zulk een rapport nog 
geen melding is gemaakt; is het dan niet juister lid 3 te doen 
aanvangen met „Een taxatierapport"? 

Artikel 2.3.1.9. Over deze bepaling is reeds eerder in dit 
verslag gesproken, zowel bij algemene beschouwingen aan-
gaande deze Titel (onder 5) als bij de behandeling van arti-
kel 2.3.1.6. 

Artikel 2.3.1.14. De redactionele wijziging, welke in deze 
bepaling ten opzichte van het huidige artikel 37 / W.v.K. is 
gebracht, lijkt de commissie bepaald een verbetering. 

Artikel 2.3.2.8. Verscheidene leden vroegen zich af, of het 
tweede lid zich niet als een belemmering van de handel zal 
doen gevoelen. Ook achtten zij het niet denkbeeldig, dat zich 
het geval zou kunnen voordoen van het bestuur ener N.V., 
dat een hem niet welgevallige overdracht van aandelen tracht 
tegen te houden door met het geboden bewijs tegen beter weten 
in geen genoegen te nemen. Het gevolg zou kunnen zijn, dat 
de overdracht misschien voor lange tijd wordt vertraagd, met 
alle risico's daaraan voor de belanghebbenden verbonden, bij 
voorbeeld het risico voor de koper, dat de verkoper failliet 
gaat en het betreffende aandeel in de boedel valt. De wet laat 
reeds toe, dat een blokkade van de overdracht in de statuten 
wordt opgenomen (de z.g. blokkadcbepaling). In het onder-

havige lid 2 wordt een „feitelijke" blokkade mogelijk gemaakt. 
Natuurlijk kan de benadeelde trachten bij de rechter bevredi-
ging te verkrijgen, doch het is zeer wel denkbaar, dat het be-
lang in geding het maken van die kosten niet wettigt. 

De hierbedoelde leden meenden te weten, dat de kwestie 
van de rechtsgeldige overdracht van aandelen op naam in de 
zin, waarin de Toelichting van prof. Meijers (blz. 149, onder 
C) deze stelt, zich in de praktijk hier te lande slechts één keer 
voordeed, namelijk toen omstreeks juli 1954 aandelen Konink-
lijke op naam in kleine coupures werden uitgegeven. De maat-
schappij wilde gegarandeerd zien, dat van deze aandelen 
rechtsgeldige overdrachten zouden plaatshebben. De oplossing 
werd in dier voege gevonden, dat het verkopende lid van de 
Vereeniging voor den Effectenhandel, resp. de zusterorgani-
saties van deze vereniging, tezamen met zijn opdrachtgever, 
de overdrachtsakte tekent, door welke medeondertekening het 
betrokken lid instaat voor de rechtsgeldigheid van de over-
dracht. De leden, hier aan het woord, waren dan ook van 
mening, dat, aangezien in de praktijk, zonder hulp van de wet-
gever, reeds een oplossing wordt gevonden voor de onderhavige 
overdrachtskwestie, een grond voor wetswijziging niet wel 
aanwezig kan zijn. Zij gevoelden er daarom voor, dat artikel 
39a W.v.K. ongewijzigd wordt gehandhaafd. Het voorgestelde 
nieuwe tweede lid zou passen in een regeling van orderaan-
delen, welke ons recht evenwel niet kent. 

Enige andere leden wierpen de vraag op, of wellicht voor 
het nieuwe wetboek de mogelijkheid van uitsluiting van over-
draagbaarheid der aandelen mag worden aanvaard (vgl. mr. W. 
C. Treurniet, N.V. 35, april 1957, punt 5) . 

Artikel 2.3.3.2. De commissie meent, dat de redactie van 
het tweede lid verbetering behoeft. Waarschijnlijk behoort het 
woord „en" vóór „aan de akte gehecht" te vervallen. Juister 
komt de commissie intussen voor, dat het tweede lid in deze 
zin zou worden geformuleerd: „Een overeenkomst, als be-
docld bij het vorige lid, wordt in origineel of in authentiek 
afschrift aan de akte gehecht, tenzij zij in haar geheel in de 
akte is opgenomen.". 

Artikel 2.3.3.7. Enige leden stelden de vraag of men in 
lid 2 niet beter bepaalt, dat de N.V. haar eigen aandelen mag 
inkopen tot een limiet van vijftig procent van het geplaatste 
kapitaal, behoudens een afwijkende regeling bij de statuten, met 
dien verstande, dat de grens van gemeld percentage daarbij 
niet overschreden mag worden. Zo doende sluit men zich aan 
bij de regulering, zoals deze thans in vrijwel alle N.V.-statuten 
wordt aangetroffen. 

