
ZITTING 1957—1958 — 3 7 6 9 

Vaststelling van Boek 2 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN ») 

Nr. 9 

1. In artikel 2.1.1 lid 2 worden de woorden „indien de 
rechtspersoonlijkheid bij of krachtens de wet is toegekend" 
vervangen door: indien dit uit het bij of krachtens de wet be-
paalde volgt. 

2. In artikel 2.1.8 lid 2 wordt het woord „herstemming" 
telkens vervangen door: nieuwe stemming. 

3. De tweede zin van lid 4 van artikel 2.1.8a wordt gelezen: 
Een stem is ook vernietigbaar wegens een dwaling, indien het 

ontstaan of voortbestaan daarvan is toe te rekenen aan de 
rechtspersoon, of de meerderheid der vergadering bij het nemen 
van het besluit onder invloed verkeerde van dezelfde dwaling 
als degeen die de stem uitbracht. 

4. Artikel 2.1.9. lid 2 wordt gelezen: 
2. Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak, waarbij 

een besluit is vernietigd, is voor een ieder bindend, onvermin-
derd de mogelijkheid van het instellen van derden-verzet of 
request-civiel; het laatste middel komt ieder lid of aandeel-
houder toe. 

5. In artikel 2.1.10e lid 1 eerste zin worden de woorden 
„dan is niettemin de oprichting geldig" vervangen door: dan 
is de oprichting niet uit dezen hoofde nietig. 

6. Artikel 2.1.11 lid 3 wordt gelezen: 
3. Op verzoek van een of meer belanghebbenden of op 

vordering van het openbaar ministerie kan de rechtbank, door 
vereffenaars te benoemen, aan de taak van de in het vorige lid 
genoemde vereffenaars een einde maken op de grond dat dezen 
hun taak niet naar behoren verrichten of dat het aannemelijk 
is dat de schulden de baten overtreffen. 

7. Artikel 2.1.12 lid 5 wordt gelezen: 
5. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing op fusie van twee of meer andere rechtspersoonlijk-
heid bezittende vennootschappen, of twee of meer rechtsper-
soonlijkheid bezittende coöperatieve verenigingen of onderlinge 
waarborgmaatschappijen, in dier voege dat de ministeriële ver-
klaring van geen bezwaar slechts kan worden geweigerd indien 
gevaar bestaat dat de schuldeisers van een der bij de fusie be-
trokken rechtspersonen door de fusie zullen worden benadeeld. 

8. In artikel 2.2.1.4 vervalt het onder d gestelde. De letters 
e. f, 8 en h worden resp. vervangen door d, e, f en g. 

9. In artikel 2.2.1.5 lid 1 worden de woorden „binnen wier 
gebied" vervangen door: binnen welker gebied. 

10. Artikel 2.2.1.11 lid 2 eerste zin wordt gelezen: 
2. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, 

geschiedt de ontzetting door het bestuur. 
De derde zin wordt gelezen: Hem staat, behalve wanneer 

krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering 
is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennis-
geving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. 

x) Door de Regering aan de commissie toegezonden en door deze bij 
haar eindverslag aan de Kamer overgelegd. 
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11. In artikel 2.2.1.13 lid 2 worden de woorden „dat af-
zonderlijke afdelingen of meerdere afdelingen tezamen een 
bestuurslid benoemen" vervangen door: dat afdelingen of 
groepen van afdelingen ieder een bestuurslid benoemen. 

12. In artikel 2.2.1.18 lid 4 worden de woorden „besluit 
tot ontbinding" vervangen door: besluit tot ontbinding of tot 
duurverlenging. 

13. Artikel 2.2.1.20 wordt gelezen: 
Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, is het be-

stuur belast met het besturen van de vereniging en is het be-
voegd in naam van de vereniging te handelen en in rechte op 
te treden. 

14. In artikel 2.2.1.23 lid 1 eerste zin, slot, wordt het woord 
„beheer" vervangen door: bestuur. 

15. Aan artikel 2.2.1.26 wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

2. Voorzover van de bepalingen van deze titel in de sta-
tuten kan worden afgeweken, kan deze afwijking alleen ge-
schieden bij op schrift gestelde statuten. 

Voor het eerste lid van het artikel wordt het cijfer „1" ge-
plaatst. 

16. In artikel 2.2.2.3 wordt „2.2.2.8a" vervangen door: 
2.2.2.8 onder a. 

17. In artikel 2.2.2.6 lid 2 worden de woorden „voor hun 
handelingen, ten name van de vereniging verricht" vervangen 
door: voor hun rechtshandelingen, in naam van de vereniging 
verricht. 

