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Algemeen 
1. De ondergetekende heeft met genoegen vernomen, dat 

de vaste Commissie voor Justitie zich kan verenigen met de 
algemene opzet van het ontworpen tweede boek. Inderdaad is 
met deze opzet beoogd de regels betreffende de rechtspersonen, 
die thans over verschillende wetten zijn verspreid, zoveel moge-
lijk in een overzichtelijk geheel samen te brengen. Terecht 
voegt de commissie hieraan toe, dat dit niet uitsluit sommige 
rechtspersonen te regelen in een ander boek van het nieuwe 
wetboek, in het kader van een materie waarbij zij in het 
bijzonder zijn betrokken. Dat de ondergetekende haar oordeel 
onderschrijft — bepaaldelijk ook voor de rechtspersoon, thans 
geregeld in de artikelen 638g lid 2 onder 1° en 638m v. 
B.W. — blijkt uit het ontwerp van wet tot vaststelling van 
Boek 5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (4572); zie de 
artikelen 5.10.1.5 lid 2 onder a, 5.10.2.1—5 en 5.10.4.1 lid 4. 
De vervolgens door de commissie ter sprake gebrachte vraag, 
of men deze figuur niettemin in beginsel moet laten beheersen 
door de regeling die Boek 2 voor de vereniging geeft, heeft 
hij in afwijking van haar oordeel, indertijd in de toelichting op 
artikel 5.10.2.1 ontkennend beantwoord, zij het op ten dele 
andere gronden dan prof. Van der Grinten voor dit standpunt 
heeft aangevoerd op p. 8—9 van zijn in het Voorlopig Verslag 
aangehaalde preadvies. Het komt de ondergetekende voor, dat 
een nadere discussie over de regeling van die figuur, in het bij-
zonder ook over de vraag of haar uitwerking al dan niet kan 
worden gefundeerd op de regels die Boek 2 voor de vereniging 
geeft, met de meeste vrucht kan worden gevoerd aan de hand 
van voornoemde artikelen van titel 5.10, dus bij de behandeling 
van het wetsontwerp tot vaststelling van Boek 5. 

De opmerking van de commissie, in het voetspoor van prof. 
Van der Grinten, dat een handhaven van de figuur van het 
pensioenfonds volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet en 
de instellingen van weldadigheid volgens de Armenwet een 
nodeloze complicatie is van ons rechtsstelsel, geeft de onder-
getekende aanleiding tot de volgende beschouwingen. 

De gedachte van de commissie om enige van de buiten het 
Burgerlijk Wetboek geregelde soorten van rechtspersonen te 
brengen onder de regeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
heeft in principe de instemming van de ondergetekende. Bij de 
voorbereiding van de Invoeringswetgeving zal moeten worden 
nagegaan of de redenen, die indertijd de wetgever brachten tot 
het creëren van speciale soorten van rechtspersonen (zoals 
pensioenfondsen en instellingen van weldadigheid) nog hun 
kracht behouden onder vigeur van het nieuwe wetboek. 

Eveneens zal bij de voorbereiding van de Invoeringswetgeving 
de vraag onder ogen moeten worden gezien, of er nog behoefte 
zal bestaan aan afzonderlijke regelingen van verenigingen elders 
in de wetgeving, en of, bij een bevestigend antwoord op deze 
vraag, deze verenigingen ook beheerst zullen worden door de 
bepalingen van het wetboek omtrent de rechtspersonen in het 
algemeen en die omtrent de vereniging in het bijzonder. 

2. Met de commissie is de ondergetekende van oordeel, 
dat in dit stadium aan de volgorde van de behandeling van de 
stof zoals deze over de verschillende boeken is verdeeld, zo 
min mogelijk moet worden getornd, zodat het geen aanbeveling 
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verdient gehoor te geven aan het voorstel van prof. Bregstein 
om de rechtspersoon te regelen in een afzonderlijk bock na de 
bijzondere overeenkomsten. Het kan niet worden ontkend, 
dat er tussen de materie van Boek 2 en het overeenkomsten-
recht een samenhang bestaat, maar dit bezwaar behoeft er niet 
toe te leiden een zo ingrijpende wijziging in de systematiek aan 
te brengen. De ondergetekende onderschrijft volledig wat te 
dien aanzien door de commissie is aangevoerd. 

Daarenboven bedenke men dat belangrijke argumenten plei-
ten voor een zelfstandige behandeling van de rechtspersoon, 
los van de overeenkomst en het verbintenissenrecht. Na de op-
richting, die het karakter van een overeenkomst kan dragen, 
gaat de rechtspersoon een eigen juridisch bestaan leiden, waar-
voor eigen regels noodzakelijk zijn. De samenhang met de 
natuurlijke persoon, behandeld in het eerste boek, is mede een 
argument om in het daarop aansluitende tweede boek de 
rechtspersoon te behandelen (zie ook artikel 2.1.4). Wat ten 
slotte de vrees van prof. Bregstein betreft, dat de continuïteit 
in de rechtspraak schade zou kunnen lijden door de regeling 
van de rechtspersoon los te maken van het contractenrecht, zij 
gewezen op artikel 2.1.1b (nieuw) en op artikel 2.1.8a lid 1 
(nieuw), in welk laatste artikel de goede trouw als toets voor 
de geldigheid van besluiten met zoveel woorden wordt 
genoemd. 

3. De ondergetekende is met de commissie van mening 
dat er niet voldoende aanleiding is de vennootschap onder 
firma in het tweede boek te regelen en hij moge, voor wat be-
treft de redenen voor plaatsing in Boek 7 (bijzondere overeen-
komsten), verwijzen naar de toelichting-Meijers, Algemene 
Inleiding, p. 17, eerste en tweede alinea. Over de vraag, of ook 
de commanditaire vennootschap naar het nieuwe recht rechts-
persoonlijkheid zal bezitten, is een beslissing nog niet genomen. 
Voor het geval de commanditaire vennootschap wèl rechtsper-
soonlijkheid zal verkrijgen, zal voor haar hetzelfde gelden als 
voor de vennootschap onder firma, nl. dat haar regeling in de 
eerste plaats van belang is voor de onderlinge verhouding van 
de vennoten, en dat het dus de voorkeur verdient die regeling 
neer te leggen in het zevende boek. Ten aanzien van de op de 
vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en 
de rederij betrekking hebbende regelingen moeten de ontwerpen 
van het zevende en achtste boek worden afgewacht. 

4. De ondergetekende is, evenals de commissie van mening, 
dat in het ontwerp een definitie van rechtspersoon niet moet 
worden opgenomen. Definities in wetten kunnen wenselijk zijn 
wanneer een begrip in de wet wordt gebruikt in een betekenis 
die afwijkt van de in het spraakgebruik normale, of wanneer 
het noodzakelijk is om door een wettelijke definitie strijdvragen 
op te lossen. Een afwijking van het gewone spraakgebruik is in 
dit geval niet aanwezig; en in stede van strijdvragen op te lossen 
zou het geven van een wettelijke definitie van rechtspersoon, 
naar de ondergetekende vreest, veeleer strijdvragen opwerpen. 

5. De commissie verklaart, o.a. met een verwijzing naar 
het bestaande recht, niet gekant te zijn tegen het opnemen in 
het wetsontwerp van voorschriften voor publiekrechtelijke 
rechtspersonen. De ondergetekende moge hieromtrent het vol-
gende opmerken. Ook publiekrechtelijke rechtspersonen kun-
nen zich bewegen op het terrein van het burgerlijk recht: zij 
kunnen drager zijn van rechten, rechtshandelingen verrichten 
enz. De aard van de publiekrechtelijke rechtspersonen brengt 
echter mede, dat te hunnen aanzien bepaalde regelingen, welke 
voor privaatrechtelijke rechtspersonen gelden, niet van toe-
passing zijn. Van de door de commissie aangehaalde artikelen, 
waarmede publiekrechtelijke lichamen te maken zullen krijgen, 
is artikel 2.1.1 meer een bepaling omtrent, dan voor publiek-
rechtelijke rechtspersonen. De artikelen 2.1.4, 2.1.4a, 2.1.5 en 
2.1.5a gelden inderdaad voor alle rechtspersonen. De materie 
van de artikelen 2.1.6 en 2.1.7 die in principe mede op publiek-
rechtelijke rechtspersonen betrekking heeft, zal, zoals hieronder 
nader moge blijken, elders in het ontwerp worden geregeld. Ar-
tikel 2.1.11 tenslotte is niet op publiekrechtelijke rechtspersonen 
toepasselijk. Dit blijkt ook uit de toelichting-Meijers bij artikel 
2.1.8, waar gezegd wordt dat met dit artikel enige bijzondere 

bepalingen voor alle of enige soorten van privaatrechtelijke 
rechtspersonen beginnen. Om dit alles buiten twijfel te stellen, 
komt het de ondergetekende gewenst voor in een nieuw artikel 
voorafgaande aan artikel 2.1.8 te bepalen, dat de volgende 
artikelen van de eerste titel niet toepasselijk zijn op de rechts-
personen, genoemd in artikel 2.1.1. 

6. Op p. 131 van zijn toelichting zet prof. Meijers uiteen, 
dat er tegen gewaakt dient te worden dat de verschillende 
typen van rechtspersonen zich enkel door formele kenmerken 
zouden onderscheiden, zodat alle vormen door elkaar voor 
een zelfde soort organisatie met een zelfde doel kunnen wor-
den gebruikt. In stede daarvan moet de wetgever die zijn 
dwingende bepalingen wenst te zien geëerbiedigd, materiële 
kenmerken voor de verschillende soorten van rechtspersonen 
opstellen. Over deze herordening is in de commissie van ge-
dachten gewisseld, waarbij zich twee stromingen aftekenden. 

Een deel van de commissie wilde zich bij de gekozen opzet 
neerleggen. De ondergetekende wil aan de door deze leden 
gegeven argumentatie nog het volgende toevoegen. Het is 
zeker niet zo, dat thans algehele vrijheid van keuze bestaat. 
Ook thans worden materiële criteria gehanteerd, zoals o.a. 
blijkt uit artikel 36 lid 1 W. v. K. en artikel 1 van de Wet op 
stichtingen en uit de departementale praktijk op de goedkeuring 
van verenigingen. Van een principiële wijziging van de opzet 
mag men dan ook niet spreken. Voorts bedenke men, dat het 
stelsel van het ontwerp geenszins uitsluit dat voor een bepaald 
doel meer dan één type rechtspersoon in aanmerking kan 
komen. De materiële kenmerken zijn immers ruim gesteld, 
zodat een grote mate van vrijheid blijft bestaan. 

Intussen is de ondergetekende zich ervan bewust, dat het 
discussiëren over deze algemene gezichtspunten, de tegenstan-
ders van het ontwerp op dit punt niet gemakkelijk zal over-
tuigen. Het komt hem voor dat men met meer vrucht over 
de gekozen opzet van gedachten kan wisselen telkens bij de 
voor de diverse rechtspersonen gestelde materiële kenmerken. 
Het verheugt hem dat het deel van de commissie, dat zich 
in het algemeen op dit punt met het ontwerp kon verenigen, 
hiermede instemt. 

Zoals reeds werd opgemerkt, kan zeker niet worden gesteld, 
dat het ontwerp de vrijheid van keuze ontoelaatbaar belem-
mert. Daarom meent de ondergetekende stelling te moeten 
nemen tegen het betoog van een ander deel van de commissie, 
dat vreest dat als gevolg van de opzet van het ontwerp een 
zekere verstarring niet zal uitblijven. De van deze zijde aan-
gevoerde bedenkingen tegen het preventieve overheidstoezicht 
op verenigingen mogen hier onbesproken blijven. Hierop komt 
de ondergetekende later in deze Memorie terug. 

7. De laatstbedoelde leden van de commissie vroegen zich 
af wat in de Memorie van Toelichting ad artikel 2.1.1 is be-
doeld met de woorden „dat in beginsel toekenning van 
rechtspersoonlijkheid op de wet moet berusten", zulks in 
verband met het zogenaamde gesloten systeem van rechts-
personen. De ondergetekende moge daarover het volgende 
opmerken. Men kan bezwaarlijk zeggen dat het niet in de 
macht van de wetgever ligt „nauwkeurig te bepalen welke 
rechtsfiguren hij als rechtspersonen meent te moeten erkennen" 
(Meijers, Algemene begrippen p. 205). De wetgever geeft 
daarmede te kennen dat deze rechtsfiguren, en alleen deze, wor-
den beheerst door de regels die voor de rechtspersoon zijn op-
gesteld. Daarmede begeeft de wetgever zich niet op een terrein 
dat slechts voor de wetenschap is gereserveerd. Ook kan men 
niet met vrucht tegenwerpen dat de wetgever daarmede blijk 
geeft de zogenaamde fictieleer te huldigen. Men dient de rechts-
filosofische vraag naar het wezen van de rechtspersoon duide-
lijk te onderscheiden van de rechtspolitieke die thans aan de 
orde is. 

Mocht zich een nieuwe organisatiefiguur buiten het systeem 
van de door de wet erkende rechtspersonen om ontwikkelen, 
dan zal, gegeven dit uitgangspunt, buiten de wetgever om, 
aan deze figuur geen rechtspersoonlijkheid kunnen worden 
toegekend. Indien in de toekomst behoefte mocht blijken te 
bestaan aan een dergelijke nieuwe organisatievorm rechts-
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persoonlijkheid toe te kennen, dan ligt het op de weg van de 
wetgever in die behoefte te voorzien. 

TITEL 1 

Algemene bepalingen 
Artikel 2.1.1. Verschillende leden zouden de bepaling van 

het tweede lid willen herstellen in de vorm die het had in de 
tekst-Meijers; sommige leden willen toekenning van rechtsper-
soonlijkheid aan lichamen aan wie een deel van de ovcrheids-
taak is opgedragen, bij gewoon Koninklijk besluit mogelijk 
maken. In verband met deze opmerkingen acht de onderge-
tekende het nuttig de verschillen tussen de tekst-Meijers en die 
van het regeringsontwerp nader te bezien. 

De tekst-Meijers behelsde dat toekenning van rechtspersoon-
lijkheid aan dit soort lichamen moest geschieden door de wet 
of een algemene maatregel van bestuur. Het regeringsontwerp 
zegt: bij of krachtens de wet. In de tekst-Meijers was het moge-
lijk dat er autonome algemene maatregelen van bestuur zouden 
worden genomen van de strekking als hier bedoeld, dus zonder 
dat een bijzondere wet de Kroon tot zodanige algemene maat-
regel uitdrukkelijk machtiging verleende. Het regeringsontwerp 
echter verlangt zodanige machtiging en is dus in zoverre enger 
dan de tekst-Meijers; aan de andere kant is het ruimer dan de 
tekst-Meijers door ook toe te laten dat de bevoegdheid door de 
wet wordt gedelegeerd aan welk orgaan ook. 

Het komt de ondergetekende voor, dat de tekst van het 
regeringsontwerp de voorkeur verdient boven de tekst-Meijers. 
Het creëren van een rechtspersoon sui generis is, mede gezien 
het systeem van het onderhavige Boek, een handeling die naar 
haar aard tot de competentie van de wetgever behoort, zij het 
dan dat de wetgever in bepaalde gevallen deze taak kan dele-
geren aan andere organen. Terecht is dus een wet, of een wet-
telijke machtiging, als vereiste gesteld. Aan de andere kant is 
het, wanneer een wet of een wettelijke machtiging wordt geëist, 
niet nodig in de onderhavige bepaling te zetten dat alleen de 
wet of een algemene maatregel van bestuur krachtens de wet 
rechtspersoonlijkheid kan toekennen. Niets zou trouwens de 
wetgever beletten later van zodanige bepaling af te wijken en bij 
een speciale wet de bevoegdheid om rechtspersoonlijkheid toe 
te kennen te delegeren aan de Kroon bij gewoon Koninklijk 
besluit of aan een ander orgaan. 

Aan de opmerking van verscheidene leden, omtrent de term 
„Andere lichamen en instellingen" wordt bij de hierbijgevoegde 
Nota van Wijzigingen in enigszins gewijzigde vorm gevolg ge-
geven. De term „lichamen of instellingen" roept toch de vraag 
op, of er „instellingen" zijn die geen „lichamen" zijn; dit zal 
noodzakelijkerwijze moeten leiden tot een vernauwing van het 
begrip „lichamen", welke niet in de bedoeling heeft gelegen, en 
die slechts tot misverstand aanleiding kan geven. Door uit-
sluitend het woord „lichamen" te gebruiken, is het duidelijk dat 
hier de met het spraakgebruik overeenstemmende, zeer ruime 
betekenis van deze term is bedoeld. Vermelding van het woord 
„openbare" komt de ondergetekende niet gewenst voor. Voor-
zover dat woord in dit verband enige betekenis zou hebben, 
zou het kunnen leiden tot een te enge uitleg van de bepaling. 
Intussen meent de ondergetekende goed te doen, wellicht ten 
overvloede, op te merken dat wanneer de overheid voor het uit-
oefenen van een deel der staatstaak een privaatrechtelijke rechts-
persoon, dus b.v. een naamloze vennootschap of een stichting, 
opricht, dat lichaam reeds ingevolge een voor dat lichaam 
geschreven bepaling van dit wetboek rechtspersoonlijkheid zal 
bezitten, zodat de onderhavige bepaling voor die oprichting 
niet zal gelden. 

Het komt de ondergetekende niet raadzaam voor de zinsnede 
„aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen" te ver-
vangen door „op openbaar gezag ingesteld", gelijk door enige 
andere leden wordt voorgesteld. Laatstgenoemde term komt 
hern, met de eerder genoemde, verschillende leden, te vaag en 
daardoor te ruim voor. Gaat het bij de instelling van een 
lichaam om iets anders dan het uitoefenen van een deel van de 

overheidstaak, dan zal men dus een van de geijkte vormen van 
privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen kiezen en zal er in 
dit geval voor de oprichting ook niet een bijzondere wet of 
wettelijke machtiging nodig zijn. Dit neemt uiteraard niet weg 
dat het wenselijk kan zijn die oprichting toch te doen geschieden 
bij of krachtens een bijzondere wet, en dat het ook mogelijk 
zal zijn bij die wet een rechtspersoon sui generis in het leven te 
roepen. 

Evenmin meent de ondergetekende te moeten meegaan met 
het voorstel van meerdere leden, die uit het slot van de be-
paling het woord „toegekend" willen verwijderen en bijvoorbeeld 
dit slot willen lezen als: „indien de rechtspersoonlijkheid uit 
het bij of krachtens de wet bepaalde volgt". In overeenstemming 
met de gedachten van prof. Mcijers meent de ondergetekende 
dat de rechtspersoonlijkheid moet berusten op een toekenning 
door of krachtens de wet. Die toekenning kan uitdrukkelijk, 
maar ook stilzwijgend geschieden. 

Verscheidene leden vroegen de aandacht voor de constructie 
van het Koninkrijk. Zij wijzen er op dat in lid 1 van het onder-
havige artikel onder „Staat" verstaan moet worden „het Rijk 
in Europa". De ondergetekende deelt die mening. Voor de be-
tekenis die de woorden „Staat" en „Nederland" hebben in het 
nieuwe wetboek, moge hij verwijzen naar de Memorie van Toe-
lichting bij wetsontwerp nr. 3767, ad artikel 1.1.1. Wat betreft 
de vraag, of het niet gewenst is, de rechtspersoonlijkheid van 
het Koninkrijk uitdrukkelijk te erkennen, merkt de onderge-
tekende het volgende op. Indien het de bedoeling van de vraag-
stellers is, dat in het nieuwe Burgerlijk Wetboek aan het Ko-
ninkrijk rechtspersoonlijkheid zou worden toegekend, dan be-
antwoordt de ondergetekende de vraag ontkennend. Het Burger-
lijk Wetboek is een Nederlandse wet. De Nederlandse wetgever 
heeft niet de macht de civielrechtelijke status te regelen van een 
lichaam waarvan het Rijk in Europa slechts een onderdeel is. 
Hoogstens kan de Nederlandse wetgever bepalen dat de rechts-
persoonlijkheid van een dergelijk lichaam in Nederland zal 
worden erkend. Zodanige bepaling, indien zij nodig zou zijn, 
zou dan echter niet thuishoren in het Burgerlijk Wetboek, aan-
gezien het hier vragen van internationaal" of interregionaal 
privaatrecht of volkenrecht betreft. Om soortgelijke redenen 
behoort ook de rechtspersoonlijkheid van Suriname, de Neder-
landse Antillen en Nicuw-Guinea niet in het Burgerlijk Wet-
boek te worden geregeld. 

Artikel 2.1.2. Verscheidene leden stellen enerzijds dat er 
behoefte is aan een criterium ten aanzien van het begrip kerk-
genootschap, waarnaar de rechter oordelen kan, doch zijn 
anderzijds van mening, dat in de wet geen definitie van dit be-
grip dient te worden opgenomen. Deze stelling is de onderge-
tekende niet duidelijk. Als er behoefte is aan een criterium 
waarnaar de rechter kan oordelen, zou dat immers alleen bij 
de wet kunnen worden gegeven. Een schriftelijke of mondelinge 
parlementaire discussie over deze materie zou, indien de Rege-
ring en het Parlement het er van te voren over eens zijn, dat er 
geen wettelijke definitie moet komen, naar de mening van de 
ondergetekende de moeilijkheden voor de rechter vergroten. 
Om deze reden meent de ondergetekende zich er van te moeten 
onthouden een principiële beschouwing nopens de onderhavige 
materie te geven. 

Op de door enige leden gestelde vraag, welk standpunt hij 
zou innemen, indien b.v. een Islamitische of een Hindoese ge-
meenschap de bepalingen van haar inrichting en bestuur aan de 
Kroon zou mededelen, luidt het antwoord dat er te dezer zake 
geen standpunt door hem valt in te nemen. Enige reactie van 
de zijde van de Kroon of de Minister op de mededeling, be-
doeld in artikel 1 lid 2 van de Wet op de Kerkgenootschappen, 
wordt immers niet voorgeschreven. Ook de zgn. lijst van kerk-
genootschappen, welke op zijn Departement wordt bijgehouden, 
bezit geen officieel karakter. De ondergetekende voegt deze lijst 
als bijlage bij deze memorie. 

De door enkele leden voorgestelde wijziging van het eerste 
lid verdient geen aanbeveling. De zelfstandige onderdelen van 
kerkgenootschappen bezitten wel' rechtspersoonlijkheid, maar 
het dient steeds ter beoordeling van de rechter te staan of een 
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bepaald onderdeel van een kerkgenootschap als een zelfstandig 
onderdeel in de zin van dat artikel beschouwd moet worden, 
d.w.z. als een eenheid naar buiten kan optreden; men vergelijke 
het arrest van de Hoge Raad van 13 mei 1938, N.J. 1939 no. 
247 en de noot van prof. Scholten onder dat arrest. 

Evenmin kan worden ingestemd met de wens van dezelfde 
leden om in het tweede lid de toevoeging „voor zover deze niet 
in strijd zijn met de wet" te laten vervallen. Het tweede lid be-
antwoordt aan de tegenwoordige rechtspraak, die in dit opzicht 
tussen een kerkgenootschap en een gewone vereniging geen on-
derscheid maakt (zie H.R. 29 december 1911, W. 9272). De 
vraag van andere leden of het tweede lid als een dwingende wet 
moet worden beschouwd, is de ondergetekende niet geheel 
duidelijk. De wet geeft de kerkgenootschappen de vrijheid 
eigen reglementen op te stellen. Deze mogen echter niet in strijd 
komen met de wet. Dit laatste kan zich alleen voordoen indien 
de wet op bepaalde punten een afwijkende regeling niet toelaat, 
dus dwingend is. 

Artikel 2.1.3. Het verheugt de ondergetekende, dat enige 
leden hun instemming konden betuigen met het laten vervallen 
van de verouderde uitdrukking „zedelijke lichamen". Dezelfde 
leden achtten het een redactioneel bezwaar, dat in het eerste 
lid gesproken wordt van naamloze vennootschappen en in het 
tweede lid van vennootschappen (zonder meer), terwijl toch in 
dit tweede lid de naamloze vennootschappen niet zijn bedoeld. 
Voorts merkten zij op, dat toch ook naamloze vennootschappen 
en stichtingen aan de door de wet gestelde eisen moeten vol-
doen. De laatste opmerking zou de ondergetekende kunnen 
onderschrijven, indien het artikel een verwijzing zou bevatten 
naar de eisen, welke de wet voor het ontstaan en bestaan van 
verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen en andere 
vennootschappen stelt. Het artikel gaat echter van het bestaan 
van elk der genoemde figuren uit, en geeft alleen te kennen 
dat naamloze vennootschappen en stichtingen zonder rechts-
persoonlijkheid niet bestaan, terwijl er andere vennootschappen 
en verenigingen met en zonder rechtspersoonlijkheid zijn, al 
naar gelang aan de door de wet gestelde vereisten is voldaan. 
Een artikel dat te kennen zou geven dat een naamloze vennoot-
schap of stichting slechts in de door de wet genoemde gevallen 
rechtspersoonlijkheid bezit, zou tot de onjuiste conclusie kun-
nen leiden, dat er naamloze vennootschappen en stichtingen 
zonder rechtspersoonlijkheid bestaan. Om beter te doen uit-
komen dat „vennootschappen" in het tweede lid niet op naam-
loze vennootschappen betrekking heeft, stelt de ondergetekende 
voor dit lid te wijzigen, zoals bij Nota van Wijzigingen is 
aangegeven. Daarbij is tevens het woord „volledige" geschrapt. 
Voor de reden hiervan moge worden verwezen naar het ant-
woord bij artikel 2.2.1.7. 

Artikel 2.1.4. Verscheidene leden wensen in de bepaling in 
te voegen de zinsnede „of het tegendeel uit de aard der zaak 
voortvloeit". Het komt de ondergetekende gewenst voor dit 
voorstel, zij het in een enigszins andere redactie, over te nemen. 

Artikel 2.1.4a. Dit artikel wordt toegelicht op p. 26-27. 
Artikel 2.1.5. Aan enige leden, die in het arrest van de Hoge 

Raad van 8 april 1938, N.J. 1938 no. 1076 een bevestiging van 
het in de tekst neergelegde standpunt zien, moet de onderge-
tekende tegenwerpen dat hij in dat arrest niets heeft kunnen 
vinden wat slaat op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van be-
stuurders, de materie welke in het onderhavige artikel is ge-
regeld. 

Verscheidene leden wijzen op de kritiek, welke in de literatuur 
is geleverd op de laatste zin van het tweede lid. Allereerst moge 
worden opgemerkt, dat men niet als algemene regel mag stellen 
dat hetgeen op de door de wet voorgeschreven wijze is open-
baar gemaakt, steeds geacht wordt aan een ieder bekend te zijn 
(vergelijk de noot van prof. Meijers onder het arrest van de 
Hoge Raad van 18 april 1947, N.J. 1948 no. 447 en het arrest 
van de Hoge Raad van 29 juni 1956, N.J. 1958 no. 45).Ook de 
in het onderhavige artikel gemaakte uitzondering, die inderdaad 
dient ter bescherming van derden, komt de ondergetekende niet 
alleen gerechtvaardigd voor, maar hij acht het gewenst om haar 
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uit te breiden tot andere organen van de rechtspersoon, die hun 
bevoegdheid aan statuten of reglementen ontlenen. Vooral bij 
grote rechtspersonen zullen derden veel meer te maken hebben 
met dergelijke organen dan met de eigenlijke bestuurders. Wan-
neer immers iemand krachtens de reglementen of statuten 
namens de rechtspersoon mag optreden, doch in werkelijkheid 
deze persoon op volkomen ongebruikelijke wijze in zijn ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid is beperkt, behoort de derde, die 
met deze persoon handelt, niet te worden genoodzaakt eerst 
inzage te nemen van hetgeen is gepubliceerd, althans niet als 
het over gewone, dagelijkse transacties gaat. Dat zou het dage-
lijkse rechtsverkeer te veel belemmeren. Betreft het buiten-
gewone handelingen of gaat het om zeer hoge bedragen, dan is 
een onderzoek, b.v. in het handelsregister, gebruikelijk. Maar 
hiervoor bestaat dan ook een goede reden: beperkingen in de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders of andere in 
de statuten of reglementen genoemde organen, met betrekking 
tot buitengewone transacties of zeer hoge bedragen, komen 
veelvuldig voor. Volgens de voorgestelde bepaling zal dus de 
rechtspersoon, wil zij op de geheel ongebruikelijke beperking 
een beroep doen, het bestaan daarvan tijdig aan de wederpartij 
dienen mede te delen. In de praktijk zal het wel bezwaarlijk zijn 
om dergelijke mededelingen te doen, en zal dus de bepaling 
deze goede uitwerking hebben dat rechtspersonen er voor zullen 
waken geen personen te benoemen in wie zij niet voldoende 
vertrouwen stellen om hun een normale vertegenwoordigings-
bevoegdheid te geven. Mocht niettemin een rechtspersoon tot 
aanstelling van iemand met abnormaal beperkte bevoegdheid 
overgaan, dan kan de rechtspersoon zich op de gepubliceerde 
beperking beroepen, wanneer de derde met deze publicatie op 
de hoogte was. 

De ondergetekende erkent dat het begrip „geheel ongebruike-
lijke beperkingen" niet vast omlijnd is en dus hier een element 
van rechtsonzekerheid wordt geschapen. Dit bezwaar komt hem 
niet overwegend voor. Overigens zal de bepaling remmend wer-
ken op de mogelijkheid dat zij, die hun bevoegdheid aan statuten 
of reglementen ontlenen, deze zullen overschrijden, daar anders 
de rechtspersoon hen wel spoedig zal ontslaan. De onderge-
tekende venvacht dus van de onderhavige bepaling zeker niet 
een stroom van processen. Waar aan de andere kant de be-
paling de verschillende, hierboven weergegeven voordelen heeft, 
meent hij haar dus niet alleen te moeten handhaven, maar ook, 
in de hierboven genoemde zin, te moeten wijzigen. Bovendien 
acht de ondergetekende het gewenst ook de eerste zin van het 
tweede lid uit te breiden tot andere organen. Een derde te 
goeder trouw dient bij bevoegdheidsoverschrijding van elk or-
gaan, dat zijn bevoegdheid aan statuten of reglementen ont-
leent, te worden beschermd. De voorgestelde wijzigingen ma-
ken, dat alleen in lid 1 van het onderhavige artikel van de be-
stuurder wordt gesproken. Het verdient daarom de voorkeur 
de inhoud van het tweede lid in een afzonderlijk artikel neer 
te leggen. 

Dat de onderhavige regeling verschilt met die betreffende de 
volmacht is juist, maar dit verschil is uit het wezen van de 
beide rechtsfiguren te verklaren. Indien iemand zich aandient 
als gevolmachtigde, kan de derde nog geenszins vermoeden, 
hoever de volmacht strekt. De inhoud daarvan wordt uit-
sluitend bepaald door hetgeen de volmachtgever heeft bepaald. 
Is iemand echter b.v. tot directeur van een naamloze vennoot-
schap, of penningmeester van een vereniging of stichting be-
noemd, dan mogen derden daaruit in het algemeen concluderen 
dat deze persoon bevoegd is namens de rechtspersonen alle 
rechtshandelingen te verrichten, waartoe gewoonlijk een direc-
teur of penningmeester bevoegd is. 

Artikel 2.1.5a. De ondergetekende moge verwijzen naar 
hetgeen bij het voorgaand artikel is opgemerkt. 

Artikel 2.1.6. Enige leden vroegen naar de motivering van 
de wijziging van artikel 47b W.v.K., waardoor de mogelijkheid 
is vervallen de overeenkomst als met de bestuurder persoonlijk 
aangegaan te beschouwen en slechts een schadevergoedings-
plicht van de onbevoegde bestuurder is overgebleven. Het hand-
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haven van artikel 476 op dit punt zou als een niet gerecht-
vaardigde inbreuk op het beginsel van artikel 3.3.9 moeten 
worden aangemerkt. Artikel 47b W.v.K. is ontleend aan arti-
kel 63 W.v.K., doch deze ontlening berust naar de mening van 
de ondergetekende op een vergissing. De bijzondere regeling 
van artikel 63 W.v.K. heeft een goede reden: wie zich voordoet 
als handelende voor een nader te noemen ander, doch binnen 
redelijke tijd de naam van die ander niet kan of wil noemen, 
dient zelf als partij beschouwd te worden (aldus ook artikel 
3.3.7). Artikel 47 b W.v.K. betreft echter een geval van ont-
breken van vertegenwoordigingsbevoegdheid, geregeld in arti-
kel 3.3.9. De ondergetekende meent verder te mogen verwij-
zen naar de toelichting-Meijers bij laatstgenoemd artikel (zie 
ook p. 203, noot 1, en Asser-Scholten-Bregstein, p. 57). Ove-
rigens moge hij voorstellen op deze plaats artikel 2.1.6 te 
schrappen. Het is namelijk de bedoeling in titel 3 van boek 3 
te bepalen, dat enkele van de voor de volmacht gegeven arti-
kelen, met name de artikelen waar het onderhavige artikel op 
doelt, voor vertegenwoordiging in het algemeen zullen gelden. 

Artikel 2.1.7. Nadere overwegingen hebben de ondergete-
kende tot de conclusie gebracht dat het gewenst is artikel 2.1.7 
geheel te schrappen. 

Het artikel bepaalt dat ter zake van de aansprakelijkheid van 
de rechtspersoon wegens onrechtmatige daad en wanprestatie 
alleen de bestuurders met de rechtspersoon vereenzelvigd 
dienen te worden (wat onrechtmatige daad betreft voorzover 
de bestuurder de daad bij de vervulling van zijn taak beging). 
Alle andere organen van de rechtspersoon worden op dit punt 
met ondergeschikten die geen orgaan zijn door het artikel 
gelijkgesteld. Ook buiten het terrein van de schadevergoeding 
wegens onrechtmatige daad of wanprestatie kan echter de vraag 
rijzen, welke natuurlijke personen rechtens met de rechtsper-
soon te identificeren zijn. Men denke o.a. aan de kwestie, welke 
organen wel of niet als getuigen kunnen worden gehoord in een 
geding waarin de rechtspersoon partij is; wat als eigen (merke-
lijke) schuld van de rechtspersoon geldt in de zin van het 
verzekeringsrecht; bij de handelingen van welke personen 
moet worden aangenomen dat een rechtspersoon een haar 
onder dwangsom gesteld verbod overtreedt (men vergelijke 
H. R. 10 juni 1955, N. J. 1955 no. 552); de gedragingen van 
welke personen de rechtspersoon doet werkzaam zijn in strijd 
met de openbare orde of goede zeden, zodat zij door de rechter 
ontbonden kan worden (artikel 2.1.10; artikel 2.1.10A nieuw). 
Voor deze en dergelijke gevallen gaf het voorgestelde artikel 
geen antwoord op de vraag, met welke personen de rechtsper-
soon geïdentificeerd dient te worden. 

Prof. Meiiers heeft in zijn ..De Algemene Begrippen van het 
Burgerlijk Recht" (p. 176 v.) aangetoond, dat er geen a1ge-
mene regel is te geven met betrekking tot de vraag met welke 
personen de rechtspersoon vereenzelvigd kan worden en dat. 
uit de strekking van het toe te passen wetsvoorschrift moet 
worden afgeleid, of bij de toepassing van dat voorschrift identi-
ficatie van een bepaald orgaan met de rechtspersoon dient te 
worden aangenomen, voorzover althans het voorschrift niet 
een uitdrukkelijke bepaling hieromtrent bevat. De onderge-
tekende is van mening dat deze redenering ook gevolgd moet 
worden in de gevallen, waarin de vraag rijst of de rechtsper-
soon gehouden is tot schadevergoeding wegens onrechtmatige 
daad of wanprestatie, al dan niet in verband met een beding, 
waarbij de rechtspersoon haar aansprakelijkheid beperkte of 
uitsloot. Dit brengt mede dat bij de regeling van onderwerpen 
als de wanprestatie, de onrechtmatige daad. de bedingen tot 
beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, het bewijs-
recht en het verzekeringsrecht onder ogen moet worden ge-
zien, of bij elk dezer onderwerpen uitdrukkelijk bepaald moet 
worden welke personen met de rechtspersoon te vereenzelvigen 
zijn, dan wel aan de rechter dient te worden overgelaten de 
kring van deze personen te bepalen, hierbij uitgaande van de 
strekking van het toe te passen wetsvoorschrift. 

Bij de regeling van de onrechtmatige daad zullen dus be-
antwoord moeten worden de vragen, of de rechtspersoon ook 
voor de onrechtmatige daad van een niet-bestuurder — b.v. 

van het besluit-vormende orgaan — als voor eigen daad aan-
sprakelijk moet zijn; of de rechtspersoon voor de onrechtmatige 
daad van een bestuurder, die ondergeschikte is van de rechts-
persoon (men vergelijke H.R. 7 januari 1940, N.J. 1940 no. 
180 met betrekking tot de directeur van een N.V.) tevens 
aansprakelijk moet zijn als meester; of een onderneming aan-
sprakelijk kan worden gesteld in gevallen waarin niet te be-
wijzen is een handeling waarvoor een of meer bepaalde onder-
geschikten persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Bij de beantwoording van enkele dezer vragen zal van invloed 
zijn de begrenzing in het nieuwe wetboek van de kring van ge-
vallen, waarin de meester aansprakelijk is voor onrechtmatige 
daden van zijn ondergeschikte en de rechtspersoon voor on-
rechtmatig optreden van haar orgaan. 

Wat betreft de aansprakelijkheid van de rechtspersoon ter 
zake van wanprestatie is de ondergetekende van mening dat 
hier geen behoefte bestaat aan een bijzondere regeling, omdat 
kan worden volstaan met de algemene regel, dat een schulde-
naar (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die door het op-
treden van anderen verhinderd wordt om zijn verbintenis 
behoorlijk na te komen, tot schadevergoeding gehouden is 
indien het gedragingen van personen betreft welke naar de 
verkeersopvattingen voor rekening van de schuldenaar komen. 

Artikel 2.1.7a. Dit artikel werd hierboven toegelicht bij 
Algemeen sub 5. 

Artikel 2.1.7b. Dit artikel wordt toegelicht bij artikel 2.2.1.1. 
Artikel 2.1.7c. Dit artikel wordt toegelicht bij titel 3, 

Algemeen sub 7. 
Artikel 2.1.7d. Dit artikel wordt toegelicht bij artikel 2.3.1.2. 
Artikel 2.1.8. Aan de opmerking van enige leden, die vroe-

gen, waarom artikel 8 niet van overeenkomstige toepassing is 
verklaard op de stichting, is gevolg gegeven door toevoeging 
van een nieuw artikel 2.1.9a. Verwezen zij naar de bespreking 
van dat artikel hieronder. 

De commissie heeft bezwaar tegen het in het eerste lid van 
het oorspronkelijke artikel bepaalde — te meer nu het dwin-
gend recht bevat — aangezien de bepaling tal van dubia zou 
oproepen, terwijl in de praktijk van een behoefte aan zulk een 
voorschrift niet gebleken zou zijn. 

De ondergetekende wil hierover het volgende opmerken. 
Zodra in de wet bepaald wordt, dat een besluit rechtsgevolgen 
heeft zolang bet niet op vordering van zekere personen, binnen 
een korte tijd in te stellen, door de rechter vernietigd is — 
gelijk artikel 2.1.8 leden 2-4 (artikel 2.1.8i7 van het gewijzigd 
ontwerp) doet — dient de wet aan te geven in welke gevallen 
het resultaat van een stemming een besluit in de zin van de 
bedoelde regeling is. Anders ontstaat er onvermijdelijk onzeker-
heid omtrent de vraag of men in een bepaald geval te doen 
heeft met een vernietigbaar besluit — op welke vernietigbaar-
heid slechts in rechte een beroep kan worden gedaan door be-
paalde personen binnen een korte termijn — dan wel met een 
schijnbesluit. op de nietigheid waarvan een ieder zich te allen 
tijde in en buiten rechte kan beroepen. Men vergelijke de op-
vatting van Van der Heijden-Van der Grinten, p. 373—374, 
enerzijds met de opvatting van de aldaar in noot 19 genoemde 
rechtspraak en doctrine anderzijds (waaraan toe te voegen: 
B. van der Esch. Vergeliikend Vennootschapsrecht (1953), 
p. 152): allen met betrekking tot artikel 46<7 W.v.K. De 
ondergetekende kan dan ook niet beamen, dat er in de praktijk 
van een behoefte aan zulk een voorschrift niet gebleken zou 
zijn. Niet het opnemen van deze bepaling maar veeleer het 
ontbreken ervan zou naar de mening van de ondergetekende 
aanleiding kunnen geven tot procedures. 

Wat de oomerkin g van de commissie betreft, dat het wel de 
bedoeling zal zijn. dat de beslissing van de voorzitter aan rech-
terlijke controle kan worden onderworpen, wijst de onderge-
tekende erop. dat het oorspronkeliike artikel in zijn leden 2—4 
(artikel 2.1.8« van het gewijzigd Ontwerp) aangeeft dat in 
rechte een onitiiste beslissing van de voorzitter geredresseerd 
kan worden. Zou immers de voorzitter geconstateerd hebben 

> 
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dat een bepaald besluit gevallen was, terwijl in werkelijkheid 
niet het vereiste aantal geldige vóórstemmen was uitgebracht of 
die stemmen een voorstel van andere inhoud betroffen, dan zal 
vernietiging van zulk een besluit in rechte kunnen worden ge-
vraagd wegens strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen 
die de wijze van totstandkoming van besluiten regelen. 

Intussen hebben de door de commissie gemaakte opmerking, 
dat het voorgestelde artikel een uitbreiding is van wat in deze 
het Engelse recht bepaalt en de door haar gestelde vraag of 
de algemene vergadering bevoegd is een onjuiste beslissing van 
de voorzitter te verwerpen, de ondergetekende ertoe bewogen 
om enige wijzigingen in het artikel aan te brengen. 

Artikel 141 lid 3 van de Engelse Companies Act 1948, 
waar de toelichting-Meijers naar verwijst, bepaalt dat „a decla-
ration of the chairman that the resolution is carried shall. 
unless a poll is demanded, be conclusive evidence... .". In 
overeenstemming met dat artikel verklaart het gewijzigde arti-
kel 2.1.8 eerste lid alleen het oordeel van de voorzitter, dat 
een besluit is genomen, beslissend; derhalve niet de consta-
tering door de voorzitter, dat een besluit wegens onvoldoende 
aantal vóórstemmen niet tot stand kwam, welk oordeel volgens 
de oorspronkelijke redactie van artikel 2.1.8 lid 1 eveneens 
beslissend zou zijn. In dit laatste geval echter ontbreekt de 
ratio van het beslissend karakter van des voorzitters consta-
tering: het afbakenen van de gevallen waarin artikel 2.1.8n 
toepassing moet vinden. Een dergelijke verklaring van de 
voorzitter heeft derhalve volgens de gewijzigde redactie geen 
beslissend karakter; de rechter zal in een eventueel geschil 
over de vraag of al dan niet een besluit tot stand kwam, aan 
de verklaring van de voorzitter de bewijskracht toekennen, 
welke deze verklaring volgens de regels van het bewijsrecht 
heeft. Er dient in dit verband echter op gewezen te worden, dat 
meermalen de constatering door de voorzitter van het aantal 
vóórstemmen en tegenstemmen en zijn daarop gebaseerde ver-
klaring dat een bepaald voorstel verworpen is, impliceert dat 
een besluit met een aan het voorstel tegengestelde strekking tot 
stand kwam. Dit zal met name het geval zijn, indien diegenen 
die een stem uitbrachten, zich eigenlijk uitspraken over een 
zuiver alternatief en elk der beide mogelijkheden, indien aange-
nomen. rechtsgevolgen voor de rechtspersoon zouden mee-
brengen. 

Voorts bepaalt het gewijzigde artikel 2.1.8 lid 1 dat het 
ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de 
inhoud van een genomen besluit alleen beslissend is, voor zover 
de formulering ervan niet vóór de stemming schriftelijk was 
vastgelegd. Indien immers gestemd wordt over een te voren 
schriftelijk geformuleerd voorstel en na de stemming de voor-
zitter een afwijkende formulering geeft van het genomen be-
sluit. is er een kennelijke vergissing in het spel, waaraan geen 
rechtsgevolgen behoren te worden toegekend. 

De gehele bepaling is volgens het gewijzigde artikel van 
regelend recht. Het is inderdaad niet ondenkbaar, dat er in 
bepaalde gevallen behoefte zal bestaan, om in de statuten het 
beslissend oordeel over het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
en vóórstemmen niet aan de voorzitter op te dragen. 

Op de vraag van de commissie of de algemene vergadering 
niet bevoegd moet zijn om een haars inziens onjuiste beslissing 
van de voorzitter te verwerpen, geeft het voorgestelde tweede 
lid antwoord. Inderdaad ware het ongewenst, indien de meer-
derheid van de vergadering betwijfelt of des voorzitters oordeel 
juist is. dit oordeel toch beslissend te doen zijn, zodat alleen 
via een gerechtelijke procedure tot vernietiging van het besluit 
een eventuele fout van de voorzitter geredresseerd zou kunnen 
worden. Vooral bij een besluit, waarvan de rechtsgevolgen niet 
alle door een later besluit van tegeneestelde strekking ongedaan 
gemaakt kunnen worden, zou een dergelijk systeem in de prak-
tijk moeilijk aanvaardbaar zijn. Vandaar dat het voorgestelde 
tweede lid bepaalt, dat bij twijfel over de juistheid van des 
voorzitters oordeel over het resultaat van een stemming een 
herstemming kan worden verlangd, waardoor een streep door 
de eerste stemming wordt gehaald. 