Artikel 2.3.3.8. Enige leden merkten op, dat in deze bepa-
ling, evenals in het huidige artikel 41c W.v.K., ten onrechte 
gesproken wordt van „maatschappelijk kapitaal", terwijl het 
geplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal zijn 
bedoeld. Ook afgezien hiervan achtten deze leden de bepaling 
niet onberispelijk. Men denke zich het volgende geval. Een 
N.V. is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 
f 100 000; het geplaatste kapitaal beloopt bij de oprichting 
f 50 000. Aldus staat in de akte van oprichting bepaald. Nu 
gaat men, zonder dat daarvan uit de statuten iets blijkt. aan-
delen tot een bedrag van b.v. f 25 000 plaatsen en vervolgens 
diezelfde aandelen wederom intrekken. Naar het oordeel van 
de hierbedoelde leden kan het niet zinvol zijn, dat de wet ook 
voor dit geval een wijziging van de statuten voorschrijft. Zij 
meenden, dat hun bezwaar tegen de formulering van de onder-
hayige bepaling is ondervangen, als een tekst wordt gekozen 
in deze geest: „Indien voor terugbetaling wijziging van 
de akte van oprichting noodzakelijk is. zal het besluit daartoe 
mede moeten inhouden de wijze . . . . " . 

Artikel 2.3.3.10. De redactiewijziging in de eerste zinsnede 
van het eerste lid, is naar het oordeel van de commissie, 
bepaald geen verbetering ten opzichte van de tekst van artikel 
41c W.v.K., eerste lid. 

Artikel 2.3.3.13. De commissie merkt op, dat de verslag-
legging van onze N.V.'s in het algemeen weinig bevredigend is. 
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De regeling door middel van een algemene maatregel van be-
stuur zou een nuttig effect kunnen teweegbrengen. Enige leden 
vroegen, wat de Minister zich voorstelt van de inhoud van zulk 
een algemene maatregel. Ook vroegen zij, of er — gezien de 
ingrijpende bevoegdheid, welke hier aan de Kroon wordt ge-
geven — wellicht aanleiding bestaat, te bepalen, dat de alge-
mene maatregel binnen een zekere termijn moet worden ge-
volgd door een wet. Eindelijk wezen deze leden op de 
veronderstelling, geuit in de Toelichting van prof. Meijers (blz. 
150, onder F ) , dat de voorschriften zouden kunnen worden 
gedifferentieerd naar gelang van het type, dat een N.V. ver-
toont. Is het niet gewenst, zulk een differentiatiebevoegdheid 
van de Kroon uitdrukkelijk in de wet neer te leggen? 

Artikel 2.3.4.4. Het woord „van" in de derde regel berust 
blijkbaar (vgl. artikel 43c W.v.K.) op een vergissing en behoort 
te worden verwijderd. 

Artikel 2.3.4.12. De commissie juicht het toe, dat met het 
zevende lid een poging wordt gedaan, een moeilijke strijdvraag 
tot een oplossing te brengen. Het gaat hier om de vraag, of en, 
zo ja, welke rechten de N.V. ontlenen kan aan het bezit van 
haar eigen aandelen. Er zijn er, die het standpunt huldigen, 
dat aan het eigen aandeel in handen van de N.V. wel dividend-
en claimrechten („financiële" rechten) verbonden zijn, doch 
geen stemrecht en andere vergaderingsrechten. Daarbij wordt 
de dividendberekening over deze aandelen wel gezien als reser-
vering en zij wordt derhalve geoorloofd geacht, voor zover de 
statuten reservering gedogen. Daartegenover werd ook de 
opinie verdedigd, dat alle rechten, aan door de N.V. verworven 
eigen aandelen verbonden, blijven rusten, zolang het eigen bezit 
duurt. Ook het standpunt, dat alle rechten gedurende dit eigen 
bezit aan de aandelen verbonden blijven, telt aanhangers (vgl. 
voor deze materie Leidraad Molengraaff, I, 1953, blz. 267; 
v. d. Heijden-v. d. Grinten, 6e dr., blz. 537 e.v.; Wolfsbergen, 
N.V. 15, blz. 131 e.v.: Van Ketel, N.V. 13, blz. 8 e.v.; Speet-
jens, „Het kapitaal der N.V. naar Ned. Recht", 1941, blz. 133 
e.v.; Scheltema, Preadvies Broederschap cand.-notarissen 1937, 
blz. 47 e.v.; Dorhout Mees, W.P.N.R. 3402). 