Het cijfer „3" voor het vierde lid wordt vervangen door: 4. 
18. In artikel 2.2.2.8 onder b wordt het woord „verenigin-

gen" vervangen door: vereniging. 
19. Artikel 2.3.3.8 wordt gelezen: 
Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting 

tot storting op niet volgestorte aandelen kan slechts geschieden 
nadat de statuten zijn gewijzigd, en overeenkomstig die wijzi-
ging. De terugbetaling of ontheffing moet steeds naar evenredig-
heid op alle aandelen geschieden, tenzij vóór de uitgifte van een 
bepaalde soort aandelen in de statuten is bepaald dat terug-
betaling of ontheffing kan plaatst hebben uitsluitend op die aan-
delen. 

20. In artikel 2.3.3.9 lid 2 worden de woorden „ieder 
schuldeiser" vervangen door: iedere schuldeiser. 

21. In artikel 2.3.4.15 lid 1 wordt de komma tussen ,,ver-
gadering" en „waarin" geschrapt. 

22. In artikel 2.3.4.19 lid 1 wordt het woord „voordat" 
vervangen door: dan nadat. 

23. Artikel 2.3.5.1 wordt gelezen: 
Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, is het bestuur 

belast met het besturen van de vennootschap en is het be-
voegd in naam van de vennootschap te handelen en in rechte 
op te treden. 

24. In artikel 2.3.5.2 wordt het woord „meer" vervangen 
door: twee of meer. 

25. In artikel 2.3.5.4 worden de woorden „binnen wier 
rechtsgebied" vervangen door: binnen welker rechtsgebied. 

26. In artikel 2.3.5.20 wordt de komma tussen „gevallen" 
en „waarin" geschrapt. 

27. In artikel 2.3.6.8 lid 1 worden de woorden „ten einde 
aldaar gedurende drie maanden ter inzage voor een ieder te 
verblijven" vervangen door: die aldaar gedurende drie maanden 
ter inzage voor een ieder zal verblijven. 

28. In artikel 2.4.4 lid 2 worden de woorden „voor hun 
handelingen, ten name van de stichting verricht" vervangen 
door: voor hun rechtshandelingen, in naam van de stichting 
verricht. 

29. Artikel 2.4.12 wordt gelezen: 
Telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur 

geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig 
de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, binnen welker 
rechtsgebied de stichting haar woonplaats heeft, op verzoek 
van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar 
ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De 
rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. 

Toelichting 
Artikel 2.1.1 lid 2. De wijziging van het tweede lid is aan-

gekondigd in het mondeling overleg van de ondergetekende 
met de vaste Commissie voor Justitie op 16 mei 1958. 

Artikel 2.1.8 lid 2. Voor de in dit artikel aangebrachte 
wijziging geldt hetzelfde. 

Artikel 2.1.8a. lid 4. Alsvoren. 
Artikel 2.1.9 lid 2. Deze wijziging is een gevolg van de 

opmerking van de commissie, dat de voorgestelde tekst van het 
tweede lid van het onderhavige artikel de indruk wekt dat 
onder „derden" anderen dan leden of aandeelhouders zijn te 
verstaan. Dit is niet de bedoeling. Het bijzondere van deze be-
paling is dat ook leden of aandeelhouders die zelf niet formeel 
partij zijn geweest bij de procedure tot vernietiging van een 
besluit, toch, indien daarvoor gronden aanwezig zijn, request-
civiel zullen kunnen instellen. Daarnaast blijven zij de moge-
lijkheid van derden-verzet behouden, uiteraard voorzover vol-
daan is aan de eisen die de wet voor dit rechtsmiddel stelt. Een 
en ander wordt thans duidelijker in de voorgestelde tekst tot 
uitdrukking gebracht. 

De ondergetekende moge er in dit verband op wijzen dat de 
rechtsgevolgen van derden-verzet en request-civiel verschillend 
zijn. Een geslaagd derden-verzet heeft slechts tot gevolg dat 
de rechterlijke uitspraak wordt vernietigd ten opzichte van 
degene die het verzet deed. Met andere woorden: de vernieti-
ging heeft relatieve werking. Bij request-civiel daarentegen 
wordt de rechterlijke uitspraak jegens een ieder vernietigd. 

Artikel 2.1.10e lid 1. Volgens het eerste lid van artikel 
2.1.10e is, wanneer een lichaam is opgericht als een bepaald 
soort rechtspersoon, terwijl het niet onder de wettelijke om-
schrijving van die soort doch wel onder die van een ander soort 
rechtspersoon valt, de oprichting niettemin geldig, zij het dat 
het openbaar ministerie ontbinding kan vorderen. Deze redactie 
is minder juist. Weliswaar toch brengt het feit dat een rechts-
persoon is opgericht die eigenlijk in een andere categorie thuis 
hoort op zichzelf niet nietigheid van de oprichting mede, maar 
dit wil geenszins zeggen dat niet om andere redenen de oprich-
ting ongeldig kan zijn. Daarom stelt de ondergetekende voor 
de woorden „dan is niettemin de oprichting geldig" te vervan-
gen door: dan is de oprichting niet uit dezen hoofde nietig. 