De bepaling stelt twee vereisten voor zodanige herstemming. 
Ten eerste moet onmiddellijk na het uitspreken van het oor-

deel van de voorzitter omtrent het resultaat van de stemming 
de juistheid van dit oordeel ter vergadering worden betwist; 
ten tweede moet de meerderheid van de vergadering herstem-
ming verlangen. Het eerste vereiste is nodig, omdat slechts bij 
een onmiddellijke reactie er voldoende waarborgen bestaan 
dat de vergadering nog dezelfde samenstelling heeft en het 
besluit nog niet naar buiten heeft gewerkt. Wordt er niet on-
middellijk gereageerd, dan dient de weg van artikel 2.1.8a 
bewandeld te worden, dus vernietiging van het besluit wegens 
het ontbreken van een door wet of statuten voorgeschreven 
meerderheid in rechte te worden gevraagd. Wat het tweede 
vereiste betreft: alleen als een meerderheid van de vergadering 
de juistheid van des voorzitters oordeel over het resultaat van 
een stemming betwist of althans aan de juistheid van dat oor-
deel twijfelt en daarom een herstemming wenst, is het redelijk 
dat herstemming plaatsvindt, met als gevolg dat aan de ge-
houden stemming de rechtsgevolgen ontnomen worden. Door 
dit vereiste niet te stellen, zou men in de kaart spelen van een 
eventuele obstructie voerende minderheid. Een gewone meer-
derheid is hier voldoende, ook al zou het de stemming over 
een voorstel betreffen, waarvoor wet of statuten een gekwalifi-
ceerde meerderheid eisen. 

Slechts in één geval behoort reeds op het verlangen van één 
stemgerechtigde herstemming te geschieden, nl. indien de voor-
zitter constateert, dat een bepaald besluit genomen is, hoewel 
er geen stemming in formele zin plaats vond: een besluit bij 
acclamatie, bij zitten en opstaan of met handopsteken genomen. 
Bij twijfel aan de juistheid van des voorzitters oordeel be-
hoort dan ieder stemgerechtigde een formele stemming over 
het voorstel te kunnen verlangen, derhalve een hoofdelijke 
mondelinge stemming of een schriftelijke stemming, al naar 
gelang de statutaire bepalingen en het onderwerp van het be-
sluit. 

Ook het in het tweede lid bepaalde is regelend recht, omdat 
het een wettelijke uitzondering is op een in het eerste lid gege-
ven hoofdregel, welke zelf vrijelijk door de statuten geheel of 
gedeeltelijk opzij kan worden gezet. De statuten kunnen, zoals 
gezegd, het beslissend oordeel aan een ander dan de voorzitter 
opdragen, zij kunnen ook de uitzondering op de regel dat des 
voorzitters oordeel beslissend is anders regelen dan het voor-
gestelde tweede lid dat doet. 

Ten slotte heeft de commissie de vraag gesteld, hoe de ver-
houding is tussen de voorgestelde bevoegdheid van de voor-
zitter en het recht van de algemene vergadering tot goed- of 
afkeuring van de notulen, resp. tot wijziging van de concept-
notulen. De ondergetekende merkt hieromtrent op, dat de 
notulen slechts een schrifteliik bewijsstuk zijn van hetgeen op 
een vergadering is voorgevallen. Afkeuring van de notulen of 
wijziging van het concept vindt dan ook plaats, indien één of 
meer van de toenmaals aanwezigen opmerken dat de notulen 
het in de vorige vergadering gebeurde niet juist weereeven. 
Er is geen sprake van, dat een besluit pas onherroepelijk ge-
nomen is, als de notulen, waarin het is vermeld, door een vol-
gende vergadering zijn goedgekeurd. Meent de vergadering, dat 
het op de vorige vergadering door de voorzitter uitgesproken 
oordeel, dat een bepaald besluit was genomen, onjuist was, dan 
zal zij dit alleen ongedaan kunnen maken door een nieuw be-
sluit van tegengestelde strekking te nemen, althans in de ge-
vallen waarin door zodanig besluit de gevolgen van het 
vroegere besluit ongedaan zijn te maken. Is dat niet mogelijk, 
dan rest slechts de weg van artikel 2.1.8n. In ieder geval kan 
nooit door een enkele wijziging van de notulen een besluit, 
zoals dat volgens de verkaring van de voorzitter in de vorige 
vergadering gevallen was. gewijzigd of ongedaan gemaakt 
worden. 

De leden 2—4 van het oorspronkelijke artikel 2.1.8 zijn thans 
tot een afzonderlijk artikel 2.1.8n gemaakt. Bij de bespreking 
van dit artikel zal worden ingegaan op de desbetreffende op-
merkingen van de vaste Commissie voor Justitie. 

Artikel 2.1.8a. Dit artikel treedt in de plaats van de be-
palingen over gebrekkige besluiten van de algemene vergade-
ring van een vereniging of van een naamloze vennootschap 
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in de leden 2—4 van het oorspronkelijke artikel 2.1.8. Van 
deze bepalingen is een afzonderlijk artikel gemaakt, omdat zij 
een andere materie regelen dan (het oorspronkelijke eerste lid 
van) artikel 2.1.8. 

Mede naar aanleiding van de door achtereenvolgens enige 
(p. 9, laatste alinea) en verscheidene leden (p. 10 en 11) 
gemaakte opmerkingen, zijn deze bepalingen tamelijk ingrijpend 
gewijzigd. Voor een goed begrip van het nieuwe artikel 2.1.8a 
komt het de ondergetekende doelmatig voor, in zijn hierna 
volgende beschouwingen het voorlopig verslag niet op de voet 
te volgen, doch vooraf enige algemene opmerkingen over het 
onderhavige vraagstuk te maken en vervolgens de verschillende 
bepalingen van het nieuwe artikel te bespreken, waarbij dan 
vanzelf de in de commissie gemaakte opmerkingen' aan de 
orde komen. 

Inleidende opmerkingen. In de eerste plaats zij er op ge-
wezen dat het nemen van een besluit door de algemene 
vergadering van een rechtspersoon een rechtshandeling is, 
waarop derhalve in beginsel titel 3.2 (Rechtshandelingen) — 
met inbegrip van de bepalingen over nietigheid en vernietig-
baarheid van rechtshandelingen — toepasselijk is, voor zover 
het onderhavige artikel die bepalingen niet terzijde stelt. In 
zoverre stemt de ondergetekende dus in met het door verschei-
dene leden op p. 10, tweede alinea, opgemerkte. Het komt 
hem echter niet nodig voor, dit door een uitdrukkelijke ver-
wijzing in de tekst tot uitdrukking te brengen. 

In de tweede plaats moge de ondergetekende enige nadere 
opmerkingen maken ter aanvulling en verduidelijking van de 
5e en 6e alinea van de toelichting-Meijers bij artikel 2.1.8, 
waarin deze twee aspecten van het besluit, te weten de „in-
terne vorming" en de „externe werking" daarvan, tegenover 
elkaar stelt. Er zij op gewezen dat het hier gaat om twee 
onderscheidingen, die, hoewel zij samenhangen, niettemin uit-
een moeten worden gehouden. Ten eerste kan men de be-
sluiten indelen naar hun werking. Enerzijds de besluiten met 
(slechts) interne werking, die uitsluitend de verhoudingen 
binnen de corporatie regelen, dus de verhoudingen tussen 
bestuur en leden, en die tussen de leden onderling; bij voor-
beeld een besluit tot contributieverhoging. Daartegenover 
staan de besluiten met (direct) externe werking, die een 
rechtshandeling of een wilsverklaring ten aanzien van een 
derde behelzen; bij voorbeeld het ontslag van een commissaris 
of de vaststelling van diens tantième. Tot de eerstgenoemde 
categorie moeten naar hun wezen ook worden gerekend de 
besluiten die men zou kunnen kenschetsen als besluiten met 
indirect externe werking, waarbij de algemene vergadering 
aan een bestuurder of een ander orgaan opdraagt — of een 
machtiging geeft — om een rechtshandeling te verrichten of 
een wilsverklaring te uiten; bij voorbeeld een besluit tot aan-
koop van een bepaald goed van een derde. Weliswaar beoogt 
het besluit hier evenals in het vorige geval de totstandkoming 
van een externe rechtshandeling, maar het besluit behelst hier 
niet zelf die rechtshandeling, doch is slechts een opdracht of 
machtiging van de leden aan het bestuur om haar te verrichten, 
en heeft dus als zodanig slechts interne werking. 

Daarnaast doet zich ten aanzien van gebrekkige besluiten 
een tweede onderscheiding voor. Deze betreft de vraag of het 
gebrek, waarmee het besluit behept is, naar de regels van het 
gemene recht de rechtshandeling betreft die in een besluit met 
externe werking besloten ligt, dan wel het besluit — met 
interne of externe werking — als zodanig betreft. In het eerste 
geval is er een nietige, vernietigbare of onrechtmatige rechts-
handeling of wilsverklaring verricht, waarbij het bijkomstig is, 
of deze is verricht door een natuurlijk persoon of door een 
rechtspersoon; zie de voorbeelden in de toelichting-Meijers. 
Terecht betoogt deze toelichting nu dat voor zulke gebreken 
het onderhavige artikel niet geschreven is; hier worden de 
regels van het gemene recht, met name de titel Rechtshande-
lingen, toegepast. 

In het tweede geval is het besluit als zodanig op gebrekkige 
wijze gevormd, doordat de vergadering daarbij de door 
wet, statuten of goede trouw voor de besluitvorming gestelde : 
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I regels heeft veronachtzaamd, of doordat het benodigde aantal 
stemmen op gebrekkige wijze is tot stand gekomen. In dit 
geval rijst dan de vraag of zulk een op gebrekkige wijze ge-
vormd besluit wel blijvend de rechtsgevolgen heeft van een 
meerderheidsbesluit. Het antwoord is, dat na vernietiging van 
het besluit — dat, als gezegd, ook zelf een rechtshandeling is, 
waarvoor titel 3.2 geldt — deze rechtsgevolgen niet intreden. 
Voor deze vernietiging nu is het, dat het onderhavige artikel 
enige nadere regels geeft ter aanvulling en gedeeltelijk in af-
wijking van de titel Rechtshandelingen. 

Het artikel heeft derhalve betrekking op de interne totstand-
koming van alle besluiten, ongeacht of ze besluiten met interne 
werking zijn die slechts dit interne aspect vertonen, dan wel 
— omdat ze externe werking hebben — daarnaast ook een 
extern aspect hebben. 

Lid 1. Het eerste lid van het thans voorgestelde artikel 
treedt in de plaats van het oorspronkelijke tweede lid. De 
redactie is overzichtelijker gemaakt door de opsomming van 
gevallen te verdelen over afzonderlijke punten a—c. Daaren-
boven zijn echter vier wijzigingen van meer dan redactionele 
betekenis aangebracht, welke hieronder puntsgewijze zullen 
worden besproken. 

1. Een vermelding van gevallen van nietigheid van rechts-
wege is thans achterwege gelaten. 

Doordat de oorspronkelijke redactie aanving met „Het 
besluit is . . . bindend, tenzij . . .", moesten daarna alle ge-
vallen worden vermeld, waarin het besluit niet bindend is, 
derhalve ook de gevallen van nietigheid van rechtswege. Het 
artikel bevatte voor deze laatste gevallen echter geen verdere 
regels en inderdaad is er ook geen reden om voor de nietig-
heid van rechtswege bepalingen te geven die afwijken van het-
geen daarvoor in het algemeen geldt. In de nieuwe redactie, 
die slechts opsomt op welke gronden een besluit kan worden 
vernietigd, is derhalve de noodzaak, om ook de gevallen van 
nietigheid van rechtswege te noemen, komen te vervallen. 

Beaamd wordt de opmerking van verscheidene leden op p. 
10 ad I en ad 2 dat volgens de algemene regels deze nietig-
heid door een ieder tegen een ieder, in en buiten rechte, kan 
worden ingeroepen. Dezelfde leden wezen er op (p. 10 tweede 
alinea) dat de formulering niet aansloot bij die van artikel 
3.2.7 lid 1; hieraan zij nog toegevoegd dat nietigheid van 
rechtswege niet alleen kan voortvloeien uit strijd met de 
openbare orde en goede zeden (artikel 3.2.7 lid 1), maar ook 
uit strijd met de wet (artikel 3.2.7 lid 2), voor zover de wet 
niet bepaalde gevallen daarvan stempelt tot gevallen van ver-
nietigbaarheid (zie met name lid 1 sub a in de nieuwe tekst). 
In de gewijzigde redactie behoeft hierin niet meer te worden 
voorzien. 

2. De eis van een vordering in rechte is komen te vervallen. 
Naar aanleiding van de door verscheidene leden op p. 10 

sub 4 gestelde vraag merkt de ondergetekende het volgende op. 
Volgens de gewone regel van artikel 3.2.13 zou de vernieti-
ging hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door 
een rechterlijk vonnis kunnen geschieden. De ondergetekende 
sluit zich aan bij het voorstel van prof. Meijers, dat hier slechts 
een vernietiging door een rechterlijk vonnis in aanmerking 
komt. Hij ziet echter geen reden om af te wijken van de alge-
mene regel, dat zodanig vonnis ook kan volgen op een verweer 
tegen een op de rechtshandeling steunende vordering, welk ver-
weer ook nog na 1 jaar kan worden gevoerd (zie artikel 3.2.17 
lid 3). In de gevallen immers dat de rechtspersoon rechtstreeks 
aan het besluit een vordering ontleent — zoals bij besluiten tot 
contributieverhoging — is het niet alleen redelijk dat het door 
de rechtspersoon aangesproken lid zich bij wijze van verweer 
op een eventuele gebrekkigheid van het besluit kan beroepen, 
maar ook dat dit lid —• indien de rechtspersoon meer dan een 
jaar wacht met de effectuering van het gebrekkige besluit — 
zulks na een jaar nog kan doen. 

In de nieuwe tekst is derhalve het vereiste „op een daartoe 
strekkende vordering" vervangen door: „door een rechterlijk 
vonnis". 

n 3769 5 3 
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3. Voor wat strijd met de statuten betreft, wordt niet meer 
onderscheiden tussen formele en materiële gebreken. 

Hoewel het op p. 126 (vijfde en zesde alinea) der toelichting-
Meijers opgemerkte de indruk zou kunnen wekken dat het 
artikel slechts betrekking heeft op strijd met statutaire bepa-
lingen van formele aard, wordt in de tweede volledige alinea 
op p. 127 der toelichting heel duidelijk gezegd, dat een verschil 
tussen formele en materiële gebreken, anders dan artikel 46a 
lid 2 W.v.K. doet, in het ontwerp niet wordt gemaakt, daar 
tussen beide geen principieel verschil bestaat. 

De regeling van de rechtsgevolgen van een besluit dat door 
zijn inhoud in strijd komt met (materiële) statutaire bepalin-
gen, is evenzeer nodig als van een besluit dat door zijn wijze 
van totstandkoming indruist tegen (formele) bepalingen in de 
statuten. In de Nederlandse literatuur is er reeds door ver-
schillende schrijvers op gewezen, dat het hierbedoelde onder-
scheid in de praktijk moeilijk te maken valt, vooral in die 
gevallen waarin de wijze van totstandkoming van het besluit 
afhangt van de inhoud daarvan 1). Ook in de meeste moderne 
buitenlandse wetgevingen wordt dit verschil niet gemaakt2). 

Het geval van „strijd met de wettelijke bepalingen die de be-
voegdheid van de algemene vergadering en de wijze van tot-
siandkoming van besluiten regelen" uit het oorspronkelijke 
tweede lid is ongewijzigd overgenomen in het nieuwe eerste lid 
sub a. Komt een besluit in strijd met andere wettelijke bepa-
lingen, dan gelden daarvoor de algemene regels van artikel 
3.2.7, evenzeer als in het geval van strijd met de goede zeden 
of de openbare orde. 

4. Het geval dat het besluit is tot stand gekomen onder 
invloed van een wilsgebrek (zie het oorspronkelijke tweede en 
derde lid) is in het thans voorgestelde artikel afwijkend gere-
geld. 

Terwijl in de door lid 1 sub a, b en c genoemde gevallen 
het besluit, hetzij door zijn inhoud hetzij door de wijze van 
totstandkoming, behept is met een gebrek dat alle leden (of 
aandeelhouders) van de rechtspersoon aangaat, is de invloed 
van een wilsgebrek in beginsel een individuele aangelegenheid 
die slechts betrekking heeft op de omstandigheden waaronder 
één of meer bepaalde leden (of aandeelhouders) hun stem heb-
ben uitgebracht. 

Het gebrek betreft hier dus direct slechts de individuele stenv 
uitbrenging. Indirect kan hierdoor het besluit weer worden 
geacht gebrekkig tot stand te zijn gekomen, maar dit behoeft 
geenszins het geval te zijn. Dit is slechts het geval indien het 
gebrek een zodanig aantal stemmen betreft, dat het besluit 
zonder die stemmen niet tot stand zou zijn gekomen, hetgeen 
prof. Meijers in het oorspronkelijke derde lid uitdrukte door 
de woorden „wanneer de vereiste meerderheid is tot stand 
gekomen ten gevolge van . . . . " . 

Met dit onderscheid hangt samen een verschil tussen de 
gevallen a—c enerzijds, en het geval van wilsgebreken ander-
zijds, met betrekking tot de vraag wie zich op het gebrek kun-
nen beroepen. Terwijl op de in lid 1 bedoelde gebreken blijkens 
lid 2 in beginsel door ieder lid of aandeelhouder een beroep 
kan worden gedaan, leidt in geval van wilsgebreken de alge-
mene regel van artikel 3.2.15 lid 1 (op het gebrek kan slechts 
een beroep worden gedaan „door hem, in wiens belang de ver-
nietigbaarheid is vastgesteld") er toe dat slechts degene wiens 
stem is uitgebracht onder de invloed van het wilsgebrek, op 
dat gebrek een beroep kan doen. Bij de bespreking van lid 4 
zal hierop nog nader worden ingegaan. 

Mede om deze redenen sluit de ondergetekende zich aan bij 
het standpunt, reeds door Hülsmann verdedigd in diens proef-

!) Zie o.a. Van der Heijden, W.P.N.R. 3456 p. 155, kolom 1, alinea 2; 
Verdam, De Naamloze Vennootschap, 17e jaargang p. 205 v.; Van der 
Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de N.V., no. 226. 

-) Zie Duitsland, Aktiengesetz § 197; Zwitserland, Obligationenrecht, 
artikel 706; Italië, Codice Civile, artikel 2377 lid 2; Zweden, wet van 
14 september 1944, § 138 artikel 1 lid 1; Spanje, wet van 17 juli 1951, 
artikel 67 lid 1; Brazilië, wet van 26 september 1940, artikel 156. (De 
Zweedse, Spaanse en Braziliaanse wet zijn in Duitse vertaling uitgegeven 
in de serie Auslandische Aktiengesetze door Metzner Verlag, Frankfurt am 
Main). 

schrift „De ongeldigheidverklaring van meerderheidsbesluiten 
op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde" (p. 
36—38, 100—101, 145—161, 170—171, 175—176, 180— 
181), dat in geval van gebreken die niet het gehele besluit, doch 
slechts een of meer bepaalde stemuitbrengingen betreffen, moet 
worden geageerd tot stemvernietiging en — mits de vernietigde 
stemmen beslissend waren — slechts indirect tot vernietiging 
van het besluit. 

Deze nieuwe opzet heeft ten gevolge dat bij de opsomming 
van gronden tot vernietiging van het besluit in het nieuwe eerste 
lid het geval van wilsgebreken (en andere „individuele" gebre-
ken), dat in het oorspronkelijke tweede lid wel werd vermeld, 
niet behoefde te worden opgenomen. Daarvoor zijn in de piaats 
getreden enkele regels betreffende vernietiging van een stem 
in het nieuwe vierde lid. Immers, dat het besluit kan worden 
vernietigd, zodra een beslissend aantal stemmen ingevolge lid 4 
is vernietigd, is geen afzonderlijk geval: wanneer met terug-
werkende kracht een beslissend aantal stemmen voor het be-
sluit is komen te ontbreken, is dit zonder de vereiste meer-
derheid, derhalve in strijd met wettelijke of statutaire bepalin-
gen, tot stand gekomen. Het besluit kan in dat geval dus op 
grond van lid 1 sub a of b door een rechterlijk vonnis worden 
vernietigd na een beroep van een der in lid 2 genoemde per-
sonen. (Vergelijk in verband hiermede de tweede zin van lid 3). 
Ook hierop zal nader worden ingegaan bij de bespreking van 
lid 4. 

Tot deze nieuwe opzet hebben intussen ook twee motieven 
van meer praktische en wetstechnische aard geleid. In de eerste 
plaats was de oorspronkelijke bepaling in zoverre onvolledig, 
dat zij slechts rekening hield met de vier zogenaamde wils-
gebreken en niet met de andere in de titel Rechtshandelingen 
genoemde gronden die de door een bepaald lid uitgebrachte 
stem gebrekkig kunnen maken; gewezen zij met name op han-
delingsonbekwaamheid (artikel 3.2.1), gemis aan wil (artikel 
3.2.2) en benadeling van schuldeisers (artikel 3.2.11). Voor 
deze gebreken geldt hetzelfde als voor de wilsgebreken. In de 
nieuwe opzet behoeven al deze gronden niet afzonderlijk te 
worden opgesomd, en kan worden volstaan met de algemene 
formule van lid 4, eerste zin. Hiermede is ook ondervangen het 
door enige leden op p. 9, laatste zin, geopperde bezwaar, dat in 
het oorspronkelijke artikel het derde lid ten dele een herhaling 
was van het tweede lid. 

In de tweede plaats is het in de nieuwe redactie duidelijker 
dat in geval van wilsgebreken de regels van het onderhavige 
artikel slechts gelden voor een proces, gevoerd tussen degene 
die daartoe volgens artikel 3.2.15 lid 1 bevoegd is, en de rechts-
persoon. Indien een besluit met externe werking een rechts-
handeling tegenover een derde behelst, en er hetzij bij de rechts-
persoon hetzij bij de derde een wilsgebrek heeft bestaan, kan 
hieruit eveneens een geschil ontstaan, thans echter tussen de 
rechtspersoon en de derde. Voor een dergelijk geschil gelden de 
regels van artikel 2.1.8a niet; het feit dat de wederpartij van 
de derde niet een natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon 
was, is hoogstens van bijkomstige betekenis. De constructie van 
vernietiging van het besluit via stemvernietiging nu sluit vanzelf 
de gedachte uit dat het artikel ook zou kunnen slaan op derge-
lijke geschillen met derden. 

Door enige leden is op p. 9, laatste alinea, nog opgemerkt 
dat lid 3 oud — anders dan lid 2 oud — sprak van „rechts-
persoonlijkheid bezittende verenigingen". Vermoedelijk heeft 
prof. Meijers bedoeld dat de bepaling alleen zou gelden voor 
de vereniging met een verklaring van geen bezwaar; de onder-
getekende ziet echter geen reden, waarom de bepaling niet 
eveneens voor de niet erkende vereniging zou gelden. In de 
nieuwe tekst is de beperking „rechtspersoonlijkheid bezit-
tende" mitsdien geschrapt. 

Lid 2. Het nieuwe tweede lid regelt, evenals het oorspron-
kelijke vierde lid, de vraag, wie een beroep op de vernieti-
gingsgronden kan doen. 

Tot de „andere belanghebbenden" die een beroep op de 
vernietigbaarheid kunnen doen, moesten in het oorspronkelijke 
vierde lid ook de bestuurders worden gerekend; teneinde on-
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zekerheid hieromtrent te vermijden, zijn deze in de nieuwe 
redactie uitdrukkelijk genoemd. 

In overeenstemming met de opvatting van prof. Scholten 
(noot onder H.R. 29 november 1934, N.J. 1935 p. 698) en 
Van der Heijden-Van der Grinten (no. 224, alinea 3, en no. 
225, alinea 1 slot), bepaalt het thans voorgestelde tweede lid 
dat slechts hij die een redelijk belang heeft bij de naleving 
van de geschonden regel, deswege de vernietiging van een be-
sluit behoort te kunnen uitlokken. Een bij het besluit ontslagen 
werknemer b.v. heeft ongetwijfeld belang bij vernietiging van 
het besluit, maar behoort zich niettemin niet te kunnen be-
roepen op een futiele informaliteit bij de bijeenroeping van de 
vergadering, wanneer deze hem niet kan hebben geschaad. Met 
betrekking tot leden, aandeelhouders en bestuurders zal men 
eerder dan met betrekking tot derden kunnen aannemen dat zij 
belang hebben bij de naleving van de geschonden regel; niette-
min zal ook te hunnen aanzien de eis moeten worden gesteld 
dat zij een redelijk belang hebben. Op het oordeel of een lid 
of aandeelhouder een redelijk belang in de zin van lid 3 heeft, 
kan o.a. van invloed zijn de omstandigheid dat hij ter ver-
gadering desbewust vóór het thans door hem aangevallen be-
sluit stemde. 

Voor de vraag, wie een stem kan vernietigen en wie in geval 
van stemvernietiging vervolgens het besluit kunnen aantasten, 
zij verwezen naar de bespreking van lid 4. 

Omtrent de door enige leden van de commissie op p. 11, 
tweede helft van de tweede alinea, gemaakte opmerking is het 
oordeel van de ondergetekende, dat ieder die volgens lid 2 van 
het onderhavige artikel bevoegd is vernietiging van het besluit 
te vragen, ook bevoegd is in kort geding schorsing daarvan te 
vragen. 

Lid 3. Deze bepaling regelt de vraag, hoe lang een beroep 
kan worden gedaan op de vernietigingsgronden van lid 1, en 
wijkt enigszins af van de redactie van het oorspronkelijke 
vierde lid. 

In de eerste plaats moest rekening worden gehouden met 
het vervallen van het vereiste van een vordering in rechte (zie 
hierboven ad lid 1, sub 2). Bovendien wekte de oorspronke-
lijke redactie de indruk dat hier, in afwijking van artikel 
3.2.17, een vervaltermijn in plaats van een verjaringstermijn 
wordt vastgesteld; terecht werd dit opgemerkt door verschei-
dene leden van de commissie (p. 10 ad 6). Mede omdat ook 
voor de stemvernietiging krachtens lid 4 de verjaring van arti-
kel 3.2.17 blijft gelden, heeft de ondergetekende de indruk dat 
een afwijkende regeling zou zijn beoogd, weggenomen. 

Het voorgestelde derde lid bevat derhalve slechts een rege-
ling van de aanvang van de gewone verjaringstermijn van één 
jaar voor de vernietigingsgronden van lid 1, welk aanvangs-
tijdstip afwijkt van de hier niet bruikbare bepaling van artikel 
3.2.17 lid 1 sub d. Voor het geval van stemvernietiging wijzen 
het eerste en het tweede lid van artikel 3.2.17 (toepasselijk 
blijkens lid 4 van het onderhavige artikel) het aanvangstijdstip 
van de verjaring aan. 

Enige leden van de commissie (p. 11, alinea 2) waren be-
vreesd dat het aanvangstijdstip in het oorspronkelijke vierde 
lid niet scherp genoeg werd aangegeven, waardoor in de prak-
tijk twijfel zou kunnen ontstaan over de vraag, wanneer de 
termijn eindigt. De ondergetekende wil hierover het volgende 
opmerken. Het spreekt vanzelf dat een grotere scherpte zou 
worden bereikt door de termijn steeds te laten aanvangen op 
de dag dat het besluit is genomen, of — het andere uiterste — 
pas op het moment dat het besluit ter kennis is gekomen van 
degene die de actie wil instellen. Het eerste zou echter te kort 
doen aan degene die het besluit niet kent en redelijkerwijze 
niet kan kennen, b.v. doordat de vernietigingsgrond juist is dat 
de vergadering en het daar genomen besluit opzettelijk voor 
hem verheimelijkt zijn. Het tweede zou daarentegen een onrede-
lijke bescherming betekenen van degene die door eigen na-
latigheid het besluit niet kende, en zou de rechtspersoon vele 
jaren na behoorlijke publikatie van het besluit nog blootstellen 
aan een actie tot vernietiging daarvan. 

Het ontwerp nu beoogt het midden te houden tussen deze 

beide uitersten, door enerzijds het enkele genomen zijn van het 
besluit niet voldoende te achten, doch anderzijds in bepaalde 
gevallen het risico van het onbekend zijn niet het besluit te 
laten komen voor rekening van degene die na verloop van de 
termijn het besluit wil aanvechten. Met deze gedachtengang van 
het ontwerp kan de ondergetekende zich geheel verenigen. Ook 
acht hij het juist dat het ontwerp het feit, dat aan het besluit 
voldoende openbaarheid is gegeven, aanwijst als zulk een om-
standigheid die maakt dat de verjaringstermijn begint te lopen 
ten aanzien van de tot aantasting bevoegde, ondanks diens 
onbekendheid met het besluit. Daarbij zij nog opgemerkt dat 
de inhoud van het begrip „voldoende openbaarheid" kan 
variëren al naar de persoon die het beroep op de vernietig-
baarheid doet. Terwijl een publikatie in de dagbladen (zie 
p. 127, alinea 3, van de toelichting-Meijers) niet alleen ten 
aanzien van leden of aandeelhouders, maar ook ten aanzien 
van derden-belanghebbenden werking kan hebben, zullen een 
verslag in het verenigingsorgaan of een rondschrijven aan de 
leden in het algemeen slechts werken ten aanzien van de leden. 

In de thans voorgestelde bepaling is nog een tweede geval 
opgenomen, waarin de termijn begint te lopen, onverschillig 
of degene die het besluit wil aanvechten, dit al dan niet kende, 
nl. het geval dat het besluit hem is medegedeeld. Indien iemand 
die van het besluit verwittigd is, van deze mededeling des-
ondanks niet kennis neemt, is dat een omstandigheid die voor 
zijn risico behoort te komen. 

In de tweede zin van lid 3 wordt een speciale bepaling ge-
geven voor het geval van vernietiging van het besluit op grond 
van vernietiging van een beslissend aantal stemmen (vergelijk 
hierboven ad lid 1, onder punt 4, en hieronder ad lid 4). Daar 
het besluit in dit geval niet kan worden vernietigd vóórdat een 
beslissend aantal stemmen is vernietigd, begint de verjarings-
termijn van één jaar pas te lopen op het moment dat aan dit 
laatste vereiste is voldaan. 

Lid 4. Zoals bij de bespreking van lid 1, sub 4, reeds is 
opgemerkt, kan het ontbreken van de vereiste meerderheid 
voor een besluit — waardoor dit vernietigbaar is volgens lid 1 
sub a of b — gevolg zijn van de vernietiging van een beslissend 
aantal stemmen op grond van wilsgebreken en andere gebreken 
die een of meer bepaalde stemmen vernietigbaar maken. Om-
trent deze stemvernietiging nu geeft het vierde lid enige regels. 

Het is twijfelachtig of het uitbrengen van een stem een zelf-
standige rechtshandeling is, waarop vanzelf de bepalingen van 
titel 3.2 toepasselijk zijn. Zoals het aanbod tot het sluiten van 
een overeenkomst, en de aanvaarding van zulk een aanbod 
slechts onderdelen zijn van een rechtshandeling — de over-
eenkomst —, zo zou men kunnen stellen dat ook de stem-
uitbrenging slechts een onderdeel van de rechtshandeling — het 
nemen van het besluit — is. Het tweede lid nu behandelt uit-
drukkelijk de stemuitbrenging in zoverre als een zelfstandige 
rechtshandeling, dat het de bepalingen over vernietiging van 
rechtshandelingen toepasselijk verklaart op de vernietiging van 
een stem. Onder de „bepalingen betreffende de vernietiging" 
vallen, zoals bij de bespreking van lid 1, sub 4, al bleek, in de 
eerste plaats die betreffende de vernietigingsgronden; er vallen 
echter evenzeer onder bepalingen als de artikelen 3.2.15 lid 2 
(al of niet terugwerkende kracht), 3.2.17 (verjaring) en 3.2.18 
(bevestiging). Bepalingen uit de titel Rechtshandelingen die 
niet de vernietiging betreffen, zoals artikel 3.2.5 (tijdsbepaling, 
voorwaarde en last), zijn niet toepasselijk verklaard. 

Tot de toepasselijk verklaarde bepalingen behoren ook de 
artikelen 3.2.13—15 betreffende de vraag wie zich op het ge-
brek kan beroepen en op welke wijze hij dit kan doen. Anders 
dan ten aanzien van de vernietiging van het besluit, blijft voor 
de stemvernietiging derhalve de algemene regel gelden dat de 
vernietiging niet alleen door een rechterlijk vonnis, maar in 
beginsel ook door een buitengerechtelijke verklaring kan ge-
schieden. Eveneens blijft in dit geval de regel gelden, dat op 
het gebrek een beroep kan worden gedaan „door hem in wiens 
belang de vernietigbaarheid is vastgesteld" (artikelen 14 lid 1 
en 15 lid 1); dit zijn dus degene wiens wil ontbrak of ge-
brekkig was, degene die onbekwaam was (of diens wettelijke 
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vertegenwoordiger), respectievelijk — in het geval van arti-
kel 3.2.11 — een of meer schuldeisers van degene die zijn 
stem uitbracht. Ook indien de stemvcrnictiging indirect leidt 
tot vernietiging van het besluit, moet derhalve het initiatief 
worden genomen door deze personen. Nadat dezen een beslis-
send aantal stemmen hebben vernietigd of doen vernietigen, 
kan vervolgens ieder die daartoe volgens lid 2 bevoegd is — 
dit zijn ook anderen dan de zoeven genoemde personen — een 
beroep doen op de vernietigbaarheid van het besluit; volgens 
lid 1 kan dit laatste echter slechts door een rechterlijk vonnis 
worden vernietigd. Het spreekt wel vanzelf dat een volgens de 
artikelen 3.2.14 en 3.2.15 tot stemvernietiging bevoegde per-
soon, wiens stem beslissend was, de eis tot stemvernietiging en 
— voor het geval de eerste eis wordt toegewezen — die tot 
vernietiging van het besluit desgewenst kan combineren in één 
rechtsvordering of verweer. 

Met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 3.2.15 
lid 1 zij nog opgemerkt dat ook wanneer de stemmen van twee 
of meer leden behept zijn met een bepaald gebrek, ieder lid 
zich slechts kan beroepen op het gebrek in zijn eigen stem. 
Voor zover zijn eigen stem op zichzelf niet beslissend was 
voor de meerderheid, behoeft hij ter vernietiging van het be-
sluit dus de medewerking van andere leden, die eveneens hun 
stemmen doen vernietigen. 

Van de zo juist genoemde toepasselijkverklaring zijn uitge-
zonderd de artikelen 3.2.3 en 3.2.10 lid 5; ook dit is een toe-
voeging aan de oorspronkelijke regeling. Golden deze bepa-
lingen ook hier, dan zou de door het lid of de aandeelhouder 
aangesproken rechtspersoon zich erop kunnen beroepen, dat 
noch zij noch de andere leden van de vergadering op de hoogte 
waren of konden zijn van het gemis aan wil resp. het wils-
gebrek. Terwijl zulk een bescherming van de wederpartij vol-
komen op haar plaats is bij gewone rechtshandelingen tussen 
twee enkelvoudige partijen, waarbij het recht moet kiezen tus-
sen bescherming van de partij wiens wil ontbrak of gebrekkig 
was, en bescherming van de wederpartij die dit niet wist, zou 
deze oplossing niet juist zijn bij een rechtsbehandeling als het 
meerderheidsbesluit. De bescherming van de „wederpartij" van 
het lid dat onder de invloed van b.v. bedrog stemde, dus de be-
scherming van de rechtspersoon en van de andere leden van de 
vergadering vindt hier plaats doordat het besluit niet aantast-
baar is indien de stem van de bedrogene niet beslissend was 
voor het verkrijgen van de vereiste meerderheid. Was deze 
stem inderdaad beslissend, dan is er geen reden om desondanks 
nog de minderheid van de vergadering te beschermen tegenover 
de meerderheid van bedrogenen en eventuele tegenstemmers. 
Indien b.v. van de vergadering, bestaande uit 50 personen er 45 
ten gevolge van door derden uitgeoefend bedrog vóór hebben 
gestemd en de overige 5 geldig een voorstem hebben uitge-
bracht, behoort het besluit te kunnen worden vernietigd, ook al 
waren de genoemde vijf personen te goeder trouw. 

Met de tweede zin van het nieuwe lid 4 vergelijke men de 
tweede zin van het oorspronkelijke lid 3. Een zelfstandige be-
paling betreffende dwaling was nodig, omdat deze niet een 
voor iedere rechtshandeling geldende vernietigingsgrond is. 
Een eenvoudige verwijzing naar de dwalingsregeling voor 
obligatoire overeenkomsten was niet mogelijk, omdat de zo-
genaamde „kenbaarheidseis" bij de dwaling in het overeen-
komstenrecht hier niet bruikbaar is. In drieërlei opzicht wijkt 
de voorgestelde bepaling echter af van de tweede zin van het 
oorspronkelijke derde lid: 

1. De nieuwe bepaling spreekt niet van „opgewekt door" 
maar van „toe te rekenen aan". Het kan nl. zijn dat de dwa-
ling weliswaar niet is opgewekt door het bestuur, maar door 
een willekeurige derde, doch niettemin aan het bestuur (en 
daarmede aan de rechtspersoon) is toe te rekenen. Dit kan het 
geval zijn indien het bestuur ter vergadering, de dwaling be-
merkende, verzuimt de betrokken leden daarop opmerkzaam te 
maken, ofschoon in de omstandigheden van het concrete ge-
val het bestuur moet worden geacht hiertoe verplicht te zijn 
geweest. 

2. In de thans voorgestelde bepaling wordt gesproken van 
„toe te rekenen aan de rechtspersoon" en worden niet langer 
de personen opgesomd aan wie de dwaling toe te rekenen 
moet zijn. Enerzijds toch zal er in het algemeen alleszins reden 
zijn een beroep op dwaling toe te laten indien zij b.v. door 
de — in de oorspronkelijke bepaling niet genoemde — com-
missarissen van de rechtspersoon is opgewekt, anderzijds zal 
het lang niet altijd redelijk zijn een door een mede-lid op-
gewekte dwaling toe te rekenen aan de rechtspersoon en der-
halve andere te behandelen dan een door een willekeurige 
derde opgewekte dwaling. Het is wenselijk de rechter hier enige 
vrijheid te laten om zijn beslissing af te stemmen op de omstan-
digheden van het concrete geval. 

3. In het tweede geval waarin een beroep op dwaling wordt 
toegelaten, is de eis dat de dwaling „de vergadering" beïn-
vloedde, vervangen door de eis dat de meerderheid van de ver-
gadering erdoor werd beïnvloed. Voor zover „de vergadering" 
moest worden opgevat als „de gehele vergadering", zou deze 
eis al te streng zijn, en anders is deze wijziging een wenselijke 
precisering. Opgemerkt zij dat „de meerderheid van de ver-
gadering" niet hetzelfde is als „een beslissend aantal stem-
men", als bedoeld in de tweede zin van lid 3. In een vergade-
ring van 10 personen kunnen een of twee stemmen reeds be-
slissend zijn als zij „op de wip zitten"; de meerderheid van de 
vergadering is echter: ten minste 6 personen. 

Ten slotte zij er nog op gewezen dat door lid 4 de bepalingen 
van de titel Rechtshandelingen die niet slechts op een bepaalde 
vernietigingsgrond betrekking hebben, zoals b.v. de artikelen 
3.2.15-18, ook van toepassing zijn in geval van dwaling. 

Lid 5. Deze bepaling, die in het oorspronkelijke ontwerp 
niet voorkwam, is ontleend aan Italië, Codice Civile artikel 
2377 lid 4. Zij is nodig naast de in artikel 3.2.18 geregelde be-
vestiging door degene die de vernietiging tot stand kan brengen, 
onder meer omdat het mogelijk is dat degenen die het oorspron-
kelijke besluit konden aanvechten, niet deel uitmaakten van de 
vergadering waarin het nieuwe besluit werd genomen. 

Het praktische belang van deze mogelijkheid is dat het thans 
geldige besluit wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de 
dag van het oude — bevestigde — besluit, en dat de rechts-
gevolgen eveneens voortvloeien uit dit oude besluit. Dit gevolg 
is alleen redelijk indien het gebrek school in de wijze van tot-
standkoming, en het nieuwe besluit alleen daarin verschilt van 
het oude; indien een naar zijn inhoud ongeldig besluit wordt 
gevolgd door een besluit met een andere, geldige inhoud, geldt 
slechts het nieuwe besluit. 

Wanneer eenmaal een daartoe bevoegde persoon in rechte 
een beroep heeft gedaan op het gebrek in de totstandkoming, 
behoort dit proces verder zijn normale beloop te hebben. In 
het slot van de bepaling is daarom tot uitdrukking gebracht, 
dat in dit geval de mogelijkheid tot deze bijzondere wijze van 
bevestiging een einde neemt. 

Slotopmerkingen. In het voorlopig verslag zijn door ver-
scheidene leden op p. 10 sub 2, 3 en 5 enige vragen gesteld 
die ten dele in het bovenstaande nog niet zijn beantwoord. 
Daarover volgen hier nog enkele opmerkingen. 

Dat de regeling van artikel 2.1.9 lid 1 derogeert aan artikel 
3.2.15 lid 1 j° 3.2.14 lid 1 (zie ad 2 in het verslag), wordt 
beaamd. 

Voorts constateren deze leden {ad 5 en ad 2) dat de ver-
nietiging vermoedelijk is bedoeld ex tune te werken, en vragen 
zij of artikel 3.2.15 lid 2 toepasselijk is. Daar hierover geen 
bijzondere bepalingen in de artikelen 2.1.8a en 2.1.9 worden 
gegeven, gelden op dit punt inderdaad de algemene regels voor 
rechtshandelingen. De vernietiging heeft dus in beginsel terug-
werkende kracht — met andere woorden zij werkt ex tune —, 
doch krachtens artikel 3.2.15 lid 2 is de rechter bevoegd aan 
de vernietiging geheel of ten dele terugwerkende kracht te 
ontzeggen. 

Tenslotte wordt ad 3 gevraagd, welke de gevolgen zijn van 
de vernietiging tegenover derden, met name derden die te 
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goeder trouw afgingen op de geldigheid van het genomen 
besluit, alsmede of artikel 3.2.10 lid 5 toepasselijk is. 

Wat de laatste vraag betreft: in het vierde lid van het onder-
havige artikel is artikel 3.2.10 lid 5 terzijde gesteld voor de 
vernietiging van een besluit middels de vernietiging van een 
stem op grond van wilsgebreken; deze bepaling is reeds hier-
boven ad lid 4 toegelicht. Daar vernietiging van een stem uiter-
aard alleen plaats kan vinden in een „interne" procedure tussen 
een lid of aandeelhouder en de rechtspersoon, is artikel 3.2.10 
lid 5 dus ook alleen voor een dergelijk intern geschil terzijde 
gesteld. In een „extern" geschil tussen de rechtspersoon en 
derden — waarvoor artikel 2.1.8a immers niet geldt — blijft 
artikel 3.2.10 lid 5 onverkort gelden. 

Wat de eerste vraag betreft: de ondergetekende heeft zich 
met opzet onthouden van een bijzondere bepaling over de ge-
volgen van de vernietiging van een besluit tegenover derden. 
In de Nederlandse literatuur heeft deze vraag nog weinig de 
aandacht getrokken. Uit de buitenlandse literatuur1) blijkt 
evenwel dat hier bezwaarlijk speciale regels kunnen worden ge-
geven, daar het van tal van omstandigheden afhangt of het 
redelijk is een derde te beschermen die direct of indirect rech-
ten aan het vernietigde besluit ontleent. In ieder geval mag niet 
worden gesteld dat derden, die te goeder trouw meenden aan 
het besluit rechten te ontlenen jegens de rechtspersoon, te allen 
tijde behoren te worden beschermd; zo zal men, naar de 
mening van de ondergetekende, wel moeten aannemen dat de 
vernietiging van een besluit tot kapitaalvermindering en terug-
betaling aan aandeelhouders of tot kapitaalverhoging en afgifte 
van bonusaandelen in het algemeen ook werkt ten aanzien van 
hen die te goeder trouw aan het besluit rechten ontleenden 
(vergelijk ook Von Steiger en Groszkommentar t.a.p.). Ook 
b.v. Von Godin-Wilhelmi o.e., p. 653 alinea 0 komt tot de 
conclusie: „Man wird aber hierin die Grenzen von Fall zu 
Fall ziehen mussen". 

De meeste moderne regelingen van het vennootschapsrecht, 
- waarin bepalingen over vernietiging van besluiten voorkomen, 

hebben dan ook geen speciale bepaling voor dit vraagstuk op-
genomen2). Ook voor het geval van nietigheid of vernietiging 
van rechtshandelingen in het algemeen geldt, afgezien van 
enkele bepalingen voor enige speciale gevallen (artikelen 3.2.3 
en 3.2.10 lid 5), slechts de algemene bepaling van artikel 3.2.15 
lid 2, dat de rechter aan een vernietiging geheel of ten dele 
terugwerkende kracht kan ontzeggen, indien de reeds ingetre-
den gevolgen van de rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan 
kunnen worden gemaakt. In het geval van vernietiging van 
een meerderheidsbesluit kan deze bepaling eveneens toepassing 
vinden. 

Daarbij komt dat in de meeste gevallen de wederpartij van 
de rechtspersoon zijn rechten niet rechtstreeks aan het besluit 
ontleende, doch heeft gehandeld met het bestuur. In het geval 
nu, dat het bestuur pas door het besluit bevoegd was gewor-
den, komt, bij vernietiging van het besluit met terugwerkende 
kracht, achteraf vast te staan dat de derde met een bestuurder 
heeft gehandeld, die tegenover de rechtspersoon daartoe onbe-
voegd was. Niettemin moet tegenover de derde, mits deze te 
goeder trouw was, de bestuurder worden geacht de rechts-
persoon bevoegdelijk te hebben vertegenwoordigd, daar de 
schijn dat hij bevoegd was, in dit geval is toe te rekenen aan 
de rechtspersoon. Dit volgt uit artikel 3.3.2 lid 3, dat tot een 
bij vertegenwoordiging in het algemeen geldende regel zal 
worden uitgebreid (zie deze memorie ad artikel 2.1.6). Men 
vergelijke ook de arresten van de H.R. 17 november 1933, 
N. J. 1934 p. 671 en 24 juni 1949, N. J. 1949 no. 750, als-
mede de noten van Scholten resp. Houwing daaronder. 

*) Zie o.a. Von Steiger, Das Recht der Aktiengcsellschaft in der Schweiz 
(1946) p. 208 v.; en voor Duitsland: Von Godin-Wilhelmi, Aktiengesetz 
(1937) p. 650 v., alsmede Groszkommentar Aktiengesetz Gadow e.a. 
(1939) § 200, Anm. 4—10. 