Het standpunt van het Ministerie van Justitie is in dezen niet 
steeds gelijkluidend geweest. Aanvankelijk was men van die 
zijde van mening, dat aan de N.V. het stemrecht wel toekwam. 
Naderhand veranderde dit en werd het stemrecht verworpen 
(vgl. N.V. 14, blz. 317, en Wolfsbergen. N.V. 15, blz. 131). 
De rechtspraak over deze kwestie is schaars. Te wijzen valt op 
Rb. Amsterdam 8 mei 1923, N.V. 2, blz. 114, in welke uit-
spraak het standpunt werd ingenomen, dat de N.V. „natuurlijk 
geen aandeelhouder kan zijn van zich zelf". Ook moet nog 
worden genoemd een arbitraal vonnis van 11 oktober 1933, 
N. J. 1933, 1711 (besproken in N.V. 15, blz. 103). Arbiters 
geven als hun oordeel: „Als een N.V. eigen aandeelen bezit, 
is zij niet van zich zelf een gewone volledige aandeelhouder 
(stemrecht b.v. kan voor de eigen aandeelen niet worden uit-
geoefend . . . . ) , maar zij kan die stukken bezitten als waarde-
papieren en wenscht ze als zoodanig te doen voortbestaan". 

Beziet men' nu" hei voorgestelde zevende lid van artikel 
2.3.4.12 tegen deze achtergrond, dan treft het, dat het ontwerp 
wèl gewaagt van de vergaderingsrechten, doch niet van de 
financiële aanspraken op bezit van eigen aandelen. Dit is op 
zich zelf begrijpelijk, aangezien het onderhavig artikel handelt 
over het stemrecht. 

Verscheidene leden merkten in dit verband op, dat uit het 
feit, dat het zevende lid van het artikel vergaderingsrechten aan 
eigen aandelen in het bezit der N.V. onthoudt, niet mag worden 
afgeleid, dat alle andere rechten aan zulke aandelen wel ver-
bonden blijven. Zij vroegen zich af, of het niet gewenst is, dat 
het nieuwe wetboek ook met betrekking tot de z.g. financiële 
rechten een duidelijke uitspraak bevat. In dit verband wezen zij 
op de liquidatieuitkering, die zich alleen dan berekenen laat. 
wanneer de aandelen in handen van de N.V. worden wegge-
dacht. 

Enige andere leden vestigden er de aandacht op, dat de be-
paling van het zevende lid niet in de weg staat aan het rechts-

geldig stemmen van de dochter-N.V., die aandelen heeft in de 
moeder-N. V., ter aandeelhoudersvergadering van de laatste. Nog 
andere leden zouden aan de eerste zinsnede van het zevende 
lid willen zien toegevoegd: „zolang die toestand voortduurt". 
Blijkens de Memorie van Toelichting (blz. 1) is het di bedoe-
ling, dat de eigen aandelen van de N.V. eveneens niet mede-
tellen bij de bepaling van een quorum. De hierbedoelde leden 
achtten het aanbevelenswaardig dit dan ook in de wetstekst 
tot uiting te doen komen; daar wordt namelijk slechts gespro-
ken van de berekening van een (gewone of gekwalificeerde) 
meerderheid. Een quorum-eis behoeft niet steeds betrekking 
te hebben op een meerderheid van het geplaatste kapitaal. 

Artikel 2.3.4.14. Het ontwerp laat toe. dat de statuten 
voor het geval van staken van stemmen bij een stemming over 
zaken een andere regeling bevatten dan die van de wet. Voor-
al met het oog op een oplossing voor de problematiek, die 
rijst bij de z.g. „fifty-fifty company", acht de commissie de 
wijziging van nut. 

Artikel 2.3.4.19. Enige leden vonden in het eerste lid de 
formulering „bestaat rechtens niet" uit taalkundig oogpunt 
weinig fraai. Zij gaven de voorkeur aan „wordt niet van 
kracht". 

De leden, die kritiek leverden op artikel 2.3.3.8, verklaar-
den, met het oog op het vierde lid van artikel 2.3.4.19, hun 
daar geuite bedenkingen mutatis mutandis ook hier te berde 
te willen brengen. 

Artikel 2.3.5.7. Verscheidene leden stelden de vraag, of 
lid 2 niet behoort te worden geschrapt. De verhouding: be-
stuurder—N.V. wordt beheerst door de regelen van het arbeids-
recht. Bij de herziening van het ontslagrecht (Wet van 17 dec. 
1953, Stb. 619) is in artikel 1639/-, lid 5, een matigings-
bevoegdheid van de rechter opgenomen; artikel 48/;, lid 2, 
W.v.K. had toen reeds geschrapt kunnen worden. Men heeft 
deze bepaling nu als artikel 2.3.5.7, lid 2, in het ontwerp op-
genomen. De verschillen tussen de algemene bepaling van 
artikel 1639/-, lid 5, en de bepaling van artikel 2.3.5.7, lid 2, 
zijn, aldus de hierbedoelde leden, niet zo groot, dat aan hand-
having van laatstbedoelde bepaling in het nieuwe wetboek be-
hoefte bestaat. 