Artikel 2.1.11 lid 3. De in dit artikel aangebrachte wijzi-
ging is toegelicht in het hierboven vermelde mondeling over-
leg. 

Artikel 2.1.12 lid 5. De ondergetekende heeft, naar aan-
leiding van de door de commissie bij het mondeling overleg 
gestelde vraag, de wettelijke regeling van de fusie ook voor 
coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschap-
pijen toepasselijk verklaard. 

Artikel 2.2.1.4. Deze wijziging is reeds aangekondigd in het 
meergenoemd mondeling overleg. 

Artikel 2.2.1.5. In dit artikel is een redactionele wijziging 
aangebracht. 

Artikel 2.2.1.11 lid 2. Volgens de eerste zin van het tweede 
lid geschiedt, tenzij de statuten dit aan de algemene vergadering 
opdragen, de ontzetting door het bestuur. In de praktijk komt 
het echter voor, dat in eerste instantie aan anderen — hetzij 
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binnen, hetzij buiten de vereniging — dan het bestuur of de 
algemene vergadering de bevoegdheid tot ontzetting is gegeven. 
De ondergetekende meent dat een dergelijke regeling niet on-
mogelijk gemaakt dient te worden. Derhalve wordt voorge-
steld de genoemde eerste zin te vervangen door: Tenzij de 
statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de ont-
zetting door het bestuur. In verband daarmede is ook de derde 
zin enigszins gewijzigd. 

Artikel 2.2.1.13. De in dit artikel aangebrachte wijziging is 
van louter redactionele aard. 

Artikel 2.2.1.18 lid 4. Deze wijziging is reeds aangekondigd 
in het meergenoemd mondeling overleg. 

Artikel 2.2.1.20 Alsvoren. 
Artikel 2.2.1.23 lid 1. In overeenstemming met de elders 

gebezigde terminologie is „beheer" vervangen door „bestuur". 
Artikel 2.2.1.26. In het mondeling overleg heeft de onder-

getekende naar aanleiding van een door de commissie bij arti-
kel 2.2.1.1 gestelde vraag geantwoord, dat in dat artikel niet 
ligt opgesloten dat de oprichting van een vereniging pas perfect 
is als de regels, waarnaar de samenwerking zal plaats vinden, 
schriftelijk zijn vastgesteld. Het komt hem echter wel gewenst 
voor te bepalen dat van de in de titel „verenigingen" voor-
komende bepalingen, waarvan in de statuten mag worden af-
geweken, slechts afwijking mogelijk is bij op schrift gestelde 
statuten. Deze regel voorkomt dat mondeling van genoemde 
bepalingen wordt afgeweken. Dit zou slechts tot onzekerheden 
aanleiding kunnen geven. 

Artikel 2.2.2.3. Ten onrechte werd verwezen naar artikel 
2.2.2.8a. Bedoeld is: artikel 2.2.2.8 onder a. 

Artikel 2.2.2.6. In het onderhavige artikel is, in overeen-
stemming met het tweede lid van artikel 2.3.1.7, „handelingen" 
vervangen door „rechtshandelingen" en „ten name van" door 
„in naam van". 

Artikel 2.2.2.8. Onder b van het onderhavige artikel werd 
ten onrechte van „verenigingen" gesproken. Dit is veranderd 
in: vereniging. 

Artikel 2.3.3.8. Het principe van deze wijziging is reeds 
aangekondigd in het meergenoemd mondeling overleg. De be-
paling regelt thans twee gevallen. In de eerste plaats het geval 
dat ook in de vorige redactie werd voorzien, nl. gedeeltelijke 
terugbetaling of ontheffing van de stortingsverplichting op alle 
aandelen. In de tweede plaats het geval van terugbetaling, ge-
heel of gedeeltelijk, of ontheffing van de stortingsverplichting 
op alle aandelen van een bepaalde soort. In beide gevallen is 
een statutenwijziging voorgeschreven. In geval van gedeelte-
lijke terugbetaling of ontheffing van de stortingsverplichting zal 
deze moeten bestaan in het verminderen van de grootte hetzij 
van alle aandelen, hetzij van de aandelen van de soort, waarop 
wordt terugbetaald. In geval van algehele terugbetaling, welke 
alleen denkbaar is ten aanzien van een deel der aandelen, zal 
de statutenwijziging moeten bestaan in het geheel schrappen 
van de aandelen van de soort, waarop de terugbetaling plaats 
vindt. 