-) Zulk een bepaling ontbreekt b.v., behalve in het Nederlandse 
W.v.K., ook in de Duitse Aktiengesetz van 1937 (vergelijk §§ 195 v.), in 
het Zwitserse Obligationenrecht (vergelijk het in 1936 herziene artikel 706), 
in de Zweedse wet van 1944 (vergelijk §§ 138 v.) en in de Braziliaanse wet 
van 1940 (vergelijk artikelen 156 v.). 

Artikel 2.1.9. De leden, die de vraag aan de orde stellen, 
waarom artikel 2.1.8 ook niet op stichtingen van toepassing 
wordt verklaard, merkten terecht op, dat deze vraag ook 
artikel 9 raakt. Evenals hierboven bij artikel 2.1.8 geschiedde, 
moge ook hier worden verwezen naar artikel 2.1.9a. 

Dezelfde leden vonden het processuele voorschrift van het 
eerste lid nuttig, maar meenden dat de toevoeging „van de 
plaats waar de rechtspersoon is gevestigd" overbodig is in 
verband met de hoofdregel, dat geprocedeerd moet worden 
voor het forum van de gedaagde. Omdat geenszins altijd vast-
staat of onder het forum van de gedaagde de statutaire dan wel 
de werkelijke zetel moet worden begrepen, en hier, evenals in 
verscheidene andere artikelen, de plaats van vestiging volgens 
de statuten is bedoeld, meent de ondergetekende de onder-
havige bepaling te moeten handhaven, zij het met een rcdactio-
nele wijziging. Hij acht het namelijk gewenst om, nu in artikel 
1.3.1 lid 2 wordt bepaald dat de woonplaats van een rechts-
persoon is ter plaatse waar zij volgens wettelijk voorschrift of 
volgens haar statuten of reglementen haar zetel heeft, in alle 
gevallen waar in het Ontwerp als plaats van vestiging de 
statutaire zetel is bedoeld, deze omschrijving te vervangen door 
„woonplaats". Bij Nota van Wijzigingen zijn deze verande-
rinsen aangebracht. 

Met de opmerking van andere leden, die het ganse eerste 
lid overbodig, althans een ontsiering vinden, kan de onderge-
tekende niet instemmen. Het is wel degelijk van belang te 
weten dat in een procedure, als hier bedoeld, als gedaagde 
de rechtspersoon zelf optreedt. Daar ook in boek 1 het systeem 
is gevolgd dat, waar dit nodig is, de competentieregeling in het 
Ontwerp blijft gehandhaafd, dient deze regel niet naar het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering te worden overgebracht. 

In het artikel zijn nog drie wijzigingen aangebracht. In het 
eerste lid is naast de vordering tot vernietiging van een besluit 
thans ook de vordering tot vernietiging van een stem vermeld. 
Stemvernietiging kan slechts dan vernietiging van het besluit 
ten gevolge hebben, indien de vernietigde stemmen beslissend 
waren zodat het besluit zelf in strijd komt met artikel 2.1.8a 
lid 1 sub a of b (zie deze memorie ad artikel 2.1.8a sub lid 1, 
punt 4, en sub lid 4). Het kan echter zijn dat een lid, wiens 
stem oo zichzelf niet beslissend was. deze reeds in rechte doet 
vernietigen in de hoop of verwachting dat andere leden — in 
of buiten rechte — later hetzelfde zullen doen. 

Aan het eerste lid is voorts een tweede zin toegevoegd, be-
treffende het geval dat het bestuur tegen de rechtspersoon de 
vordering instelt, zodat het bestuur niet tevens voor de rechts-
persoon kan optreden. Deze bepaling is ontleend aan Zwitser-
land, Obligationenrecht artikel 706 lid 3 en Spanie (wet van 
1951) artikel 70 sub 5; vergelijk ook Duitsland, Aktiengesetz 
artikel 199 lid 2 zin 2. 

Het oorspronkelijke tweede lid verklaarde in kracht van ge-
wijsde gegane uitspraken omtrent vorderingen tot vernietiging 
van besluiten voor een ieder bindend, ongeacht of bij de uit-
spraak die vordering werd toegewezen dan wel afgewezen. In 
overeenstemming met de heersende mening der Nederlandse 
schrijvers en met de moderne buitenlandse wetgevingen') is deze 
regel in het thans voorgestelde tweede lid benerkt tot rechter-
liike uitspraken waarbij het besluit is vernietigd. Deze beoer-
king is trouwens ook in overeenstemming met de in de tweede 
alinea van de toelichting-Meijers vermelde ratio van de be-
paling: immers, zonder het tweede lid zou slechts een toe-
wijzend vonnis ten gevolge hebben dat een besluit voor 
sommige personen wel, en voor anderen niet bindend is. 

Artikel 2.1.9a. Door verschillende schrijvers wordt artikel 
46a W.v.K. beschouwd als van overeenkomstige toepassing op 
gebrekkige vergaderingsbesluiten van andere organen, zoals het 
bestuur of het college van commissarissen. Zie o.a. Verdam, 

*) Men zie het proefschrift van Hülsmann „De ongeldigheidsverklaring 
van mc»rderhet'dsbesluiten on grond van wilsgebreken en haar gezag van 
lewijsde" p. 204 en p. 213—251 passim: Asser—Scholten—Bregstein p. 173; 
Suijling I (1948) p. 261: Duitsland. Aktiengesetz 5 200; Zwitserland, Obli-
gationenrecht artikel 706 lid 5: Italië, Codice Civile, artikel 2377 lid 3; 
Zweden, wet van 14 september 1944, § 138 artikel 2 lid 2; Spanje, wet 
van 17 juli 1951, artikel 67 lid 2. 
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W.P.N.R. 3693 en Van der Heijden—Van der Grinten no. 228. 
In het onderhavige artikel wordt dit thans uitdrukkelijk be-
paald ten aanzien van de drie vorige artikelen. Uit de redactie 
volgt dat deze artikelen van overeenkomstige toepassing zijn 
op de door andere meerhoofdige organen dan de algemene ver-
gadering genomen besluiten, niet alleen van een vereniging of 
van een naamloze vennootschap, maar ook van andere rechts-
personen zoals stichtingen en vennootschappen onder firma. 
Hiermede is derhalve gevolg gegeven aan het voorstel van 
enige leden in de eerste alinea van het Voorlopig Verslag bij 
artikel 2.1.8, om (het oorspronkelijke eerste lid van) dat artikel 
ook op stichtingen van toepassing te doen zijn. 

Slechts het door een meerhoofdig orgaan genomen besluit 
is zélf — afgezien van de vraag of de inhoud van het besluit 
een rechtshandeling behelst — een rechtshandeling, en slechts 
hiervoor gelden de artikelen 2.1.8, 2.1.8<i en 2.1.9. Het onder-
havige artikel 2.1.9o verklaart deze drie artikelen dan ook 
slechts van overeenkomstige toepassing op de besluiten van 
organen die uit twee of meer personen bestaan. Een „besluit" 
van een uit één persoon bestaand orgaan is slechts een zuiver 
interne wilsbepaling evenals het „besluit" van een natuurlijk 
persoon. 

Niet gevolgd is de mening van Van der Heijden—Van der 
Grinten no. 228. dat de besluiten van andere organen dan de 
algemene vergadering niet zouden kunnen worden aangetast 
door derden-belanghebbenden. Evenals Verdam. W.P.N.R. 
3693, ziet de ondergetekende geen grond voor dit onderscheid. 
In de gevallen waarin artikel 2.1.8 lid 2 dit toelaat, kan der-
halve een „andere belanghebbende" die een redelijk belang 
heeft bij de naleving van het geschonden voorschrift, ook be-
sluiten van andere organen doen vernietigen. 

Artikel 2,1.10, Allereerst moge de ondergetekende mede-
delen dat hij bij de regeling van de verboden rechtspersoon is 
teruacekomen van het eerder, en door verscheidene leden be-
treurde standpunt, dat het gewenst zou zijn een materie als 
hier bedoeld mede in een aparte wet, als die van 1855, te 
regelen. Alvorens nu over te gaan tot beantwoording van de 
door de leden bij artikel 2.1.10 gestelde vragen, merkt hij het 
vol sende op. 

Uit de toelichting (bij de artikelen 2.1.10, 2.2.1.2 en titel 2.3 
sub B) volst dat het de bedoeling van prof. Meijers geweest is 
in de artikelen 2.1.10 (ten deleï en 2.2.1.2 regelen te geven 
omtrent de verboden vereniging, naamloze vennootschap en 
stichtine. De oprichting van een dergelijk verboden lichaam 
zou weliswaar een nietige handeling moeten zijn, maar, in-
dien na de oprichting verboden paden werden betreden, zou 
ontbinding door de rechter dienen plaats te vinden. De onder-
getekende heeft het nuttis aeacht door een hergroepering der 
aenoemde bepalinaen die bedoeling duidelijker tot uiting te 
breneen. Bovendien was het eerste artikel zowel op de ver-
enieina als op de naamloze vennootschap en stichting toepas-
selük. terwijl het laatste artikel alleen over verenigingen sprak; 
waarbij moet worden aangetekend dat het ontwerp een enger 
vereniainesbearip kent dan artikel 2 van de Wet Vereenigine 
en Vergadcrina van 1855, waaraan het artikel was ontleend. 
Artikel 140 Wetboek van Strafrecht daarentegen vat de term 
„vereniaine" op in dezelfde mime zin als artikel 2 van de Wet 
van 1855. De consequenties van deze verschillen komen de 
onderactekende ongewenst voor. Artikel 140 Wetboek van 
Strafrecht behoort te gelden voor alle verboden privaatrechte-
lijkc rechtspersonen: in het ontwerp moet dus gezegd worden 
wat een verboden rechtspersoon is. Verder werden in artikel 
2.2.1.2 ontwerp-Mciiers, ter beantwoording van de vraag wan-
neer een vereniging verboden is. enigszins andere criteria ge-
geven dan in artikel 2.1.10. Tenslotte was de zan. verboden-
verklaring van een verenicing (in ruime zin), die in 1939 in 
de Wet van 1855 werd neergelegd, geheel vervallen. 

Teneinde wederom eenheid in de regeling van de verboden 
vereniging (in ruime zin) te verkrijgen, stelt de ondergetekende 
bij Nota van Wijzigingen voor de huidige artikelen 2.1.10 en 
2.2.1.2 te schrappen, en de nieuwe artikelen 2.1.10, 2.1.10a, 

2.1.10A, 2.1.10c en 2.1.10d" op te nemen. De voorgestelde arti-
kelen moge hij thans als volgt toelichten. 

Artikel 2.1.10 (nieuw). Zoals reeds werd opgemerkt, bren-
gen de artikelen 2.1.10 en 2.2.1.2 (ontwerp-Meijers) mede, 
dat voor de vraag of een vereniging (in ruime zin) verboden 
is, enigszins andere maatstaven gelden naar gelang het om een 
oprichting of een ontbinding gaat. Het eerste artikel spreekt 
in dit verband van in ernstige mate in strijd handelen met open-
bare orde, goede zeden en wet( een dergelijk handelen in strijd 
met de statuten brengt, voorzover niet tevens openbare orde, 
goede zeden of wet geschonden zijn, geen verbodenheid mede), 
terwijl het tweede artikel overtreding van de wet, aanranding 
van de goede zeden en stoornis in de uitoefening van rechten 
van derden noemt. Voor het handhaven van genoemd verschil 
bestaat geen grond. Voor een antwoord op de vraag in welke 
gevallen een vereniging (in ruime zin) vanaf haar oprichting 
verboden is, behoren gelijke criteria te gelden als voor die, 
waarbij het gaat om een na de oprichting optredend verboden 
karakter. De ondergetekende meent, dat bedoelde criteria 
alleen openbare orde en goede zeden moeten zijn. Voorzover 
immers overtreding van de wet of stoornis in de uitoefening 
van rechten van derden niet tevens een inbreuk op de openbare 
orde of goede zeden met zich medebrengt, is het niet gewenst 
dat op die grond reeds tot een verboden karakter van een ver-
eniging (in ruime zin) kan worden besloten (vgl. Van der 
Heijden—Van der Grinten no. 380). Daardoor zou het voort-
bestaan van dergelijke lichamen te gemakkelijk in gevaar ge-
bracht kunnen worden. Derhalve stelt de ondergetekende voor 
in artikel 2.1.10 te bepalen dat er eerst sprake is van een ver-
boden karakter, indien doel of werkzaamheid in strijd is met 
openbare orde of goede zeden. Hierdoor is tevens aan het 
door verscheidene leden bij het huidige artikel 2.1.10 geuite 
bezwaar tegen de formulering „in ernstige mate in strijd han-
delt" tegemoet gekomen. 

Daar in titel 1 van Boek 2 algemene bepalingen omtrent 
rechtspersonen worden gegeven, meent de ondergetekende 
bovendien dat het de voorkeur verdient om, evenals in arti-
kel 2.1.11, van „rechtspersoon" te spreken, en niet van naam-
loze vennootschap, vereniging en stichting. Deze opsomming 
was bovendien onvolledig; zo valt niet in te zien waarom een 
andere rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap buiten 
de onderhavige bepalingen zou moeten vallen. De voorgestelde 
nieuwe artikelen dienen ook te gelden voor samenwerkings-
vormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit wordt in het nieuwe 
artikel 2.1.10rf bepaald. Als zodanig zijn te noemen: de coöpe-
ratieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij die niet 
bij notariële akte is opgericht; de vennootschap zonder rechts-
persoonlijkheid; het op andere wijze dan in een vennootschap 
samenwerken van bepaalde personen voor een bepaald doel, 
zonder dat deze samenwerking gericht is op het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid (men vergelijke het antwoord bij artikel 
2.2.1.1). De ondergetekende heeft zich ernstig afgevraagd of 
kerkgenootschappen van de onderhavige regeling moeten wor-
den uitgezonderd. Hij is tot een ontkennende beantwoording 
van deze vraag gekomen. Wanneer men zich in het verband 
van een kerkgenootschap schuldig zou maken aan handelingen 
in strijd met de openbare orde of goede zeden, is het wense-
lijk dat dit kerkgenootschap door de rechter kan worden ver-
boden verklaard en ontbonden. 

Artikel 2.1.10a. Het ontwerp onderscheidt tussen de rechts-
persoon die reeds door haar oprichting verboden is en die, 
waarbij eerst later een verboden karakter optreedt. In het 
onderhavige artikel wordt het eerste geval geregeld en wordt 
bepaald, dat de oprichting van een verboden rechtspersoon een 
nietige handeling is. Zoals door sommige andere leden bij arti-
kel 2.2.1.2 terecht is opgemerkt, is het niet juist dan van ont-
binding door de rechter te spreken. Alleen vereffening van de 
rechtspersoon dient hier plaats te vinden. Te dien einde is in het 
derde lid de vereffeningsregeling, welke in artikel 2.1.11 voor-
komt voor de rechtspersoon die ontbonden is, van overeenkom-
stige toepassing verklaard. Daarbij is echter de volgende beper-
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king aangebracht. Volgens de eerste zin van lid 7 van genoemd 
artikel wordt een na de vereffening overblijvend batig slot be-
stemd, zoals de statuten aangeven. Bij de rechtspersoon met een 
verboden karakter zou dit tot ongewenste resultaten kunnen 
leiden. Immers, in de statuten kan de verdeling van het batig 
slot aldus zijn geregeld dat zij, die het grootste aandeel hebben 
gehad in het feit dat de rechtspersoon een verboden karakter 
heeft aangenomen, tevens het grootste deel van het batig slot 
verkrijgen. Een dergelijke gang van zaken is ongewenst. Van-
daar de bepaling, dat op de vereffening artikel 2.1.11 van over-
eenkomstige toepassing is, met dien verstande echter dat be-
palingen in de statuten of reglementen betreffende de he-
stemming van het batig saldo buiten toepassing blijven. 

Bescherming van derden wordt in de tweede zin van lid 1 
gegeven. Zij moeten onkundig zijn van het feit dat de opge-
richte rechtspersoon een verboden rechtspersoon is. Alleen 
tégen hen kan geen beroep op de verbodenheid worden gedaan, 
met andere woorden zelf mogen zij dat wel doen. In twee ge-
vallen echter wordt de derde geacht het verboden karakter van 
de rechtspersoon gekend te hebben. Het eerste is het geval dat 
uit de statuten, die op een door de wet voorgeschreven wijze 
zijn bekend gemaakt, het verboden karakter blijkt. Het tweede, 
dat een beschikking van de rechter, waarbij een verbodenver-
klaring is uitgesproken, is bekend gemaakt. Dat en hoe die be-
schikking moet worden bekend gemaakt, wordt in het nieuwe 
artikel 2.1.11a geregeld. De ondergetekende moge daarvoor 
verwijzen naar de bespreking van artikel 2.4.15. 

Het tweede lid bevat de verbodenverklaring. Zij werd in 
1939 in de Wet van 1855 opgenomen, omdat het wenselijk was 
„een bijzondere procedure in het leven te roepen voor de vast-
stelling van het verboden karakter van vereenigingen. Op het 
oogenblik moet dat karakter steeds incidenteel in den loop van 
een strafgeding tegen een bepaalden verdachte worden vast-
gesteld. Dit strafgeding verkrijgt hierdoor allicht iets twee-
slachtigs, doordat ook allerlei feitelijke omstandigheden en 
schuldvragen betreffende den concreten verdachte naar voren 
komen, hetgeen optreden tegen vereenigingen van verboden ka-
rakter in vele gevallen zeer bemoeilijkt. Het is wenschelijk de 
mogelijkheid te openen het algemeen onderzoek naar het karak-
ter van een vereeniging te scheiden van de vraag, of een be-
paalde verdachte met alle „feitelijke omstandigheden op de 
hoogte was." (Memorie van Toelichting, p. 6). Bijzondere 
processuele voorschriften zoals thans artikel 4 van de Wet van 
1855 bevat, behoren, indien nodig, niet in het ontwerp, maar 
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering thuis. Een en 
ander zal bij de Invoeringswetgeving nader worden bezien. 

In het tweede lid van het onderhavige artikel wordt, in na-
volging van artikel 2.1.9 bepaald dat de beschikking, wanneer 
zij in kracht van gewijsde is gegaan, voor een ieder bindend is. 

Artikel 2.1.10b. Het onderhavige artikel bepaalt dat, wan-
neer een rechtspersoon rechtsgeldig is opgericht maar daarna 
verboden wegen gaat bewandelen, de rechtspersoon niet van 
rechtswege ophoudt te bestaan, maar blijft voortbestaan totdat 
de rechter haar ontbindt. Daarbij stelt de rechter tevens vast. 
op welk tijdstip de rechtspersoon een verboden karakter heeft 
aangenomen. Dit is een declaratoire uitspraak, van belang in 
verband met artikel 140 Wetboek van Strafrecht. De vraag kan 
worden gesteld of een rechtspersoon die een verboden karakter 
heeft aangenomen — en hetzelfde geldt voor de rechtspersoon 
die van haar oprichting af verboden is — maar later haar leven 
betert, een verboden rechtspersoon blijft. Deze vraag dient be-
vestigend te worden beantwoord. Ware het anders dan zou een 
dergelijke rechtspersoon die, wanneer een proces dreigt, maar 
al te vaak een onschuldig karakter zal proberen aan te nemen, 
nog door de mazen van het net heenglippen. Iets anders is dat. 
wanneer een zodanige rechtspersoon werkelijk de verboden 
paden verlaten heeft, het openbaar ministerie veelal weinig be-
hoefte zal gevoelen alsnog een ontbinding te vorderen. Denk-
baar zou echter zijn dat het openbaar ministerie weliswaar 
niet de ontbinding, maar wel de verbodenverklaring van de 
rechtspersoon zou willen vorderen. Deze mogelijkheid wordt 
thans niet door het onderhavige artikel toegelaten. De onder-

getekende meent haar ook niet te moeten geven. Een verboden-
verklaring van een rechtspersoon, die werkelijk haar verboden 
karakter heeft afgelegd, zou de rechtspersoon slechts schaden 
zonder dat daar voor het rechtsverkeer enig voordeel tegenover 
staat. Mocht het openbaar ministerie krachtens artikel 140 
Wetboek van Strafrecht willen optreden tegen personen, die 
aan de rechtspersoon deelnamen in de tijd dat zij nog wel een 
verboden karakter had, dan zal het daartoe altijd kunnen over-
gaan, zij het dat in dit geval het ontbreken van een verboden-
verklaring dit optreden onder bepaalde omstandigheden zal be-
moeilijken. 

Zoals gezegd blijft de rechtspersoon voortbestaan totdat de 
rechter haar ontbindt. Het tweede lid van het oorspronkelijke 
artikel 2.1.10 bepaalde dat hangende het geding tot ontbinding, 
aan het bestuur de bevoegdheid tot het verrichten van rechts-
handelingen kan worden ontzegd. Deze regel komt ook voor in 
artikel 22 Wet op stichtingen. Daar dat artikel, zoals hieronder 
bij titel 4 algemeen zal blijken, tot algemene regel wordt ver-
heven Czie artikel 2.1.10?), kon een dergelijke regeling in het 
onderhavige artikel worden gemist. Waarom bij een geding 
over de nietigverklaring van een rechtspersoon, die vanaf haar 
oprichting nietig is, een dergelijke regel ontbreekt, wordt op 
dezelfde plaats uiteengezet. 

Voor de wijze van bekendmaking van het vonnis tot ont-
binding geldt hetzelfde als hierboven bij artikel 2.1.1 On ten aan-
zien van de daargenoemde beschikking is opgemerkt. 

Artikel 2.1.10c. Wat de gevolgen zijn van het werkzaam 
zijn in strijd met de openbare orde of goede zeden, is in de 
voorgaande artikelen geregeld. Het huidiae artikel 2.1.10 bevat 
echter ook het in ernstige mate in strijd handelen met de statu-
ten. Dit geval, dat, zoals hierboven reeds is opgemerkt, buiten 
de materie van de verboden rechtspersoon staat, is in het onder-
havige artikel afzonderlijk geregeld. Niet wordt genoemd het 
in ernstige mate in strijd handelen met de reglementen. De 
ondergetekende acht het namelijk niet gewenst dat de in het 
onderhavige artikel geregelde ontbindingsgrond ook bij kerk-
genootschappen kan voorkomen. 

Artikel 2.t.10d. De ondergetekende moge voor dit artikel 
venvijzen naar hetgeen is opgemerkt bij artikel 2.1.10 (nieuw). 

Artikel 2.1.10 (oud). Thans moge de ondergetekende, voor-
zover dit in het bovenstaande nog niet is geschied, allereerst 
overgaan tot beantwoording van de door de leden bij artikel 
2.1.10 gemaakte opmerkingen, en vervolgens tot die bij arti-
kel 2.2.1.2. 

Enige leden hadden bezwaar tegen de verruiming van de be-
voegdheid van het openbaar ministerie, zoals die in arti-
kel 2.1.10 is neergelegd. Wat het aldaar genoemde in ernstige 
mate in strijd handelen met de wet betreft, moge de onder-
getekende verwijzen naar zijn toelichting bij het nieuwe arti-
kel 2.1.10, waarin deze grond niet meer is opgenomen. Voor 
het in ernstige mate in strijd handelen met de statuten, thans 
geregeld in artikel 2.1.10c. staan de zaken er anders voor. Een 
dergelijke uitbreiding, die reeds in artikel 10 van de Wet Ver-
eeniging en Vergadering voorkomt, is heilzaam, omdat anders 
het preventief toezicht op de statuten zijn waarde zou kunnen 
verliezen. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de ondergetekende wat het 
in ernstige mate in strijd handelen met de statuten aangaat, in-
stemt met de opmerking van verscheidene andere leden die met 
de verruiming van de bevoegdheden van het openbaar mini-
sterie akkoord gingen. Ook hij meent dat van het openbaar 
ministerie een voorzichtig hanteren van de hier verleende be-
voeadheid mag worden verwacht. 

Niet is hij echter de mening toegedaan, dat dezelfde bevoegd-
heid ook aan een bestuurder, lid of aandeelhouder van de 
rechtspersoon moet worden toegekend. Dit voorstel ontmoet 
bij hem de volgende bezwaren. Van een bestuurder, lid of aan-
deelhouder kan niet eenzelfde voorzichtigheid worden ver-
wacht als van het openbaar ministerie. Te vrezen is dat ge-
noemde personen, bij een hun niet welgevallig beleid, al te 
spoedig van dit ingrijpende rechtsmiddel gebruik zullen maken. 

/ 
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In de praktijk zal het doorgaans zó verlopen, dat de moeilijk" 
heden worden hesproken in een algemene vergadering. Indien 
daar geen bevredigende oplossing kan worden verkregen, kan 
de niet bevredigde partij het openbaar ministerie inlichten. Dit 
kan dan de nodige stappen doen en eventueel, mocht minnelijk 
overleg niet slagen, de vordering tot ontbinding instellen. Ten-
slotte zij er op gewezen, dat voor een belangrijke groep van 
handelingen van de rechtspersoon, waarbij de belangen der ge-
noemde personen meer direct op het spel staan, namelijk de 
besluiten bedoeld in artikel 2.1.8a, een direct beroep op de 
rechter wordt toegelaten. 

Aan de wens van verscheidene andere leden om de formu-
lering ..werkzaam is in strijd met de openbare orde of de goede 
zeden" te kiezen, in plaats van „in strijd handelt met. . . . " is, 
zoals hierboven bij de toelichting van het nieuw voorgestelde 
artikel 2.1.10 blijkt, tegemoet gekomen. De redactie van het 
oorspronkelijke artikel 2.1.10 was immers in zoverre enger dan 
die van artikel 37/> W.v.K. en artikel 10 van de Wet van 1855, 
dat een „ernstige mate" van strijd met openbare orde en goede 
zeden geëist werd. Aan de andere kant was de formulering 
ruimer, omdat „in strijd handelt met" naar de mening van 
de ondergetekende — zulks in tegenstelling met de mening 
van genoemde leden — een ruimer begrip is dan „in strijd 
werkzaam ziin met". Laatstgenoemd begrip veronderstelt toch 
een zekere duurzaamheid, hetgeen bij enkel „handelen" niet 
aanwezig behoeft te zijn. Daar, althans wat de openbare 
orde en goede zeden betreft, een geheel andere formulering 
dan nu in artikel 37A W.v.K. is neergelegd, niet gewenst voor-
komt, is tot genoemde wijziging van het oorspronkelijke arti-
kel 2.1.10 besloten. 

Wat betreft de vraag van sommige leden in verband met de 
slotzin van het derde lid. moge de ondergetekende opmerken 
dat geen materiële verandering ten opzichte van de slotzin van 
artikel 37b lid 5 W.v.K. was beoogd. Zoals echter reeds 
eerder werd medegedeeld, komt het de ondergetekende ge-
wenst voor in een afzonderlijk artikel in de onderhavige titel 
te bepalen dat in alle gevallen waarin de wet voorschrijft be-
paalde feiten omtrent de rechtspersoon bekend te maken door 
onenbnarm.ikine in de Nederlandse Staatscourant en/of in-
schrijving in openbare registers, deze feiten niet tegen derden, 
die daarvan onkundig waren, zullen kunnen worden inge-
ro°pen. voordat aan al deze wettelijke vereisten is voldaan. 
Dit betekent voor de rechtspersoon die een onderneming heeft, 
een afwijking van hetgeen in artikel 31 lid 3 Handelsregister-
wet 1918 is bepaald. Daar wordt immers op de regel van lid 1 
van artikel 31. inhoudende dat zolang niet de voorgeschreven 
opgaaf is gedaan van enig feit. daarop geen beroep kan worden 
gedaan „tegenover derden, die te goeder trouw verklaren, dat 
het hun onbekend was", een uitzondering gemaakt „ten aanzien 
van ongaven betreffende aangelegenheden, welke ingevolge 
wetteliik voorschrift ook op andere wijze worden openbaar ge-
maakt." De ondergetekende meent dat een juiste bescherming 
van derden, hetgeen toch het doel van een wettelijke bekend-
makin"s- en/of inschrijvingsplicht is. alleen op de nu voor-
gestelde wijze kan worden bereikt. In hoeverre de Handels-
registerwet zal moeten worden aangepast, dient bij de Invoe-
rin"swetgeving te worden nagegaan. Door de voorgestelde be-
paling kunnen, zoals uit de Nota van Wijzigingen blijkt, elders 
in Boek 2 enkele bepalingen worden geschrapt. De onderge-
tekende acht de meest aanwezen plaats voor het voorgestelde 
artikel die tussen de artikelen 2.1.4 en 2.1.5. 

Door de commissie wordt in dit verband nog verwezen naar 
hetgeen in het Voorlopig Verslag (onder het opschrift 
„Titel 4") is opgemerkt ten aanzien van artikel 3 van de Wet 
van 1855. De ondergetekende meent dat alle aldaar gemaakte 
opmerkingen en gesignaleerde onzekerheden door de voorge-
stelde nieuwe artikelen geheel zijn ondervangen. 

Enige leden wijzen er op, dat in tegenstelling tot artikel 10 
van de Wet van 1855, waar van hoger beroep en cassatie wordt 
gesproken, het ontwerp over hogere voorzieningen zwijgt. 
Allereerst moge de ondergetekende er op wijzen, dat de ont-
binding van een rechtspersoon op grond van het in strijd han-
delen met de statuten, thans wordt geregeld in artikel 2.1.10c. 

Dat daar hoger beroep en cassatie niet worden vermeld bete-
kent niet dat deze voorzieningen niet mogelijk zijn. Volgens de 
algemene regelen van het procesrecht en de rechterlijke orga-
nisatie staan de rechtsmiddelen van hoger beroep en cassatie 
open, tenzij zij zijn uitgesloten, waarvan in dit geval geen 
sprake is. De materie van het door dezelfde leden genoemde 
tweede lid van artikel 2.1.10 (oud) is thans geregeld in artikel 
2.1.10g. De daar bedoelde eis kan zeker ook in kort geding 
worden geldend gemaakt. Het is echter niet noodzakelijk dat 
het openbaar ministerie zich te dezer zake tot de president 
van de rechtbank wendt. De voorlopige voorziening kan 
immers ook worden uitgesproken door de rechter die over 
de ontbinding moet oordelen, eventueel ook vóórdat de ontbin-
ding wordt uitgesproken. Er kunnen gewichtige redenen bestaan 
om juist deze voorlopige voorziening spoedig te verkrijgen en 
niet te wachten totdat de ontbinding is uitgesproken. 

De door de leden bij artikel 2.2.1.2 gemaakte opmerkingen 
vinden in het voorgaande reeds grotendeels haar beantwoor-
ding. Slechts op de vraag van enige leden, hoe de gevolgen van 
de nietigheid moeten worden uitgewerkt, bij voorbeeld indien 
inmiddels zakelijke rechten zijn gevestigd of een huurovereen-
komst is gesloten, dient nog te worden ingegaan, omdat zij ten 
aanzien van artikel 2.1.10a haar betekenis heeft behouden. In 
de nieuwe tekst wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht dat 
een huurovereenkomst, door een „onkundige" derde met een 
nietige rechtspersoon gesloten, ook voor de toekomst blijft 
voortbestaan. Hierbij maakt het geen verschil of bij de op-
richting van de rechtspersoon al dan niet een verklaring van 
geen bezwaar te pas komt. Is, om bij het gegeven voorbeeld te 
blijven, een huurovereenkomst gesloten, maar wordt daarna 
een verbodenverklaring uitgesproken, dan blijft de overeen-
komst voortbestaan zolang zij niet op de normale wijze is be-
eindigd. Voor dat voortbestaan is irrelevant, op welk tijdstip 
de derde het verboden karakter ontdekt. 

Artikel 2.1.10e en artikel 2.1.Wf. Deze artikelen worden 
toegelicht in titel 2 algemeen onder 2. 

Artikel 2.1.lOg. Dit artikel wordt toegelicht bij titel 4 alge-
meen. 

Artikel 2.1.10h. Dit artikel wordt toegelicht bij artikel 
2.4.13. 

Artikel 2.1.11. Artikel 16 van de Wet op stichtingen is niet 
in titel 2.4 overgenomen, omdat artikel 2.1.11 reeds een alge-
mene regeling voor de vereffening van ontbonden rechtsperso-
nen bevat (zie hierna titel 4 algemeen). De door verscheidene 
leden gewenste coördinatie is aldus verkregen. 

Enige leden gaven te kennen dat zij de toepasselijkheid van 
artikel 2.1.11 op kerkgenootschappen niet aanvaardbaar achten. 
De ondergetekende ziet echter geen reden om voor kerkgenoot-
schappen de vereffening ongeregeld te laten, indien er reden 
tot vereffening bestaat (hetgeen betekent dat de rechtspersoon 
reeds ontbonden is, doch er nog vermogensrechtelijke rechten 
en verplichtingen bestaan). In verband daarmede is aan het 
zevende lid van het onderhavige artikel na „statuten" het 
woord „reglementen" toegevoegd. Zoals hierboven (algemeen 
ad 5) reeds is betoogd, is de onderhavige bepaling niet op 
publiekrechtelijke rechtspersonen van toepassing, hetgeen thans 
door artikel 2.1.7a uitdrukkelijk wordt bepaald. 

Over de door enige andere leden gemaakte opmerkingen 
met betrekking tot het ontslag van vereffenaars, moge de onder-
getekende het volgende opmerken. Prof. Van der Grinten be-
spreekt het geval dat de rechtspersoon na haar ontbinding 
andere vereffenaars benoemt dan de bestuurders. In dat geval 
verliezen de bestuurders-vereffenaars niet ipso jure hun functie, 
maar is ontslag nodig. Dit is in het tweede lid van het onder-
havige artikel geregeld. Intussen wil de ondergetekende toe-
geven, dat de Memorie van Toelichting, waarin is vermeld 
dat tot het tijdstip van aanwijzing van derden als vereffenaars 
het bestuur met de vereffening belast is, tot misverstand aan-
leiding kan geven. De bovengenoemde leden echter hebben het 
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geval van het derde lid van het onderhavige artikel op het oog, 
nl. dat de rechtbank aan de taak van de vereffenaars een einde 
maakt en nieuwe vereffenaars benoemt. In dat geval komt aan 
de taak van de bestaande vereffenaars automatisch een einde. 
Immers, in overeenstemming met artikel 4.5.3.2 lid 1 bepaalt 
het derde lid van het onderhavige artikel dat, wanneer de 
rechter een ander persoon als vereffenaar heeft benoemd, de 
bestaande vereffenaar ophoudt dit te zijn. 

Overigens acht de ondergetekende het gewenst het woordje 
„zodanig", dat in de tweede zin van artikel 2.1.11 lid 2 ont-
werp-Meijers voorkwam, maar in het regeringsontwerp werd 
geschrapt, weer op te nemen. „Een besluit van de rechtsper-
soon", waarvan het artikel thans spreekt, is een te vage aan-
duiding. Deze term doet namelijk de vraag rijzen of een ieder, 
die op een of andere wijze namens de rechtspersoon mag op-
treden, een zodanig besluit mag nemen. Dit kan niet de 
bedoeling zijn. Door herstel van het woord „zodanig" wordt 
niet belet dat, indien aanvankelijk is nagelaten vereffenaars te 
benoemen, dit later nog kan geschieden. In dit opzicht is het-
geen in de Memorie van Toelichting is opgemerkt, niet juist 
(vergelijk prof. Van der Grinten, N.V. maart 1955, p. 215). De 
huidige tekst voorziet, anders dan die van het ontwerp-Meijers, 
echter wel in het geval dat niet door, maar krachtens de statuten 
tot aanwijzing van vereffenaars wordt overgegaan. Een dergelijk 
geval zal zich gemakkelijk kunnen voordoen. In de statuten 
kan bij voorbeeld zijn bepaald, dat bij ontbinding van de rechts-
persoon het bestuur vereffenaars aanwijst. De mogelijkheid 
daartoe kan echter ook op andere manier dan door schrapping 
van het woord „zodanig" worden geopend. De ondergetekende 
stelt bij Nota van Wijzigingen voor in de onderhavige zin na 
„door" op te nemen „of krachtens". 

In de Memorie van Toelichting tot het onderhavige ontwerp 
is opgemerkt (p. 3), dat door te spreken van een „zodanig 
besluit", de tweede zin alleen betrekking heeft op het geval van 
ontbinding door een besluit van de rechtspersoon. Daardoor 
zou de wet niet bepalen wie in andere gevallen van ontbinding 
als vereffenaars moeten optreden. Bij nader inzien komt de 
ondergetekende deze mening onjuist voor. Volgens artikel 
2.1.11 blijft de rechtspersoon, op welke wijze zij ook is ontbon-
den, voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar ver-
mogen nodig is. Deze vereffening geschiedt door vereffenaars. 
In het tweede lid van het artikel worden door de wet als zodanig 
de bestuurders aangewezen voor alle gevallen, waarin niet door 
of krachtens de statuten of bij het besluit tot ontbinding 
anderen als vereffenaars zijn aangewezen. 

Volgens enige andere leden behoort de enige grond voor be-
eindiging van de taak van vereffenaars te zijn de omstandig-
heid dat deze vereffenaars hun taak niet naar behoren ver-
vullen. De ondergetekende geeft de voorkeur aan het ont-
worpen derde lid, waarin tevens als grond is vermeld dat de 
schulden de baten overtreffen. Een zelfde oplossing vindt men 
in artikel 4.5.3.3 onder b. Men kan zich zeer goed voorstellen 
dat de schuldeisers niet voldoende vertrouwen hebben in de 
bestuurders of de door de rechtspersoon aangewezen vereffe-
naars, ook al is nog niet gebleken dat deze hun taak niet naar 
behoren verrichten. Daar de vereffening in de eerste plaats van 
belang is voor schuldeisers, moeten zij in dat geval de vervan-
ging van deze vereffenaars kunnen verkrijgen. De vereffenaars 
behoeven zich een vervanging die op deze grond wordt uit-
gesproken, ook niet persoonlijk aan te trekken. 

Door dezelfde leden werd opgemerkt, dat in lid 5 het ver-
effeningsregime voor door de rechtbank benoemde vereffc-
naars is aangegeven, terwijl een dienovereenkomstige regeling 
ontbreekt voor niet door de rechter aangewezen vereffenaars. 
De ondergetekende meent dat hier inderdaad enige verduide-
lijking nodig is. Voor zover noch de statuten, noch de regeling 
van de derde zin van lid 2 voldoende zijn, is ook hier een mo-
gelijkheid van toepassing van de voor de vereffening van de 
nalatenschap gegeven regels, gewenst. Bij Nota van Wijzigingen 
is hierin, door een aanvulling van lid 2 van het onderhavige 
artikel, voorzien. 

Sommige leden maakten bezwaar tegen de in lid 7 gegeven 
regeling betreffende de bestemming van het batig slot dat na 

de vereffening van een ontbonden stichting overblijft. Hun 
voorstel om te bepalen dat de boedelrechter op verzoek van de 
vereffenaars de bestemming vaststelt, meent de ondei getekende 
niet te kunnen overnemen. Artikel 16 lid 4 van de Wet op 
stichtingen, dat op dit punt overeenstemt met het onderhavige 
zevende lid, is vorig jaar door de wetgever vastgesteld, zodat 
het op de hierna ad titel 2.4 te bespreken gronden geen aan-
beveling verdient daarin reeds thans verandering te brengen; 
opgemerkt zij nog dat een soortgelijk voorstel bij de voorberci-
ding van de Wet op stichtingen is gedaan en verworpen (Ver-
slag van de vaste Commisie voor Justitie, Zitting 1954—1955, 
3463, no. 4, § 12 en Handelingen Tweede Kamer, deel II, 
Zitting 1955—1956, p. 2101 en 2117). 

Dezelfde leden meenden, dat de bevoegdheid tot terugvorde-
ring van vereffenaars niet het geval raakt, dat het batig slot 
van een stichting door de Staat, overeenkomstig het doel van 
de stichting, aan derden is toegekend. De ondergetekende kan 
hiermede volledig instemmen. Slechts van de in het zevende lid 
genoemde rechthebbenden, in casu de Staat, kan het teveel 
ontvangene teruggevorderd worden. Een en ander komt in de 
tekst van het onderhavige artikel duidelijk tot uitdrukking. Wel 
verdient het aanbeveling, zulks in overeenstemming met de 
suggestie van de hier aan het woord zijnde leden, in de tweede 
zin van lid 8 „genoemde" te vervangen door „bedoelde". 

De ondergetekende is het met enkele leden eens dat de twee-
de zin van lid 7 uit een oogpunt van wetsformulering niet ele-
gant is. Bij de reeds hierboven aangekondigde redactiewijziging 
is tevens aan dit bezwaar tegemoet gekomen. 

Artikel 2.1.11a. Dit artikel wordt toegelicht bij artikel 
2.4.15. 

Artikel 2.1.12. Het belang van de onderhavige bepaling 
schuilt daarin, dat de fusie door de wet erkend wordt. Dien-
tengevolge zal men onder het nieuwe recht een fusie kunnen 
tot stand brengen zonder dat de oude rechtspersonen behoeven 
te worden geliquideerd en zonder dat de activa behoeven te 
worden overgedragen, resp. de passiva behoeven te worden 
overgenomen. Activa en passiva gaan door de fusie van rechts-
wege, onder algemene titel, op de nieuwe rechtspersoon over. 
Deze moet niet als derde maar als de voortzetter van de vol-
ledige rechtspositie van de oorspronkelijke rechtspersonen 
worden beschouwd (zie toelichting-Meijers, p. 209). Het komt 
de ondergetekende voor dat ook de praktijk wordt gediend 
door de voorgestelde regeling. 

Het antwoord op de vraag, of onder „belanghebbenden" in 
lid 2 ook de schuldeisers zijn begrepen, luidt bevestigend. De 
verklaring van geen bezwaar, welke als vereiste voor de geldig-
heid van de fusie wordt gesteld, ontneemt de rechter niet de 
bevoegdheid zelfstandig de geldigheid van de gevolgen der fusie 
te beoordelen. Het komt de ondergetekende voor dat pauliana-
acties zullen kunnen worden ingesteld, wanneer de belangheb-
bende zijn bezwaren langs de weg van het tweede lid heeft ken-
baar gemaakt, doch de Minister niettemin de verklaring van 
geen bezwaar heeft gegeven. Bedacht dient echter te worden, 
dat een pauliana-actie slechts de beperkte gevolgen van lid 3 
van artikel 3.2.11 zal hebben, en bovendien, dat bij beide 
rechtspersonen wetenschap van benadeling aanwezig zal moe-
ten zijn. Daarnaast zal in bijzondere gevallen een actie uit on-
rechtmatige daad denkbaar zijn (H.R. 28 juni 1957, N.J. 1957 
no. 514). 

Ook de ondergetekende acht het juister de in het vierde lid 
voorkomende uitdrukking „wordt geacht te zijn tot stand ge-
komen" door een andere te vervangen. Tenzij in de akte een 
later tijdstip wordt genoemd, komt immers de fusie tot stand 
op de dag waarop de notariële akte is verleden. 

In het onderhavige artikel is sprake van verenigingen met 
volledige rechtspersoonlijkheid. In verband met hetgeen nier-
onder bij de bespreking van titel 2 zal worden opgemerkt, 
wordt voorgesteld deze term te vervangen door „erkende 
verenigingen". 

De ondergetekende acht het gewenst de laatste zin van 
lid 1 te wijzigen. Hij meent namelijk dat de gronden, waar-
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op de verklaring van geen bezwaar op een statutenwijziging 
kan worden geweigerd, ook moeten gelden bij de fusie, die 
immers zoveel ingrijpender is dan een gewone statutenwijziging. 
Daardoor zal er dan tevens op kunnen worden toegezien dat 
de positie van de leden of vennoten van de ontbonden rechts-
persoon, in de nieuw gevormde op voldoende wijze is geregeld. 
Van deze wijziging is tevens gebruik gemaakt om de gehele 
redactie van deze laatste zin te veranderen. In de huidige tekst 
komt niet voldoende tot uitdrukking dat voor de naamloze 
vennootschap en erkende vereniging enerzijds en de andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap anderzijds, de 
gronden waarop een verklaring van geen bezwaar kan worden 
geweigerd niet dezelfde zijn. Bij de andere rechtspersoonlijk-
heid bezittende vennootschap behoort een dergelijke verklaring 
alleen te kunnen worden geweigerd, indien gevaar bestaat dat 
de schuldeisers door de fusie zullen worden benadeeld. Het 
komt de ondergetekende voor dat de bepaling aan duidelijkheid 
wint door in een nieuw vijfde lid te vermelden dat het in de 
vorige leden bepaalde van overeenkomstige toepassing is bij 
fusie van twee of meer rechtspersoonlijkheid bezittende ven- i 
nootschappen, met dien verstande dat dan slechts een verkla- | 
ring van de Minister wordt geëist dat door de fusie schuld-
eisers niet worden benadeeld. In verband met het voorgestelde 
nieuwe artikel 2.1.4a kan de laatste zin van het derde lid wor-
den geschrapt. 

Artikel 2.1.13. Verscheidene leden zagen in de wijze, waar-
op de regeling van de duurverlenging in het ontwerp is uit-
gewerkt, een groot bezwaar. Zij meenden, dat de afweging van 
belangen te veel ten gunste van de rechtspersoon en ten nadele 
van derden geschiedt, en gaven in overweging het vragen van 
duurverlenging aan een termijn van bijvoorbeeld twee of drie 
jaren te binden. 

De ondergetekende kan niet inzien dat derden door de duur-
verlenging kunnen worden benadeeld. „Bevoegdelijk verrichte 
handelingen of verkregen rechten op de basis, dat de rechis-
persoon is blijven bestaan, vinden reeds in de terugwerkende 
kracht van het ministeriële besluit hun bescherming, terwijl 
handelingen op de basis, dat de rechtspersoon niet meer be-
stond, niet kunnen zijn voorgekomen, daar een vereffening de 
mogelijkheid van verlenging uitsluit" (toelichting-Meijers, p. 
129—130). Hieruit volgt dat er vrijwel geen gevallen zijn, 
waarin de vraag, of een derde benadeeld kan zijn, een rol 
speelt. In zijn toelichting noemt prof. Meijers het geval van 
derden die krachtens erfrecht een recht zouden verkrijpen 
wanneer de rechtspersoon niet meer bestond. In dit geval .5 
het juist de strekking van de bepaling de belangen van de 
rechtspersoon te doen voorgaan, en, ziet de ondergetekende 
wel, dan hebben de hier aan het woord zijnde leden daartegen 
ook geen bezwaar. Een ander denkbaar geval is dat van derden 
die een overeenkomst met de rechtspersoon hebben aangegaan 
onder de tijdsbepaling van het verstrijken van de statutaire 
duur. In dat geval zal het een kwestie van interpretatie zijn 
welk effect dit beding bij duurverlenging zal hebben. 