Artikel 2.3.5.19. Enige leden vroegen de aandacht van de 
Minister voor de met betrekking tot dit artikel gedane suggestie 
van mr. W. C. Treurniet (N.V. 35, april 1957, punt 4) . 

TITEL 4 

Stichtingen 

Hoewel het onderhavige ontwerp de vierde Titel buiten be-
schouwing laat, meent de commissie goed te doen te dezer 
plaatse in het verslag een enkele opmerking te maken over de 
stichting. Zij meent, dat het in het voornemen ligt bij Nota 
van Wijzigingen de vierde Titel betreffende stichtingen aan-
stonds in het onderhavig wetsontwerp te incorporeren. Zulk 
een werkwijze geniet haar voorkeur, mede omdat de behan-
deling van de regeling der stichtingen (wet van 31 mei 1956. 
Stb. 327) thans nog vers in het geheugen ligt, zodat de in-
passing nu minder tijd en arbeid zal vragen dan wanneer deze 
tot later wordt uitgesteld. 

Het kan zijn nut hebben een enkel punt aan te roeren, 
waarop de huidige Wet op de Stichtingen wellicht verbetering 
behoeft. Hoewel de ervaring met deze wet nog slechts kort is, 
valt in dit verband tweeërlei op te merken. 

Vooreerst vergt artikel 3, lid 3, van de huidige wet, dat als 
deel van de naam het woord „stichting" wordt opgenomen. 
In de praktijk is gebleken, dat in plaats daarvan op de aan-
duiding „fonds" prijs wordt gesteld. Bovendien zijn er ver-
scheidene vanouds bestaande stichtingen, die in hun naam 
het bestanddeel „fonds", „fundatie", „hofje" of „leen" 
voeren. Al deze stichtingen zullen hun statuten moeten aan-
passen, waardoor öf de naam een verlenging ondergaat of 
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afstand moei worden gedaan van een aanduiding als „fonds", 
waaronder de betreffende instelling bekendheid verkreeg. De 
commissie is aanvankelijk van oordcel, dat dit niet een ge-
wenste gang van zaken moet worden geacht. 

Voorts vraagt de commissie de aandacht voor de figuur 
van de z.g. verboden stichting. Volgens artikel 2 van de hui-
dige Wet op de Stichtingen is een verboden stichting nietig. 
Men kan zich nu afvragen, of deze nietigheid werkt ex nunc, 
bij voorbeeld van de dag af, dat een rechterlijke beslissing ter 
zake in kracht van gewijsde gaat, dan wel ex tune, namelijk 
van de dag af, dat de stichting is opgericht. Het laatste wordt 
voor het huidige recht aangenomen (vgl. Supplement bij Ars 
Notariatus III, blz. 6/7, onder 12). De commissie heeft zich 
afgevraagd, of deze zaak wellicht nog anders moet worden ge-
zien. In artikel 3 van de wet van 1855 valt te lezen in welke 
gevallen men met een verboden stichting te maken heeft. Dit 
is het geval, wanneer een stichting wetsovertreding, aanran-
ding of bederf van de goede zeden e.d. ten doel heeft, als-
mede indien haar feitelijke werkzaamheid op zulke doeleinden 
is gericht. De commissie meent nu, dat bij de beoordeling van 
de vraag, of de nietigheid werkt ex nunc dan wel ex tune, 
onderscheiden zal moeten worden tussen de beide in artikel 3 
van de wet van 1855 genoemde gevallen, enerzijds het geval, 
dat de stichting een onwettig doel heeft, anderzijds het geval, 
waarbij de feitelijke werkzaamheid van de stichting op zulk 
een doel is gericht. Voor het eerste zal men werking ex tune, 
voor het laatste werking ex nunc willen aannemen. De com-
missie stelt het oordeel van de Minister hierover op prijs. Zij 
meent, dat de huidige wet, zowel als de toekomstige wet op 
dit punt volledig duidelijk behoort te zijn (in dit verband zij 
verwezen naar het in dit verslag ad art. 2.1.10 opgemerkte). 

De beide voorafgaande opmerkingen maakt de commissie 
dan ook met een tweeledig doel. In de eerste plaats meent zij, 
dat met haar bedenkingen zou kunnen worden gerekend bij 
de hierboven besproken invoeging van de vierde Titel in het 
onderhavige ontwerp. In de tweede plaats brengt zij deze te 
berde met het verzoek aan de Minister, een wijziging van de 
huidige Wet op de Stichtingen te willen bevorderen, waarbij op 
de genoemde punten aan de bezwaren wordt tegemoet gekomen. 

Aldus vastgesteld 4 juni 1957. 
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