In verband hiermede konden uit de oude tekst de woorden 
„nadat en voor zover de grootte van de aandelen is verminderd" 
niet worden gehandhaafd, doch moest een algemenere formule 
worden gekozen: nadat de statuten zijn gewijzigd. Toegevoegd 
zijn de woorden „en overeenkomstig die wijziging"; deze 
woorden duiden er op dat de terugbetaling niet méér, maar 
ook niet minder mag bedragen dan overeenkomt met de ge-
wijzigde statuten. Voorts moest, omdat het niet steeds gaat om 
een terugbetaling op alle aandelen, in de eerste zin in de eerste 
regel het woord „de" worden geschrapt. 

De aanhef van de tweede zin heeft betrekking op het geval 
van gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de stortings-
verplichting op alle aandelen. Het vereiste van statutaire ver-
mindering van de grootte der aandelen is hier in enigszins 

andere bewoordingen opgenomen: de terugbetaling moet ge-
schieden naar evenredigheid, t.w. tot de nominale bedragen, op 
alle aandelen. 

In de zinsnede, beginnende met „tenzij", wordt geregeld het 
geval van terugbetaling of ontheffing van de stortingsverplich-
ting op aandelen van een bepaalde soort. Hiervoor is, naast de 
voorschriften van de eerste zin, als vereiste gesteld dat de be-
voegdheid tot terugbetaling of ontheffing met betrekking tot 
deze soort aandelen in de statuten moest staan voordat deze 
aandelen werden uitgegeven. Men kan dus niet door een sta-
tutenwijziging na de uitgifte van een bepaalde soort aandelen 
de terugbetaling of ontheffing uitsluitend voor die soort aan-
delen mogelijk maken. 

Artikel 2.3.3.9. In dit artikel is een kleine redactionele 
wijziging aangebracht. 

Artikel 2.3.4.15. Alsvoren. 
Artikel 2.3.4.19. In plaats van „niet voordat" wordt, in 

overeenstemming met de artikelen 2.2.1.19 lid 5 en 2.2.2.2 
lid 2, gesproken van „niet dan nadat". 

Artikel 2.3.5.1. Deze wijziging is reeds aangekondigd en 
toegelicht in het meergenoemd mondeling overleg. 

Artikel 2.3.5.2. De in dit artikel aangebrachte wijziging 
is van louter redactionele aard. 

Artikel 2.3.5.4. Alsvoren. 
Artikel 2.3.5.20. Alsvoren. 

Artikel 2.3.6.8. Alsvoren. 

Artikel '2.4.4. lid 2. Verwezen moge worden naar hetgeen 
bij artikel 2.2.2.6 is opgemerkt. 

Artikel 2.4.12. Naar aanleiding van hetgeen nader in de 
commissie werd opgemerkt, heeft de ondergetekende de voor-
gestelde redactionele wijziging weer ongedaan gemaakt en de 
tekst van artikel 13 Wet op stichtingen hersteld. 

De ondergetekende heeft in het reeds meermalen genoemd 
mondeling overleg ook nog toegezegd de volgende kwesties 
nader te zullen overwegen. 

In de eerste plaats — bij de bespreking van vraag 18 — of 
het niet gewenst is te bepalen, dat de instelling van een vorde-
ring tot vernietiging van een besluit op een wijze, overeen-
stemmend met de aard van de rechtspersoon, moet worden 
gepubliceerd. Deze vraag beantwoordt de ondergetekende ont-
kennend. Er is geen enkele reden hier af te wijken van andere 
gevallen waarin een vonnis ook tegen derden werkt. Tijdens 
de procedure staan derden de middelen van voeging en tus-
senkomst ter beschikking, terwijl daarna derdenverzet mogelijk 
is. Bovendien kunnen, zoals hierboven bij artikel 2.1.9 lid 2 
reeds is opgemerkt, leden of aandeelhouders ook nog request-
civiel instellen. 

In de tweede plaats — vraag 42 — of niet aan het laatste 
lid van artikel 2.3.1.8 in fine de woorden „Of voortvloeien uit 
rechtsverhoudingen, die vóór de omzetting tot stand kwamen" 
toegevoegd dienen te worden. 

De ondergetekende meent bij nader inzien thans niet een 
wijziging van het onderhavige artikel te moeten voorstellen. 
De vraag, voor welke schulden een vennoot na omzetting van 
de vennootschap onder firma in een naamloze vennootschap 
persoonlijk aansprakelijk dient te blijven, doet zich immers 
op dezelfde wijze voor in het geval dat een vennoot uit een 
dergelijke vennootschap treedt. Een regeling omtrent de na de 
omzetting voortdurende aansprakelijkheid is dan ook niet goed 
te geven, voordat bekend is hoe in het zevende boek de aan-
sprakelijkheid van de vennoot in het algemeen en die na uit-
treding in het bijzonder, zal worden geregeld. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 
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