In dit verband zij er nog aan herinnerd, dat een rechtsper-
soon na haar ontbinding blijft voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Dit kan ten gevolge 
hebben dat derden niet rechten geldend kunnen maken, welke 
hun zouden zijn opgekomen, indien door het verstrijken van 
de duur de hoedanigheid van rechtspersoon zonder meer was 
vervallen. 

Is het reeds op grond van het bovenstaande onnodig de duuf-
verlenging aan een bepaalde termijn te binden, het is ook 
ongewenst. De ervaring ten Departemente van Justitie heeft 
geleerd, dat men herhaaldelijk eerst na geruime tijd gewaar 
wordt, dat de statutaire duur van een vereniging of naam-
loze vennootschap is verstreken. Inmiddels waren de normale 
activiteiten te goeder trouw ononderbroken voortgezet. In zo-
danige gevallen is duurverlenging in de zin van het onder-
havige artikel een remedie. Niet valt in te zien waarom dan 
slechts de gecompliceerde weg van liquidatie en heroprich-
ting, gepaard gaande met onderbroken rechtspersoonlijkheid, 
epen zou moeten staan. Men bedenke, dat het moeten vol-

gen van deze weg eerst recht onzekerheid schept, omdat de 
door het verstrijken van de statutaire duur in liquidatie ge-
treden rechtspersoon slechts rechtspersoon is voorzover het 
vcreffeningshandclingen betreft, en dat zij derhalve, indien 
andere rechtshandelingen met derden zijn verricht, juridisch 
ten aanzien van die rechtshandelingen niet als rechtspersoon 
is opgetreden. Dientengevolge zou kunnen worden betwist dat 
door deze rechtshandelingen de rechtspersoon gebonden of 
gerechtigd zou worden. De duurverlenging neemt deze on-
zekerheid weg. 

Overigens dient opgemerkt te worden dat in verband met de 
voorgestelde bepaling van artikel 2.2.1.4 onder c, het artikel 
in de praktijk steeds minder betekenis zal krijgen (zie toeiich-
ting-Meijers, p. 133 en Van der Heijden-Van der Grinten no. 
361). 

Bij de invoeringswetgeving zal worden bepaald in hoeverre 
deze bepaling van toepassing zal zijn op rechtspersonen, waar-
van de duur lange tijd geleden is verstreken. 

Ook de ondergetekende meent dat behalve de openbaar-
making van het derde lid, bekendmaking bij de Kamer van 
Koophandel door inschrijving in de aldaar gehouden open-
bare registers, gewenst is. De Handelsregisterwet zal bij de in-
voeringswetgeving moeten worden aangepast. 

Hoewel bij stichtingen duurverlenging geen grote rol zal spe-
len, is er geen reden deze groep rechtspersonen buiten het 
onderhavige artikel te houden. Hetzelfde geldt voor de ven-
nootschappen en de niet-erkende verenigingen. Derhalve wordt 
voorgesteld in het onderhavige artikel alleen te spreken van 
„rechtspersoon". Duurverlenging van een stichting moet wor-
den bekendgemaakt in het centrale stichtingenregister. 

De ondergetekende is overigens tot de conclusie gekomen 
dat in artikel 2.1.13 ten onrechte de begrippen „algemene 
vergadering" en „bestuur" voorkomen. Wanneer de duur van 
naamloze vennootschap, vereniging of stichting is verstreken, is 
juridisch aan het bestaan van de genoemde organen een einde 
gekomen, voor zover zij niet bij de vereffening een rol spelen. 
Weliswaar brengt de ministeriële beschikking daarin met 
terugwerkende kracht verandering, maar degenen, die een 
verzoek tot duurverlenging indienen, zijn op dat ogenblik nu 
juist geen bestuur en kunnen ook niet door een besluit van 
een „algemene vergadering" (die bovendien bij de stichting 
ontbreekt) tot het indienen van een dusdanig verzoek bevoegd 
zijn verklaard. Omdat in feite duurverlenging een statuten-
wijziging is, meent de ondergetekende „algemene vergadering" 
te moeten vervangen door „diegenen die, ware de duur niet 
verstreken, tot het wijzigen van de statuten bevoegd zijn ge-
weest". Deze formulering is ook voor stichtingen juist. Tot 
het indienen van een verzoek tot duurverlenging, nadat boven-
genoemd besluit is genomen, zijn bevoegd verklaard zij, dit 
daartoe gemachtigd zijn door hen, die het besluit namen. 
Hierdoor wordt wel de mogelijkheid geopend dat ook anderen 
dan zij, die in feite het bestuur vormen, gemachtigd worden, 
maar de ondergetekende kan niet inzien dat hiertegen bezwaren 
zouden kunnen bestaan 

TITEL 2 

Verenigingen 

Algemeen. 1. Verscheidene leden brengen ter sprake, hoe 
in het ontwerp het doel der vereniging moet worden gezien. 
Met name werpen zij de vraag op, of verenigingen die niet zijn 
coöperatieve verenigingen of onderlinge waarborgmaatschap-
pijen, een ideëel doel moeten hebben. Een dergelijke beperking 
in het doel van de vereniging ligt geenszins in het ontwerp 
opgesloten. Integendeel, prof. Meijers heeft in zijn toelichting 
(p. 131) opgemerkt, dat bij de regeling van de onderhavige 
materie rekening moet worden gehouden met het historisch 
gegroeide, en dat dientengevolge het ontwerp niet, gelijk vele 
andere landen, een bijzonder type van rechtspersoon — de 
vereniging die andere dan stoffelijke belangen van haar leden 
behartigt — heeft kunnen aanvaarden. Elders (p. 17) merkte 
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hij op, dat „de wettelijke regeling der vereniging ook geldt 
voor verenigingen met commercieel doel". De verenigingsvorm 
staat dus ook open voor organisaties, die beogen stoffelijke 
belangen van haar leden te behartigen. Men vergelijke ook 
artikel 10 van de Handelsregisterwet, waaruit blijkt dat een 
onderneming aan een vereniging kan toebehoren. Wanneer dus 
prof. Meijers zegt dat de gewone vereniging „niet bruikbaar" 
is, indien het doel alleen zou zijn het behalen van onder de 
leden te verdelen winst, moet hij bedoeld hebben dat een 
samenwerkingsvorm die enkel tot doel heeft het behalen en 
verdelen van winst, vrijwel steeds een vennootschap zal zijn 
en daardoor niet een vereniging. De ondergetekende moge 
daartoe nog wijzen op de toelichting-Meijers p- 121, waar 
gezegd wordt dat de maatschappelijke functie van een naam-
loze vennootschap door haar uitsluitend op winst gericht doel 
en het aan het nemen van een aandeel verbonden lidmaatschap 
een zo geheel andere is dan die van de vereniging. 

Overigens moge de ondergetekende opmerken dat een „stof-
felijk doel" geenszins identiek is met „het behalen van winst 
door de rechtspersoon". Talloze verenigingen hebben, uitslui-
tend of onder andere, tot doel het behartigen van zekere mate-
riële belangen van de leden, een stoffelijk doel derhalve. Ten 
aanzien van de coöperatieve vereniging bepaalt artikel 2.2.2.1 
lid 2, dat zij zodanig doel moet hebben. Echter behoeft de 
coöperatieve vereniging niet (mede) tot doel te hebben het 
maken van winst door de rechtspersoon, al is dat geenszins 
ongeoorloofd. Hetzelfde geldt voor de onderlinge waarborg-
maatschappij. Voor de gewone vereniging is het enigszins 
anders: ook zij kan een stoffelijk doel behartigen; slechts is 
het stoffelijk doel niet essentieel, integendeel, de gewone ver-
eniging zal zeer vaak uitsluitend een ideëel doel hebben. 

Wat betreft de opmerkingen van de hier aan het woord 
zijnde leden omtrent het verband tussen het onderhavige vraag-
stuk en artikel 2.1.12, meent de ondergetekende dat deze op-
merkingen volledig zijn beantwoord door het bovenstaande en 
door hetgeen bij genoemd artikel door hem is aangevoerd. Ook 
de opmerkingen omtrent het uitoefenen van een bedrijf door 
een vereniging, is hierboven beantwoord: als de statuten het 
toelaten, is het mogelijk. De coöperatieve vereniging en onder-
Iinge waarborgmaatschappij zijn verenigingen die steeds een 
bedrijf uitoefenen (artikel 2.2.2.1). 

2. Dat de coöperatieve vereniging en de onderlinge waar-
borgmaatschappij zich onder de werking van de nieuwe be-
palingen van verenigingsrecht niet meer zullen kunnen hullen 
in het gewaad van de gewone vereniging, wordt hierdoor ver-
oorzaakt, dat het ontwerp, meer dan de huidige regelingen, 
materiële kenmerken voor de verschillende soorten van rechts-
personen geeft. 

Dit is noodzakelijk, omdat het huidige stelsel, dat voorname-
lijk met formele kenmerken volstaat, er toe kan leiden, en er 
toe geleid heeft, dat de dwingende voorschriften, voor de ver-
schillende soorten van rechtspersonen gesteld, een dode letter 
worden in al de gevallen, waarin een rechtspersoon van een 
bepaald type, waarvoor nu juist die dwingende voorschriften 
zijn gegeven, een vorm kan kiezen, die niet bij dat type behoort. 
Verwezen moae worden naar het te dien aanzien gestelde in de 
toelichting-Meijers p. 131. 

Opgemerkt zij overigens, dat het Departement van Justitie 
de erkenning van organisaties, welke zich aandienen als ver-
enigingen, doch in wezen zuivere coöperatieve verenigingen of 
onderlinge waarborgmaatschappijen zijn, reeds thans niet pleegt 
te bevorderen. De ondergetekende ziet overigens niet in, welk 
belang de coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborg-
maatschappijen er bij zouden hebben zich te hullen in het ge-
waad van de gewone vereniging. 

De leden, die beschouwingen te dezen hebben gegeven, 
vrezen ook moeilijkheden voor die verenigingen, die zowel het 
karakter van de gewone als dat van de coöperatieve vereni-
ging dragen. De ondergetekende is bereid hun hierin op twee-
erlei wijze tegemoet te komen. 

In de eerste plaats acht hij het juist de suggestie van de 
Nationale Coöperatieve Raad te volgen, en in artikel 2.2.2.1 

tweede lid na de woorden „die zich" in te voegen „anders dan 
bijkomstig". 

In de tweede plaats meent hij twee nieuwe artikelen (2.1.10e 
en 2.1.10/) te moeten voorstellen, waarin voor het geval dat 
een rechtspersoon in een verkeerde categorie valt, een voor-
ziening wordt gegeven. De hiergenoemde kwestie kan zich 
immers ook voordoen buiten de onderscheiding coöperatieve 
vereniging — vereniging (in enge zin), nu in het ontwerp het 
stelsel van een indeling van rechtspersonen naar materiële ken-
merken algemeen is gevolgd. Door in dergelijke gevallen de 
rechtspersoon met nietigheid te bedreigen, zou de rechtszeker-
heid weinig worden gediend. In de Wet op stichtingen is voor 
deze moeilijkheden reeds een uitvoerige regeling getroffen. 
Deze regeling heeft de ondergetekende tot voorbeeld gediend 
bij de redactie van de genoemde nieuwe artikelen. 

Artikel 2.1.10e lid 1 bepaalt dat, indien een lichaam is op-
gericht als een bepaald soort rechtspersoon, terwijl het niet 
onder de wettelijke omschrijving van die soort, doch wel onder 
die van een ander soort rechtspersoon valt, de oprichting niet-
temin geldig is, maar dat de rechtspersoon dan op vordering 
van het openbaar ministerie kan worden ontbonden; hetzelfde 
geldt met betrekking tot een vereniging die niet is opgericht 
als een coöperatieve vereniging of onderlinge waarborgmaat-
schappij, doch wel onder de wettelijke omschrijving daarvan 
valt. De wettelijke omschrijving van de vereniging is te vinden 
in artikel 2.2.1.1, van de coöperatieve vereniging in artikel 
2.2.2.1 lid 2, van de onderlinge waarborgmaatschappij in 
artikel 2.2.2.1 lid 3, van de naamloze vennootschap in artikel 
2.3.1.1, en van de stichting in artikel 2.4.1 lid 1. De toevoe-
ging „hetzelfde geldt enz." is nodig, omdat anders een coöpe-
ratieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij die als 
vereniging in enge zin is opgericht, niet ontbonden zou kunnen 
worden. Een coöperatieve vereniging of onderlinge waarborg-
maatschappij voldoet immers ook steeds aan de definitie van 
artikel 2.2.1.1. Omgekeerd voldoet een vereniging, die als 
coöperatieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij is 
opgericht, niet aan de definitie van artikel 2.2.2.1 lid 2 of lid 3. 
Zij kan ontbonden worden krachtens de eerste zinsnede van 
lid 1 van het genoemde nieuwe artikel. 

Alleen het openbaar ministerie kan ontbinding vorderen. 
Voor de stichting die leden kent en dus niet meer voldoet aan 
de voor haar in de wet gegeven omschrijving, betekent dit een 
beperking ten opzichte van het huidige recht (artikel 15 lid 2 
Wet op stichtingen). De ondergetekende acht het namelijk niet 
gewenst dat in een zodanig geval iedere belanghebbende ont-
binding kan vorderen. 

De rechtbank kan een voorwaardelijke ontbinding uitspre-
ken. Verwezen moge worden naar artikel 20 Wet op stich-
tingen. Indien de rechtbank bepaalt dat de rechtspersoon een 
ontbinding kan voorkomen door zich om te zetten, zal zij 
moeten aangeven in welke ander rechtspersoon de oude rechts-
persoon zich moet omzetten. Artikel 2.1.10c lid 2 spreekt daar-
om van een bepaalde andere rechtspersoon. 

In artikel 2.1.10/ wordt een regeling gegeven die overeen-
komt met de leden 1, 5 en 7 van artikel 19 Wet op stichtin-
gen. Of en in hoeverre terzake van een omzetting registra-
tierecht, schenkingsrecht, omzetbelasting of vennootschapsbe-
lasting verschuldigd is, dient niet in het Burgerlijk Wetboek te 
worden geregeld. 

In verband met de voorgestelde artikelen zijn in titel 4 van 
boek 2 niet alle bepalingen van de Wet op stichtingen over-
genomen. De ondergetekende moge daarvoor verwijzen naar 
titel 4 algemeen. 

3. Verscheidene leden wezen op de mogelijkheid dat een 
vereniging een verklaring van geen bezwaar van de Minister 
niet kan verkrijgen, omdat er naar diens mening sprake is van 
een coöperatieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschap-
pij, maar dat ook de notaris zijn medewerking tot het verlijden 
van de oprichtingsakte niet wil geven, omdat hij meent dat een 
gewone vereniging opgericht moet worden. In de praktijk zullen 
dergelijke „grensgevallen" zich uiterst zelden voordoen. In de 
meeste gevallen zullen immers de belanghebbenden, daarop 
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door de Minisier of de notaris gewezen, door een kleine wijzi-
ging hun vereniging een meer uitgesproken karakter naar de 
ene of de andere kant kunnen geven, en daardoor vermijden, 
zoals genoemde leden het uitdrukten, „tussen de wal en het 
schip" te geraken. Overigens moge de ondergetekende er op 
wijzen dat artikel 6 van de Wet op het Notarisambt voor-
schrijft, dat notarissen, buiten gegronde redenen, hun dienst 
niet mogen weigeren, wanneer zij tot het verlenen daarvan 
worden verzocht, en dat artikel 289 Rv. de mogelijkheid opent 
van een kort geding wanneer uit hoofde van onverwijlde spoed 
een onmiddellijke voorziening wordt vereist ten aanzien van de 
verplichting van een notaris tot „het staan over eenige wette-
lijke akte, welke geen uitstel kan lijden". Met betrekking tot 
de mogelijkheid van beroep bij weigering van de verklaring van 
geen bezwaar, kan medegedeeld worden dat deze vraag beter 
onder ogen zal kunnen worden gezien bij de voorbereiding en 
behandeling van het wetsontwerp dat de mogelijkheden van 
beroep tegen administratieve beschikkingen zal regelen. 

Andere leden achtten het van belang, de betekenis van de 
verklaring van geen bezwaar duidelijk in het licht te stellen. 
Met name vroegen zij zich af of het verlenen van de verklaring 
van geen bezwaar een waarborg is tegen een uitspraak van 
de rechter, dat de vereniging nietig is op grond van het be-
paalde in artikel 2.2.2.2 lid 1 juncto artikel 2.2.2.1. Hierboven 
is reeds gewezen op de nieuwe artikelen 2.1.10e en 2.1.10/, 
die alle moeilijkheden op dit punt afsnijden. Verder is de 
rechter echter niet aan de oprichting van een vereniging als 
onaantastbaar leit gebonden. De rechter zal de vereniging 
met verklaring van geen bezwaar dus niet steeds als een geldig 
bestaande rechtspersoon behoeven te aanvaarden. Dit blijkt 
ook uit artikel 2.1.10a. De door de genoemde leden ter sprake 
gebrachte verklaring van geen bezwaar bij de naamloze ven-
nootschappen zal hieronder nader worden besproken. 

4. Een aantal leden koestert bezwaren tegen het preven-
tieve toezicht op verenigingen, en wenst in plaats daarvan te 
zien voorgeschreven dat de oprichting geschiedt bij notariële 
akte. Zij wijzen in dit verband op de kritiek, welke is geleverd 
op artikel 2.2.1.7. 

Alvorens over te gaan tot een bespreking van dit punt, moge 
de ondergetekende opmerken dat in de gewijzigde tekst van 
het ontwerp de term „volledige rechtspersoonlijkheid" niet meer 
voorkomt. Voor de toelichting van deze wijziging moge wor-
den verwezen naar hetgeen hieronder omtrent artikel 2.2.1.7 
wordt opgemerkt. De termen „volledige" en „onvolledige" 
rechtspersoonlijkheid worden dus ook in deze memorie niet 
meer gebruikt. 

Wat nu betreft de door een aantal leden geopperde bezwaren 
tegen het preventieve overheidstoezicht, wenst de ondergete-
kende voorop te stellen dat, wil een vereniging zonder de re-
stricties van artikel 2.2.1.7 aan het rechtsverkeer deelnemen, het 
in het belang der rechtszekerheid wenselijk is haar bestaan als 
zodanig vast te leggen bij een voor ieder waarneembaar, aan een 
vaste datum gebonden rechtsfeit. Dit kan zijn óf een verklaring 
van de overheid, óf een notariële akte. Aangezien het echter, 
al was het slechts vanwege de daaraan verbonden kosten, 
niet gewenst is voor de talloze kleine verenigingen een van 
deze beide vereisten te stellen, moet men aanvaarden dat er 
rechtens verschil wordt gemaakt tussen de vereniging die wel, 
en de vereniging die niet aan het te stellen formele vereiste 
heeft voldaan. Het tegenwoordige recht, ofschoon erkennende 
dat er verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid bestaan, be-
paalt dat deze verenigingen geen enkele rechtshandeling kun-
nen verrichten en dat zij, naar buiten, ook niet eigenaar van 
vermogen kunnen zijn. Zij missen dus alle kenmerken van 
rechtspersoonlijkheid (zie artikel 12 Wet Vereeniging en Ver-
gadering van 1855). Het ontwerp daarentegen, uitgaande van 
de realiteit en tegemoetkomende aan de behoefte van deze 
„kleine" verenigingen, kent haar rechtspersoonlijkheid toe, en 
legt slechts enkele beperkingen van de bevoegdheden van 
dergelijke verenigingen aan. Die beperkingen, opgesomd in 
artikel 2.2.1.7, gaan echter niet verder dan tot hetgeen het 
belang van het rechtsverkeer en de rechtszekerheid eist. In 

principe is dit, naar de mening van de ondergetekende, een 
grote verbetering van ons rechtssysteem. Op de kritiek, welke 
op artikel 2.2.1.7 is geoefend, zal de ondergetekende hier-
onder, bij de bespreking van dat artikel, ingaan. Voor het 
ogenblik wenst hij zich te bepalen tot de stelling dat, wat 
er ook zij van de wijze waarop bedoeld systeem in genoemd 
artikel is uitgewerkt, het systeem zelf — dus Ie. de onder-
scheiding tussen verenigingen die wel en die niet aan een 
formeel vereiste voldoen, en 2e. het verbinden van rechts-
gcvolgen aan deze onderscheiding — deugdelijk is. Uit het 
Voorlopig Verslag blijkt dat ook de Kamercommissie dit 
systeem als juist aanvaardt. Verschil van mening bestaat 
slechts over de uitwerking, en wel behalve over de omvang 
van het verschil in rechtsgevolgen, zoals dit is geregeld in 
artikel 2.2.1.7, uitsluitend over de vraag of het bedoelde for-
mele vereiste moet zijn een overheidshandeling (ministeriële 
verklaring van geen bezwaar) dan wel een notariële akte. 

Bij de behandeling van vraagpunt 30 hebben de Kamer en 
de Regering, na ampele overweging van deze twee mogelijk-
heden, de overheidsverklaring gekozen. Er zijn sindsdien geen 
nieuwe argumenten tegen het preventieve overheidstoezicht 
aangevoerd. Er is dus naar de mening van de ondergetekende 
geen aanleiding om van de destijds uitgesproken voorkeur 
terug te komen. Nu echter in het Voorlopig Verslag de be-
zwaren tegen het preventieve overheidstoezicht wederom ter 
sprake zijn gebracht, wil de ondergetekende hier nogmaals de 
zijns inziens belangrijkste argumenten vóór dat toezicht de 
revue laten passeren. 

Deze argumenten liggen deels op privaatrechtelijk, deels op 
publiekrechtelijk terrein. Privaatrechtelijk is het van belang 
dat de statuten niet alleen niet in strijd zijn met de wet, maar 
ook dat er in de statuten niet constructies worden neergelegd, 
die tot moeilijkheden aanleiding zullen geven, of die de dwin-
gende bepalingen der wet pogen te ontduiken. Men zou kun-
nen menen, dat dit belang even goed kan worden verwezenlijkt 
door de notariële akte als door het overheidstoezicht. De 
ondergetekende meent echter dat in dit opzicht het overheids-
toezicht voorkeur verdient. De notaris zal toch geneigd zijn 
zoveel mogelijk gehoor te geven aan de wensen van zijn op-
drachtgevers, de Minister daarentegen zal geneigd zijn vooral 
te letten op de belangen van derden en van de toekomstige 
leden der vereniging. 

Uit een oogpunt van het algemeen belang brengt het pre-
ventieve overheidstoezicht verscheidene voordelen mede, welke 
de notariële akte naar haar aard niet kan bereiken. Zo kan 
men tegengaan dat personen, van wie op grond van hun ante-
cedenten verwacht kan worden dat zij van hun positie als 
bestuurslid misbruik zouden maken, bij de oprichting der ver-
eniging in het bestuur zitting nemen. De praktijk leert dat de bij 
het preventieve overheidstoezicht bestaande mogelijkheid om 
hierop de aandacht te vestigen van de andere bestuursleden, 
juist bij overigens volkomen bona fide verenigingen, een gun-
stige werking heeft. Ook kan men door het preventieve over-
heidstoezicht voorkomen dat verenigingen verwarring stichtende 
namen aannemen. De ondergetekende moge hier een vergelij-
king trekken met de naamloze vennootschap. Ofschoon deze bij 
notariële akte moet worden opgericht, stelt de wet voor haar 
daarenboven als vereiste dat er een ministeriële verklaring van 
geen bezwaar is. De praktijk wijst uit dat dit laatste vereiste 
geenszins als een doublure mag worden beschouwd en dat be-
halve op punten welke bij de vereniging geen rol spelen, dit 
overheidstoezicht op de oprichting van naamloze vennoot-
schappen van belang is met betrekking tot de hierboven op-
gesomde punten. 

Bovendien zij gewezen op het volgende. Gegeven het 
preventieve overheidstoezicht, is in vele wetten en algemene 
maatregelen van bestuur een onderscheid gemaakt tussen 
verenigingen die wel en verenigingen die niet door de overheid 
erkend werden. Dit is onder andere geschied in de Wet op de# 
Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Drankwet, de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie en in verschillende onderwijswetten. De ge-
dachte daarbij is, dat de vereniging met rechtspersoonlijkheid, 
die de sluis van het preventieve overheidstoezicht is gepasseerd, 
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aan zekere vereisten van behoorlijkheid, stabiliteit en deugde-
lijke organisatie voldoet. Zou men het preventieve overheids-
toczicht afschaffen, dan moet men — wil men die waar-
borgen van behoorlijkheid behouden, hetgeen uiteraard van 
belang is — in al die gevallen hetzij in de wettelijke regelingen, 
hetzij in de administratieve praktijk, normen van behoorlijkheid 
gaan opstellen en, voor zover het gaat om wettelijke regelin-
gen, deze ook in een wellicht voor ieder dier wetten verschil-
lende formule neerleggen. Ofschoon dit wellicht niet onmoge-
lijk is, is het toch wel zeer bezwaarlijk. De ondergetekende 
gevoelt er niet voor deze bezwaren op te roepen. 

Deze argumenten hebben gezamenlijk zodanig gewicht, dat 
er naar de mening van de ondergetekende sterke argumenten 
contra zouden moeten zijn, zou men willen besluiten het pre-
ventieve overheidstoezicht, dat reeds meer dan een eeuw heeft 
bestaan, en waarvóór de Tweede Kamer zich nog in 1953 
heeft uitgesproken, thans af te schaffen. 

Nu de leden, hier aan het woord, de argumenten contra 
preventief overheidstoezicht nog eens uitvoerig hebben weer-
gegeven, wil de ondergetekende niet nalaten uiteen te zetten, 
waarom deze hem niet hebben overtuigd. Prof. Bregstein 
(W.P.N.R. 4449) zet zijn redenering op vanuit het tegenover-
gestelde uitgangspunt; hij zoekt naar gronden voor de hand-
having van het preventieve overheidstoezicht; naar de mening 
van de ondergetekende zouden niet voor het behoud van de 
bestaande toestand, doch voor de verandering zwaarwich-
tige argumenten moeten worden aangevoerd. Wat betreft het 
argument van prof. Van der Grinten, dat de voordelen van de 
overheidscontrole niet opwegen tegen de civielrechtelijke be-
zwaren, verbonden aan de regeling van de niet erkende ver-
enicingen. vertrouwt de ondergetekende dat deze door de in 
artikel 2.2.1.7 voorgestelde wijzigingen grotendeels zullen zijn 
ondervangen. Het argument van Y. Scholten, dat het hier Iou-
ter gaat om een civielrechtelijk vraagstuk is, naar uit de argu-
menten pro — met name uit de samenhang met publiek-
rechtelijke regelingen — blijkt, niet juist. De argumenten onder 
(a) en (b) dat hier gevaar bestaat voor politiek machtsmis-
bruik is evenzeer onjuist. De praktijk leert toch. dat ot> het 
onderhavige terrein door ministers van geheel verschillende 
politieke kleur dezelfde beleidslijn pleegt te worden gevolgd. 
Wanneer er eenmaal een administratief beroep zal zijn inge-
voerd, zal er appèl tegen een weigering van een verklaring 
van geen bezwaar openstaan. Overigens zijn er reeds thans 
voldoende politieke middelen om een minister, die zich aan 
machtsmisbruik zou schuldig maken, ter verantwoording te 
roepen. Evenmin komt het argument (c) van de eenheid van 
wetgeving de ondergetekende overtuigend voor. Men kan de 
regeling omtrent de oprichting van verenigingen doen aansluiten 
bij die omtrent de stichtingen en coöperatieve verenigingen, men 
kan die regeling echter ook vestigen op soortgelijke basis als de 
regeling omtrent de naamloze vennootschap. Het door Schol-
ten gesignaleerde gevaar voor vlucht van de vereniging in de 
stichting wordt door het ontwerp tegengegaan op andere wijze, 
nl. door het stellen van materiële criteria. Evenmin juist is het 
argument (d) dat het dwingende recht van het ontwerp de 
taak van het Ministerie van Justitie overneemt. Integendeel, 
het zal juist in de toekomst tot die taak behoren, er op te 
letten, dat dit dwingende recht niet is overtreden. De praktijk 
bij het toezicht op de oprichting van naamloze vennootschap-
pen toont aan dat er, naast dwingende wetsbepalingen, plaats 
is voor een preventieve controle op het in acht nemen daarvan. 

Wat ten slotte betreft de praktische beslommeringen (e), 
het spreekt vanzelf dat ieder overheidstoezicht een zekere — 
zij het in dit geval niet grote — hoeveelheid tijd en geld kost. 
De ondergetekende meent echter dat dit bezwaar gering is in 
verhouding tot de voordelen van het preventief overheids-
toezicht. 

Andere leden, die zich wel willen houden aan de conclusie 
omtrent vraagpunt 30, wensen niettemin dat in artikel 2.2.1.3 
de notariële akte verplicht wordt gesteld, wil een vereniging 
rechtspersoonlijkheid kunnen verkrijgen. Daarmede zou dan, 
zo menen deze leden, de gewone vereniging op één lijn komen 
te staan met de coöperatieve vereniging en de onderlinge 

waarborgmaatschappij. Dit is de ondergetekende niet duidelijk. 
Zijns inziens zou dan de gewone vereniging bij de coöperatie 
en de onderlinge maatschappij zijn ten achter gesteld, want de 
gewone vereniging zou behalve met de kosten van een nota-
riclc akte ook nog met die, verbonden aan de verklaring van 
geen bezwaar worden belast. 

Wat ten slotte betreft de vraag, waarom het preventieve over-
heidstoezicht beperkt blijft tot de gewone vereniging en de 
naamloze vennootschap, en zich niet uitstrekt over de coöpe-
ratieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij, zij 
er op gewezen dat deze vraag, voor wat betreft de coöperatieve 
vereniging, bij de totstandkoming van de Wet op de Coöpe-
ratieve Vereenigingen 1925 onder ogen is gezien, doch toen 
zowel door de regering als door de grote meerderheid der 
Tweede Kamer ontkennend is beantwoord (zie Voorlopig 
Verslag § 3 en Memorie van Antwoord § 3). 

5. Het komt de ondergetekende, met verscheidene leden, 
voor, dat het wel enig nut zou hebben om voor te schrijven dat 
de verenigingen verplicht zouden zijn op hun briefpapier te 
vermelden bij welke Kamer van Koophandel zij zijn ingeschre-
ven, met name in de gevallen van verenigingen, welker statu-
taire vestiging een andere is dan die van haar kantoor of van 
de woonplaats van de secretaris (in de andere gevallen is het 
nl. terstond duidelijk bij welke Kamer van Koophandel men 
moet zoeken); voorts kan vermelding van het nummer der 
inschrijving het zoeken, niet zozeer voor het publiek als wel 
voor de loket-ambtenaren van de Kamers van Koophandel, 
vergemakkelijken. Aan de andere kant bedenke men dat voor 
de meeste correspondentie van de verenigingen, t.w. die met 
hun leden, het opleggen van deze last generlei zin heeft en dit 
bovendien, omdat die correspondentie zeer dikwijls plaats-
vindt op papier zonder briefhoofd, vrij hinderlijk zal zijn. 
Voorts bewegen de meeste verenigingen zich slechts sporadisch 
naar buiten in het rechtsverkeer; slechts zelden zullen dus 
derden de behoefte hebben een onderzoek bij het register in te 
stellen. Bovendien rijst de vraag wat de sanctie moet zijn op 
niet-nakoming van deze verplichting. Ontbinding is een veel te 
scherp middel; een strafbepaling komt de ondergetekende min-
der wenselijk voor, zeker tegenover de vele bestuurders van ver-
enigingen, die hun dikwijls toch reeds ondankbare taak pro deo 
verrichten; het zou de animo om als bestuurder op te treden 
ook niet verhogen. Een niet-gesanctioneerd voorschrift ten-
slotte, acht hij eveneens ongewenst. In dit licht bezien meent 
de ondergetekende dat een bepaling, als door verscheidene 
leden gewenst, in ieder geval slechts een zeer beperkte werking 
zou mogen hebben. Met name zou de bepaling alleen behoren 
te gelden voor verenigingen waarvan de plaats van statutaire 
vestiging niet dezelfde is als haar „adres", zij zou in ieder geval 
niet van toepassing dienen te zijn op geschriften die uitsluitend 
bestemd zijn voor de leden, en mogelijk alleen dienen te gelden 
voor verenigingen die een bedrijf uitoefenen; zij zou, gesanc-
tioneerd door een strafbepaling, alleen behoren te gelden voor 
verenigingen die een of meer bezoldigde bestuurders hebben. 

Voorshands acht de ondergetekende deze aangelegenheid 
niet van voldoende belang om èn het wetboek èn het ver-
enigingsleven met een bepaling van deze strekking te bezwaren. 

6. De ondergetekende is met enige leden van oordeel dat 
de afhandeling van het onderhavige wetsvoorstel niet mag wor-
den vertraagd door een discussie over het vraagstuk van de 
medezeggenschap van de werknemers in de onderneming. Hij 
wijdt aan dit vraagstuk in ander verband aandacht. Wat betreft 
de in het Voorlopig Verslag gestelde vraag, of het vraagstuk 
van de medezeggenschap zou kunnen worden opgelost door 
aanwending van de rechtsvorm van de coöperatieve of zelfs de 
gewone vereniging, al of niet geamendeerd, merkt de onder-
getekende op dat noch de vereniging, noch de coöperatieve 
vereniging in het algemeen daartoe geschikt zullen zijn, omdat 
zij in dergelijke gevallen wel niet zullen voldoen aan de voor 
haar in de wet gegeven omschrijving. 
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AFDELING 1 

Verenigingen in hel algemeen 
Artikel 2.2.1.1. Als een van de kenmerken van de ver-

eniging wordt in het onderhavige artikel de samenwerking ge-
noemd. Hiertegen is aangevoerd, dat de samenwerking soms 
wel erg „smal" is, en beperkt blijft tot het betalen van een 
geldelijke bijdrage. De ondergetekende kan beamen dat in de 
praktijk in tal van gevallen de bijdrage van een deel der leden 
tot de beoogde samenwerking zich beperkt tot de betaling van 
de contributie, waartoe zij bij of krachtens de statuten ver-
plicht zijn. Dit neemt niet weg dat de leden, zo al niet ver-
plicht, doch dan tenminste bevoegd zijn ook op andere wijze 
tot de behartiging van het doel der vereniging bij te dragen, 
in ieder geval door deel te nemen aan de samenstelling van 
een of meer organen der vereniging, die haar doelstelling daad-
werkelijk behartigen. 

De ondergetekende kan zich verenigen met het voorstel van 
enige leden, om het vereiste van toetreding van leden niet in de 
definitie van de vereniging op te nemen. Het moet mogelijk 
zijn dat ook zij, die bijvoorbeeld door een bepaald historisch 
feit zijn gequalificeerd (jaargenoten of veteranen van een be-
paalde expeditie, waartoe alle in aanmerking komenden reeds 
zijn toegetreden) een vereniging kunnen oprichten, waarbij 
toetreding van nieuwe leden niet mogelijk is. Uittreding door 
leden daarentegen mag niet onmogelijk worden gemaakt. 
Nochtans is het gewenst, ook dit vereiste niet in de definitie 
van de vereniging op te nemen. Een vereniging, die een derge-
lijke beperking kent, zou daardoor geheel buiten het vereni-
gingsbegrip komen te vallen. Gewenst is slechts dat een zo-
danige statutaire bepaling nietig is. Dit volgt uit artikel l i j 0 

artikel 26 van deze titel. 
Prof. Meijers heeft in de onderhavige definitie de vereni-

gina in enge zin ock willen afbakenen van de andere samen-
werkingsvorm: de vennootschap (zie toelichting-Meijers p. 132 
en zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 
1935, N.J. 1935 p. 1513). Kennelijk daartoe heeft hij de 
mogelijkheid van toe- en uittreding van leden opgenomen. 
Ook bij de vennootschap echter kan soms een dergelijke toe- en 
uittreding zich voordoen, zoals trouwens ook blijkt uit hetgeen 
op de hierboven genoemde plaats in de toelichting wordt opge-
merkt. Het komt de ondergetekende voor dat een juiste afba-
kening van de samenwerkingsvormen vennootschap en vereni-
ging in enge zin slechts kan worden verkregen, door in het 
onderhavige artikel in te lassen de woorden „op andere wijze 
dan in een vennootschap". In de definitie van de vennootschap 
in het zevende boek zullen dan t.z.t. de positieve kenmerken 
van deze vorm van samenwerking aangegeven moeten worden. 

De ondergetekende meent de omschrijving van de vereni-
ging ook nog in ander opzicht te moeten herzien. Niet iedere 
samenwerking anders dan in een vennootschap, ook al ge-
schiedt zij voor een bepaald doel en volgens door partijen ge-
stelde regels, brengt mede dat er een vereniging is in de zin 
van de onderhavige titel, men denke b.v. aan het geval dat 
enige personen besluiten gezamenlijk een reis te ondernemen. 
Om tot het bestaan van een vereniging in de zin van het ont-
werp te concluderen moet tevens voldaan zijn aan het vereiste 
dat de partijen de bedoeling hebben een rechtspersoon in het 
leven te roepen. Derhalve stelt de ondergetekende voor om, 
evenals geschied is in artikel 1 van de Wet op stichtingen, in 
de definitie van de vereniging tot uitdrukking te brengen dat 
het besluit van partijen niet alleen gericht moet zijn op het 
samenwerken voor een bepaald doel onder door partijen ge-
stelde regels, maar tevens op het in het leven roepen van een 
rechtspersoon. De enige gevallen waar in het ontwerp nog 
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid denkbaar zijn, kun-
nen zich voordoen bij de coöperatieve vereniging en onderlinge 
waarborgmaatschappij (men vergelijke hetgeen hieronder bij 
artikel 2.2.2.2 wordt opgemerkt). 

In het Voorlopig Verslag wordt terecht opgemerkt dat het 
ontwerp de oprichting van een vereniging niet als een obliga-
toire overeenkomst beschouwt; men vergelijke toelichting-

Meijers p. 17. In het midden kan blijven of het huidige recht 
dit anders ziet. Wat de opmerking over artikel 2.1.8 betreft, 
de ondergetekende moge er op wijzen, dat dit artikel alleen 
op besluiten van de rechtspersoon betrekking heeft. Daarnaast 
blijft de bepaling welke in de plaats zal komen voor het 
huidige artikel 1374 lid 3 B.W., en welke haar plaats in boek 6 
zal krijgen, toepasselijk, voor zover althans de bepaalde rechts-
betrekkingen tussen de leden en de rechtspersoon als verbin-
tenissen zijn aan te merken. Vele verplichtingen echter die 
tussen de leden en organen van de vereniging over en weer 
en onderling bestaan, kunnen niet als verbintenissen worden 
aangemerkt. Toch is het gewenst dat ook deze verhoudingen 
door de goede trouw zullen worden beheerst. De onderge-
tekendc stelt voor dit beginsel, dat niet alleen voor verenigin-
gen maar voor alle rechtspersonen zal behoren te gelden, in een 
afzonderlijk artikel in titel 1 van boek 2 neer te leggen 
(artikel 2.\.lb). De in dat artikel voorkomende omschrijving 
„door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd" is in 
overeenstemming met de objectieve betekenis die de Hoge 
Raad toekent aan het begrip „goede trouw" in artikel 1374 
lid 3 B.W. (H.R. 9 februari 1923, N.J. 1923 p. 676 en H.R. 
21 juni 1957, R.v.d.W 1957 p. 183 v.). 

Artikel 2.2.1.2. De ondergetekende moge verwijzen naar 
het antwoord gegeven bij artikel 2.1.10 (oud). 

Artikel 2.2.1.3. In het eerste lid van het onderhavige arti-
kel werd bepaald, op welke wijze een vereniging „volledige 
rechtspersoonlijkheid" kon verkrijgen. Zoals hierboven onder 
Algemeen sub 4 werd opgemerkt, wordt voorgesteld het verschil 
tussen „volledige" en „onvolledige" rechtspersoonlijkheid uit 
het ontwerp te schrappen en slechts tussen erkende en nier-
erkende verenigingen te onderscheiden. In overeenstemming 
daarmede is het eerste lid gewijzigd. 

Het derde lid bepaalde op welke wijze een vereniging, die 
niet erkend is, een verklaring van geen bezwaar kan verkrijgen, 
en op welke wijze een erkende vereniging een dergelijke ver-
klaring op een statutenwijziging deelachtig kan worden. In 
beide gevallen moet een akte worden opgemaakt, die naast de 
statuten of de in de statuten aangebrachte wijzigingen, het 
besluit van de leden tot het vragen van erkenning of tot 
statutenwijziging moet bevatten. Zowel in het eerste als in het 
tweede geval is er dus één akte, behelzende zowel het ge-
noemde besluit als de statuten (wijziging). Het komt de onder-
getekende voor dat, wanneer het gaat om de erkenning van 
een vereniging, de praktijk meer gediend is met een regeling 
waarbij naast een akte, die alleen het besluit tot het vragen 
van erkenning behoeft te bevatten, drie door het bestuur van 
de verenigina ondertekende exemnlaren van de statuten (één 
voor het Ministerie van Justitie zelf, één ter doorzending aan 
de Nederlandse Staatscourant en één ter nederleggina bij het 
Handelsregister) moeten worden overgelegd. Een dergelijke 
gang van zaken is ook thans reeds gebruikelijk en voorkomt 
dat in de akte, die het genoemde besluit bevat, ook nog eens 
de statuten in extenso moeten worden opgenomen. Bij statu-
tenwijzieing kan worden volstaan met een akte, inhoudende 
een verklaring van het bestuur dat een besluit tot statuten-
wijziging is genomen en hoe die wijziging luidt. 

De voorgestelde wijziainsen hehben tot eevola dat het onder-
havige artikel minder overzichtelijk dreist te worden. Derhalve 
stelt de ondergetekende voor om, evenals bij de naamloze 
vennootschao, de wiize waarop de verklarine van geen bezwaar 
op een statutenwijzieing kan worden verkregen niet hier te 
regelen, maar in het artikel dat over de statutenwijziging 
handelt (artikel 2.2.1.19). 

In lid 4 (wordt lid 3) worden de gronden aangegeven waar-
op een verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd. 
Daarbij werd niet strijd van de akte met de openbare orde en 
de goede zeden genoemd. Weliswaar is een vereniging verbo-
den, wanneer haar doel of werkzaamheid in strijd is met de 
openbare orde of goede zeden, maar het kan voorkomen dat 
de statuten een bepaling bevatten die in strijd is met de open-
bare orde of goede zeden, zonder dat daardoor de gehele ver-
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eniging een verboden karakter behoeft te verkrijgen. Ook in 
dat geval dient de verklaring van geen bezwaar geweigerd te 
kunnen worden. Vandaar dat de ondergetekende de in het 
onderhavige lid genoemde gronden heeft aangevuld. 

De redactie van het vijfde (wordt vierde) lid is in overcen-
stemming gebracht met die van artikel 2.3.1.6 lid 4 (wordt 
lid 3). 

Wat de in het Voorlopig Verslag gemaakte opmerkingen 
over het preventieve overheidstoezicht en de notariële akte bij 
de vereniging betreft, moge de ondergetekende verwijzen naar 
zijn antwoord bij titel 2 algemeen sub 4 en bij artikel 2.2.1.7. 

Enige leden vragen zich af of het besluit, waarvan in het 
eerste lid van het onderhavige artikel (in het Gewijzigd Ont-
werp lid 2) sprake is, gelijk is aan het besluit genoemd in 
artikel 2.2.1.1. Het antwoord daarop moet ontkennend luiden. 
Een vereniging kan reeds geruime tijd bestaan, voordat wordt 
besloten de verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Maar 
ook wanneer dit besluit eerder wordt genomen, komt het altijd 
na het besluit waarbij een vereniging in het leven wordt ge-
roepen. Voordat erkenning kan worden gevraagd, moet een 
vereniging ook werkelijk bestaan. Hieruit volgt dat in het 
eerste lid niet van leden-oprichters maar van leden of, zoals 
verscheidene leden terecht opmerken, nog juister van „alge-
mene vergadering" dient te worden gesproken. Immers, ook in 
het geval dat reeds de oprichters gezamenlijk besluiten tot het 
aanvragen van de verklaring van geen bezwaar heeft dit be-
sluit, krachtens het bepaalde in het tweede lid van artikel 
2.2.1.16, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ver-
gadering. 

De akte, inhoudende het besluit tot het vragen van erken-
ning, zal in de meeste gevallen niet door alle leden ondertekend 
behoeven te worden. Wordt het besluit genomen in een alge-
mene vergadering dan zal immers met een ondertekening door 
de voorzitter, wiens verklaring krachtens artikel 2.1.8 het be-
sluit doet vaststaan, kunnen worden volstaan. Anders is het 
slechts wanneer het geval, genoemd in artikel 2.2.1.16 lid 2 
zich voordoet. Dan zullen alle leden moeten tekenen, tenzij zij 
zich daarbij door anderen, bij voorbeeld het bestuur, doen ver-
tegenwoordigen. 

Naar aanleiding van de door enkele leden genoemde sug-
gestie van de Nationale Coöperatieve Raad om artikel 2.2.1.19 
lid 5 te schrappen, omdat de daar genoemde regeling reeds in 
het onderhavige artikel voorkomt, moge de ondergetekende 
verwijzen naar hetgeen hierboven is opgemerkt omtrent de 
wenselijkheid om de gehele regeling van de verklaring van 
geen bezwaar op een statutenwijziging naar artikel 2.2.1.19 
over te brengen. 

Artikel 2.2.1.4. De ondergetekende acht de bepaling onder 
e in principe juist. Wie toetreedt tot een vereniging, uit het 
verband waarvan hij zich misschien slechts met moeite en 
schade kan losmaken, moet min of meer weten, welke ver-
plichtingen dit voor hem kan medebrengen, of althans op welke 
wijze zodanige verplichtingen in het leven geroepen kunnen 
worden. Wel zou, als de bepaling ontbrak, in sommige gevallen 
de regeling van artikel 2.1.8a hulp kunnen brengen, maar deze 
processuele weg is voor liet normale geval te kostbaar en te 
scherp, en in vele gevallen ontoereikend. Bovendien dient be-
dacht te worden dat het opleggen van een verplichting buiten 
het doel van de vereniging nietig is, zodat in dat geval een 
vordering, als bedoeld in het genoemde artikel, niet behoeft te 
worden ingesteld. Met verscheidene leden kan worden inge-
stemd, dat de tweede zin onder e, bepalende dat de aard van de 
verplichtingen in ieder geval in de statuten zelf moet zijn ver-. 
meld, gevoeglijk kan worden geschrapt. Weliswaar brengt dit' 
een verruiming mede van de mogelijkheid tot het opleggen van 
verplichtingen, maar, daar leden steeds hun lidmaatschap 
kunnen opzeggen en zich daardoor ook in de meeste gevallen 
aan een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden worden 
verzwaard, kunnen onttrekken (hierover nader bij 2.2.1.12), 
meent de ondergetekende dat daartegen geen bezwaren be-
staan. 

Met de opmerking van weer andere leden, dat de redactie 

van punt e niet ruim genoeg is, omdat daaronder niet zouden 
vallen verplichtingen uit zogenaamde ledencontracten, d.w.z. 
contracten door de vereniging voor de leden met derden ge-
sloten, kan niet worden ingestemd. Voorzover uit die con-
tracten verplichtingen jegens de vereniging voortvloeien, vallen 
deze wel degelijk onder het onderhavige artikel. 

Door dezelfde leden is de suggestie gedaan om in het slot 
van artikel 2.2.1.4 onder e, eerste zinsnede, in te voegen „en 
gewijzigd". Ook de ondergetekende meent dat de bedoelde zin-
snede voor verduidelijking vatbaar is, maar acht het juister te 
spreken van „opleggen", een begrip, dat zowel ,,in het leven 
roepen" als „wijzigen" omvat. 

In verband met artikel 1.3.1 lid 2 dient onder a niet van 
vestiging, maar van zetel te worden gesproken. 

Artikel 2.2.1.5. Aan de opmerking omtrent de termen „ge-
deponeerd" en „deponering" wordt bij de Nota van Wijzigin-
gen gevolg gegeven. 

Uit de ervaring te zijnen Departemente is de ondergetekende 
gebleken dat er stellig behoefte bestaat bij het publiek om er-
gens te kunnen vernemen wat de inhoud is van statuten van be-
paalde verenigingen. Op het ogenblik is dat alleen mogelijk 
hetzij door een tijdrovend onderzoek van de bijvoegsels bij de 
Nederlandse Staatscourant, die men slechts op enkele open-
bare bibliotheken zal kunnen aantreffen, hetzij door een exem-
plaar van de statuten bij de Staatsuitgeverij te bestellen. Het 
nederleggen van de statuten bij de Kamer van Koophandel 
maakt de inzage door het publiek gemakkelijker. De onder-
getekende zou echter niet zover willen gaan om het voorschrift 
tot nederlegging der statuten uit te breiden met de verplichting 
voor alle verenigingen om ook gegevens omtrent de bestuur-
ders te publiceren. Dit is, naar hem voorkomt, slechts geboden 
ten aanzien van verenigingen die een bedrijf uitoefenen, maar 
voor die verenigingen geldt deze verplichting reeds volgens 
artikel 10 van de Handelsregisterwet, zoals deze is gewijzigd 
bij de wet van 30 juni 1954, Stb. 330 (Tekst publikatie Stb. 
1954, 557). 

Ook de ondergetekende vermoedt, dat het de bedoeling van 
de ontwerper is geweest dat de verplichting tot inschrijving van 
de vereniging en nederlegging van de statuten zou komen te 
rusten op het bestuur. De opmerking van sommige leden, die er 
op wijzen dat uit de bewoordingen der bepaling te lezen valt 
dat deze verplichting rust op de Minister, heeft de onderge-
tekende op de gedachte gebracht dat het inderdaad de beste 
methode is, deze inschrijving en nederlegging te doen geschieden 
door de zorg van de Minister. Een desbetreffende wijziging 
wordt bij de Nota van Wijzigineen aangebracht. De vragen 
omtrent de kosten der nederlegging en omtrent de sancties op 
niet-inschrijving behoeven in verband hiermede geen beant-
woording meer. 

De ondergetekende heeft tenslotte in de slotzin van lid 1 
een kleine redactionele wijziging aangebracht. 

Artikel 2.2.1.6. Met enige leden meent de ondergetekende 
dat aan de bepaling van het eerste lid een aantal gebreken 
kleven; deze zouden slechts door een zeer uitvoerige regeling 
zijn te verhelpen. Volgens het ontwerp zullen ook zonder af-
zonderlijke verklaring van geen bezwaar de sub-verenigingen 
van een landelijke vereniging rechtspersoonlijkheid bezitten, zij 
het met de beperkingen van artikel 2.2.1.7. Daarmede zullen 
de bezwaren van de bestaande toestand reeds gedeeltelijk zijn 
ondervangen. Voorts is bij ondergetekendes ambtgenoot van 
Financiën een algemene herziening van de zegelbelasting in 
voorbereiding. Daarbij zal ook het zegelrecht op verzoekschrif-
ten tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar op 
statuten en wijziging van statuten van verenigingen opnieuw ten 
principale worden bezien. Bij die gelegenheid zal tevens aan-
dacht worden geschonken aan de bezwaren, welke het hier-
bedoeldc zegelrecht medebrengt voor de plaatselijke afdelingen 
van landelijke en regionale verenigingen. 

De ondergetekende meent dat, gezien het vorenstaande, het 
eerste lid kan worden geschrapt. Het tweede lid heeft dan geen 
betekenis meer. Immers, indien de verenigingen zijn erkend, 
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geschiedt de inschrijving door de zorg van de Minister. Zijn 
zij niet erkend, dan behoeft inschrijving niet plaats te vinden. 

Artikel 2.2.1.7. Het komt de ondergetekende voor dat het 
ontwerp reeds het systeem inhield, dat enige leden bepleiten. 
Uit het onderhavige artikel, met name uit het derde lid, volgde 
reeds dat ook de vereniging zonder verklaring van geen be-
zwaar rechtspersoonlijkheid zou komen te bezitten, zij het dan 
met de beperkingen, in dit artikel opgesomd. Uit de nieuwe 
opzet volgt dit alles nog duidelijker dan aanvankelijk. 

Ook de ondergetekende meent dat de onderhavige bepaling 
een uitvloeisel is van de conclusie op vraagpunt 32. Dat neemt 
echter zijns inziens niet weg dat het nuttig is, de uitwerking 
van deze conclusie, gelijk die in de tekst van het artikel is 
neergelegd, in ogenschouw te nemen, en deze tekst, waar nodig, 
te verbeteren. 

Alvorens in te gaan op de opmerkingen die over de tekst 
zijn gemaakt, meent de ondergetekende goed te doen, er op te 
wijzen dat de onderhavige bepaling een belangrijke principiële 
verbetering inhoudt vergeleken bij het huidige recht. Het hui-
dige recht ontkent dat niet-goedgekeurde verenigingen rechts-
persoonlijkheid bezitten. Niettemin bestaan zij, en wel in grote 
getale. De kwesties, waartoe deze figuur aanleiding kan geven, 
zijn legio. Dat in de praktijk van die kwesties weini» is ge-
bleken, zal wel daardoor komen dat het financiële belang er-
van doorgaans gerins is en de betrokkenen meestal voldoende 
gezond verstand hebben om te komen tot redelijke oplossingen, 
ook al zijn die met de huidige wet niet in overeenstemming. 
Het is, naar de mening van de ondergetekende, zeer nuttig 
dat in dezen de wet aan de praktijk wordt aangepast. 

Een van de bezwaren, welke in de literatuur tegen deze be-
paling, in verband met artikel 2.1.3 lid 2 en artikel 2.2.1.3, 
leden 1 en 2, zijn ingebracht, betreft de terminologie. Men 
meende dat een lichaam óf rechtspersoonlijkheid bezit, of deze 
niet bezit. Een tussencategorie, de niet-volledi'je rechtspersoon-
lijkheid, achtte men niet wel begrijpelijk. Ofschoon natuurlijk 
bij de wet constructies in het leven kunnen worden geroepen, 
welke tevoren door de wetenschap niet als bestaande waren 
aangemerkt, acht de ondergetekende het in dil geval, nu men 
het zeer wel kan stellen zonder dit nieuwe begrip, juister het 
in het ontwerp niet te gebruiken. Overal waar in het oorspron-
kelijke ontwerp de term „volledige rechtspersoonlijkheid" voor-
kwam, is deze dus vervangen door een in het zinsverband in 
aanmerking komende andere term. Op zichzelf verandert er 
daardoor materieel niets. 

Wat nu betreft de specifieke kritiek, in het Voorlopig Ver-
slag tot uitin» gekomen, deze richt zich allereerst tegen het 
bepaalde in lid 1 onder c: de vereniging kan in het algemeen 
niet in rechte nakoming vorderen van verbintenissen. 

Sommige tegen deze bepaling aangevoerde bezwaren komen 
de ondergetekende niet ernstig voor, andere bezwaren zouden 
door een nadere regeling wel kunnen worden ondervangen. 
De ondergetekende n w e dit alles echter onbesproken laten, 
omdat er een aantal bezwaren zijn, welke hij ernstig en on-
overkomelijk acht. Dit is in de eerste plaats de opmerking op 
p. 22 onderaan van het Voorlopia Verslag, dat er geen moge-
lijkheid is om in rechte op te treden, wanneer het bestuurslid, 
dat had kunnen optreden, overleden of gedefungeerd is. Ook 
valt in dit verband te denken aan het geval waarin het bestuurs-
lid dat zou kunnen optreden, niet bereid is dit te doen, ofschoon 
de meerderheid van het bestuur of de alsemene vergadering 
zulks wenst. Tenslotte acht hij ernstig het bezwaar dat er geen 
actie tot schadever"oeding zou bestaan in geval van onrecht-
matige daden, waardoor schade aan het vermogen van de 
vereniging is toegebracht. De ondergetekende is op deze gron-
den tot de conclusie gekomen dat de bepaling van lid 1 onder 
c moet worden geschrapt. Hiermede vervallen tevens de be-
zwaren van hen, die moeilijk konden aanvaarden dat aan een 
rcchtsfi«uur door het ontwerp in de oude tekst een zekere 
mate van rechtspersoonlijkheid werd toegekend, doch tegelijker-
tijd werd ontzegd de bevoeedheid, welke aan ieder rechts-
subiect toekomt, nl. om zijn rechten celdend te maken. 

Er resteren dus, wat de beperkingen voor de niet-erkende 

verenigingen betreft, het niet kunnen verkrijgen van register-
goederen (lid 1 sub a), het niet kunnen worden bevoordeeld 
door testamentaire beschikkingen (lid 1 sub b) en de hoofde-
lijke mede-aansprakclijkheid van de bestuurders (lid 2). Tegen 
laatstgenoemd onderscheid zijn geen bezwaren ingebracht. Wat 
betreft de beperkingen van lid 1, sub a en b, wordt het volgende 
opgemerkt. Men moet in het oog houden dat de verenigingen, 
waar het hier om gaat, in het algemeen generlei behoefte heb-
ben om registergoederen te verkrijgen of bij testament bevoor-
deeld te worden. Waar deze verenigingen wèl behoefte aan heb-
ben, daaraan komt de wet tegemoet: zij kunnen geld en roe-
rende zaken in eigendom hebben, zij kunnen van haar leden 
contributie vorderen, zij kunnen rechtsgeldige overeenkomsten 
aangaan, zij kunnen schenkingen ontvangen. Zij kunnen (gezien 
de schrapping van het bepaalde in lid 1 onder c) ook alle 
rechtsvorderingen instellen. Dit is voor de eenvoudige sport- of 
ontspanningsvereniging voldoende. Willen zij meer, dan dienen 
zij de verklaring van geen bezwaar te vragen. In de literatuur 
is de bepaling vooral daarom bekritiseerd, dat zij de hier 
bedoelde vereniging bepaalde rechten niet geeft. De kritiek 
verliest echter uit het oog dat onder het tegenwoordige recht 
de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid niet alleen die be-
paalde rechten mist, doch dat zij geen enkel recht heeft. 

De scheidingslijn, onder b getrokken, waarbij testamentaire 
bevoordeling niet, doch schenking wel mogelijk is, lijkt wille-
keurig, maar is dit niet. Schenkingen van kleine geldsommen, 
van een voorzittershamer, van een vaandel, komen bij dit soort 
verenigingen veelvuldig voor, en dienen te worden toegelaten. 
Voor het optreden als erfgenaam of legataris echter is het 
gewenst dat de statuten van de vereniging voldoen aan het 
bepaalde in artikel 2.2.1.4 en door de Minister zijn getoetst aan 
de bepalingen van de wet. Het komt de ondergetekende voor 
dat er ook weinig behoefte bestaat om dit soort verenigingen 
bij testament te bevoordelen. De vereniging, die wenst in aan-
merking te komen voor bevoordeling bij testamentaire beschik-
king zal, gelijk onder het huidige recht, de verklaring van geen 
bezwaar moeten aanvragen. 

Door de schrapping van het onder c bepaalde heeft het 
weinig zin meer de bovengenoemde gevallen in het onderhavige 
artikel als a en b te blijven onderscheiden. De ondergetekende 
heeft deze letters derhalve geschrapt en een kleine redactionele 
wijziging aangebracht. 

De suggestie van prof. Van der Grinten, om de vereniging 
zonder verklaring van geen bezwaar geheel gelijk te stellen met 
de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid behoudens 
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders, komt de 
ondergetekende weinig aanlokkelijk voor. Prof. Van der 
Grinten, in zijn systeem terecht, wenst dan voorgeschreven te 
zien dat iedere vereniging bij notariële akte moet worden opge-
richt. Dit betekent dus voor alle verenigingen het maken van 
kosten, — welke vermoedelijk niet veel lager zullen zijn dan 
die, verbonden aan het verkrijgen van de verklaring van geen 
bezwaar. Een ander bezwaar van het systeem-Van der Grinten 
is, dat men dan krijgt een drieledige onderscheiding t.w. 
1. verenigingen met de verklaring van geen bezwaar, 2. vereni-
gingen zonder die verklaring, doch bij notariële akte opgericht, 
en 3. verenigingen die niet bij notariële akte zijn opgericht. 
Deze laatste soort — welke ongetwijfeld in de praktijk in 
groten getale zou blijven voorkomen — zou dan, gelijk onder 
het huidige recht, alle kenmerken der rechtspersoonlijkheid 
missen. 

Enkele leden hebben bezwaar tegen de in het tweede lid 
gebezigde uitdrukking „een verbintenis aangaan". Ofschoon 
de ondergetekende de uitdrukking niet onjuist acht, erkent hij 
dat zij ongebruikelijk is. Zij wordt in de nieuwe redactie, welke 
van deze bepaling bij Nota van Wijzigingen wordt voorgesteld, 
vermeden. De ondergetekende meent dat na de schrapping van 
het bepaalde in lid 1, onder c, de zinsnede omtrent de mogelijk-
heid voor de bestuurder om persoonlijk nakoming te vorderen, 
niet meer in het systeem past. Hij heeft dus deze zinsnede 
geschrapt. 

Wat de opmerking van sommige en enkele leden over het 
derde lid van het onderhavige artikel betreft, de ondergetekende 
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meent dat dit lid geheel kan worden geschrapt. De bepalingen 
van de eerste afdeling van de tweede titel gelden voor alle 
verenigingen, tenzij zij alleen op erkende verenigingen bctrek-
king kunnen hebben. Dit blijkt dan echter uit de desbetreffende 
bepaling en behoeft niet nog eens uitdrukkelijk te worden 
gezegd. 

De ondergetekende gaat akkoord met de opmerking van 
enkele leden, dat de voorschriften voor de niet erkende vcreni-
ging, ofschoon diverse daarvan dwingend recht bevatten, 
geenszins ten gevolge zullen hebben dat er een groot aantal 
nietige verenigingen te verwachten zou zijn. Bedoelde dwin-
gendrechtclijke bepalingen zullen wel van invloed zijn op het-
geen in en door de vereniging geschiedt. 

Nietig is een vereniging slechts wanneer zij van haar oprich-
ting af een verboden karakter draagt (artikel 2.1.10a), of 
wanneer zij niet voldoet aan de bestaansvereisten, genoemd in 
artikel 2.2.1.1. Zelfs is in het laatste geval nog mogelijk, dat 
zij niet nietig is, zij het dan dat een ontbinding kan worden 
uitgesproken. Krachtens het nieuwe artikel 2.1.10e zal immers 
een vereniging, die niet voldoet aan de omschrijving van 
artikel 2.2.1.1, niet nietig zijn, indien zij de materiële ken-
merken van een andere rechtspersoon bezit. 

Artikel 2.2.1.8. Verscheidene leden maken bij dit artikel 
de algemene opmerking, dat de regeling, vervat in de artikelen 
8 en volgende van deze afdeling te ver gaat, temeer omdat deze 
bepalingen in het algemeen van dwingend recht zijn. Deze 
leden menen dat de inhoud van de hier bedoelde artikelen is 
ontleend aan de departementale praktijk bij de gocdkeurings-
procedure, en dat deze regeling geschrapt of althans aanzien-
lijk beperkt zou kunnen worden, wanneer men voor de op-
richting van een vereniging een notariële akte zou eisen. De 
ondergetekende kan het met deze opvatting niet eens zijn. 
De vraag, of mogelijk bepaalde artikelen te ver gaan of te 
veel dwingend recht bevatten, zal hieronder bij die artikelen 
nader worden besproken. De inhoud van deze bepalingen is 
door prof. "Meijers, gelijk hij stelt op p. 132 van zijn toelichting 
onder „Verenigingen in het algemeen", voor een belangrijk 
deel ontleend aan de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen 
van 1925. Zo is de onderhavige bepaling ontleend aan artikel 
11, lid 4, Ie zinsnede van deze wet. Het is geenszins de strek-
king van het ontwerp door deze bepalingen het verenigings-
recht te verstarren, maar wel om in de wet enkele hoofdprin-
cipes neer te leggen. Voor zover deze bepalingen, zoals de 
onderhavige, van regelend recht zijn, zijn ze opgenomen om-
dat men ze thans in de statuten van de meeste verenigingen 
aantreft. Haar opneming in de wet biedt het voordcel dat in 
de statuten veel minder behoeft te worden bepaald. Reeds bij 
de totstandkoming van de Wet op de Coöperatieve Vereenigin-
gen van 1925 is er op gewezen dat de bepalingen van dwingend 
recht, die in die wet voorkomen, eigenlijk voor alle verenigingen 
zouden moeten gelden, dus ook voor die welke niet, zoals de 
coöperatieve vereniging, bij notariële akte moeten worden op-
gericht. 

De ondergetekende acht aanvulling van artikel 2.2.1.8 ge-
wenst. Hij meent namelijk, dat als regel van regelend recht be-
paald moet worden dat de algemene vergadering de bevoegd-
heid heeft om een besluit van het bestuur tot weigering van 
de toelating van iemand als lid van de vereniging, te niet te 
doen. Uiteindelijk moet het aan de leden staan om te beslissen 
dat zij een kandidaat-lid als mede-lid wensen te accepteren. 
Deze bevoegdheid is niet geconstrueerd als een recht van be-
roep, zoals dat thans in artikel 11 lid 4 van de Wet op de 
Coöperatieve Vereenigingen is neergelegd, maar de algemene 
vergadering kan van deze bevoegdheid gebruik maken, onver-
schillig of het geweigerde kandidaat-lid zich op haar heeft 
beroepen. 

Artikel 2.2.1.9. Nadere overweging heeft de ondergetekende 
doen besluiten artikel 2.2.1.9, als overbodig, geheel te 
schrappen. 

Dat een lid van een vereniging als zodanig niet persoonlijk 
aansprakelijk is voor de schulden van de vereniging, geldt ook 

zonder uitdrukkelijke bepaling. Aansprakelijkheid bestaat 
slechts, indien de leden zich naast de vereniging b.v. als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden. Dan zijn uiteraard 
de daarvoor gegeven regels toepasselijk. Men vergelijke ook 
Asser • Scholten - Bregstein p. 133. 

De tweede zin is overbodig omdat ook hier zonder uitdruk-
kelijke bepaling geldt dat een lid, tenzij de statuten anders be-
palen, nimmer tot bijdrage in de schulden gehouden zal zijn. 

Artikel 2.2.1.10. De gedachte van het ontwerp is, dat men 
onder vigeur van het nieuwe wetboek voor samenwerkings-
vormen, waarbij overdraagbaarheid van het lidmaatschap ge-
wenst is, een andere vorm dan die van de vereniging moet 
kiezen. 

Van het vrijelijk overdraagbare lidmaatschap dient men 
overigens wel te onderscheiden het kwalitatieve lidmaatschap, te 
weten het lidmaatschap dat verbonden is aan een bepaalde 
kwaliteit en bij overgang van die kwaliteit op een ander auto-
matisch mede overgaat. Het ontwerp kent zodanige kwalitatieve 
lidmaatschappen bij de onderlinge waarborgmaatschappij (ar-
tikel 2.2.2-9 sub b (nieuw) j° sub c (nieuw) en bij de vereni-
ging van anpartementseigenaren (artikel 5.10.2.1). In het 
Voorlopig Verslag worden nog enkele andere gevallen genoemd 
waarin een kwalitatief lidmaatschap gewenst zou zijn: het kartel 
en de bouwvereniging. 

Dat er bij een kartel behoefte zou bestaan aan wettelijke er-
kenning van de mogelijkheid van een zuiver kwalitatief lid-
maatschap, kan de ondergetekende niet inzien. Het zou im-
mers enerzijds voor de kartelgenoten vaak niet aanvaardbaar 
zijn, iedere rechtsopvolger in een onderneming zonder meer 
als lid te moeten erkennen, anderzijds voor die opvolger 
bezwaarlijk zijn, automatisch lid van een kartel te worden. De 
oplossing moet dus gevonden worden bij de vereniging zelf. 
In haar statuten kan worden bepaald, dat bij overgang van een 
bedrijf in handen van een ander degeen die het vroegere lid 
opvolgt, zonder ballotage en zonder eventueel entreegeld als 
lid kan toetreden. 

Omtrent de (woning)bouwvereniging moge het volgende 
worden opgemerkt. Sommige statuten van woningbouwver-
enigingen schrijven voor dat men lid moet zijn om in aanmer-
king te komen voor toewijzing van een woning; in andere sta-
tuten wordt aan leden voorkeur gegeven bij zodanige toe-
wijzing. In al die gevallen zal een weduwe van een lid zonder 
bezwaar zelf lid kunnon worden. Dat wil echter niet zeggen 
dat zij automatisch zou moeten opvolgen in de rechten, voort-
vloeiend uit een plaats op een wachtlijst: de weduwe zal im-
mers vaak niet meer hetzelfde type woning ambiëren als voor-
heen het echtpaar. Ook voor de gevallen waarin een echtpaar 
reeds een woning in huur heeft, zijn er geen moeilijkheden bij 
overlijden van de man. De weduwe zal. indien zij dat wenst, 
lid kunnen worden. Derhalve zal men dus ook bij de bouw-
vereniging in de statuten en reglementen zelf de oplossing kun-
nen geven, welke past bij de diverse situaties die zich kunnen 
voordoen. 

Een overgangsbepaling kan voorzieningen bevatten voor ver-
enigingen die thans een overdraagbaar lidmaatschap kennen. 

Artikel 2.2.1.11. Terecht werd door enkele leden, in navol-
ging van het adres van de Nationale Coöperatieve Raad, opge-
merkt, dat er onzekerheid kan bestaan over het tijdstip, waarop 
een rechtspersoon ophoudt te bestaan (lid 1 onder a). Dicn-
tengevolge zal ook het tijdstip, waarop van een rechtspersoon 
het lidmaatschap van een vereniging eindigt, onzeker kunnen 
zijn. De ondergetekende ziet daarin echter geen ernstig bc-
zwaar. In de eerste plaats kan krachtens het bepaalde sub c 
de vereniging waarvan de ontbonden rechtspersoon lid is, in 
haar statuten bepalen dat opzegging door haar kan plaats 
vinden, indien een lid-rechtspersoon ontbonden wordt. Aan de 
andere kant kan krachtens het bepaalde sub h het lid-rechts-
persoon in principe te allen tijde opzeggen. Hij ziet dus geen 
aanleiding tot wijziging van de bepaling. Met name zou hij hel 
niet juist achten, wanneer een rechtspersoon in haar eigen sta-
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tuten zou kunnen bepalen dat bij het intreden van bepaalde, 
haar betreffende omstandigheden, al haar lidmaatschappen van 
andere verenigingen automatisch zouden eindigen. 

Dezelfde leden meenden, dat in lid 1 onder c, beter niet van 
opzegging, doch van vervallenverklaring gesproken kan worden, 
omdat met opzegging gewoonlijk de gedachte verweven is aan 
een termijn, terwijl hier een termijn, naar de mening van deze 
leden, niet bedoeld zou zijn. Het ontwerp onderscheidt echter 
de opzegging en de ontzetting. In het eerste geval gelden de 
termijnen, genoemd in artikel 12; alleen bij de maatregel die 
zoveel ernstiger is dan opzegging, nl. de ontzetting behoeven 
geen termijnen in acht te worden genomen. Het is dus de be-
doeling van het ontwerp dat ook bij de opzegging krachtens 
het bepaalde in artikel 11 sub c de termijnen van artikel 12 
zullen gelden. Reeds om deze reden meent de ondergetekende 
de term „opzegging" te moeten handhaven. Daar komt nog bij 
dat de term „vervallenverklaring", evenals „ontzetting", niet 
een neutrale gevoelswaarde heeft (zie b.v. artikel 5.7.1.9), ter-
wijl in het onderhavige geval er van minder goed gedrag geen 
sprake behoeft te zijn. 

De opmerking, dat het niet wenselijk zou zijn het verlies van 
de vereisten, die de statuten voor het lidmaatschap stellen, 
automatisch te doen intreden, omdat daarvan slechts onzeker-
heid over het tijdstip van eindigen van het lidmaatschap het 
gevolg zou zijn, kan de ondergetekende onderschrijven. Anders 
is dit met het voorstel van enige andere leden om te bepalen 
dat in de statuten van het onder c bepaalde kan worden afge-
weken. Dat daaraan in de praktijk behoefte kan bestaan, 
waagt hij te betwijfelen. De oplossing van het ontwerp is reeds 
in artikel 14 van de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen 
neergelegd; van bezwaren is nimmer gebleken. 

Intussen acht de ondergetekende het gewenst onder c nog 
een geval op te nemen waarin, zonder dat de statuten daarvan 
melding maken, tot opzegging kan worden overgegaan. Is 
namelijk redelijkerwijze van een vereniging niet meer te vergen 
dat zij iemand als lid moet blijven beschouwen, dan dient zij 
het lidmaatschap te kunnen beëindigen, ook in die gevallen, 
waarin geen redenen voor ontzetting aanwezig zijn (men verge-
lijke Asser-Scholten-Bregstein p. 176 en 177; Hof 's-Graven-
hage 10 januari 1951, N.J. 1952 no. 100). Een soortgelijke 
regeling is thans in de artikelen 1639p lid 1 en \639q lid 1 
B.W. neergelegd. Bovendien is het wenselijk dat in dergelijke 
gevallen geen opzeggingstermijn in acht genomen behoeft te 
worden. Dit laatste geldt ook voor het omgekeerde geval, nl. 
dat een lid zijn lidmaatschap van een vereniging, waarvan hij 
het beleid geenszins meer kan goedkeuren, zonder wettelijke 
of statutaire opzeggingstermijn wil beëindigen. Omdat in arti-
kel 2.2.1.12 zowel voor vereniging als lid de opzeggingstermijn 
is geregeld, moet aldaar de genoemde uitzondering op deze 
termijn worden opgenomen. 

Hiermede is tevens een oplossing gegeven voor het door 
sommige leden genoemde geval dat een lid van een vereniging 
wegens een ernstig misdrijf is veroordeeld, maar ontzetting 
niet mogelijk is, omdat de vereniging op zichzelf daardoor niet 
is benadeeld. 

In lid 2 van het onderhavige artikel kan „opzegging" ver-
vallen. Alleen bij een zo belangrijk besluit als de ontzetting 
(royement) is een beroep op de algemene vergadering of 
andere door de vereniging aangewezen personen, op zijn plaats. 
Door schrapping van het woord „opzegging" wordt onzeker, 
wie namens de vereniging kan opzeggen. Derhalve meent de 
ondergetekende het bepaalde onder c van het onderhavige 
artikel te moeten wijzigen, zoals bij Nota van Wijzigingen 
wordt voorgesteld. 

Het is ook naar de mening van de ondergetekende juister, 
de slotzin van het tweede lid zo te redigeren, dat er niet eerst 
een verlies van het lidmaatschap intreedt dat later, door het 
instellen van een beroep, wordt gereduceerd tot een schorsing. 

Wat de klacht omtrent te grote detaillering betreft, zij opge-
merkt, dat het artikel slechts gedeeltelijk dwingend recht bevat. 
Juist de bepaling omtrent het beroep bij ontzetting, waartegen 
de grief zich richt, is van regelend recht, althans in zoverre 

dat het beroep kan worden ingesteld bij andere personen dan 
de algemene vergadering. De regeling van het Nederlands In-
stituut van Accountants wijst andere personen aan, en blijft 
dus binnen hetgeen het tweede lid toelaat. Slechts zou men 
wellicht kunnen oordelen, dat de tweede instantie, welke deze 
vereniging kent, niet door het artikel zou worden toegelaten. 
Naar hieronder zal blijken, is dit bezwaar, door de opneming 
van een nieuwe vierde zin in lid 2, ondervangen. Voorts stelt 
de ondergetekende bij Nota van Wijzigingen voor, ook de be-
paling omtrent de beroepstermijn ten dele tot regelend recht te 
maken. Hij vertrouwt dat hiermede de grootste bezwaren van 
de hier aan het woord zijnde leden zijn vervallen. De bepaling 
blijft, ook voorzover zij regelend recht bevat, van nut voor het 
geval men in de statuten omtrent deze aangelegenheden niets, 
of minder dan het nodige, heeft bepaald. 

Enige leden wilden ingelicht worden omtrent de juiste bete-
kenis van de voorlaatste zin van het tweede lid. Zij meenden 
dat de rechtspraak waarnaar de toelichting-Meijers verwijst 
waarschijnlijk de rechtspraak is inzake het bindend advies en 
wezen er op dat de formulering van het artikel afwijkt van die 
van de Hoge Raad op dit punt. De ondergetekende meent dat 
de hier gerezen moeilijkheden als volgt kunnen worden opge-
lost. In boek 7 van het ontwerp zal de vaststellingsovereen-
komst worden geregeld, en met name ook het geval dat bij 
overeenkomst aan een derde of aan een der partijen een vast-
stelling is opgedragen. Volgens de nieuwe tekst van de onder-
havige bepaling zal de uitspraak van de algemene vergadering 
of andere personen voor partijen dezelfde kracht hebben als 
een vaststelling door een derde ingevolge een vaststellings-
overeenkomst. Ook in het bestaande recht pleegt men aan te 
nemen dat een dergelijke uitspraak met een zodanige vaststel-
ling — waartoe ook het bindend advies behoort — op één 
lijn behoort te worden gesteld. 

Artikel 2.2.1.12. Het eerste lid beoogde in de eerste plaats 
(overeenkomstig artikel 12 lid 2 van de Wet op de Coöperatieve 
Vereenigingen) te bepalen dat opzegging slechts kan 'geschieden 
tegen het einde van een boekjaar en in de tweede plaats dat 
een opzegging tegen een andere datum geconverteerd zal wor-
den in een die geschied is tegen het einde van het boekjaar. 
Deze bedoelingen zijn in de tekst niet geheel tot haar recht 
gekomen. Daarbij komt dat het wenselijk is te bepalen, dat in 
de statuten het tijdstip, waartegen kan worden opgezegd, later 
gesteld mag worden dan het boekjaar waarin werd opgezegd, 
doch niet later dan het eind van het daaropvolgende boekjaar, 
en verder, dat een opzegging op te korte termijn wordt gecon-
verteerd in een geldige opzegging. Vandaar dat de ondergete-
kende voor de leden 1 en 2 van het onderhavige artikel een 
nieuwe tekst voorstelt. 

Met de opmerking van dezelfde leden, dat het gewenst is 
in de eerste zin van lid 3 de woorden „in de statuten" te 
schrappen, kan worden ingestemd. Niet echter omdat door die 
woorden geweld zou worden aangedaan aan de figuur 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. Ook volgens de 
oorspronkelijke tekst was het alleszins geoorloofd een derge-
lijke bepaling in de statuten op te nemen. De woorden „in de 
statuten" moeten echter om een geheel andere reden vervallen. 
Nu wordt voorgesteld in artikel 2.2.1.4 onder e de tweede zin 
te schrappen, zal het immers mogelijk worden dat de leden ver-
plichtingen opgelegd krijgen, waarvan de aard niet in de sta-
tuten is vermeld. Alleen de wijze waarop ze opgelegd kunnen 
worden, moet daar worden geregeld. Derhalve zal een lid zich 
ook aan een verzwaring van zijn verplichtingen langs deze weg 
moeten kunnen onttrekken. 

De hierbedoelde leden vragen zich voorts af, of bij de op-
zegging als hierboven bedoeld, de normale opzeggingstermijn 
in acht moet worden genomen, dan wel of aan onmiddellijke 
uittreding is gedacht. Zoals ook in de toelichting-Meijers (p. 
137) is gezegd, moet hier de opzegging tegen de gewone 
datum met de gewone opzeggingstermijn geschieden: „Deze 
bepaling heeft niet ten gevolge, dat de leden die zich met de 
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nieuwe verplichtingen niet kunnen verenigen zich ook op 
verkorte termijn aan de oude verplichtingen kunnen onttrek-
ken. Slechts onttrekken zij zich door hun opzegging aan de 
toepassing van de nieuwe verplichtingen gedurende de tijd, dat 
zij nog lid zijn." 

De vraag of een statutenwijziging, waarbij een uitsluitings-
clausule in de zin van lid 3, slot, wordt geïntroduceerd, moet 
worden beschouwd als een verzwaring van de verplichtingen 
als bedoeld in de eerste zin van dit lid, wordt, gezien de ratio 
van het in het derde lid bepaalde, bevestigend beantwoord. 

Wat betreft de wens van de Nationale Coöperatieve Raad, 
om althans voor coöperatieve verenigingen volledige afwijking 
van de bepaling van lid 3, eerste zin, van het onderhavige 
artikel mogelijk te maken, meent de ondergetekende dat in de 
behoeften van de coöperatieve verenigingen voldoende wordt 
voorzien door artikel 2.2.2.8 sub e (wordt />), waar wordt be-
paald dat bij de statuten in overeenstemming met het doel en 
de strekking van de vereniging voorwaarden kunnen worden 
gesteld, waaraan een lid, wil hij tot opzegging bevoegd zijn, 
moet voldoen. Bovendien zij er op gewezen dat artikel 2.2.2.4 
lid 1 bepaalt dat ook na beëindiging van het lidmaatschap van 
de coöperatieve vereniging nog een zekere aansprakelijkheid 
blijft bestaan. 

Dezelfde leden achten het gewenst in het derde lid in plaats 
van „nadat hem een besluit is medegedeeld" te lezen: „nadat 
hem een besluit is bekend geworden". Ook de ondergetekende 
meent, dat de huidige redactie te eng is. Zijns inziens dient 
echter, naast bekend worden, van mededelen gesproken te 
worden. Het moet niet mogelijk zijn dat een lid, door geen ken-
nis te nemen van een hem toegezonden mededeling, zal kunnen 
zeggen dat hem een besluit als bedoeld in lid 3 onbekend is 
gebleven. Verder is het juister „gedurende een maand" te ver-
vangen door „binnen een maand". 

Artikel 2.2.f.13. De ondergetekende deelt niet de bezwaren 
van een aantal leden tegen de gedetailleerdheid van de onder-
havige bepaling. Voorzover zij regelend recht bevat, wordt 
door de bepaling bereikt, dat voor verenigingen die er niet van 
wensen af te wijken, de statuten eenvoudiger kunnen worden. 
Dwingendrechtelijk worden alleen tegengegaan methoden, 
welke het democratische karakter van de vereniging aantasten. 
Dit betreft de volgende punten: 

1. ieder lid moet, althans indirect, aan de benoeming van 
bestuursleden kunnen deelnemen; 

2. meer dan de helft der bestuursleden moet door de leden 
worden benoemd; 

3. aan voordrachten, indien die zijn voorgeschreven, kan 
steeds het bindend karakter worden ontnomen door een 2/3 
meerderheid in de algemene vergadering; 

4. een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of 
ontslagen. 

Wenst men aan deze minimum-vereisten voor de rechten der 
leden niet te voldoen, dan zal men een andere vorm dan de 
vereniging moeten kiezen, b.v. die van een stichting met con-
tribuanten. Naar de mening van de ondergetekende verbiedt de 
onderhavige bepaling niet de vereniging met slechts één be-
stuurslid, al komt hem deze figuur wel zeer ongewoon voor. 
Wat betreft de door prof. Van der Grinten genoemde voor-
beelden, moge de ondergetekende opmerken dat het hem onge-
wenst voorkomt dat onder het nieuwe wetboek een vereniging 
zou kunnen worden opgericht, waarin volgens de statuten de 
bestuursleden door de voorzitter worden benoemd, en de voor-
zitter door de zittende bestuursleden. Voor de enkele bestaande 
verenigingen met een dergelijke inrichting zal bij de Invoerings-
wetgeving moeten worden nagegaan in hoeverre een over-
gangsbepaling gewenst is. De vereniging die een overkoepeling 
vormt van enige andere verenigingen, welke ieder een bestuurs-
lid aanwijzen, zal geen moeilijkheden ontmoeten, wanneer haar 
statuten bepalen, dat de sub-verenigingen de leden zijn. Aan 
goedkeuring van de benoeming van een bestuurslid door een 
niet tot de leden behorende persoon of autoriteit staat het 
artikel niet in de weg. 

De opmerking van de Nationale Coöperatieve Raad is van 
tegengestelde strekking als die, waarover hierboven is ge-
sproken. De Raad wenst voor coöperatieve verenigingen en 
onderlinge waarborgmaatschappijen nog een verdergaande vrij-
heidsbeperking dan in het artikel is opgenomen. De onder-
getekende ziet voorshands niet voldoende aanleiding om zover 
in details te gaan. Door het voorschrift van het onderhavige 
artikel is de zeggenschap van de leden voldoende verzekerd. 
Er bestaat trouwens naar zijn mening bij coöperatieve ver-
eniaingen weinig gevaar voor misbruiken op dit punt. 

De ondergetekende acht het ter verduidelijking gewenst in 
lid 4 na „een bestuurslid" in te voegen „door de algemene 
vergadering". De huidige redactie wekt ten onrechte de indruk 
dat de algemene vergadering ook het bindend karakter kan 
ontnemen aan een voordracht ten aanzien van bestuursleden, 
die niet door haar worden benoemd. 

Ten aanzien van het door sommige leden geuite bezwaar 
tegen het gebruik van het woord „oreaan" in het vijfde lid, 
kan worden ongemerkt dat, naar prof. Meijers in de toelichting 
schrijft (p. 138), ook wanneer buitenstaanders een bestuurslid 
kunnen benoemen, deze personen, wat die benoeming betreft, 
als orgaan der vereniging zijn aan te merken. Overigens is het 
gewenst dit lid aan te vullen. Het is mogelijk dat een bestuurs-
lid met de vereniging een arbeidscontract aangaat (toelichting-
Meijers p- 138). Krachtens artikel 1639 t RW. kan de rechter 
de partij, die de dienstbetrekking kennelijk onredelijk heeft 
doen eindigen, veroordelen tot herstel daarvan. Evenals de 
ondergetekende het gewenst acht uitdrukkelijk tot uitdrukking 
te brengen dat genoemde regel niet moet gelden bij de naam-
loze vennootschap (men vergelijke het antwoord bij artikel 
2.3.5.7). meent hii haar ook bii de vereniging te moeten uit-
sluiten. 

Artikel 2.2.1.14. Naar aanleiding van de vraag van enkele 
leden, of niet de statuten moeten kunnen bepalen, dat leden 
zich ter vergadering door een niet-lid kunnen doen vertegen-
woordigen, merkt de ondergetekende op dat hem dit inderdaad 
gewenst voorkomt. Bij Nota van Wijzigingen is een wijziging 
aangebracht waardoor de statuten niet alleen een verbod tot het 
uitbrengen van een stem door een gemachtigde kunnen inhou-
den. maar ook een bepaling als hierboven genoemd. 

Wat betreft de door dezelfde leden opgeworpen vraag, of 
er niet aanleiding is de stof van artikel 2.3.4.13 in het tweede 
lid van het onderhavige artikel op te nemen, merkt de onder-
getekende op. dat de tekst van het tweede lid deze stof reeds 
behandelt. 

In de toelichting-Mcijers (p. 138, ad artikel 2.2.1.13, laatste 
alinea) is er reeds op gewezen dat onder „leden" in dat en 
de volgende artikelen slechts de gewone leden dienen te worden 
verstaan, en niet zij. wier benaming reeds aanduidt dat zij 
niet de volledige lidmaatschapsrechten bezitten. De onder-
getekende kan derhalve, de juistheid van de door dezelfde 
leden gemaakte opmerking erkennende, niet inzien dat de tekst 
van de bepaling in dit opzicht bezwaren meebrengt. 

Artikel 2.2.1.16. De ondergetekende heeft met genoegen 
vernomen, dat verscheidene leden hun instemming konden be-
tuigen met de bepaling van het tweede lid. Nochtans meent 
hii. dat de gekozen formulering te ruim is. Zij opent de moge-
lijkheid dat het aldaar genoemde eenstemmige besluit van de 
leden geheel zonder voorkennis van het bestuur, die immers 
geen leden behoeven te ziin. tot stand komt. Dit zal onge-
twijfeld niet de bedoeling zijn. Bij Nota van Wijzigingen zijn 
daarom de woorden „mits met voorkennis van het bestuur 
genomen" toegevoegd. 

Artikel 2.2.1.17. Het eerste lid verbiedt niet dat in de 
statuten aan het dagelijks bestuur of aan een bepaald bestuurs-
lid wordt opgedragen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij namens 
het bestuur, de aleemene vergadering bijeen te roepen. Uit de 
bepaling volgt echter dat in het bedoelde geval ook het (ge-
hele) bestuur steeds bevoegd is tot die bijeenroeping. De 
ondergetekende ziet daarin geen bezwaar. 
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Volgens het derde lid kunnen, wanneer aan een verzoek als 
bedoeld in lid 2 niet binnen veertien dagen gevolg wordt ge-
geven en de vergadering niet binnen vier weken na indiening 
van het verzoek wordt gehouden, verzoekers zelf tot die bijeen-
roeping overgaan. Daarmede is bedoeld dat, wanneer een ver-
zoek als bovenbedoeld is gedaan, door het bestuur binnen vier 
weken een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen 
en dat, indien het bestuur aan zodanig verzoek niet binnen 
veertien dagen gevolg geeft, verzoekers zelf tot bijeenroeping 
kunnen overgaan. De ondergetekende meent dat een en ander 
duidelijker kan worden uitgedrukt door de inhoud van de 
eerste regel over te brengen naar lid 2. 

Tevens wordt in het derde lid geregeld, op welke wijze de 
leden zelf tot bijeenroeping van de algemene vergadering 
kunnen besluiten, indien het bestuur daarin nalatig blijft. Be-
paald wordt dat de leden dan dienen te worden opgeroepen 
bij advertentie in het aldaar omschreven dagblad. Echter valt 
niet in te zien waarom degenen die de bijeenroeping verzoeken, 
indien zij daartoe in staat zijn (b.v. doordat ze de namen en 
adressen van alle leden bezitten), daartoe niet op dezelfde 
wijze als het bestuur zouden mogen overgaan. Derhalve is bij 
Nota van Wijzigingen een desbetreffende wijziging aangebracht. 

Artikel 2.2.1.IS. Enige leden vragen zich af of lid 4 ook 
niet op de duurverlenging toepasselijk verklaard moet worden. 
Het vroegere artikel 2.1.13 maakte een dergelijke verwijzing 
overbodig, omdat daarin de duurverlenging juridisch als e?n 
statutenwijziging beschouwd werd. In de nieuw voorgestelde 
formulering is dat anders. Bij Nota van Wijzigingen is aan de 
door genoemde leden gedane suggestie gevolg gegeven. 

Artikel 2.2.1.19. In verband met het feit dat in het ont-
werp niet meer van verenigingen met ..volledige" rechtspcr-
soonlijkheid wordt gesproken, is het vijfde lid gewijzigd. 

Zoals reeds bij artikel 2.2.1.3 is opgemerkt, komt het de 
ondergetekende gewenst voor de wijze, waarop een verklaring 
van geen bezwaar on een statutenwijziging kan worden ver-
kregen, in het onderhavige artikel te regelen. Daartoe is aan 
het vijfde lid een tweede zin toegevoegd en zijn twee nieuwe 
leden opgenomen. 

De tweede zin van lid 5 bepaalt dat ter verkrijging van de 
verklaring van geen bezwaar aan de Minister van Justitie een 
akte (in drievoud), inhoudend een verklaring van het bestuur 
dat het besluit tot statutenwijziging met inachtneming van wet 
en statuten is genomen en hoe deze wijziging luidt, moet wor-
den ingezonden. De ondergetekende meent dat de praktijk 
met deze weinig omslachtige regeling is gediend. 

In het nieuwe zesde lid zijn de gronden opgenomen, waarop 
de verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd. Deze 
regeline wükt af van hetgeen in het oorspronkelijke vierde lid 
van artikel 2.2.1.3 was bepaald, en wel op de volgende punten. 

In de eerste plaats zijn de termen openbare orde en goede 
zeden opgenomen. De reden hiervoor is bij artikel 2.2.1.3 
reeds uiteengezet. 

In de tweede plaats is, in navolging van artikel 45rf lid 2 
W.v.K. (artikel 2.3.4.19 lid 2), opgenomen de zinsnede ..of 
de wijze waarop zij is tot stand gekomen". Een verklaring van 
geen bezwaar dient toch niet alleen geweigerd te kunnen wor-
den wanneer de wijziging zelf niet in orde is, maar ook wan-
neer de grond tot weigering de manier waarop zij tot stand 
kwam betreft. 

In de derde plaats is, ook in overeenstemming met de 
genoemde regeling bij de naamloze vennootschap, bepaald dat 
de verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd wanneer 
de statutenwijziging in strijd is met een wettige bepaling der 
statuten. 

Artikel 2.2.1.20. Alvorens over te gaan tot een bespreking 
van de ledcncontracten als bedoeld in lid 2 van het onderhavige 
artikel, acht de ondergetekende het gewenst de leden 1 en 3 
nader te bezien. De formulering daarvan leidt namelijk tot 
de conclusie dat hier dwingend wordt voorgeschreven, dat het 
bestuur de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt. In 

de statuten kan alleen worden bepaald, dat ook een of meer 
bestuursleden voor de vereniging kunnen optreden. Op deze 
wijze wordt een regeling gegeven die veel enger is dan die voor 
de naamloze vennootschap en de stichting (zie de artikelen 
2.3.5.1 en 2.4.5). Een dergelijke afwijking is ongewenst. Van-
daar dat wordt voorgesteld in lid 1 te bepalen dat, voorzover 
daaromtrent in de statuten niet anders is bepaald, het bestuur 
gerechtigd is om in naam van de vereniging te handelen en in 
rechte op te treden. Daardoor kan lid 3 vervallen. De voor-
gestelde bepaling betekent niet dat, voorzover de statuten 
daaromtrent geen regeling geven steeds alle bestuursleden 
zouden moeten optreden. Ze belet immers geenszins dat, ook 
buiten de statuten om, aan een of meer bestuursleden volmach-
ten worden gegeven. 

De ondergetekende moge erop wijzen dat het onderhavige 
artikel (en ook artikel 2.4.5) in zoverre een afwijking inhoudt 
ten opzichte van artikel 2.1.5 en artikel 2.3.5.2, dat hier, tenzij 
de statuten anders bepalen, alleen het gehele bestuur bevoegd 
wordt verklaard om in naam van de vereniging te handelen en 
niet elke bestuurder. 

Wat nu het tweede lid van het onderhavige artikel betreft, 
met enige leden is de ondergetekende van mening, dat het 
juister is, tot uitdrukking te brengen dat niet het bestuur als 
zodanig dagvaardt, maar dat in deze gevallen de vereniging 
namens de leden in rechte optreedt. Dezelfde leden wijzen er 
vervolgens op, dat alleen van het bedingen van rechten voor de 
leden wordt gesproken, ma?.r niet van het op hen leggen van 
verplichtingen. Algemeen wordt aangenomen (zie Asser-Schol-
ten-Brepstein p. 183 v. en de aldaar genoemde schrijvers), dat 
de vereniging ook zonder uitdrukkelijke bepaling in de statuten 
rechten voor haar leden kan bedingen voorzover uit de statuten, 
en met name uit het statutaire doel. in verband met de aard van 
de gesloten overeenkomst niet het tegendeel voortvloeit. Het op-
leasen van verplichtingen is echter, volpens algemene opvatting, 
slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk in de statuten is be-
paald. Het komt de ondergetekende gewenst voor deze opvatting 
te volgen. Hij sluit zich tevens aan bij de mening van genoemde 
leden, dat in geval van een procedure ten behoeve van een lid, 
de proceskosten ten laste van de verenigingskas komen. 

Andere leden vestigen de aandacht op de verwijzing van 
prof. Meiiers (toelichting p. 140). naar artikel 15 van de Wet 
op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Dit artikel heeft vele 
vragen doen rijzen, met name de vraag of een derde, tot ver-
goeding van schade aangesproken, eventueel tweemaal zal 
moeten betalen. Dit is stellig niet de bedoeling van het onder-
havige artikel. De vereniging treedt namens de leden op. Het-
geen door haar op deze wijze als schadevergoeding wordt ver-
kregen ontvangt zij als vertegenwoordiger van de desbetreffende 
Ifden en moet dus aan die leden worden doorbetaald. Bij Nota 
van Wijzigingen heeft de ondergetekende een tekst voorgesteld, 
waarin een en ander duidelijker tot uiting komt. 

De onderhavige materie betreft het verkrijgen van rechten 
voor de individuele leden of het hun opleggen van verplichtin-
gen. Een dergelijke regeling is niet op haar plaats in een be-
paling. die overigens handelt over vertegenwoordiging van de 
vereniging als zodanig. Het is dus juister een bepaling over de 
ledencontracten in een afzonderlijk artikel neer te leggen. In de 
nieuwe benaling, die in de Nota van Wijzigingen is opgenomen, 
(artikel 2.2.1.20o), heeft de ondergetekende niet overgenomen 
de zinsnede: ..kan het bestuur als vertegenwoordiger der leden 
optreden". Die zinsnede vormde nl. slechts een inleiding op 
hetgeen verder volgde. 

Artikel 2.2.1.21. Dit artikel is overgebracht naar de eerste 
titel van het tweede bock. De ondergetekende moge hiervoor 
verwijzen naar zijn antwoord bij titel 3 algemeen onder 7. 

Artikel 2.2.1.22. De ondergetekende is het eens met de op-
merking van sommige leden dat het niet logisch is om, terwijl 
men vrij is om al of niet commissarissen te hebben, bij aan-
wezigheid van deze functionarissen een minimum van drie voor 
te schrijven. Bij de Nota van Wijzigingen is hierin voorzien. 

Gegeven deze vrijheid ten aanzien van de benoeming van 
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commissarissen, schijnt het ook niet onjuist de mogelijkheid 
open te laten, dat het bestuur het recht heeft tot het maken van 
een bindende voordracht. 

De ondergetekende zou niet zover willen gaan om in de wet 
te bepalen dat er in geval van schorsing van een bestuurslid 
steeds op een bepaalde termijn een algemene vergadering bc-
hoort te worden bijeengeroepen. Gezien de verscheidenheid 
van denkbare gevallen lijkt het hem niet mogelijk een termijn 
te vinden die enerzijds voor alle gevallen lang genoeg, andcr-
zijds niet voor vele gevallen te lang zou zijn. Hij meent dat dit 
punt in de statuten kan worden geregeld; wanneer dit achter-
wege wordt gelaten, mag men aannemen dat er altijd wel een 
gerede partij zal zijn die de algemene vergadering bijeenroept. 
Overigens zijn er ook gevallen denkbaar, waarin niemand der 
partijen een algemene vergadering nodig acht (b.v. het geval 
dat een bestuurslid is geschorst omdat hij wegens verdenking 
van misdrijf in voorlopige hechtenis is genomen). 

De opmerking van enige leden om de commissarissen be-
voegd te verklaren tot het bijeenroepen van een algemene ver-
gadering wanneer zij daartoe termen aanwezig achten, kan ge-
heel worden onderschreven. 

De ondergetekende ziet de noodzaak van wettelijke regeling 
van het geval dat alle bestuurders zijn geschorst niet in. Men 
vindt in de wet ook geen regeling van het geval dat alle bc-
stuurders hun ontslag nemen. De praktijk zal voor deze en 
dergelijke uitzonderlijke gevallen een oplossing moeten vinden. 

In de tweede zin van lid 2 wordt, tenzij de statuten anders be-
palen, aan de algemene vergadering het recht gegeven om de 
commissarissen te schorsen. Een bestuurslid daarentegen kan 
alleen worden geschorst door het orgaan dat hem heeft be-
noemd (artikel 2.2.1.13 lid 5). Daar ook een commissaris door 
anderen dan leden kan worden benoemd, valt niet in te zien 
waarom hier een, ook van de naamloze vennootschap (artikel 
2.3.5.18) afwijkende, regeling zou moeten gelden. Bij Nota 
van Wijzigingen zijn de nodige veranderingen aangebracht. 

Artikel 2.2.1.23. Voorshands acht de ondergetekende het 
gewenst dat de bepaling, dat de rekening en verantwoording 
niet te doen aan de algemene vergadering moet geschieden, 
van dwingend recht is. De bepaling laat overigens toe dat de 
rekening en verantwoording ook geschiedt aan anderen. Wat 
de termijn betreft, de bepaling laat toe dat er een kortere ter-
mijn dan zes maanden wordt voorgeschreven. Een langere ter-
mijn komt de ondergetekende nodig noch wenselijk voor. 

Dat er, tenzij in het toezicht op andere wijze is voorzien, 
een zgn. kascommissie optreedt, is een zo algemeen en op zo 
gezonde gedachten gebaseerd gebruik in het verenigingsleven, 
dat er naar de mening van de ondergetekende geen enkel be-
zwaar tegen bestaat deze regel thans als dwingend recht in de 
wet op te nemen. Voor coöperatieve verenigingen bestaat de 
regel reeds (artikel 27 lid 1 Wet op de Coöperatieve Ver-
eenigingen). De slotbepaling van het vijfde lid schijnt hem een 
wijze voorzorg tegen overijlde besluiten. 

Het goedkeuren van de rekening en verantwoording door de 
algemene vergadering enkel op grond van een accoun!ants-
rapport, zal niet zijn toegestaan. De ondergetekende kan echter 
niet inzien dat daartegen bezwaren zouden kunnen bestaan. 
Vooral in dat geval toch zal het onderzoek van de kascommissie 
wel uiterst summier kunnen zijn. 

Het redactie-voorstel voor de laatste zin van lid 4, gedaan 
door de Nationale Coöperatieve Raad, komt ook de ondergc-
tekende een verbetering voor. Hij heeft het in een enigszins 
andere redactie overgenomen. 

Artikel 2.2.1.25. In dit artikel zijn enkele wijzigingen aan-
gebracht. In de eerste plaats wordt voorgesteld onder a te be-
palcn dat de vereniging wordt ontbonden in de gevallen in de 
statuten bepaald. Deze redactie is ontleend aan artikel 2.4.13 
(artikel 14 Wet op stichtingen). Daaronder is begrepen het 
verstrijken van de tijd waarvoor de vereniging volgens de 
statuten is aangegaan (zie artikel 2.2.1.4 sub c). Het komt 
de ondergetekende niet wenselijk voor onder a toe te voegen 
„behoudens het bepaalde in artikel 2.1.13"- In het ontwerp 

wordt immers het systeem gevolgd dat verwijzing naar andere 
artikelen, indien dit niet strikt noodzakelijk is, in de tekst moet 
worden vermeden. 

In de tweede plaats is onder c, in overeenstemming met de 
voorgestelde wijziging van artikel 2.3.6.1 sub c, het geval op-
genomen dat het faillissement van de vereniging is opgeheven 
wegens gebrek aan baten. 

In de derde plaats is het onder cl bepaalde redactioneel enigs-
zins gewijzigd. 

Artikel 2.2.1.26. De ondergetekende stelt voor in dit artikel 
dezelfde wijziging aan te brengen als in artikel 2.3.1.12. 

AFDELING 2 

Bijzondere bepalingen voor coöperatieve verenigingen en 
onderlinge waarborgmaatschappijen 

Artikel 2.2.2.1. Het verheugt de ondergetekende dat de 
commissie tegen de algemene opzet van de onderhavige af-
deling geen bezwaren heeft, afgezien van de bedenkingen van 
enige leden, welke hierboven onder Titel 2, Algemeen 2, zijn 
besproken. De in het ontwerp gekozen wijze van. behandelen, 
waarbij eerst bepalingen worden gegeven voor alle rechtsper-
soncn, vervolgens voor alle verenigingen, daarna voor co-
operatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen 
gezamenlijk, en tenslotte voor ieder van die beide soorten af-
zonderlijk, leidt tot een belangrijke bekorting van de wet. Zij is 
naar de mening van de ondergetekende een voorbeeld van 
goede systematiek. 

Naar aanleiding van de vraag van de commissie, of er in het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek een plaats is ingeruimd voor het 
ziekenfonds, kan de ondergetekende antwoorden dat het zieken-
fonds valt onder de definitie van de onderlinge waarborgmaat-
schappij. Dit was blijkens de in het Voorlopig Verslag geciteer-
de toelichting-Meijers (p. 143, eerste volledige alinea) ook 
de bedoeling van de ontwerper. De opvatting van Meijer Drees 
(De Ziekenfondsgids, november 1954, p. 255 v.) dat de zieken-
fondsen met hun leden geen overeenkomsten sluiten, komt de 
ondergetekende niet juist voor. Wie lid wordt van een zieken-
fonds, sluit daardoor met dat ziekenfonds een overeenkomst, 
waarbij hij zich verzekert tegen bepaalde schade tengevolge van 
ziekte. 

Het wil de ondergetekende voorkomen dat het voorstel van 
de Nationale Coöperatieve Raad, om uit de definitie van de 
coöperatieve vereniging te verwijderen de zinsnede betreffende 
het sluiten van overeenkomsten met de leden, te veel lichamen 
onder de definitie van coöperatieve vereniging zou brengen. 
Met name zou dan elke vereniging, die een bedrijf uitoefent, 
onder de definitie van de coöperatieve vereniging vallen. Hij 
meent dus dit voorstel te moeten afwijzen. Daarentegen heeft hij 
geen bezwaar tegen de door genoemde Raad voorgestelde toe-
voeging „anders dan bijkomstig". Dit accentueert dat het hoofd-
middel ter bereiking van het doel van de coöperatie moet zijn 
het sluiten van overeenkomsten met de leden in het bedrijf, dat 
de vereniging te dien einde ten behoeve van de leden uitoefent. 

De definitie van het ontwerp verdient de voorkeur boven die 
van artikel 1 van de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen, 
welke bepaling geheel in het algemeen spreekt van de bevorde-
ring van stoffelijke belangen der leden, en waarin strikt ge-
nomen, de uitoefening van een bedrijf slechts in de gegeven 
voorbeelden besloten ligt, al blijkt uit artikel 5 lid 2 sub 2° 
(j° lid 3) dat de wet als vereiste stelt, dat de coöperatieve 
vereniging een bedrijf uitoefent. In de definitie van het ontwerp 
is „de bevordering van de stoffelijke belangen der leden" — 
welke uitdrukking zo ruim is dat aan dit kenmerk, op zichzelf 
genomen, b.v. ook een vakvereniging zou voldoen — ver-
vangen door „te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van 
de leden", met de toevoeging dat de coöperatieve vereniging te 
dien einde een bedrijf ten behoeve van haar leden uitoefent. 
Uitoefening van een bedrijf vereist niet het behalen van winst 
voor de onderneming zelf (vijl. H.R. 13 januari 1939, N.J. 
1939 no. 688 en 17 april 1939 no. 690). Wat de door enige 
leden genoemde coöperatieve tlatvereniging betreft, moge de 
ondergetekende opmerken dat in het midden kan worden ge-
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laten of onder de huidige wet een coöperatieve flatvereniging 
met het vereiste, dat de coöperatieve vereniging een bedrijf uit-
oefent, in overeenstemming is te brengen. In ieder geval zal 
onder vigeur van het nieuwe wetboek de coöperatieve flatver-
eniging in de praktijk niet meer bruikbaar zijn, omdat het lid-
maatschap niet overdraagbaar is. Uiteraard zal met de bc-
staande coöperatieve flatverenigingcn rekening gehouden wor-
den bij de uitvoeringswetgeving. Aan het door deze leden ge-
bezigde woord „bedrijvigheid" zou hij zich niet willen binden, 
aangezien dit uiteenlopende betekenissen kan hebben. 

De door prof. Mcijers op p. 141 van de toelichting gemaakte 
opmerking: „Voor de coöperatieve verenigingen blijft hiermede 
alles in beginsel bij het oude", heeft alleen betrekking op de 
vraag of ten aanzien van de oprichting het stelsel van een 
ministeriële verklaring van geen bezwaar gevolgd dient te wor-
den, dan wel met een notariële akte kan worden volstaan. 

De door Roclevcld voorgestelde definitie van de onderlinge 
waarborgmaatschappij sluit inderdaad beter aan bij het tweede 
lid. De ondergetekende kan echter de term „verzekeringsbe-
hoeften" niet zeer fraai vinden. Bij de Nota van Wijzigingen 
wordt een enigszins andere, nog meer bij de definitie van de 
coöperatieve vereniging aansluitende, redactie voorgesteld. 

Het is juist dat, hoewel in de benaming van de onderlinge 
waarborgmaatschappij ook de term „wederkerige" wordt toe-
gelaten, het ontwerp een voorkeur vertoont voor de term „on-
derlinge". Met de commissie ziet de ondergetekende daarin 
generlei bezwaar. 

De ondergetekende acht het niet wenselijk in lid 2 uitdrukke-
lijk het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf uit te sluiten. 
Denkbaar is dat coöperatieve verenigingen tevens het verzekc-
ringsbedrijf willen uitoefenen. Dit behoeft niet te worden ver-
boden. 

Artikel 2.2.2.2. Uit de toelichting (p. 144) blijkt, dat prof. 
Meijers de regeling van artikel 5 lid 3 van de Wet op de 
Coöperatieve Vereenigingen heeft willen navolgen, met uit-
zondering van hetgeen uit dat artikel met betrekking tot de 
plaats van vestiging volgt. In genoemde wet heeft het niet-
inachtnemen van de vereisten van artikel 5 lid 3 enkel tot 
gevolg, dat de coöperatieve vereniging geen rechtspersoon is. 
(Vgl. Gezelle Meerburg, De Wet op de coöperatieve vereeni-
gingen p. 41—47; Memorie van Toelichting § 5, Voorlopig 
Verslag en Memorie van Antwoord § 3). Dit betekent, dat 
er wel coöperatieve verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
kunnen bestaan, maar niet dat dergelijke verenigingen nietig 
zijn. Nochtans was in het onderhavige artikel door de woorden 
„op straffe van nietigheid" het laatstgenoemde stelsel neerge-
legd. De tekst bevatte dus een verandering van stelsel, waardoor 
de niet overeenkomstig de voorschriften opgerichte coöperatieve 
vereniging nietig zou zijn. De ondergetekende acht voor zo-
danige wijziging geen reden aanwezig. Daarbij komt nog het 
het volgende. Onder de huidige wet moet, ter verkrijging van 
rechtspersoonlijkheid, in de naam in elk geval het woord „co-
operatief" worden opgenomen. Uit het onderhavige artikel in 
verband met artikel 2.2.2.8 sub a volgt echter, dat ook het ont-
breken in de naam van de tak of takken van bedrijf die de 
coöperatieve vereniging uitoefent of van de letters W.A., B.A. 
of U.A., de vereniging noodlottig kan worden. Ook dat is stellig 
niet de bedoeling. Teneinde de gerezen moeilijkheden weg te 
nemen, stelt de ondergetekende voor, de woorden „op straffe 
van nietigheid" te schrappen, en — gelijk in de huidige wet — 
alleen te bepalen dat rechtspersoonlijkheid wordt verkregen 
wanneer de akte van oprichting voldoet aan bepaalde vereisten. 
Deze vereisten zijn dan, overeenkomstig het ontwerp-Meijers, 
iets beperkter dan die van de huidige wet; het zijn alleen: 
notariële akte, vermelding in de statuten van het bedrijf en het 
woord „coöperatief". Dat de statuten de naam moeten be-
vatten, en wat de naam verder moet inhouden, dient in artikel 
2.2.2.8 sub a te worden geregeld. Voor de onderlinge waar-
borgmaatschappij moet hetzelfde stelsel gelden. 

Wat de door de commissie gemaakte opmerking over de term 
„volledige rechtspersoonlijkheid" betreft, moge de onderge-
tekende opmerken dat, zoals reeds bij zijn antwoord bij 

artikel 2.2.1.7 is gezegd, deze term in het ontwerp niet meer 
voorkomt en dat in overeenstemming daarmede in het onder-
havige artikel het woord „volledige" is geschrapt. Op dit punt 
wordt dus weder de bestaande wet gevolgd. 

Artikel 2.2.2.3. De ondergetekende is met de commissie 
van mening dat de vermelding van de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid van de notaris de bepaling ontsiert en gevoeg-
lijk uit het ontwerp kan worden geschrapt. Bij de Invoerings-
wetgeving zal worden nagegaan in welke wet deze strafrechte-
lijke verantwoordelijkheid geregeld zal moeten worden. 

In het eerste lid wordt aan hen, die de notariële akte doen 
verlijden, opgedragen om te zorgen dat de statuten datgene 
bevatten wat de wet vereist. In feite zal het echter de notaris 
zijn die zulks doet. Het tweede lid verklaart dan ook hem bij 
verzuim aansprakelijk. De ondergetekende acht het gewenst het 
eerste lid dienovereenkomstig te wijzigen. Van het tweede 
lid kan dan beter een tweede zin bij het eerste lid worden 
gemaakt. Verder is het juister ook naar artikel 2.2.2.8. sub a 
te verwijzen. 

Artikel 2.2.2.4. De ondergetekende erkent de juistheid van 
de opmerking, dat ook het tweede lid mede behoort te slaan 
op de oud-leden. Een desbetreffende wijziging kan worden 
aangebracht door niet meer te spreken van „alle leden", maar 
van „allen". 

Het is juist dat voor de onderlinge waarborgmaatschappijen 
aansprakelijkheid, gedurende zekere tijd, van de oud-leden een 
novum is. Met enige leden, in het Voorlopig Verslag aan het 
woord, meent de ondergetekende dat deze regeling geen be-
zwaar oplevert, omdat men er desgewenst van kan afwijken. 

Artikel 2.2.2.5. Het voorstel om de letters G.A. te ver-
vangen door B.A., is uit de kringen der coöperatieve ver-
enigingen zelf voortgekomen. De uitdrukking „Beperkte aan-
sprakelijkheid" drukt beter uit wat bedoeld is dan het kleur-
loze „Gewijzigde aansprakelijkheid", wat ook zou kunnen slaan 
hetzij op een verhoging van de wettelijke aansprakelijkheid, 
hetzij op een afwijking van de regel dat alle leden voor gelijke 
delen aansprakelijk zijn. Aangezien juist de huidige uitdruk-
king tot verwarring aanleiding kan geven, is het gewenst haar 
te veranderen. Voor verwarring tengevolge van de verandering 
is de ondergetekende niet bevreesd. 

Sommige leden wensen in navolging van een suggestie van 
de Nationale Coöperatieve Raad de woorden „tot een maxi-
mum-bedrag" te schrappen. Inderdaad zal het niet altijd mo-
gelijk zijn bij voorbaat een bepaald maximum-bedrag vast te 
stellen. Dit betekent echter niet, dat in dergelijke gevallen als 
maatstaf niet een bepaald, van zekere factoren afhankelijk, 
maximum is aangegeven. Derhalve acht de ondergetekende het 
juister alleen het woordje „bedrag" te laten vervallen. Dit is, 
naar hij meent, ook de bedoeling van de Nationale Coöpera-
tieve Raad. 

Artikel 2.2.2.6. Met de commissie meent de ondergeteken-
de dat het eerste lid van dit artikel een aantal vragen opwerpt. 
Hij heeft daarom de bepaling gewijzigd, en daarbij aansluiting 
gezocht bij de artikelen 2.3.1.7, 2.3.4.20 en 2.4.4. Hij merkt 
nog op dat verwijzing naar artikel 2.2.1.25, die overigens in 
het onderhavige artikel minder op haar plaats scheen, kon 
worden geschrapt. Genoemd artikel is immers reeds van toe-
passing ingevolge artikel 2.2.2.1 lid 1. 

De voorgestelde wijziging heeft tevens de bezwaren tegen 
het woord „deponeringen" ondervangen. Over een verplichting 
tot inschrijving wordt niet meer gesproken. Deze verplichting 
volgt uit hetgeen in de Handelsregisterwet is bepaald. In de 
bepaling van het nieuwe tweede lid wordt slechts aangegeven 
wat de gevolgen zijn, indien de inschrijving niet plaats vindt. 

Daarentegen heeft de ondergetekende gemeend geen gevolg 
te moeten geven aan de door verscheidene leden ondersteunde 
wens van de Nationale Coöperatieve Raad, om de verplichting 
tot deponering van de ledenlijst, die ontleend is aan het nog 
in 1954 gewijzigde artikel 19 van de Wet op de Coöperatieve 
Vereenigingen 1925, te doen vervallen. Het is voor het be-
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drijfsleven van belang te weten, wie degenen zijn die verplicht 
zijn in een eventueel tekort bij te dragen. Opgemerkt wordt dat 
deze verplichting niet geldt voor de coöperatieve vereniging 
met uitgesloten aansprakelijkheid. 

Artikel 2.2.2.7. De ondergetekende heeft er gaarne akte 
van genomen dat verscheidene leden zich met deze bepaling 
zeer wel kunnen verenigen. Het is de coöperatieve vereniging, 
evenals ieder ander, toegestaan met formuliercontracten te 
werken. Daarentegen is het niet de bedoeling dat door een 
verwijzing in de overeenkomst naar gedeponeerde algemene 
voorwaarden aan het voorschrift van de onderhavige bepaling 
kan worden voldaan (vgl. toelichting-Meijers p. 143 en 145). 
Om dit beter in de tekst van het artikel te doen uitkomen, 
zijn bij Nota van Wijzigingen enkele veranderingen aange-
bracht. 

Dezelfde leden vragen zich af, of onder wijziging van over-
cenkomstcn door een verenigingsbesluit in de zin van dit arti-
kel ook mag worden begrepen een besluit tot ontbinding van 
deze overeenkomsten. Tot eenzijdige ontbinding van een over-
eenkomst op grond van wanprestatie is de coöperatieve ver-
eniging uiteraard bevoegd in dezelfde gevallen waarin een 
natuurlijk persoon daartoe bevoegd zou zijn. Waarschijnlijk 
bedoelen de genoemde leden met „ontbinding" echter een een-
zijdig annuleren van de overeenkomst zonder dat daarvoor een 
algemene wettelijke grond aanwezig is. In dit geval is er inder-
daad van een wijziging van de overeenkomst in de zin van 
de onderhavige bepaling sprake. 

Artikel 2.2.2.8. Ad a. In verband met de voorgestelde 
wijziging van artikel 2.2.2.2 lid 1 zijn enkele veranderingen 
aangebracht. De ondergetekende moge daarvoor in de eerste 
plaats verwijzen naar zijn antwoord bij dat artikel. 

Door deze veranderingen wordt tegemoetgekomen aan het 
bezwaar dat coöperatieve verenigingen een te lange naam zou-
den moeten gaan voeren. Wel zal in de statuten een uitvoe-
riger omschrijving van het bedrijf moeten worden opgenomen. 

De verwijzing naar artikel 2.2.2.3, welke toch niet volledig 
was, kan gevoeglijk worden geschrapt. Wat de vermelding 
van de letters W.A., B.A. of U.A. betreft, is het niet geheel 
overbodig hier nog eens te vermelden, dat deze letters be-
horen tot de naam der vereniging. Wel kan vervallen de zin-
snede „gelijk die in de statuten wordt vermeld". 

Ad b. Nu door de voorgestelde wijziging van artikel 2.2.2.1 
lid 2 reeds uit de definitie van de coöperatieve vereniging volgt 
dat zij zich bijkomstig met andere dan coöperatieve belangen 
mag bezig houden, kan onderdeel b van het onderhavige arti-
kel worden geschrapt. 

Naar aanleiding van het voorstel van enkele leden om in 
deze bepaling een clausule op te nemen ten behoeve van 
derden te goeder trouw, die redelijkerwijs het vereiste verband 
mochten aannemen, moge de ondergetekende verwijzen naar 
de door hem, bij de beantwoording van de algemene opmer-
kingen over het verenigingsrecht onder punt 3 voorgestelde 
nieuwe artikelen 2.1.10e en 2.1.10/. 

Ad c. Allereerst moge de ondergetekende opmerken dat 
deze bepaling, evenals die onder d en ƒ, alleen van belang is 
voor coöperaties die een, zij het misschien beperkte, verplich-
ting van de leden kennen om in een tekort bij te dragen. In 
die gevallen is het van belang om precies te weten wie de 
leden van de vereniging zijn. Dit heeft hem er toe gebracht 
de materie van artikel 2.2.2.8 over twee artikelen te verdelen, 
waarvan het eerste bepalingen bevat die voor alle coöperatieve 
verenigingen gelden, terwijl het tweede bijzondere bepalingen 
voor de coöperatieve verenigingen met aansprakelijke leden 
geeft. 

Ook voor de verkrijging van het lidmaatschap van die co-
operatieve verenigingen, waarvoor de bepaling voortaan alleen 
zal gelden, zou hij geen zwaardere wettelijke eisen willen 
stellen dan in deze bepaling zijn vervat. Met een voorschrift 
dat een kandidaat-lid het ledenregister zou moeten tekenen, 
maakt men de aanmelding als lid wel zeer onaantrekkelijk, in-
dien het althans de bedoeling is, dat het kandidaat-lid zich 

daarvoor moet begeven naar het kantoor van de vereniging. 
Zou daarentegen voldoende zijn dat men tekent op een los 
blad, dat bestemd is om in het ledenregister te worden ge-
vocgd, dan betekent de bepaling niets meer dan hetgeen thans 
reeds wordt voorgeschreven. Bovendien dient bedacht te wor-
den dat artikel 3.2.10 lid 4 een lid hulp kan bieden in die 
gevallen, waarin een ander hem door misbruik van omstandig-
heden tot het lidmaatschap heeft bewogen. 

Wat betreft de opmerking over artikel 11 lid 4 van de Wet 
op de Coöperatieve Vereenigingen 1925, dit is van regelend 
recht. Coöperaties, waar men dit beroepsrecht niet wenst, kun-
nen het dus aan kandidaat-leden onthouden. De formulering 
van de bepaling wekt de schijn alsof er een soort van „recht 
op lidmaatschap" is, doch in werkelijkheid bestaat zodanig 
„recht" niet. (Vgl. Gezelle Meerburg, De Wet op de coöpera-
tieve vereenigingen p. 65 en het Maandblad Co-operatie mei 
1955 p. 65 en 66.) De ondergetekende neemt aan dat door de 
voorgestelde aanvulling van artikel 2.2.1.8 aan een afzonderlijke 
bepaling voor de coöperatieve vereniging generlei behoefte 
meer zal bestaan. Het gewijzigde artikel 2.2.1.8 bepaalt immers 
reeds in het algemeen dat de algemene vergadering een be-
sluit van het bestuur met betrekking tot het niet toelaten van 
iemand als lid teniet kan doen en zelf tot toelating kan over-
gaan. 

Ad e (wordt b). De ondergetekende meent dat een zekere 
bemoeilijking van het uittreden van leden voor sommige co-
operaties van groot belang is. 

De mening van de Nationale Coöperatieve Raad dat de 
redactie van artikel 12 lid 1 van de Wet op de Coöperatieve 
Vereenigingen 1925 beter zou zijn, kan in zoverre worden ge-
deeld, dat het juister lijkt te bepalen dat aan de opzegging 
voorwaarden kunnen worden verbonden in overeenstemming 
met het doel èn de strekking van de vereniging. Bij het doel 
van een coöperatieve vereniging pleegt men immers meer te 
denken aan het statutaire doel, terwijl de strekking meer op de 
coöperatiegedachte in het algemeen slaat. Daarentegen moet 
aan de tweede zin van de onderhavige bepaling de voorkeur 
gegeven worden boven die van de tweede zin van artikel 12 
lid 1 van bovengenoemde wet. In de laatste bepaling wordt 
namelijk gezegd, dat de beperking van de vrijheid van uit-
treding niet verder mag gaan dan „geoorloofd" is. Deze term 
kan in dit verband niets anders betekenen dan hetgeen reeds 
gezegd is omtrent het verband met het doel en de strekking. 
De voorgestelde bepaling heeft echter nog een ander criterium: 
de voorwaarden mogen de uittreding niet uiterst bezwaarlijk, 
laat staan onmogelijk maken. Dit bijkomende criterium komt 
de ondergetekende een verbetering voor. 

Op het voetspoor van prof. Van der Grinten wensen enige 
leden een scherpere limitering van de toelaatbare uittredings-
voorwaarden; zij kunnen er voor gevoelen dat deze niet verder 
mogen gaan dan een bijdrage in een bestaand tekort en het 
verlies van de kapitaaldeelneming van het lid. De onderge-
tekende meent een dergelijke bepaling niet te moeten voor-
stellen. Het is mogelijk dat onder zekere omstandigheden de 
voorgestelde bepaling scherper zal zijn dan die, welke de 
bovengenoemde leden zich denken. De ondergetekende meent 
dat de voorgestelde redactie de rechter in de gelegenheid zal 
stellen tot juiste oplossingen te komen. Wanneer men een 
specifieke limitering in de wet opneemt, zal men niet voor alle 
gevallen een juiste oplossing geven. Reeds bij de totstand-
koming van de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen 1925 
(Memorie van Toelichting p. 9 en Memorie van Antwoord 
p. 6) is van de zijde van de Regering hetzelfde betoogd. 

Ad f. Hierboven ad c is reeds opgemerkt, dat deze bepaling 
alleen dient te gelden voor die coöperatieve verenigingen die 
een bepaalde verplichting van de leden kennen om in tekorten 
bij te dragen. 

Evenmin als de ondergetekende daar is kunnen medegaan 
met de wens van de Stichting voor Nederlandse Zelfstandige 
Handel en Industrie, kan hij hier gevolg geven aan de wens 
van de Nationale Coöperatieve Raad, welke er toe zou kunnen 



j o c . J 

2.2.2 30 2.3 

leiden, dat de leden zich een gang naar het kantoor der coöpe-
ratie moeten getroosten om voor het lidmaatschap te bedan-
ken. Zijn bezwaar is in dit geval nog groter, omdat het hier 
een bezoek betreft, dat allerminst welkom zou zijn. Daaruit 
kunnen slechts onaangenaamheden voortvloeien. De onder-
getekende verenigt zich dus met het oordeel van de hier aan 
het woord zijnde leden, dat het, na een schriftelijke opzegging 
door het lid, aan de administratie van de coöperatie zelf te 
wijten is, wanneer daarna haar ledtnregister onjuist blijkt te 
zijn. 

De ondergetekende is van mening dat artikel 9 der Wet op 
de Coöperatieve Verecnigingen 1925 terecht niet in het bnt-
werp is overgenomen. Hij kan zich geheel verenigen met het-
geen hieromtrent in de toelichting-Meijers (p. 146) wordt ge-
zegd. Bovendien wensen de coöperaties zelf dat het artikel zal 
vervallen, zoals prof. Meijers aldaar mededeelt. (Vergelijk 
Gezclle Meerburg, De Wet op de coöperatieve vereenigingen 
p. 55—58.) Gelijk hierboven ad artikel 2.2.1.10 opgemerkt, 
kan men, waar dit wenselijk is, de toetreding van een rechts-
opvolger van een overleden lid gemakkelijk maken. Daar is 
ook reeds gesproken over het lidmaatschap van de onderlinge 
waarborgmaatschappij. Bij deze gaat het om een kwalitatief 
lidmaatschap, voortvloeiende uit artikel 2.2.2.9 sub d (wordt 
c), bepalende dat bij overdracht of overgang van de rechten 
en verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst, het lid-
maatschap op de verkrijger overgaat. De vergelijking met de 
naamloze vennootschap gaat niet op, omdat de overdraagbaar-
heid van het aandeelhouderschap juist een van de kenmer-
kende eigenschappen van de naamloze vennootschap is. 

Artikel 2.2.2.9. Ad a. De ondergetekende heeft bij Nota 
van Wijzigingen in deze bepaling soortgelijke veranderingen 
aangebracht als in artikel 2.2.2.8 onder a. Voor zijn motieven 
voor en tegen bepaalde wijzigingen moge hij verwijzen naar 
het bij die bepaling opgemerkte. 

Ad b. De onderhavige bepaling is opgenomen omdat anders 
door middel van een herverzekering aan de regel, dat iedere 
verzekerde lid van de onderlinge waarborgmaatschappij moet 
zijn, haar werking zou kunnen worden ontnomen. Tegen de 
bepaling zijn echter door belanghebbenden ernstige bezwaren 
ingebracht. Voor de praktijk is de mogelijkheid van herver-
zekering zonder de hier gestelde beperking onmisbaar. Aan-
gezien de ondergetekende van misbruiken dienaangaande niet 
is gebleken en, zouden deze in de toekomst ontstaan, het de 
vraag zou zijn of niet eerder de Wet op het Levensverzeke-
ringsbedrijf en een toekomstige wet op het Schadeverzekerings-
bedrijf de aangewezen plaatsen voor het treffen van maat-
regelen zouden moeten zijn, meent hij tot schrapping van de 
gestelde regel te moeten overgaan. Daar komt bij dat de be-
paling er toch niet in zou slagen mogelijke misbruiken te 
keren. Met name zou de term „op basis van wederkerigheid" 
— daargelaten wat daaronder precies moet worden verstaan 
— toch niet kunnen beletten dat in feite de herverzekeraar 
een veel groter gedeelte van het risico van de onderlinge her-
verzekert dan andersom. Ook de door verscheidene leden 
voorgestelde tekst komt aan de bezwaren tegen de regeling 
slechts ten dele tegemoet. Ten overvloede moge nog worden 
opgemerkt, dat uit de statuten van een onderlinge waarborg-
maatschappij kan voortvloeien dat het optreden als herverze-
keraar niet of slechts beperkt mogelijk is. 

Ad c (wordt b). De bedoeling van het ontwerp is dat, 
enkele uitzonderingen daargelaten, alle verzekeringnemers van 
een onderlinge waarborgmaatschappij tevens lid zijn. In de 
eerste zin van het onderhavige artikel onder c wordt daarom 
bepaald, dat zij, die als verzekeringnemer een overeenkomst 
van verzekering aangaan, daarmede het lidmaatschap van de 
vereniging verkrijgen. Door Roeleveld (W.P.N.R. 4518) is 
er op gewezen, dat deze redactie niet het geval dekt, dat de 
onderlinge waarborgmaatschappij als verzekeraar een verze-
kering overneemt. De ondergetekende stelt thans een andere 
formulering voor, waaronder ook het zojuist genoemde geval 
te brengen is. 

Tegen de onderhavige regeling zijn verder bezwaren inge-
bracht van de kant van de Vereeniging van onderlinge schade-
verzekeringmaatschappijen. Daar bestaat de behoefte om naast 
leden ook niet-leden als verzekerden te hebben. De onderge-
tekende meent dat hiertegen geen overwegende bezwaren be-
staan bij die onderlinge waarborgmaatschappijen, die een ver-
plichting van leden of oud-lcden om in een eventueel tekort 
bij te dragen niet kennen. In die gevallen verkeren de leden 
en niet-leden met betrekking tot hun verplichtingen in dezelfde 
positie. Derhalve stelt hij voor, de mogelijkheid te openen dat 
in dit geval in de verzekeringsovereenkomst afgeweken kan 
worden van de regel, dat de verzekerde tevens lid moet zijn 
van de onderlinge waarborgmaatschappij. In verband met de 
aangehaalde wijziging is er ook geen behoefte meer aan de 
bepaling van c tweede zin. Deze wordt dus geschrapt. Uiter-
aard kan bij de onderlinge waarborgmaatschappij met uitgeslo-
ten aansprakelijkheid in de herverzekeringsovereenkomst wor-
den bepaald, dat de herverzekeringnemer geen lid is. Dit volgt 
uit de voorgestelde wijziging van het onderhavige punt c 
(wordt b). 

Ad d (wordt c). De ondergetekende is met verscheidene 
leden van oordeel dat er voor de regeling omtrent het voort-
duren van het lidmaatschap tot het einde van het boekjaar on-
voldoende grond bestaat, en heeft deze geschrapt. Van deze 
gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt om in de bepaling een 
technische verbetering aan te brengen. 

Artikel 2.2.2.10. De opmerking van enige leden die in de 
regeling van het tweede lid van het onderhavige artikel de toe-
kenning van een bijzondere actie uit onrechtmatige daad zien, 
en een uitbreiding tot andere door hen genoemde gevallen 
voor mogelijk houden, kan de ondergetekende niet onder-
schrijven. De bedoeling van het artikel is slechts om te voor-
komen dat van de naam „coöperatief", „onderling" of „we-
derkerig" misbruik wordt gemaakt (zie toelichting-Meijers p. 
146). Om discussies over de vraag, wie degenen zijn die een 
verbod met dwangsom als bedoeld in lid 2 kunnen vragen, 
af te snijden, is bepaald dat hiertoe alleen iedere coöperatieve 
vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij bevoegd is. 
Derhalve kan niet worden medegegaan met het voorstel van 
enige andere leden om de actie van het tweede lid aan iedere 
belanghebbende toe te kennen. 

TITEL 3 

Naamloze vennootschappen 
Algemeen. 1. Het was de ondergetekende aangenaam te 

vernemen, dat de commissie zich met de opzet van de derde 
titel kan verenigen. Intussen menen verscheidene leden, dat er 
op enkele punten nog desiderata voor vervulling in aanmerking 
komen. Als eerste is genoemd het openen van de mogelijkheid, 
dat een naamloze vennootschap door één persoon kan worden 
opgericht. De ondergetekende kan hiermede niet instemmen. 
Door de wijze van oprichting kan de naamloze vennootschap 
haar in de historie gewortelde plaats onder de associatievormen 
blijven behouden. Er zijn niet voldoende aan de eisen van de 
praktijk ontleende redenen om op dit punt met de historie te 
breken. 

Dezelfde leden noemen als tweede desideratum een uit-
breiding van het instituut van de enquête. Zij menen dat, door 
aan de rechtbank de bevoegdheid te geven in verband met het 
resultaat van de enquête bestuurders en commissarissen te ont-
slaan en te voorzien in het bestuur van de naamloze vennoot-
schap, de mogelijkheid geschapen zou kunnen worden onge-
wenste geheimzinnigheid te doorbreken. De ondergetekende 
meent echter dat een dergelijke geheimzinnigheid reeds door 
het bestaande enquêterecht afdoende kan worden doorbroken, 
o.a. doordat de enquêtecommissie inzage van de boeken en 
bescheiden kan verkrijgen en het verslag van de uitkomst van 
hun onderzoek ter griffie van de rechtbank ter kosteloze inzage 
moet worden neergelegd. Een rechterlijke benoeming van be-
stuurders en commissarissen zou bovendien de moeilijk oplos-

"> f ^ 



C j i 

2.3 31 23 

bare vraag doen rijzen, hoelang zodanige benoeming zou moeten 
gelden. Permanent zou zij toch in ieder geval niet kunnen zijn, 
want dan zou de zeggenschap van de algemene vergadering 
voorgoed zijn vervallen, en zou daarmede een essentieel ken-
merk van de naamloze vennootschap verdwijnen. Daar in de 
praktijk van een behoefte tot uitbreiding van het geldende en-
quêterecht ook niet is gebleken, acht hij het niet gewenst 
thans tot een ver gaande uitbreiding over te gaan. 

Wel meent hij dat ook bij de besloten naamloze vennootschap 
steeds de mogelijkheid van een enquête zal dienen te bestaan. 
Ditzelfde geldt voor de zogenaamde geautoriseerde bijeen-
roeping. Derhalve wordt schrapping van de artikelen 2.3.5.36 
en 2.3.4.23 lid 1 voorgesteld. 

Aan de suggesties inzake ontbinding van de lege N.V. en de 
N.V. welker faillissement bij gebrek aan baten is opgeheven, 
heeft de ondergetekende gevolg gegeven. Verwezen moge wor-
den naar het nieuwe artikel 2.3.1.10a en het gewijzigde artikel 
2.3.6.1 sub c. 

2. De ondergetekende is met verscheidene leden van oordeel 
dat in het onderhavige ontwerp geen essentiële wijzigingen in 
het naamloze vennootschapsrecht moeten worden aangebracht. 
Hiervóór heeft de ondergetekende reeds als zijn mening te 
kennen gegeven dat het vraagstuk van de medezeggenschap van 
de werknemers niet moet worden betrokken bij de behandeling 
van de ontwerpen voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek moet 
worden bestudeerd. Dit geldt naar zijn mening ook voor de 
vraag of de instelling van een vennootschapskamer aanbeveling 
verdient. Overigens moge de ondergetekende opmerken dat 
met het tegen de voorstellen van Mr. P. Sanders aangevoerde 
argument, als zou de vennootschapskamer met een onmoge-
Iijke taak worden belast omdat de leden der kamer zich 
zouden moeten verdiepen in de merites van elk bijzonder 
bedrijf, aan deze voorstellen niet geheel recht wordt gedaan. 
Volgens deze voorstellen zou de vennootsehapskamer in hoofd-
zaak tot taak hebben te zorgen voor volledige publiciteit om-
trent vennootschappen, waarvan de aandelen ter beurze ge-
noteerd zijn. De vennootschapskamer zou zich dus voornamelijk 
moe'en bezig houden met een controle op de juistheid van de 
jaarstukken, waaromtrent meer uitgewerkte wettelijke voor-
schriften gegeven zouden moeten worden. Voorts zou de ven-
nootschapskamer zich bezig moeten houden met een toetsing 
van het prospectus bij emissies. De ondergetekende is voor-
nemens ook dit complex van vraagstukken nader te doen on-
derzoeken. 

Met de leden, die zich verder verdiepten in de vraag of het 
mogelijk is door wettelijke voorschriften misbruiken uit het 
vennootschapswezen te weren, is de ondergetekende van mening, 
dat hier een nuchter oordeel op zijn plaats is. Op papier slui-
tende regelingen kunnen wel worden ontworpen, maar deze 
zullen in verscheidene gevallen weinig baat brengen als zij niet 
geschraagd worden door de wil tot loyale uitvoering. Terecht 
hebben de zoeven bedoelde leden er op gewezen, dat er hier 
voor de Vereeniging voor den Effectenhandel en voor de fi-
nanciële pers een taak is weggelegd. Dit wil intussen niet zeg-
gen, dat de wetgever zich op dit terrein geheel afzijdig zou 
moeten houden. Ook deze kan een bijdrage leveren tot de 
verheffing van het vennootschapswezen. Door de genoemde 
leden wordt in dit verband gewezen op het enquêterecht en op 
artikel 2.3.3.13 lid 3. De ondergetekende moge hiervoor ver-
wijzen naar het hierboven sub 1 bij het genoemde artikel en 
naar zijn antwoord. 

Dezelfde leden wijzen op enkele andere suggesties, welke in 
de loop der jaren met betrekking tot de onderhavige materie 
zijn geuit. Zij noemen: het verplicht stellen van commissarissen, 
een verscherpte aansprakelijkheid van commissarissen; een 
apart verslag van commissarissen; een verbod van familiever-
wantschap tussen bestuurders en commissarissen; een verbod 
voor commissarissen om, behoudens herverkiezing, langer dan 
vier jaren zitting te hebben en tenslotte de zogenaramde lijst-
commissaris. 

De ondergetekende meent dat de vraag of het commissariaat 
verplicht moet worden gesteld, nog nader dient te worden over-

wogen. Een verscherpte aansprakelijkheid daarentegen acht hij 
niet gewenst. Artikel 2.3.5.25 (artikel 52 W.v.K.) gaat op dit 
punt reeds ver genoeg. Een apart verslag van commissarissen, 
onafhankelijk van dat van het bestuur, zou tot op zekere hoogte 
nuttig kunnen zijn. Ook deze kwestie dient nog nader te worden 
bezien. Een verbod van familieverwantschap tussen bestuurders 
en commissarissen zou bij vele kleine en ook grote naamloze 
vennootschappen een ongewenste inmenging van vreemden 
kunnen veroorzaken. Evenmin is een verbod voor commissa-
rissen om, behoudens herverkiezing, langer dan vier jaren zitting 
te hebben gewenst. Een dergelijk verbod zou immers het gevaar 
meebrengen dat herverkiezing zou worden nagelaten, met als 
gevolg onzekerheid over de geldigheid van handelingen van 
commissarissen. Wat tenslotte de zogenaamde lijstcommissaris 
betreft, ook dit punt dient nog nader te worden overwogen. 

3. Met Van der Grinten (Handboek voor de N.V. 1955, 
p. 340) en Kamphuisen (N.V. XXV, p. 213, contra Schadee 
in N.V. XXVI, p. 51) zou de ondergetekende willen aan-
nemen, dat aan ieder aandeel het verschijningsrecht is ver-
bonden, waarbij de keuze van het persoonlijk verschijnen of 
het aanwijzen van een gemachtigde aan de aandeelhouder is 
gelaten. In deze gedachtengang moet het ook mogelijk zijn, dat 
verschillende gemachtigden verschillend stemmen. Dan zal 
echter ook de houder van meer dan een aandeel tegenstrijdige 
stemmen mogen uitbrengen. Deze houder zal dan meestal een 
administratiekantoor zijn, dat door aldus te stemmen in de 
gelegenheid is om op de algemene vergadering van de be-
trokken N.V. verdeelde inzichten van de certificaat-houders 
tot uitdrukking te brengen. Aangezien de wet, met name ar-
tikel 44a W.v.K. , zich tegen deze wijze van stemmen, waar-
mede een redelijk doel wordt gediend, niet verzet, meent de 
ondergetekende dat een uitdrukkelijke voorziening op dit punt 
achterwege kan blijven. 

4. De Nederlandse Bankiersvereniging en de Vereeniging 
voor den Effectenhandel hebben nog onlangs door een speciaal 
hiervoor ingestelde Commissie laten onderzoeken of er aan-
leiding is hier te lande de uitgifte van aandelen zonder nomi-
nale waarde mogelijk te maken. De besturen van de beide 
verenigingen zijn, na kennisneming van het rapport der Com-
missie, tot de slotsom gekomen, dat er hier te lande geen maat-
schappelijke behoefte bestaat aan invoering van zodanige aan-
delen. Bij dit oordeel sluit ondergetekende zich aan. Aan-
getekend zij nog, dat in België, Luxemburg en Spanje aan-
delen zonder nominale waarde kunnen worden uitgegeven, 
alsmede, buiten Europa, in de Verenigde Staten van Amerika 
en Canada. Volgens bovengenoemde Commissie bestond van 
het totale aantal ter beurze van New York genoteerde aan-
delenfondsen in 1936 54 % uit fondsen zonder nominale 
waarde, in 1946 42 %, in 1953 33 % en bij de aanvang van 
1957 nog slechts 18 %. 

5. Verscheidene leden menen, op het voetspoor van enkele 
schrijvers, dat het de bedoeling van het ontwerp zou zijn, dat 
hetgeen zich aandient als een N.V., bij notariële akte is opge-
richt en de ministeriële verklaring van geen bezwaar heeft ver-
kregen een geldige N.V. is, ook als de oprichtingshandeling 
nietig is. De leden hier aan het woord zijn van mening dat 
deze bedoeling in de tekst van de artikelen 2.3.1.9 en 2.3.1.6 
onvoldoende tot uitdrukking is gebracht, dat de handhaving 
van artikel 36a W.v.K. (in artikel 2.3.1.2) daarmee ook niet 
te rijmen valt en dat de vraag moet worden gesteld of deze 
opzet van het ontwerp wel juist is indien de oprichtingshande-
ling nietig is wegens strijd met de openbare orde of goede 
zeden. De ondergetekende wil hierover het volgende opmerken. 

Zowel uit de tekst van het ontwerp als uit de toelichting van 
prof. Meijers blijkt, dat het geenszins de bedoeling van de in 
artikel 2.3.1.9, in vergelijking met artikel 37 W.v.K., toege-
voegde woorden is, dat een N.V. onaantastbaar zou zijn on-
danks de nietigheid van de oprichtingshandeling, zodra maar de 
notariële akte is verleden en de ministeriële verklaring van 
geen bezwaar is verkregen- Wat het ontwerp beoogt, is dat 
nietigheid van de oprichtingshandeling niet tot nietigheid ab 
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initio van de N.V. of tot nietigverklaring ex tune kan leiden 
maar alleen tot ontbinding door de rechter zonder terug-
werkende kracht. Dit blijkt uit de alinea in de toelichting op 
p. 148 sub B, waar te lezen valt dat hel ontwerp van de 
gedachte uitgaat, „dat zo weinig mogelijk organisaties die 
naar buiten als rechtspersoon optreden nietig moeten zijn, maar 
zo nodig moeten worden ontbonden en vereffend. . . . Het niet 
vervuld zijn van door de wet aan de naamloze vennootschap ge-
stelde eisen kan na de verkrijging van de verklaring wel tot 
een ontbinding, maar niet tot nietigheid leiden." Het volgt ook 
uit de opmerking die direct op deze passage volgt, nl. dat het 
ontwerp (anders dan bij de overdracht: artikel 3.4.2.2) de 
geldigheid van de oprichtingshandeling niet afhankelijk maakt 
van de geldigheid van haar titel of causa; welke opmerking niet 
zinvol zou zijn in het door bovenbedoelde leden in het ontwerp 
gelezen stelsel, omdat in dat stelsel de N.V. onaantastbaar ware 
ook als de oprichtingshandeling ongeldig zou zijn. Het volgt 
ten slotte uit de handhaving van artikel 36a W.v.K. in het ont-
werp (artikel 2.3.1.2), welke handhaving met het bedoelde 
stelsel niet te rijmen zou zijn, zoals de hierboven aan het woord 
zijnde leden terecht opmerkten. 

Bij nadere overweging gevoelt de ondergetekende enkele 
bezwaren tegen het voorgestelde artikel. Vooreerst kan betwij-
feld worden of uit de enkele opneming van de woorden „die 
de verklaring van geen bezwaar heeft verkregen" in artikel 
2.3.1.9 wel volgt dat het ontwerp met dat artikel iets anders 
wil uitdrukken dan het huidige artikel 37 W.v.K. Daarbij komt 
dat artikel 2.1.10, waar de toelichting naar verwijst, niet de 
mogelijkheid schept van ontbinding van een N.V. op grond 
van ongeldigheid van de oprichtingshandeling, maar alleen ont-
binding kent op grond van handelen door de N.V. in strijd 
met wet, openbare orde of goede zeden. Voorts zouden uit het 
voorgestelde artikel verkeerde gevolgtrekkingen kunnen wor-
den gemaakt. In de eerste plaats zou uit het artikel kunnen 
worden afgeleid, dat vóór de verklaring van geen bezwaar reeds 
een N.V. bestaat en wel een N.V. zonder rechtspersoonlijkheid; 
ook de formulering van het eerste lid van artikel 2.3.1.6 zou 
in die richting kunnen wijzen. Dit ware echter ongewenst, daar 
de gehele regeling van de N.V. ervan uitgaat, dat iedere N.V. 
rechtspersoon is, zodat een naamloze vennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid onbestaanbaar is in ons recht. Men zie 
ook het bij de artikelen 2.1.3 en 2.3.1.1 opgemerkte. In de 
tweede plaats zou uit de formulering van het artikel kunnen 
volgen, dat de rechtspersoonlijkheid ontstaat op het moment 
van de ministeriële verklaring, ook als pas daarna de akte van 
oprichting notarieel verleden wordt. Voor deze afwijking van 
het bestaande recht (men vergelijke Van der Heijden-Van der 
Grinten p. 209) ware echter geen gegronde reden te geven. 
Tenslotte schept het artikel onzekerheid over de vraag of door 
de ministeriële verklaring de rechtspersoonlijkheid ook onaan-
tastbaar is, indien de notariële akte wegens een vormgebrek 
kracht van authenticiteit mist. 

Op deze gronden heeft ondergetekende het oorspronkelijke 
artikel 2.3.1.9 vervangen door een nieuw artikel 2.3.1.7a, be-
palende dat, indien de akte van oprichting in de Staatscourant 
is gepubliceerd en de inschrijving in het Handelsregister heeft 
plaatsgevonden, de nietigheid van de oprichtingshandeling 
slechts kan leiden tot een ontbinding van de N.V. door de 
rechter op vordering van het openbaar ministerie en heeft hij 
in het tweede lid van artikel 2.3.1.1 uitdrukkelijk vastgelegd 
dat de oprichting van een N.V. nietig is, indien hetzij een 
geldige meerzijdige rechtshandeling, hetzij een notariële akte, 
hetzij een ministeriële verklaring van geen bezwaar ontbreekt. 
Voor een nadere uitwerking moge de ondergetekende verwijzen 
naar het in deze Memorie bij de artikelen 2.3.1.1 lid 2 en 
2.3.1.7a opgemerkte. 

6. Enige leden hebben de aandacht gevestigd op de depar-
tementale praktijkregels met betrekking tot schorsing of ont-
slag van bestuurders of commissarissen. Zij stelden de vraag 
of deze regels niet in de wet konden worden opgenomen. De 
ondergetekende ziet hiertegen geen bezwaar. De eerste door 
de genoemde leden bedoelde regel is opgenomen in de artikelen 

2.3.5.7 lid 2 en 2.3.5.18. De ondergetekende acht het gewenst 
de andere regel — inhoudende dat, indien in de algemene ver-
gadering het vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal niet 
vertegenwoordigd is geweest, een nieuwe vergadering moet wor-
den gehouden waarin steeds onafhankelijk van het vertegen-
woordigd kapitaal een besluit kan worden genomen — tot rege-
lend recht te maken voor alle gevallen, waarin krachtens de sta-
tuten de geldigheid van besluiten afhankelijk is van het ter 
vergadering vertegenwoordigd kapitaal. Op deze wijze kan 
worden verhinderd dat de besluitvorming onnodig wordt be-
lemmerd. Voorgesteld wordt deze regel als een nieuw derde 
lid aan artikel 2.3.4.14 toe te voegen. Zoals bij dat artikel zal 
worden uiteengezet, is in de tekst noch de term „maatschap-
pelijk kapitaal", noch de term „geplaatst" kapitaal opgenomen, 
maar wordt alleen van „kapitaal" gesproken. Opdat in de 
nieuwe vergadering niet zonder voorkennis van alle belang-
hebbenden een besluit in strijd met een statutaire bepaling als 
bedoeld in het tweede lid zal kunnen worden genomen, is 
bepaald dat bij de oproeping tot deze vergadering steeds 
moet worden vermeld dat en waarom onafhankelijk van het 
aldaar vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal een besluit 
kan worden genomen. 

7. Enige leden hebben aanbevolen de artikelen 2.2.1.21 en 
2.3.5.3, welke dezelfde inhoud hebben, te verplaatsen naar 
het algemeen deel. Deze aanbeveling wordt door de onderge-
tekende gaarne overgenomen. Beide artikelen zijn geschrapt, 
terwijl vóór artikel 2.1.8 een nieuw artikel (2.1.7c) is inge-
voegd. vrijwel gelijkluidend aan artikel 2.3.5.3 (artikel 47c 
W.v.K.). De verouderde uitdrukking „hoofdelijk voor het ge-
heel" is vervangen door „hoofdelijk". Tevens is het verschil 
in redactie tussen twee wetsbepalingen, die hetzelfde willen 
zeggen, opgeheven. Evenals artikel 2.2.1.21 is artikel 47c van 
het Wetboek van Koophandel ontleend aan artikel 31 van de 
Wet op de Coöperatieve Vereenigingen van 1925. 

Artikel 55a W.v.K. kan worden gemist. Voor bepaalde tijd 
aangegane naamloze vennootschappen worden steeds zeld-
zamer. Mocht zulk een vennootschap nog voorkomen, dan kan, 
als zij haar bestaan niet tijdig verlengd heeft, artikel 2.1.13 
uitkomst brengen. Dit artikel bouwt voort op de Duurver-
lengingswet, die, veelvuldig toegepast, geen aanleiding tot ver-
wikkelingen heeft gegeven. 

Artikel 2.3.1.1. Onder het hoofd Algemeen 1 van deze 
titel heeft de ondergetekende te kennen gegeven, niet mogelijk 
te willen maken dat een naamloze vennootschap door één 
persoon wordt opgericht. In verband hiermede meent hij zich 
ervan ontslagen te mogen houden in te gaan op nadere be-
schouwingen, welke, hoe belangwekkend ook, tot uitgangs-
punt hebben dat het vereiste van pluraliteit van oprichters kan 
vervallen. 

Met verscheidene leden kan worden ingestemd, dat er geen 
bezwaar tegen kan bestaan de naamloze vennootschap als 
vennootschap te blijven betitelen. Zij blijft immers een ven-
nootschap, hoewel zij, om reeds eerder genoemde redenen, in 
het ontwerp in boek 2 geregeld wordt. Ook in verband met 
artikel 2.2.1.1 is het van belang van „vennootschap" te 
blijven spreken. Dat de band met het contractenrecht is losge-
maakt, kan dan ook niet gezegd worden. Wat het door de 
hier aan het woord zijnde leden genoemde artikel 2.1.8 betreft, 
er dient op te worden gewezen dat dit artikel slechts voor be-
sluiten een regeling geeft. De in boek 6 te geven bepalingen 
over verbintenissen zijn voor het overige ook hier toepasselijk, 
terwijl het nieuwe artikel 2.1.7/> een regeling bevat voor die 
verplichtingen, die geen verbintenissen zijn. De ondergetekende 
moge dienaangaande verwijzen naar hetgeen bij de beantwoor-
ding van artikel 2.2.1.1 is opgemerkt. 

Een en ander betekent niet, dat het niet gewenst zou zijn 
de in het onderhavige artikel gegeven definitie enigszins uit 
te breiden. Allereerst dient te worden aangegeven, dat de 
naamloze vennootschap een rechtspersoonlijkheid bezittende 
vennootschap is. Zoals immers reeds bij artikel 2.1.3 is uiteen-
gezet, kan de naamloze vennootschap slechts als rechtspersoon 
bestaan. Vervolgens moet duidelijker worden vastgelegd, waar-



2.3.1 33 2.3.1 

in het verschil met de gewone vennootschap bestaat. Volgens 
de oorspronkelijke tekst kon ook deze vennootschap onder de 
definitie worden gebracht. Het in het ontwerp gevolgde stelsel 
van de onderscheiding der rechtspersonen naar materiële ken-
merken maakt dit ongewenst. Vele jaren geleden heeft prof. 
Meijers hier al op gewezen, en een oplossing aangegeven. In 
zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 1932, 
N.J. 1932 p. 1598, merkt hij op: „De karakteriseering der N.V. 
door artikel 36 moge niet volledig zijn, veel ontbreekt daaraan 
toch niet. Wanneer men aan het zijn van een vennootschap, 
waarin ieder der vennooten voor een of meer aandeelen deel-
neemt, zonder persoonlijke aansprakelijkheid voor hetgeen in 
naam der vennootschap wordt verricht, nog slechts toevoegt, 
dat de vennooten tot geen anderen inbreng gehouden zijn en 
dientengevolge hun aandeel met de daaraan verbonden ven-
nootschapsrechten en verplichtingen op hun erfgenamen over-
gaat en als vermogensbestanddeel verhandelbaar is, dan heeft 
men m.i. wel degelijk de naamlooze vennootschap tegenover 
andere organisatievormen gekarakteriseerd." 

In overeenstemming hiermede stelt de ondergetekende aller-
eerst voor te bepalen, dat de vennoten voor een of meer over-
draagbare aandelen in het maatschappelijk kapitaal deelnemen. 
De toevoeging „overdraagbare" is mede van belang in verband 
met artikel 3.4.2.1. Daar wordt in het algemeen gezegd, dat 
alle zakelijke rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, 
terwijl andere rechten dit slechts zijn wanneer de wet dit 
bepaalt. Ook als men het recht van een aandeelhouder noch 
als een zakelijk recht noch als een vorderingsrecht zou zien, 
moet de overdraagbaarheid van dit recht buiten twijfel staan. 
Op de vraag in hoeverre deze overdraagbaarheid kan worden 
beperkt, wordt bij artikel 2.3.2.8 teruggekomen. De andere 
wijziging is de bepaling, dat de vennoten niet gehouden zijn 
om boven het bedrag van haar storting op de aandelen in de 
verliezen van de vennootschap bij te dragen. 

Zoals reeds hierboven uiteengezet werd onder Algemeen 
sub 5, acht ondergetekende het gewenst uitdrukkelijk te be-
palen, dat voor het ontstaan van een N.V. een oprichtings-
handeling bij notariële akte en een ministeriële verklaring van 
geen bezwaar gelijkelijk vereist zijn. Aldus ook het arrest van 
de Hoge Raad van 12 oktober 1932, N.J. 1933, p. 10. Prof. 
Meijers had reeds bij dit arrest aansluiting gezocht, door in 
het eerste lid van artikel 2.3.1.6 te bepalen, dat de N.V. niet 
als rechtspersoon bestaat vóór de ministeriële verklaring, welke 
formulering echter tot het misverstand aanleiding zou kunnen 
geven dat in de periode tussen het verlijden van de akte en de 
verklaring van geen bezwaar een N.V. zonder rechtspersoon-
lijkheid zou bestaan. Door de voorgestelde wijziging, kan het 
in het eerste lid van artikel 2.3.1.6 bepaalde als overbodig 
geschrapt worden. 

In overeenstemming met hetgeen in het bestaande recht 
wordt aangenomen bepaalt het tweede lid uitdrukkelijk, dat de 
oprichtingshandeling een meerzijdige rechtshandeling is, waar-
bij de oprichters tevens in het kapitaal deelnemen (men verge-
lijke Van der Heijden-Van der Grinten, p. 182 en 205). In-
dien de ministeriële verklaring verkregen mocht worden, hoe-
wel de akte van oprichting niet het aantal aandelen vermeldt 
waarvoor door ieder der oprichters wordt deelgenomen of de 
oprichters tezamen voor minder dan een vijfde gedeelte van 
het maatschappelijk kapitaal deelnemen (artikelen 2.3.1.5 en 
6), dan is de oprichting om die reden niet nietig. Ook dit is in 
overeenstemming met het bestaande recht (Van der Heijden-
Van der Grinten, p. 177 en 215). 

Artikel 2.3.1.2. De ondergetekende is met enige leden van 
oordeel, dat de onderhavige bepaling behalve voor de N.V. 
ook voor de andere rechtspersonen moet gelden. Daarbij dient 
bedacht te worden dat het woord „deelneming" niet op een 
geldelijke verplichting behoeft te duiden. In plaats van de 
woorden „vennoot" en „vennoten" dient van „oprichter" en 
„oprichters" gesproken te worden. Men zie het nieuwe artikel 
2.1.7rf. 

Artikel 2.3.1.3. Van de inhoud d.er statuten van hier te lande 
opgerichte naamloze vennootschappen dient het publiek in de 

landstaal kennis te kunnen nemen. De bij artikel 36/ W.v.K. 
voorgeschreven publikatie in de Nederlandse Staatscourant 
zou veel van haar waarde verliezen, indien de statuten in een 
vreemde taal zijn gesteld. 

Op de tweede zin van het met het onderhavige artikel over-
eenstemmende artikel 36/> W.v.K. is in de literatuur kritiek 
geleverd (Van der Heijden-Van der Grinten p. 185). De for-
mulcring wekt ten onrechte de indruk, dat bij de akte van op-
richting vertegenwoordiging krachtens wettelijke bevoegdheid 
zou zijn uitgesloten. De bedoeling daarentegen van het artikel 
is geen andere dan te doen uitkomen, dat een volmacht tot 
medewerking aan de akte van oprichting schriftelijk moet zijn 
verleend. De ondergetekende stelt bij Nota van Wijzigingen 
voor het artikel in die zin te wijzigen. 

Artikel 2.3.1.4. De ondergetekende is met enige leden van 
oordeel, dat het aanbeveling verdient in de artikelen, waar van 
„akte van oprichting" wordt gesproken maar „statuten" is be-
doeld, de eerste term door de laatste te vervangen. In de Nota 
van Wijzigingen zijn deze gevallen onder één nummer bij el-
kaar gevoegd, voor zover althans niet reeds in verband met 
andere wijzigingen tevens de hierbedoelde veranderingen zijn 
aangebracht. Zoals bovengenoemde leden terecht opmerken, 
is het dan ook gewenst in artikel 2.3.1.4 te bepalen dat de 
akte van oprichting de statuten moet bevatten. In artikel 
2.3.1.5 zal tussen akte van oprichting en statuten moeten 
worden onderscheiden. In de akte van oprichting wordt 
immers vermeld het aantal aandelen waarvoor door ieder 
van de oprichters in de naamloze vennootschap wordt 
deelgenomen, terwijl de statuten bepalingen omtrent het 
bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal en het 
bedrag van de aandelen bevatten. Voorts verdient het aan-
beveling om. in verband met artikel 1.3.1 lid 2. in lid 3 van het 
onderhavige artikel in plaats van „plaats van vestiging" van 
„zetel" te spreken. Van deze gelegenheid wordt gebruik ge-
maakt om tevens het woord ..is", dat mogelijk in verschillende 
zin zou kunnen worden uitgelegd, te vervangen door „moet 
zijn". 

De naamloze vennootschap blijft ook in het ontwerp een 
vennootschap. Dit belet echter niet om ook andere, met het 
winststreven niet onverenigbare doelstellingen in de statuten op 
te nemen. ^ "-*-

Artikel 2.3.7.5. De ondergetekende moge verwijzen naar 
zijn antwoord bij de artikelen 2.3.1.1 en 2.3.1.4. 

Artikel 2.3.1.6. Bij artikel 2.3.1.1 werd reeds opgemerkt 
dat door de nieuwe formulering van het tweede lid van dat 
artikel het eerste lid van artikel 6 geschrapt kan worden. 

Het nieuwe eerste lid stemt overeen met het derde lid van 
het oorspronkelijke artikel. 

In het tweede lid ziin enkele wijzigingen aangebracht. Aan-
gezien volgens artikel 2.1.10 de naamloze vennootschap die 
naar doel of werkzaamheid striidt met de goede zeden of de 
openbare orde een verboden N.V. is. kon de eerste grond van 
weieerine worden omschreven als: ..dat de vennootschap ver-
boden is": men vergelijke artikel 2.2.1.3 lid 3 (nieuw). Dit 
bracht echter mee dat niet kon worden volstaan met als tweede 
grond van weigering te noemen: „dat de akte niet voldoet aan 
hetgeen dcor de wet is voorgeschreven". Immers in de departe-
mentale praktijk wordt vaak een verklaring van geen bezwaar 
krachtens artikel 36e W.v.K. geweigerd in gevallen waarin de 
akte voldoet aan hetgeen door de wet is voorgeschreven en 
waarin niet gesteld kan worden dat het een verboden N.V. 
betreft. In die gevallen wordt de weigering gegrond op het 
feit dat de op te richten vennootschap zou strijden met de 
openbare orde. welk begrip in artikel 36f W.v.K. naar de 
departementale opvatting een ruime betekenis heeft, met name 
omvat de gevallen van strijd met de zogenaamde vennoot-
schappelijke orde en van gevaar van misbruik van de 
vennootschan voor ongeoorloofde doeleinden. Ter aansluiting 
aan deze praktijk bepaalt het nieuwe tweede lid. dat de ver-
klaring van geen bezwaar kan worden geweigerd, indien er 
ernstig gevaar bestaat dat. de vennootschap gebruikt zal worden 
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voor ongeoorloofde doeleinden en indien de akte in strijd is met 
de goede zeden, de openbare orde, de wet of de aan de wet 
ten grondslag liggende beginselen. 

Het derde lid is gelijk aan het vierde lid van het oorspron-
kelijke artikel. 

Artikel 2.3.1.7. De betekenis van het onderhavige artikel is 
hierin gelegen, dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn tot-
dat een ieder, door de publikatie van de akte van oprichting in 
de Nederlandse Staatscourant, met de inrichting van de naam-
loze vennootschap op de hoogte kan zijn. Dit kan niet worden 
bereikt met een voorschrift, volgens hetwelk voor het ogenblik 
van de publikatie in de plaats zou komen dat van de toezen-
ding van de voor de publikatie in de Staatscourant vereiste 
stukken aan de Staatsdrukkerij, gelijk door verscheidene leden 
gesuggereerd. Een dergelijke bepaling zou ook praktisch tot 
grote moeilijkheden aanleiding geven. De indiening van de 
stukken bij de Nederlandse Staatscourant blijkt niet naar 
buiten, terwijl de Staatsdrukkerij er ook niet op is ingesteld 
om aan derden inlichtingen te verstrekken omtrent de vraag, of 
de stukken zijn ingezonden. Indien bestuurders van naamloze 
vennootschappen in verband met zodanige bepaling er toe 
zouden overgaan, de stukken aangetekend naar de Staats-
drukkerij te zenden zou dat niet baten, omdat een re?u van de 
posterijen niets bewijst omtrent de inhoud van de aangete-
kende brief. 

De tekst van het tweede lid is in overeenstemming gebracht 
met die van de artikelen 2.2.2.6 en 2.4.4. 

Artikel 2.3.1.7a. Zoals hierboven onder Algemeen sub 5 
werd opgemerkt, beoogt dit artikel de bedoeling van het ont-
werp tot uitdrukking te brengen met betrekking tot de rechtsge-
volgen van de nietigheid van de oprichtingshandeling, zoals die 
bedoeling in de toelichting van prof. Meiiers op p. 148 sub B 
is weergegeven. 

Ook in het bestaande recht tracht men de onaanvaardbare 
consequenties van de nietigheid ab initio van een N.V. op 
grond van de ongeldigheid van de oprichting te ontoaan door 
allerlei beperkingen — overigens zonder eniee wetteli'ke steun 
— aan te nemen: tegen derden zouden de vennoten de nietig-
heid niet kunnen inroepen en een derde zou zich slechts op de 
nietigheid van de N.V. kunnen beroepen, als hij daarbij een 
redelijk belang heeft en oorspronkelijk niet wist met een nietige 
N.V. te doen te hebben: men vergelijke Van der Heiiden-Van 
der Grinten, p. 222 v. en 656 v. Verschillende moderne buiten-
landse wetgevingen bevatten bepalingen ter voorkoming van de 
bedoelde onaanvaardbare consequenties; men zie onder meer 
artikel 643 Zwitsers Verbintenissenrecht, par. 216 v. van de 
Duitse en Oostenrijkse Aktiengesetz en artikel 2332 Italië. 

De beperkende regels die het nieuwe artikel brengt zijn de 
volgende: 1. alleen door een vordering van het onenbaar 
ministerie kan een beroep op de nietigheid van de oprichting 
worden gedaan: 2. deze vordering leidt niet tot een nietigver-
klaring van de N.V. ex tune maar tot een ontbinding ex nunc; 
3. de rechter is vrij om, met inachtneming van alle erbij betrok-
ken belangen de N.V. niet te ontbinden, ook al staat de 
nietigheid van de oprichtingshandeling vast. 

Ad 1. Natuurlijk kunnen belanghebbenden zodanige vorde-
ring van het openbaar ministerie trachten uit te lokken. Denk-
baar is dat. wanneer het nieuwe wetboek in werking treedt, 
het openbaar ministerie opdracht krijgt, om zich eerst met het 
Ministerie van lustitie in verbinding te stellen, alvorens tot een 
vordering tot ontbinding van een N.V. op grond van dit artikel 
over te gaan. 

Ad. 2. Door deze regel worden de moeilijkheden vermeden, 
waartoe een nietigheid ab initio leidt. Aangezien het vonnis 
tot ontbinding een constitutief vonnis is, behoeft hier geen 
regeling te worden opgenomen over het bindende gezag tegen-
over elk en een iegelijk. Na de ontbinding vindt vereffening 
door vereffenaars, door de rechtbank benoemd, plaats volgens 
de regeling van artikel 2.1.11. 

Ad 3. De rechter behoort vrij te zijn om, ook al staat de 

nietigheid van de oprichtingshandeling vast, de N.V. niet te 
ontbinden wegens de omstandigheden van het geval en de 
erbij betrokken belangen: bijvoorbeeld in een geval waarin 
door vernietiging van een of meer deelnemingen door oprich-
ters niet meer van een geldige meerzijdige oprichtingshandeling 
kan worden gesproken, maar inmiddels al vele andere per-
sonen als aandeelhouder (vennoot) tot de N.V. zijn toege-
treden; of in een geval waarin eerst na vele jaren wordt ont-
dekt dat de akte indertijd anders werd verleden dan overeen-
komstig het ontwerp waarop de verklaring is verleend. 

De nietigheid van de oprichting kan volgens artikel 2.3.1.1 
lid 2 het gevolg zijn hetzij van het ontbreken van een geldige 
notariële akte of een voor deze N.V. afgegeven ministeriële 
verklaring, hetzij van een gebrek in de meerzijdige rechts-
handeling van oprichting. Dit laatste zal bijvoorbeeld het geval 
zijn indien de wilsverklaringen van alle oprichters of van op 
één na alle oprichters ongeldig blijken te zijn wegens onbe-
kwaamheid, gemis aan wil of een wilsgebrek. Slechts voor één 
geval van nietigheid van de oprichting geldt het in dit artikel 
bepaalde niet, nl. indien de oprichting nietig is omdat de op 
te richten N.V. zou strijden met de openbare orde of de goede 
zeden. In dat geval is immers de N.V. volgens artikel 2.1.10a 
ab initio nietig, omdat het ongewenst ware dat de oprichters 
van een verboden N.V. hun doel zouden bereiken, zolang de 
rechter die N.V. niet ontbindt op vordering van het openbaar 
ministerie. Als de strijd met openbare orde of goede zeden niet 
uit de gepubliceerde statuten blijkt, worden derden te goeder 
trouw in dat geval beschermd volgens het in artikel 2.1.10a 
bepaalde. 

Om verschillende redenen bepaalt het voorgestelde artikel, 
dat alleen na de publicatie in de Staatscourant en de inschrij-
ving in het handelsregister de nietigheid van de oprichting 
slechts tot ontbinding op vordering van het onenbaar ministerie 
kan leiden. In de eerste plaats heeft een nietigheid ab initio de 
bedoelde onaanvaardbare consequenties slechts, indien de N.V. 
naar buiten is opgetreden en als zodanig aan het rechtsverkeer 
heeft deelgenomen. Voorts is het redelijk dat aan iemand die, 
afgaande on de publikatie in de Staatscourant en de inschrij-
ving in het handelsregister, aannam met een N.V. te doen te 
hebben, niet kan worden tegengeworpen dat de N.V. niet 
bestond omdat de oprichtingshandeling nietig was: onverschillig 
of het een derde betreft die met de N.V. contracteerde of 
iemand die aandeelhouder werd omdat aan hem een aandeel 
werd overgedragen of omdat hij in het kaDitaal deelnam. In 
de derde plaats kon op deze wiize eenvoudig de grens worden 
aangegeven tussen de schiin-N.V. en de N.V. die krachtens het 
onderhavige artikel ondanks de nietigheid van de onrichting 
bestaat tot zij ontbonden wordt. Indien immers personen voor-
wenden dat er een N.V. bestaat, terwiil in werkelijkheid van 
een notariële akte van oprichting en/of een ministeriële ver-
klaring van geen bezwaar geen sprake is, moet door en tegen 
een ieder een beroep op het niet-bestaan van die ..N.V." kun-
nen worden gedaan. Indien echter een zodanige schiin bestaat 
van een geldige notariële akte en een daarbii passende ministe-
riële verklaring, dat publikatie in de Staatscourant krachtens 
artikel 2.3.1.7 en inschrijving in het handelsregister krachtens 
de Handelsregisterwet kan volgen, moet artikel 2.3.1.7a toe-
passing vinden, zodat de N.V. bestaat totdat zii door de rech-
ter ontbonden wordt, hoewel de notariële akte niet geldig blijkt 
te zijn en/of de ministeriële verklaring niet blijkt te zijn ver-
kregen, althans niet voor deze concrete N.V. 

Een omzetting van een andere rechtspersoonlijkheid bezit-
tende vennootschap in een N.V. krachtens artikel 2.3.1.8 kan 
om dezelfde redenen nietig zijn als de oprichting van een N.V. 
Bovendien kan die omzetting nietig zijn omdat achteraf blijkt, 
dat men bij die omzetting ten onrechte aannam dat er reeds een 
rechtspersoon bestond. Ook in deze gevallen behoort ter wille 
van de rechtszekerheid de N.V. als bestaande te worden aan-
gemerkt. tot zij door de rechter ontbonden is. Vandaar dat in 
artikel 2.3.1.8 lid 2 is bepaald, dat bij nietigheid van een 
omzetting in de zin van artikel 2.3.1.8 artikel 2.3.1.7a toepas-
selijk is. 
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Artikel 2.3.1.8. De bezwaren, welke door verscheidene leden 
tegen de figuur van de omzetting zijn ingebracht, komen de 
ondergetekende niet steekhoudend voor. Aan de omzetting 
zijn wel degelijk voordelen verbonden, die de invoering van 
deze rechtsfiguur rechtvaardigen. Door omzetting verwisselt 
de vennootschap van gedaante met behoud van identiteit. Dit 
betekent dat een nieuwe rechtspersoon niet in het leven be-
hoeft te worden geroepen en dat dus ook geen overdracht van 
vermogen nodig is. Uiteraard zal de nieuwe rechtsfiguur in het 
fiscale recht moeten worden ingepast. 

Andere leden zijn van oordeel, dat in het eerste lid onder 
„een besluit van de vennoten" een „eenparig" besluit moet 
worden verstaan. De ondergetekende moge opmerken dat dit 
inderdaad het geval is, maar dat een uitdrukkelijke vermelding 
daarvan overbodig is. Bij de vennootschap onder firma geldt 
immers niet de regel, dat de meerderheid de minderheid bindt, 
tenzij partijen een andere regeling in hun overeenkomst 
treffen. 

Dezelfde leden vragen zich voorts af, waarom in het derde 
lid ineens van „Het taxatierapport" wordt gesproken. Naar 
nader is gebleken, had prof. Meijers aanvankelijk onder c van 
het onderhavige artikel taxatie van het vermogen van de ven-
nootschap en zijn bestanddelen voorgeschreven. In een later 
voorontwerp is die toevoeging geschrapt, omdat er bij het geven 
van de verklaring van geen bezwaar op kan worden gelet, dat 
het vermogen voldoende is aangegeven. Het in lid 3 bepaalde 
is toen bij vergissing blijven staan. Bij Nota van Wijzigingen 
wordt thans alsnog schrapping van dit lid voorgesteld. 

Artikel 2.3.1.9. Verwezen moge worden naar de beant-
woording van het gestelde onder titel 3, algemeen sub 5. 

Artikel 2.3.1.10. Daar dit artikel ten onrechte de indruk 
wekt dat hier van een fictie sprake is, wordt een kleine wijzi-
ging voorgesteld. 

Artikel 2.3.1.10a. Dit nieuwe artikel wordt toegelicht bij 
titel 3, algemeen sub 1. 

Artikel 2.3.1.12. Tegen de redactie van het met dit artikel 
overeenstemmende artikel 37rf W. v. K., zijn in de literatuur 
bezwaren gemaakt. (Vergelijk Van der Heijden-Van der Grin-
ten p. 29). Het artikel beoogt slechts uit te drukken dat de 
bedoelde bepalingen van dwingend recht zijn, voor zover uit 
de wet niet het tegendeel blijkt. De ondergetekende stelt voor 
dit duidelijker te doen uitkomen. 

Artikel 2.3.1.13. In deze Memorie ad artikel 2.1.9, wordt 
voorgesteld om, overal waar met „plaats van vestiging" de 
statutaire zetel is bedoeld, van „woonplaats" te spreken. In 
verband met het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2' kan derhalve 
het eerste lid van het onderhavige artikel worden geschrapt. 

Artikel 2.3.1.14. De ondergetekende neemt er gaarne akte 
van, dat de commissie de nieuwe redactie van artikel 37/ 
W. v. K. een verbetering acht. 

Artikel 2.3.2.2. Het met het in lid 3 van het onderhavige 
artikel overeenstemmende voorschrift van artikel 38a lid 3 
W. v. K. heeft de vraag doen rijzen, of het ook belet dat de 
naamloze vennootschap zelf een beroep op schuldverrekening 
doet. Deze vraag is terecht ontkennend beantwoord (H.R. 11 
januari 1935, N.J. 1935 p. 521). Artikel 38a W. v. K. dient 
slechts om te verzekeren dat de naamloze vennootschap, tot 
waarborg van de schuldeisers, ook werkelijk ontvangt hetgeen 
haar wegens storting op aandelen toekomt. De ondergeteken-
de stelt voor dit beginsel duidelijker in de wet neer te leggen. 

Artikel 2.3.2.8. Het onderhavige artikel is bij Nota van 
Wijzigingen aangepast aan de terminologie van boek 3 titel 4, 
waar met overdracht wordt bedoeld de rechtshandeling waar-
door eigendom overgaat. 

Aan de voorgestelde regeling bestaat vooral behoefte met 
het oog op de verhandelbaarheid van aandelen van Neder-
landse vennootschappen in het buitenland, met name in de 
Verenigde Staten van Amerika. Het lijkt niet aannemelijk, 

dat een regeling, welke dienen moet om de verhandelbaarheid 
te vergroten, gebruikt zal worden om overdracht van aandelen 
op onredelijke wijze te belemmeren. De leden, die een der-
gelijke belemmering niettemin niet denkbeeldig achtten, zullen 
naar de ondergetekende vertrouwt, hun bezwaren echter willen 
laten varen, indien het tweede en derde lid van het artikel 
worden geredigeerd gelijk in de Nota van Wijzigingen wordt 
voorgesteld. 

Het is juist dat de praktijk — Koninklijke Nederlandse Pe-
troleum Maatschappij en K.L.M. — zich onder de bestaande 
wetgeving heeft weten te redden met een oplossing als waarop 
in het Voorlopig Verslag wordt gedoeld. Deze oplossing is 
echter zo ingewikkeld, dat de wetgever tekort zou schieten 
wanneer hij de wet niet aanpaste aan de te dezer zake gebleken 
behoefte. 

Evenmin als onder de geldende wetgeving zal het onder het 
nieuwe wetboek geoorloofd zijn een aandeel volstrekt onover-
draagbaar te maken. Door de voorgestelde wijziging van 
artikel 2.3.1.1 komt dit thans ook in de omschrijving van de 
naamloze vennootschap tot uiting. Nochtans is het gewenst 
in de wet neer te leggen hoever een beperking der overdraag-
baarheid mag gaan. Bij Nota van Wijzigingen wordt voorge-
steld daartoe een afzonderlijk artikel 2.3.3.6a op te nemen, 
waarin aansluiting gezocht is bij artikel 2.2.2.8 sub e. (Gewij-
zigd ontwerp-artikel 2.2.2.8 sub b). 

Artikel 2.3.2.9. In verband met de technische betekenis die 
de term „levering" in het ontwerp heeft, is in de eerste zin 
„levering" vervangen door „overdracht". 

Artikel 2.3.3.2. De redactie van het tweede lid is inderdaad 
niet feilloos. De commissie heeft een bondiger formulering 
voorgesteld, welke in grote trekken door de ondergetekende 
wordt overgenomen. 

Artikel 2.3.3.3 en artikel 2.3.3.4. Naar de mening van de 
ondergetekende komt het de duidelijkheid ten goede indien 
de onderhavige twee artikelen tot één worden teruggebracht. 

Artikel 2.3.3.6a. Dit artikel wordt toegelicht bij artikel 
2.3.2.8. 

Artikel 2.3.3.7. Als de ondergetekende zich niet bedriegt, 
heeft de door enige leden opgeworpen vraag de strekking 
om de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen niet meer 
afhankelijk te stellen van een uitdrukkelijke voorziening dien-
aangaande in de statuten. Dit zou om tweeërlei redenen 
ongewenst zijn. In de eerste plaats worden belanghebbenden 
er door een bepaling in de statuten nadrukkelijk op gewezen, 
dat de naamloze vennootschap een mogelijkheid tot inkoop 
van volgestorte aandelen kent. In de tweede plaats is het niet 
de bedoeling van het artikel dat de Minister elke bepaling in 
de statuten, waarbij aan de naamloze vennootschap wordt 
toegestaan minder dan 50% van haar volgestorte aandelen in 
te kopen, moet goedkeuren, maar wel dat een statutaire be-
paling welke die mogelijkheid om meer dan 50% zou kennen, 
in elk geval ongeldig is. 

In verband met de technische betekenis die de term „over-
dracht" in het ontwerp heeft, is in de laatste zin van het 
tweede lid „overdracht" vervangen door „overeenkomst". 

Artikel 2.3.3.8. Met enige leden is de ondergetekende van 
mening, dat, evenals in artikel 41c W. v. K., in het onderhavige 
artikel ten onrechte van „maatschappelijk kapitaal" wordt ge-
sproken. Er is immers geen reden waarom terugbetaling op 
aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting alleen 
mogelijk zou moeten zijn in combinatie met vermindering van 
het maatschappelijk kapitaal. Hij is het echter niet eens met 
de opvatting van deze leden, dat hier bedoeld zou zijn het ge-
plaatste kapitaal. Hoeveel kapitaal geplaatst is, behoeft immers 
uit de akte van oprichting niet te blijken; daar vindt men slechts 
de grootte van het bij de oprichting geplaatste kapitaal, doch dit 
bedrag kan later zijn veranderd zonder dat dit uit latere 
statutenwijzigingen behoeft te blijken. 
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Op welke wijze dient terugbetaling of ontheffing dan wel 
mogelijk gemaakt te worden? Het antwoord op deze vraag kan 
slechts worden gegeven indien vaststaat dat terugbetaling steeds 
op alle aandelen moet geschieden, of dat dit ook kan gebeuren 
op sommige of op een bepaalde soort aandelen. Bij de tot-
standkoming van de huidige wet schijnt aan al deze moge!ijk-
heden te zijn gedacht (zie Memorie van Toelichting p. 33). 
De naamloze vennootschap zou dus op deze wijze naar believen 
op bepaalde aandelen het gestorte bedrag kunnen gaan terug-
betalen, waardoor de houders van deze aandelen hun kwaliteit 
van aandeelhouder tegen hun wil zouden verliezen, tegen ont-
vangst van de nominale waarde. Dit komt de ondergetekende 
onaanvaardbaar voor. In de bedoelde gevallen moet de naam-
loze vennootschap trachten de houders dezer aandelen tot ver-
koop te bewegen. Terugbetaling dient slechts mogelijk te zijn 
wanneer op alle aandelen wordt terugbetaald en levens de 
coupures worden verminderd. Een dergelijke gang van zaken is, 
zoals op zijn Departement is gebleken, bij terugbetaling of ont-
heffing van de verplichting tot storting gebruikelijk. 

Met het voorstel van genoemde leden om „maatschappelijk 
kapitaal" te vervangen door „geplaatst kapitaal" kan derhalve 
niet worden ingestemd. Daargelaten dat, gelijk hierboven is 
opgemerkt, de omvang van het geplaatste kapitaal niet uit de 
statuten behoeft te blijken, zou het vermelden van het ge-
plaatste kapitaal in dit artikel betekenen dat de bepaling zou 
blijven uitgaan van het hierboven bestreden uitgangspunt. 

Bij Nota van Wijzigingen wordt thans voorgesteld in het 
onderhavige artikel te bepalen dat terugbetaling op de aan-
delen of ontheffing van de verplichting tot storting slechts kan 
geschieden, nadat en voor zover de grootte van de aandelen 
door statutenwijziging is verminderd. Niet is overgenomen de 
zinsnede „het besluit tot wijziging mede inhoudt de wijze waar-
op de vermindering zal worden uitgevoerd". Een dergelijke be-
paling heeft alleen betekenis als men het mogelijk acht dat 
terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting op 
sommige of op een bepaalde soort aandelen kan geschieden. 

Ook de zinsnede „en ten aanzien van dit besluit het bepaalde 
bij de artikelen 2.3.1.9 tot en met 12 is in acht genomen" is 
geschrapt. Het komt de ondergetekende voor dat beter in ar-
tikel 2.3.4.19 lid 4 tot uitdrukking kan worden gebracht dat, 
wanneer door een statutenwijziging de grootte van de aandelen 
wordt verminderd, bij de inzending van de statutenwijziging 
moet worden aangetoond dat binnen de in artikel 2.3.3.9 ge-
noemde termijn geen verzet is gedaan, of dat zodanig verzet 
door de rechter is opgeheven. Dat niet tot terugbetaling kan 
worden overgegaan voordat het besluit tot wijziging is bekend 
gemaakt, behoeft hier niet uitdrukkelijk te worden vermeld. Is 
immers een besluit tot wijziging niet bekend gemaakt op de 
wijze als in artikel 2.3.3.9 aangegeven, dan zal ook niet kunnen 
worden aangetoond dat geen verzet is gedaan en zal de ver-
klaring van geen bezwaar dus worden geweigerd. Dit heeft 
ten gevolge dat de statutenwijziging niet van kracht wordt en 
niet tot terugbetaling kan worden overgegaan. 

Overigens komt het de ondergetekende gewenst voor de 
artikelen 2.3.3.10, 2.3.3.11 leden 2 en 3 en 2.3.3.12, die be-
palingen van procesrecht bevatten, naar het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering over te brengen. 

Aan het tweede lid van artikel 2.3.3.9 zijn toegevoegd de 
woorden „door vernietiging van het besluit bij de rechtbank 
te verzoeken". De toevoeging is wenselijk in verband met de 
schrapping van artikel 2.3.3.10. Voorgesteld wordt hetzelfde 
lid uit te breiden met een derde lid, waarin de materie van 
artikel 2.3.3.11 lid 1 is geregeld. Door zodanige wijziging 
wordt een overzichtelijker regeling verkregen. Het eerste lid 
van artikel 2.3.3.11 is daarbij aangepast aan de nieuwe redactie 
van artikel 2.3.3.8. 

Artikel 2.3.3.9. Het tweede lid is enigszins gewijzigd. Een 
nieuw derde lid is toegevoegd. De ondergetekende moge daar-
voor verwijzen naar zijn antwoord bij artikel 2.3.3.8. 

Artikel 2.3.3.10. Dit artikel vervalt. Voor de reden daar-
van moge de ondergetekende verwijzen naar zijn antwoord 
bij artikel 2.3.3.8. 

Artikel 2.3.3.11. Het eerste lid van dit artikel is als derde 
lid bij artikel 2.3.3.9 gevoegd. De leden 2 en 3 zijn geschrapt. 
Een en ander wordt toegelicht bij artikel 2.3.3.8. 

Artikel 2.3.3.12. Dit artikel vervalt. Verwezen moge worden 
naar het antwoord bij artikel 2.3.3.8. 

Artikel 2.3.3.13. Beaamd wordt dat de verslaggeving van vele 
naamloze vennootschappen nog voor verbetering vatbaar is, 
al is de laatste tijd het streven merkbaar om het publiek een 
duidelijk inzicht te geven in de stand en gang van zaken. Beter 
dan de wet zal echter een algemene maatregel van bestuur 
voorschriften omtrent de inrichting van de balans en de winst-
en verliesrekening kunnen geven. In de eerste plaats kan deze 
gemakkelijker dan een wet aan de maatschappelijke behoeften 
worden aangepast. In de tweede plaats kan in een algemene 
maatregel van bestuur op eenvoudiger wijze een uitwerking 
voor verschillende soorten naamloze vennootschappen worden 
gegeven. Dit zal vooral noodzakelijk zijn omdat de genoemde 
algemene maatregel, anders dan artikel 42 lid 3 W.v.K., ook op 
de besloten naamloze vennootschap betrekking zal hebben. 
Daar de tekst van lid 3 van het onderhavige artikel een der-
gelijke differentiatie toelaat, is het niet noodzakelijk dit met zo-
veel woorden te bepalen. Omtrent hetgeen in de algemene 
maatregel zal worden opgenomen, zou de ondergetekende 
thans nog geen mededelingen willen doen; het noodzakelijk 
overleg met belanghebbenden en deskundigen heeft nog niet 
plaats gehad. De suggestie om te bepalen dat de algemene 
maatregel van bestuur binnen een zekere termijn moet worden 
vervangen door een wet, komt de ondergetekende ongewenst 
voor, mede in verband met mogelijk nodige wijzigingen van 
de regeling. 

Artikel 2.3.3.17. Men zie het hierna bij artikel 2.3.4.12 
aangetekende. 

Artikel 2.3.4.4. Het woord „van" in de derde regel behoort 
inderdaad te worden geschrapt. 

Artikel 2.3.4.12. Volgens de departementale opvattingen 
toegepast bij de goedkeuring van oprichtingen en statutenwij-
zigingen van naamloze vennootschappen (Correspondentie-
Blad van de Broederschap der Notarissen van juli 1955) 
mogen op ingekochte eigen aandelen geen stemrechten worden 
uitgeoefend, noch zullen die aandelen worden medegeteld bij 
de beantwoording van de vraag of ter algemene vergadering 
een vereist quorum aanwezig is. Het zevende lid van artikel 
2.3.4.12 is hiervan de weerslag. Toegegeven wordt dat de 
laatste zin van lid 7 deze bedoeling niet geheel juist weergeeft. 
Daarom wordt een andere redactie voorgesteld. Beaamd wordt 
dat deze bepaling niet verhindert dat een dochter-N.V. geldig 
kan stemmen in de aandeelhoudersvergadering van de moeder-
N.V. Enige andere leden willen aan de eerste zinsnede van het 
zevende lid toegevoegd zien de woorden: „zolang die toestand 
voortduurt". Een dergelijke toevoeging komt de ondergetekende 
overbodig voor. Uit de in de tekst voorkomende zinsnede: „die 
de vennootschap zelf houdt" volgt dat, zodra de vennootschap 
de genoemde aandelen aan een ander overdraagt, het artikel 
niet geldt. 

Wat de in het Voorlopig Verslag genoemde zogenaamde fi-
nanciële rechten betreft, moge de ondergetekende het volgende 
opmerken. Zou niets worden bepaald, dan zou de naamloze 
vennootschap, krachtens schuldvermenging, welke voor alle 
verbintenissen geldt, geen dividend op eigen aandelen kunnen 
toucheren. Bij de winstuitkering, zoals deze krachtens wet of 
statuten plaats vindt, zouden derhalve deze aandelen buiten 
beschouwing blijven, met als gevolg dat voor de andere aandeel-
houders een groter bedrag ter beschikking zou staan. Daar dit 
hem minder gewenst voorkomt, stelt de ondergetekende voor, 
aan artikel 2.3.3.17 een nieuw lid toe te voegen, waarin voor 
dit geval een voorziening wordt gegeven. 

Ook ten aanzien van de aan een aandeel verbonden rechten, 
die het verkrijgen van een nieuw aandeel mogelijk maken (zo-
als een claim of bonus), moet worden aangenomen dat zij door 
schuldvermenging tenietgaan. Bedacht dient echter te worden 
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dat coupons waarop een claim- of bonusrecht kan worden uit-
gcoefend, in het verkeer als toonderpapier plegen te worden 
verhandeld. Naar algemeen wordt aangenomen herleven vor-
deringsrechten aan toonder, zodra de eigenaar van het papier 
en de schuldenaar niet meer één en dezelfde persoon zijn. Het 
komt de ondergetekende daarom voor, dat het niet nodig is 
voor deze bijzondere rechten een regeling in de wet neer te 
leggen. 

Artikel 2.3.4.14. Het verheugt de ondergetekende, dat de 
commissie haar instemming heeft betuigd met de voorziening, 
welke is getroffen voor het geval dat bij stemming over zaken 
de stemmen staken. In lid 2 heeft hij alsnog een wijziging aan-
gebracht. Ten onrechte wordt daar het maatschappelijk 
kapitaal genoemd. Bedoeld is dat, tenzij de statuten anders be-
palen, een besluit nooit afhankelijk is van het ter vergadering 
vertegenwoordigd kapitaal. Er dient dus noch van maatschap-
pelijk, noch van geplaatst kapitaal, maar van kapitaal zonder 
meer te worden gesproken. 

Toegevoegd is een nieuw derde lid. Ten aanzien hiervan 
moge worden verwezen naar hetgeen is opgemerkt onder titel 
3, algemeen sub 6. 

Artikel 2.3.4.17. In het eerste lid zijn de woorden „in af-
wijking in zover van het bepaalde bij artikel 2.3.4.8" geschrapt. 
Het betreft hier geen afwijking van genoemd artikel. Bedoeld 
is dat in het geval, in het onderhavige artikel genoemd, slechts 
één van de in artikel 2.3.4.8 genoemde methoden toegepast 
mag worden. Dit blijkt echter ook zonder enige verwijzing. 

Artikel 2.3.4.19. De ondergetekende is met enige leden van 
mening dat het de voorkeur verdient in plaats „bestaat rech-
tens niet" te spreken van „wordt niet van kracht". 

De formulering van het tweede lid is in overeenstemming 
gebracht met de voorgestelde redactie van artikel 2.3.1.6. 

Het vierde lid is eveneens gewijzigd. De ondergetekende 
moge hierom verwijzen naar zijn antwoord bij artikel 2.3.3.8. 

Artikel 2.3.4.20. In verband met het nieuwe artikel 2.1.4a 
kon het tweede lid vervallen. 

Artikel 2.3.4.23. Lid 1 van dit artikel is geschrapt. De on-
dergetekende moge voor de reden daarvan verwijzen naar zijn 
antwoord bij titel 3, algemeen sub 1. 

Artikel 2.3.5.1. De redactie van dit artikel is in overeen-
stemming gebracht met die van de artikelen 2.2.1.20 en 
2.4.5. 

Artikel 2.3.5.3. Dit artikel kan hier vervallen omdat het, 
zoals bij titel 3, algemeen sub 7 is gezegd, als algemene regel 
naar titel 1 is overgebracht. 

Artikel 2.3.5.7. De ondergetekende is met verscheidene le-
den van mening dat, op de gronden door hen aangevoerd, het 
tweede lid kan worden geschrapt. 

De nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomst geeft de 
rechter ook de bevoegdheid om de partij, die de dienstbetrek-
king kennelijk onredelijk heeft doen eindigen, te veroordelen 
tot herstel daarvan (artikel 1639/ B.W.). Voor het bestaande 
recht wordt reeds aangenomen dat de bepalingen omtrent het 
herstel der dienstbetrekking niet gelden voor de bestuurder van 
een naamloze vennootschap (Van der Heijden-Van der Grin-
ten p. 450). Een uitdrukkelijke bepaling dienaangaande is 
echter gewenst. Zij is bij Nota van Wijzigingen aangebracht. 

Opgenomen is een nieuw tweede lid. Voor de reden daarvan 
moge de ondergetekende verwijzen naar zijn antwoord bij 
titel 3, algemeen sub 6. 

In overeenstemming met de elders gebezigde terminologie 
is in lid 3 „beheer" vervangen door „bestuur". 

Artikel 2.3.5.18. Het tweede lid is enigszins gewijzigd. Voor 
de reden daarvan moge de ondergetekende verwijzen naar zijn 
antwoord bij titel 3, algemeen sub 6. 

Artikel 2.3.5.19. Tegen overneming van de hierbedoelde 
suggestie heeft de ondergetekende geen bezwaren. In verband 
hiermede wordt een wijziging van dit artikel voorgesteld. 

Artikel 2.3.5.23. In verband met het feit dat de regel van 
artikel 2.3.5.3 is overgebracht naar artikel 2.1.7c, is in het 
onderhavige artikel de verwijzing veranderd. 

Artikel 2.3.5.36. Dit artikel is geschrapt. Voor de reden 
daarvan moge de ondergetekende verwijzen naar zijn antwoord 
bij titel 3, algemeen sub 1, 

Artikel 2.3.6.1. Afgezien van de reeds onder titel 3, alge-
meen sub 1 toegelichte wijziging van het onder c bepaalde, is in 
overeenstemming met de artikelen 2.2.1.25 en 2.4.13 ook het 
onder a bepaalde gewijzigd. De ondergetekende moge hiervoor 
verwijzen naar zijn antwoord bij eerstgenoemd artikel. Na c 
is, in overeenstemming met de voorgestelde wijziging van arti-
kel 2.2.1.25 sub d en het bepaalde in artikel 2.4.13 sub c, 
onder d toegevoegd: „door de rechter in de gevallen in de wet 
bepaald". Daardoor kon de verwijzing in de eerste zin ver-
vallen. De gevallen waarin de rechter kan ontbinden zijn ge-
noemd in de artikelen 2.1.10A; 2.1.10c; 2.1.10e; 2.3.1.7a; 
2.3.1.10a. 

Artikel 2.3.6.2. In verband met het nieuwe artikel 2.1.4a 
kon de derde zin van het onderhavige artikel vervallen. 

TITEL 4 
Stichtingen 

Algemeen. De ondergetekende verenigt zich gaarne met de 
mening van de commissie, dat het gewenst is de Wet op stich-
tingen (wet van 31 mei 1956, Stb. 327) thans in het onder-
havige wetsontwerp te incorporeren en daarmede niet tot later 
te wachten. Mitsdien is bij Nota van Wijzigingen de rege-
ling van de stichtingen in titel 4 opgenomen. Op dit punt 
wordt dus een zelfde werkwijze gevolgd als o.a. het geval is 
geweest met de inpassing van de bij de wet van 14 juni 1956, 
Stb. 343, tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van 
de gehuwde vrouw, vastgestelde wijzigingen van de zesde, 
zevende en achtste titel van het eerste boek van het Burger-
lijk Wetboek in de titels 6, 7 en 8 van het ontwerp van wet 
tot vaststelling van het eerste boek van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (Zitting 1956—1957 — 3767, no. 6). In verband 
hiermede zijn de woorden „met uitzondering van titel 4" 
in het intitulé, de considerans en in de aanhef van artikel I 
geschrapt. 

In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag 
over de titels 6—8 van boek 1 (Zitting 1956—1957 — 
3767, no. 13) heeft de ondergetekende een opmerking doen 
voorafgaan, die in haar geheel ook voor de onderhavige in-
passing kan gelden. Na te hebben uiteengezet dat de parle-
mentaire behandeling van de wet op zo groot mogelijke over-
eenstemming tussen de bepalingen dier wet en die van het 
ontwerp-Meijers is gericht geweest, schreef de ondergetekende: 
„Het zou ook geen aanbeveling verdienen, thans reeds terug 
te komen op bepalingen die de wetgever vorig jaar heeft 
vastgesteld en waarmede nog nagenoeg geen praktijk is opge-
daan. Hij wil geenszins beweren, dat de bepalingen van ge-
noemde wet, die in het onderhavige ontwerp zijn overgenomen, 
niet voor verbetering vatbaar zijn, hetgeen ook wel van geen 
enkel stuk wetgeving zou kunnen worden gezegd. Het komt 
hem echter voor, dat de wetgever ten minste enige jaren 
van praktische toepassing en nadere wetenschappelijke be-
studering behoort af te wachten, alvorens een oordeel te vellen 
of de verleden jaar vastgestelde bepalingen hetzij reeds in het 
kader van het geldende wetboek, hetzij in dat van het over 
een aantal jaren in te voeren nieuwe wetboek herziening be-
hoeven, en zo ja, in welke zin. In deze gedachtengang gaat het, 
wat deze bepalingen betreft, thans alleen om aanpassing aan 
het context van het ontwerp voor het nieuwe wetboek en om 
een enkele voor de hand liggende verduidelijking van redactie. 
Een zodanige beperking schijnt hem ook geboden in het be-
lang van een spoedige voltooiing van het grote werk dat 
Regering en Staten-Generaal op de basis van prof. Meijers' 
ontwerp hebben ondernomen om een nieuwe codificatie van 
Nederland's burgerlijk recht tot stand te brengen." 

r 
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Deze gedragslijn verzet er zich niet tegen wijziging te bren-

gen in de bepaling dat het woord stichting als deel van de 
naam op straffe van nietigheid in de statuten moet worden 
opgenomen (artikel 3 leden 3 en 4 van de wet). Alleen een 
notariële akte dient op straffe van nietigheid te worden voor-
geschreven. Dit betekent, dat ook bij niet-inachtneming van 
hetgeen verder in de leden 2 en 3 van artikel 2.4.2 is voor-
geschreven, een stichting in het leven wordt geroepen. Wel is 
een bepaling als artikel 2.2.2.3 opgenomen, waardoor op de 
notaris een aansprakelijkheid komt te rusten indien hij niet 
zorg draagt dat de statuten bevatten hetgeen in de genoemde 
leden van het onderhavige artikel wordt voorgeschreven. Boven-
dien dient ten aanzien van dit punt elders de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de notaris te worden geregeld. Overi-
gens is de ondergetekende er geenszins van overtuigd, dat de 
noodzaak voor stichtingen die in hun naam slechts het bestand-
deel „fonds", „fundatie", „hofje" of „leen" voeren, om hun 
statuten aan te passen (artikel 25 van de wet), als een niet ge-
wenste gang van zaken moet worden beschouwd. Hij moge ver-
wijzen naar de uiteenzetting van Minister Donker in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (Handelingen Tweede Kamer, Zit-
ting 1955—1956 — p. 2115). 

De commissie vroeg voorts aandacht voor de figuur van de 
zogenaamde verboden stichting (artikel 2 van de wet). De 
ondergetekende meent van een uiteenzetting over de draag-
wijdte van deze bepaling naar huidig recht te mogen afzien. 
Wat betreft de regeling van de positie van de verboden stich-
ting in het onderhavige ontwerp zij verwezen naar hetgeen in 
deze memorie wordt gezegd met betrekking tot de nieuwe 
artikelen 2.1.10 en volgende. 

Alvorens een toelichting te geven op de punten, waarbij 
bij de incorporatie van de Wet op stichtingen in het onder-
havige ontwerp van genoemde wet is afgeweken, moge de 
ondergetekende eerst uiteenzetten, waarom bepaalde artikelen 
uit de Wet op stichtingen niet zijn overgenomen. 

Artikel 5 van de Wet op stichtingen is in het ontwerp niet 
overgenomen, omdat het slechts deze betekenis heeft, dat hier-
door een aantal rechtsvragen welke vóór de totstandkoming 
van de Wet op stichtingen waren gerezen, werden opgelost. 
In het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de bepaling niet op haar 
plaats. Zij wijkt nl. in geen enkel opzicht af van hetgeen in 
afdeling 3.4.2 en in de artikelen 4.4.4.1 en 4.4.2.3 is bepaald. 

Naast de algemene, ook voor stichtingen geldende bepaling 
van artikel 2.1.11 bestaat geen behoefte aan artikel 16 van de 
Wet op stichtingen. Mitsdien is dit artikel niet overgenomen. 

Hetzelfde is het geval met artikel 19 Wet op stichtingen. 
Hetgeen in dat artikel in de leden 1 en 3 t/m 7 is bepaald, 
wordt thans door de nieuwe artikelen 2.1.10e en 2.1.10/ 
geregeld. Deze artikelen maken overigens de omzetting van 
een stichting in een naamloze vennootschap op de enkele 
grond dat de stichting een met artikel 2.4.1 lid 3 strijdig 
doel heeft, niet meer mogelijk. Omzetting zal immers alleen 
mogelijk zijn, wanneer een rechtspersoon niet voldoet aan 
de voor haar in de wet gegeven omschrijving. Binnen de om-
schrijving van de stichting valt echter volgens het ontwerp 
alleen hetgeen in lid 1 van artikel 2.4.1 is bepaald. Zou een 
stichting een met artikel 2.4.1 lid 3 strijdig doel hebben en 
tevens leden kennen, dan zou omzetting in een naamloze ven-
nootschap wel mogelijk zijn, omdat dan tevens niet meer aan de 
definitie van artikel 2.4.1 lid 1 wordt voldaan. Te verwachten 
is echter dat de rechter in dergelijke gevallen een machtiging 
tot omzetting niet zal verlenen, indien de overgang van de 
stichting naar de naamloze vennootschap op onvoldoende wijze 
wordt geregeld. De ondergetekende meent dat de voorgestelde 
regeling de bezwaren, die tegen de omzetting van een stichting 
in een naamloze vennootschap zijn ingebracht (vgl. prof. Hou-
wing, Ars Notariatus VI p. 143 v.v.), voor een groot deel 
ondervangt. 

Ook artikel 20 Wet op stichtingen is tot algemene regel ver-
heven en behoefde daardoor niet te worden overgenomen. 
Een stichting die krachtens artikel 2.4.14 wordt ontbonden, 
zal, in verband met de reeds meermalen genoemde nieuwe 
artikelen, in een andere rechtspersoon kunnen worden omgezet 

indien de grond van de ontbinding mede in het aanwezig zijn 
van leden is gelegen. 

De inhoud van artikel 21 van de Wet op stichtingen dient 
te gelegener tijd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring te worden geregeld. 

Artikel 22 van de Wet op stichtingen maakt het mogelijk 
dat de rechtbank aan het bestuur de bevoegdheid tot het ver-
richten van rechtshandelingen bij voorraad ontzegt. Krachtens 
artikel 23 van genoemde wet moet een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke uitspraak, inhoudende een dergelijke be-
schikking, door de zorg van de griffier in het centraal stich-
tingenregister worden ingeschreven. Zolang dat niet is ge-
schied, werkt de beschikking niet tegen derden, die met de 
stichting hebben gehandeld, tenzij zij met de inhoud daarvan 
bekend waren of hadden behoren te zijn. 

De ondergetekende stelt voor, artikel 22 Wet op stichtingen, 
enigszins gewijzigd, als algemene regel in een nieuw artikel 
(2.1.lOg) in titel 1 van boek 2 neer te leggen. In deze titel 
kwam een dergelijke bepaling alleen voor in het oorspronkelijke 
artikel 2.1.10, terwijl zij mede van belang is voor de gevallen, ge-
noemd in de nieuwe artikelen 2.1.10e en 2.1.10/. De voorge-
stelde wijzigingen zijn de volgende. In de eerste plaats de 
schrapping van het woord „nietigheid". Het bestuur van een 
nietige rechtspersoon heeft niet de bevoegdheid om rechtshan-
delingen te verrichten. Hangende een geding waarbij het uit-
spreken van de nietigheid wordt gevorderd, kan dus ook geen 
sprake zijn van een bij voorraad ontzeggen van die bevoegd-
heid. In de tweede plaats opneming van de mogelijkheid om de 
bevoegdheid van het bestuur niet alleen geheel, maar ook ge-
deeltelijk te ontzeggen. Een dergelijke gedeeltelijke ontzegging 
van de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten, kan 
in bepaalde gevallen gewenst zijn. In de derde plaats de toe-
voeging dat een beschikking van de rechtbank als hier bedoeld 
te allen tijde kan worden gewijzigd of ingetrokken. Het is 
immers mogelijk dat hangende het geding een ander bestuur 
wordt benoemd, of dat om een andere reden de oorspronkelijke 
beschikking niet meer juist is. 

Het komt de ondergetekende tevens gewenst voor in dit 
nieuwe artikel de regel van artikel 23 Wet op stichtingen, dat 
de beschikking moet worden ingeschreven, over te nemen. 
Daarbij is in zoverre van dat artikel afgeweken, dat niet meer 
geëist wordt een „in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak". Deze toevoeging is minder juist. Omdat de be-
schikking bij voorraad wordt gegeven, is het gewenst dat zij 
dadelijk wordt ingeschreven, ook als een rechtsmiddel tegen 
haar mocht openstaan. Een bepaling over bescherming van 
onkundige derden kan, in verband met het nieuwe artikel 
2.1.4a, worden gemist. 

De artikelen 24, 25, 26 en 27 van de Wet op stichtingen be-
vatten bepalingen van overgangsrecht en behoren niet in het 
ontwerp te worden overgenomen. 

De artikelen 30, 31 en 32 van de Wet op stichtingen 
konden uiteraard eveneens worden weggelaten. 

Artikel 2.4.1. Dit artikel wijkt op één punt af van artikel 1 
Wet op stichtingen. Dit artikel zou de indruk kunnen wekken, 
dat het in de statuten genoemde doel een zekere bepaaldheid 
moet bezitten. Dit laatste vereiste is noch in het verleden ge-
steld in de rechtspraak van de Hoge Raad, noch in overeen-
stemming met hetgeen in artikel 2.4.2 lid 3 onder b is bepaald. 

Artikel 2.4.2. Dit artikel bevat enkele afwijkingen ten op-
zichte van artikel 3 van de Wet op stichtingen. 

Lid 1 kon aanmerkelijk worden vereenvoudigd, omdat artikel 
4.4.4.1 reeds voorziet in een groot gedeelte van hetgeen thans 
in artikel 3 lid 1 van de Wet op stichtingen is bepaald. Te 
zijner tijd, wanneer artikel 4.4.4.1 aan de orde is, zal aandacht 
moeten worden besteed aan de bepaling die thans voorkomt in 
de tweede zin van het eerste lid van artikel 3 van de Wet op 
stichtingen. 

Zoals reeds is opgemerkt dient alleen de notariële akte op 
straffe van nietigheid te worden voorgeschreven. Daaruit volgt 
dat lid 4 kon worden geschrapt. Daarvoor in de plaats is een 
regeling als in artikel 2.2.2.3 opgenomen. 
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De redactie van lid 2 is enigszins gewijzigd. Daarbij is, in 
overeenstemming met artikel 3.1.1, „zaken" vervangen door 
„goederen". 

De ondergetekende achtte het verder juister om, evenals dat 
voor de andere rechtspersonen is geschied, hier en niet in een 
volgend artikel te bepalen dat de statuten de zetel van de 
stichting vermelden. 

Het vijfde lid is niet overgenomen. Uit de in het ontwerp 
voorkomende, regeling der ontbinding volgt dat een rechts-
persoon blijft voortbestaan totdat zij is ontbonden. 

Artikel 2.4.3. Behoudens een omzetting, noodzakelijk ge-
worden doordat lid 1 van artikel 3 Wet op stichtingen is over-
gegaan naar artikel 2.4.2., is het onderhavige artikel gelijk aan 
artikel 4 lid 2 van de Wet op stichtingen. 

Artikel 2.4.4. In verband met het nieuwe artikel 2.1.4a, 
kon de tweede zin van lid 2 van artikel 7 Wet op stichtingen 
vervallen. 

Lid 3 is, behoudens enkele redactionele wijzigingen, gelijk 
aan artikel 7 lid 3 Wet op stichtingen. 

Artikel 2.4.5. Dit artikel is, behoudens enige redactionele 
wijzigingen, gelijk aan artikel 8 van de Wet op stichtingen. 

Artikel 2.4.6. Dit artikel is ontleend aan artikel 6 Wet op 
stichtingen. De bedoeling van laatstgenoemd artikel is te doen 
uitkomen dat, behoudens de gevallen waarin de rechter de 
statuten kan wijzigen, de statuten door de organen van de 
stichtingen slechts kunnen worden gewijzigd indien de statuten 
daartoe zelf de mogelijkheid openen. Dit is thans duidelijker in 
de tekst tot uitdrukking gebracht. Daardoor behoefden de in 
artikel 6 Wet op stichtingen voorkomende verwijzingen niet te 
worden overgenomen. De voorgestelde tekst heeft tevens het 
voordeel dat zij niet de onjuiste indruk wekt dat ook een 
statutenwijziging door de rechter notarieel moet zijn verleden. 

Bepaald is voorts dat ook een statutenwijziging op straffe van 
nietigheid bij notariële akte moet tot stand komen. 

De volgorde der artikelen, vergeleken met die van de Wet op 
stichtingen, is aldus gewijzigd dat thans het onderhavige artikel 
direct voorafgaat aan de andere bepalingen omtrent statuten-
wijziging. 

Artikel 2.4.7. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn, be-
houdens wijzigingen in de interpunctie, gelijk aan artikel 9 
van de Wet op sti.-htingen. 

In het derde lid is de regeling, die thans voorkomt in artikel 
17 Wet op stichtingen, neergelegd. De ondergetekende meent 
dat het overzichtelijker is die materie in het onderhavige 
artikel te regelen. Het derde lid bevat ook een verwijzing naar 
artikel 2.1.10e. Dit is nodig opdat, indien de statuten de moge-
lijkheid tot wijziging hebben uitgesloten, de rechter ook in dit 
geval zal kunnen optreden. 

Artikel 2.4.8. Dit artikel is ontleend aan artikel 10 Wet op 
stichtingen. Toegevoegd is een zinsnede waardoor de nietigver-
klaring niet werkt tegen hen, die onkundig waren van het 
nietige karakter der wijziging. Verder zijn enkele redactionele 
wijzigingen aangebracht. 

Artikel 2.4.9. Dit artikel is ontleend aan artikel 18 Wet 
op stichtingen. Volgens laatstgenoemd artikel kan de rechter in 
een geding, waarin ontbinding van een stichting op een grond als 
vermeld in artikel 15 lid 1 onder a, b of c Wet op stichtingen 
verzocht of gevorderd wordt, ook ambtshalve de statuten wijzi-
gen of een eventuele statutenwijziging nietig verklaren. In het 
eerste geval zal hij, evenals in het geval genoemd in artikel 17 
Wet op stichtingen, het bepaalde in artikel 9 van die wet moeten 
in acht nemen, terwijl in het tweede geval artikel 10 van ge-
noemde wet toepasselijk is. Het komt de ondergetekende voor 
dat door plaatsing en redactie van het onderhavige artikel, een 
en ander duidelijker tot uitdrukking wordt gebracht. 

Artikel 2.4.10. In overeenstemming met de elders gebezigde 
terminologie is in lid 1 „het beheer naar behoren wordt ge-
voerd" vervangen door: „het bestuur naar behoren wordt ge-

voerd". Overigens wijkt het artikel, behoudens enkele redactio-
nele wijzigingen, niet af van artikel 11 van de Wet op stich-
tingen. 

Artikel 2.4.11. Zie artikel 12 van de Wet op stichtingen. 
In lid 2 is „beheer" vervangen door „bestuur". Zie voor de 
redenen daarvan ad artikel 2.4.10. Daarentegen is het woord 
„wanbeheer" behouden omdat „wanbestuur" een betekenis 
heeft die afwijkt van hetgeen hier wordt bedoeld. Voorts zijn 
enkele redactionele wijzigingen aangebracht. 

Artikel 2.4.12. Dit artikel is ontleend aan artikel 13 van de 
Wet op stichtingen. De bedoeling van het artikel is om te voor-
komen dat zij, die het bestuur moeten kiezen, daarin nalatig 
blijven wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt. 
Om dit beter tot uitdrukking te brengen is de zinsnede „en 
daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien" ver-
vangen door „en het bevoegde orgaan nalaat in de vervulling 
van de ledige plaats te voorzien". Als „orgaan" is hier aan te 
merken een ieder, die tot benoeming bevoegd is (vergelijk toe-
lichting-Meijers bij artikel 2.2.1.13). 

Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. 

Artikel 2.4.13. In dit artikel zijn, vergeleken met artikel 14 
van de Wet op stichtingen, de volgende wijzigingen aangebracht. 

Onder b is het geval opgenomen dat het faillissement wordt 
opgeheven wegens gebrek aan baten. In dit verband moge de 
ondergetekende verwijzen naar hetgeen is opgemerkt bij de 
artikelen 2.3.6.1 en 2.2.1.25. Het onder c gestelde is enigszins 
anders geformuleerd en in overeenstemming gebracht met de 
voorgestelde wijzigingen in de artikelen 2.2.1.25 en 2.3.6.1. 
De woorden „overeenkomstig het volgende artikel" zijn niet 
overgenomen. Zij zijn overbodig en in het ontwerp bovendien 
niet meer juist, omdat ook in titel 1 van boek 2 gevallen voor-
komen waardoor een stichting kan worden ontbonden. 

Nu het bepaalde onder a ook in de artikelen 2.3.6.1 en 
2.2.1.25 is overgenomen, is het tweede lid van artikel 14 Wet 
op stichtingen met enige wijzigingen als algemeen artikel naar 
titel 1 van boek 2 overgebracht (artikel 2.1.10/i). Uitdrukkelijk 
wordt thans bepaald dat de rechtbank niet alleen verklaart dat 
de rechtspersoon is ontbonden, maar ook op welk tijdstip dit is 
geschied. 

Artikel 2.4.14. Door de opneming van het nieuwe artikel 
2.1.10e behoefde in het onderhavige artikel, dat ontleend is 
aan artikel 15 Wet op stichtingen, uit laatstgenoemd artikel 
niet te worden overgenomen het bepaalde onder b. De punten 
c en d zijn daardoor geworden b en c. Lid 3 is niet overge-
nomen. De rechterlijke beschikking is constitutief en werkt 
uiteraard tegen een ieder. Tenslotte zijn enkele redactionele 
wijzigingen aangebracht. 

Artikel 2.4.15. In dit artikel zijn, vergeleken met artikel 
23 Wet op stichtingen, afgezien van enkele noodzakelijke ver-
anderingen in verwijzingen naar andere artikelen, de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

Geschrapt zijn uit de opsomming van artikel 23 lid 1 de 
volgende punten: nietigheid van de stichting: ontbinding van 
de stichting; een verklaring als bedoeld in artikel 14 lid 2 Wet 
op stichtingen: een machtiging tot omzetting van een stichting 
en een beschikking bij voorraad als bedoeld in artikel 22 Wet 
op stichtingen. De ondergetekende acht het namelijk gewenst 
genoemde regels als algemene bepalingen over te brengen 
naar titel 1 van boek 2, en daar de bekendmaking (door 
middel van inschrijving in openbare registers en openbaar-
making in de Nederlandse Staatscourant) van de genoemde 
rechterlijke uitspraken te regelen (artikelen 2.1.10? lid 2 en 
2.1.1 In). Door deze regeling wordt tevens elke onzekerheid 
omtrent de vraag, wie in een bepaald geval tot bekendmaking 
moet overgaan, een einde gemaakt. Uiteraard wordt zowel in 
het onderhavige artikel als in de genoemde nieuwe artikelen 
met „de griffier" bedoeld: de griffier van het college waarvoor 
de zaak het laatst aanhangig was. In verband met het nieuwe 
artikel 2.1.4A, is een regel omtrent bescherming van onkundige 
derden niet opgenomen. 
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Artikel 2.4.16. De Wet op stichtingen is niet toepasselijk 

op de in die wet in de artikelen 28 en 29 genoemde stichtingen. 
De gevallen c t/m g van artikel 28 zijn niet in het ontwerp 
overgenomen. Voorzover het stichtingen betreft, vóór de in-
voering van het ontwerp opgericht, is hier sprake van over-
gangsrecht. Voor nieuw op te richten stichtingen dienen bij de 
invoeringswetgeving de desbetreffende wetten te worden aan-
gepast. De onder a genoemde kerkgenootschappen en hun 
zelfstandige onderdelen konden vervallen. Voorzover het stich-
tingen zijn, vallen ze reeds onder de, ook in het onderhavige 
artikel genoemde, kerkelijke stichtingen. Opgenomen zijn de 
stichtingen, opgesomd in artikel 29 lid 1 Wet op stichtingen. 
Het derde lid van dat artikel is niet overgenomen. Indertijd 
is bij dat derde lid gedacht aan de Stichting van den Arbeid. 
Een limitatieve opsomming is toen niet opgenomen, omdat de 

tijd ontbrak om na te gaan of bepaalde stichtingen vergelijk-
baar zijn met de Stichting van den Arbeid, en om die reden ook 
uitgezonderd dienen te worden. Thans kan een onderzoek daar-
naar wel worden ingesteld; het resultaat daarvan kan t.z.t. in 
de Invoeringswet worden neergelegd. 

Volgens artikel 29 Wet op stichtingen zijn de bepalingen 
van die wet niet toepasselijk op de aldaar genoemde stichtingen, 
„ten ware zij bij de statuten van toepassing zijn verklaard". 
Deze mogelijkheid is in het ontwerp ook aan de kerkelijke 
stichtingen gegeven. Zo zij dit wensen, kunnen zij dus door een 
statutaire bepaling zich plaatsen onder het regime van deze 
titel. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 
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Vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, met uitzondering van titel 4 

V 
BIJLAGE 

VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD 

LIJST VAN KERKGENOOTSCHAPPEN, DIE AANGEHOUDEN WORDT TEN 
DEPARTEMENTE VAN JUSTITIE 

2. 
3. 
4. 
5. 

7. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

De Nederlandsch Hervormde Kerk 
hiertoe behoren ook de Waalsche gemeenten en de 
Engelsch Presbyteriaansche gemeenten te Amsterdam, 
Middelburg, Vlissingen en een Schotsche gemeente te 
Rotterdam 

De Remonstrantsche Broederschap 
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
De Gereformeerde Kerken in Nederland 
De Evangelisch-Luthersche Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden 
De doopsgezinde gemeenten 

Bussum 
Huizen-Hilversum 
Delft 
Umuiden, gemeente Velsen 
Eindhoven 
Heerlen 
Dordrecht 
Roden 

De Evangelische Broedergemeenten (Hernhutters) te 
Zeist en te Haarlem 

De Duitsche Evangelische gemeenten te: 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Haarlem 
Heerlen 

De gemeenten van de Anglikaansche of Episcopaalsche 
Kerk te: 

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 
„Katholiek Apostolische Gemeente", gevestigd te 

's-Gravenhage 
Kerkgenootschap der Zevende -Dags-Adventisten, ge-
vestigd te 

Huis ter Heide, gemeente Zeist 
Het Roomsch Katholiek Kerkgenootschap in Nederland 
ook genoemd de Roomsch Katholieke Kerkprovincie 
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland 
Het N ederlandsch-Israëlietisch Kerkgenootschap 
Het Portugeesch-Israëlietisch Kerkgenootschap in Neder-
land 
De Christelijk Afgescheiden gemeenten te Woubrugge, 
Gouda en Mijdrecht 
De Gereformeerde gemeenten in Nederland 
Baptisten-Gemeenten 

Stadskanaal, gemeente Wildervank 
Nieuwe Pekela 
Groningen 
Hengelo 
Haulenvijk, gemeente Ooststellingwerf 
Foxhol, gemeente Hoogezand 
Sneek 
Ter Apel-kanaal, gemeente Vlagtwedde 

19. 

20. 

Heeg, gemeente Wymbritseradeel 
Valthermond, gemeente Odcorn 
Deventer 
Amsterdam 
Vriescheloo, gemeente Bellingwolde 
's-Gravenhage 
Stavoren 
Hoorn 
Haarlem 
Harlingen 
Franeker 
Leeuwarden 
Emmer-Erfscheidenveen, gemeente Emmen 
Muntendam 
Valtherveen, gemeente Odoorn 
Eindhoven 
Nieuw-Weerdinge 
Apeldoorn 
Hoogezand 
Groningen 
Utrecht 
Workum 
's-Gravenhage (Oost) 
Drachten 
Treebeek 
Almelo (O.) 
Rotterdam (Zuid) 
Rotterdam (Centrum) 
Exloërmond, gemeente Odoorn 
Ter Apel, gemeente Vlagtwedde 
Zandbulten (Fr.) 
Hengelo (O.) 
Enschede 
Heerenveen 
Alkmaar 
Arnhem 
Musselkanaal 
Zwolle 
Winschoten 
Siddeburen 
Leiden 
Schiedam 
Groningen (Noord) 
Den Helder 
Kampen 
Hoogkerk 

De Christelijk Evangelische gemeenten te: 
Wemeldinge 
Nieuwvliet 
Yerseke 

De Vrije Gereformeerde gemeenten te: 
Kooten, gemeente Achtkarspelen 
Amersfoort 
Gouda 
Harderwijk 
Puttershoek 
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21. De Evangelische gemeente te: 
Bussum 

22. De Pr(/e Evangelische gemeenten te: 
Amsterdam 
Hilversum 
Veendam 
Dordrecht 
Oude Bildtzijl, gemeente Het Bildt 
Winschoten 
Oudeschild op Texel 
Rotterdam (Centrum) 
Enschede 
's-Gravenhage 
Oldebroek (G.) 
Groningen 
Apeldoorn 
Utrecht 
Gouda 
Zeist 
Oude Pekela 
Musselkanaal 
Haarlem 
Bergum 
Heerde (G.) 
Goes 
Zaandam 
Gorinchem 
Kampen 
Zwolle 
Hendrik Ido Ambacht 
Rotterdam (Zuid) 
Amersfoort 
Bath, gemeente Rilland Bath 

23a. De Oud Gereformeerde gemeenten te: 
Gouda 
Stolwijk 
Zwolle 
Genemuiden 
Oud-Vossemeer 
Oostburg 
Rhenen 
Eist, gemeente Rhenen 

23b. „Oud-Cereformeerde Gemeenten in Nederland". 
24. De Gereformeerde gemeenten onder het Kruis te: 

Enkhuizen-Andijk 
Rijssen (O.) 
Rotterdam 

25. De Vrije Hervormde gemeenten te: 
Wolvega 
Hoorn 
IJsselmuiden 

26. De Hervormde Gemeente te Balk, gemeen/e Gaasterland. 
27. De Gemeenten der Herstelde Apostolische Zendingskerk 

te: 
Amsterdam 
Hoorn 
Enkhuizen 
IJmuiden 
Den Helder 
Haarlem 

28. De Zendings-gcmeenten te: 
Ermelo 
Nijverdal, gemeente Ermelo 
Raalte (O.) 

29. De vereeniging: Gemielath-Chasodiem te Sneek. 
30. De Oud-Luthersche gemeente te Amsterdam. 
31. De Vrije Evangelische Gereformeerde gemeente te 

Franeker. 
32. De Afgescheiden Israëlietische gemeente te: 

Schoonhoven 

33. Hersteld-Apostolische Gemeente in de Eenheid der 
Apostelen in Nederland, gevestigd te Amsterdam. 

34. De Oud-Gereformeerde kerk te: 
Bruinisse 
Zierikzee 
Colijnsplaat 

35. De Vrije Gereformeerde gemeente, gewijd aan de eredienst 
der Synode Nationaal gehouden 1618/19 te Achterberg, 
gemeente Rhenen. 

36. De Anglikaansche Kerk te 's-Gravenhage. 
37. De Presbytcriaansche Gemeente te Rotterdam. 
38. De Vrije Evangelische Zendings-Gemeente te Leeuwarden. 
39. De Nederduitsch Gereformeerde gemeenten van 

St. Maartensdijk 
's-Gravenpolder (Z.) 
Rotterdam (Kralingsche Veer) 
Oosterland (Z.) 
Rhenen, gev. te Achterberg (U.) 

40. De Vrije-Zending-gemeente te: 
Ossenzijl, gemeente Oldemarkt 
Langelille, (Munnekeburen), gemeente Weststellingwerf 

41. De Stichting „Duinoordkerk" te 's-Gravenhage 
(is geen zelfstandig Kerkgenootschap meer en heeft 
thans statutaire relaties met de Hervormde Gemeente 
te 's-Gravenhage; is thans Kerkelijke stichting) 

42. De Nederduitsch Hervormde Evangelisatievereeniging 
„de Biltsche Kapel", gevestigd te de Bilt-station, provincie 
Utrecht 

43. De Vrije Christelijke Evangelische Gemeente te Veendam. 
44. Vrije Christelijke Gemeente „Rehoboth" te Winschoten. 
45. De Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, gevestigd te 

's-Gravenhage (met zelfstandige parochie te Amster-
dam) 

46. Christian Science Society (Vereniging der Christelijke 
Wetenschap) 

Apeldoorn 
Amersfoort 
Leeuwarden 
Arnhem 
Rotterdam 

47a. First Church of Christ, Scientist, Amsterdam-Holland, 
gevestigd te 

Amsterdam 
b. First Church of Christ, Scientist The Hague, Netherlands, 

(Eerste Kerk van Christus, de Wetenschappelijke), te 
's-Gravenhage 

c. First Church of Christ, Scientist, Haarlem, The Nether-
lands, te: 

Haarlem 
48. Vrije Evangelische Broedergemeente, gevestigd te Luch-

tenveld, gem. Smallingerland 
49. „Nieuwe Hersteld Apostolische Zendingsgemeente", ge-

vestigd te 's-Gravenhage 
50 Vrije Katholieke Kerk 
5_. Nova Domini Ecclesia quae est Nova Hierosalyma - Des 

Heeren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma" 
52. Vrije Katholieke Gemeente te Haarlem 
53. „Baptiste Gemeente" te: 

Enschede 
Almelo 
Heerlen 
Haarlem 

54. De Christelijke Gemeenschap „Gemeente Gods" 
Rotterdam 
's-Gravenhage 
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55. „De Christengemeenschap" Beweging tot religieuze ver-
nieuwing 

's-Gravenhage 
Amsterdam 
Rotterdam 
Bussum 
Hilversum 
Zeist 

56. Nederlandsche Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
te: 

Rotterdam (Centrum) 
Vlaardingen 

57. Re-Evangelisatie-Gemeente te Huizum, gem. Leeuwar-
deradeel (Fr.) 

58. Vrije Baptisten gemeente te: 
Almelo 
Daarlerveen (O.) 

59. Reformgemeente der Zevende Dags Adventisten te Amers-
foort 

60. Gemeente 's-Gravenhage der Algemeene Kerk van het 
Nieuwe Jeruzalem te 's-Gravenhage 

61. Liberaal Joodsche Gemeente te: 
's-Gravenhage 
Amsterdam 

62. Eglise Francaise te Voorburg (Z.H.) (Fransche Geref. 
Gemeente) 

63. " Vrije Evangelische Gereformeerde Gemeente tot Ver-
breiding der Waarheid te: 

Alkmaar 
64. Algemeene Evangelische Gemeente of Kerk voor Veen-

dam en Omstreken te Veendam 
65. „Het Leger des Heils" te Amsterdam 
66. Genootschap der Vrienden (Quakers) Nederlandsche 

Jaarlijksche Vergadering, gevestigd te 
Amsterdam 

67. Algemeene Evangelische Gemeente te Oude-Pekela 
68. De Gemeente van Christus te Haarlem 
69. Kerkgenootschap Gereorganiseerde Kerk van Jezus 

Christus van de heiligen der laatste dagen, te: 
Rotterdam 

70. Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, Kerkgenoot-
schap Amsterdam/Den Haag, te: 

's-Gravenhage 

71a. De Christelijke Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-
Zuid 

b. De Christelijk Gereformeerde Gemeente te Werkendam 
c. alsvoren te Schiedam 
d. alsvoren te Gouderak 

72. Vrije Oud-Gereformeerde Gemeente te Oldebroek 
73. Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te 

Amsterdam 
74. het Nederlandse Veld van Zevende Dags Adventisten, 

Reformatiebeweging in Nederland, gevestigd te 
Zeist 

75. Molukse Evangelische Kerk in Nederland, gevestigd te 
's-Gravenhage 

76. Vrije Gereformeerde Gemeente van St. Annaland, ge-
vestigd te 

St. Annaland 
77. Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, gevestigd te 

Utrecht 
78. Onafhankelijke Baptisten Gemeente, gevestigd te 

Amsterdam 
79. Nederlandsch Hervormde Zendingsgemeente, gevestigd te 

Doetinchem 
80. Presbyteriaal Hervormde Gemeente te: 

Nieuw Balinge 
Tiendeveen 

81. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, gevestigd te 

's-Gravenhage 
82. de Russische Orthodoxe Kerk in ballingschap, gevestigd te 

's-Gravenhage 
83. Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, gevestigd te 

Oldebroek (Gld.) 
84. Christelijke Gemeenschap „Volle-Evangelie Gemeente" 

(Pinkstergemeente), gevestigd te' 
Utrecht 

85. de Amerikaanse Protestantse Kerk te 's-Gravenhage, 
gevestigd te. 

's-Gravenhage 
86. Volle Evangelie Gemeente Filadelfia te Arnhem. 


