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Ingezonden 16 juni 1958. 

De ondergetekende heelt de eer de navolgende amende-
menten voor te stellen: 

1 

]n artikel 2.2.1.3, lid 3, vervallen de woorden „of dat het 
geven van een verklaring van geen bezwaar in strijd is met het 
algemeen belang". 

Toelichting 
De verklaring van geen bezwaar dient alleen te kunnen wor-

den onthouden op zo nauwkeurig mogelijk aan te wijzen 
gronden. Het komt ondergetekende voor, dat het preventieve 
overheidstoezicht buiten de daaraan te stellen grenzen zou 
kunnen treden, indien het mogelijk is de verklaring van geen 
bezwaar te onthouden, omdat de afgifte daarvan geacht wordt 
in strijd met het algemeen belang te zijn. 

Artikel 7 van de. sterk publiekrechtelijk georiënteerde, wet 
van 1855 kent de mogelijkheid van onthouding der Koninklijke 
goedkeuring — en wel alleen — ,,op gronden ontleend aan het 
algemeen belang". 

Lid 3 van artikel 2.2.1.3 is een verbetering in zoverre als 
het begint met een aantal bepaalde gronden aan te geven, 
welke kunnen leiden tot het niet afgeven van een verklaring 
van geen bezwaar. Hiertoe behoort ook het geval, dat de 
statuten in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare 
orde. Deze laatste criteria zijn op zich zelf al zeer ruim en 
geven aan het preventieve overheidstoezicht voldoende vrije 
armslag. Het komt ondergetekende daarom ongewenst voor om, 
naast de eerdergenoemde gronden, de mogelijkheid te geven 
om de verklaring van geen bezwaar te onthouden op over-
wegingen. ontleend aan het algemeen belang. Hij moge erop 
wijzen, dat deze weigeringsgrond ook niet voorkomt bij de 
N.V. Het ontneemt veel aan de zin om eerst concrete weige-
ringsgronden. althans meer concrete, aan te geven, als tot slot 
toch nog de vrijwel onbepaalde categorie van het algemeen 
belang wordt ingevoerd. 

Ook administratiefrechtelijk beroep, als in het vooruitzicht 
gesteld, zal weinig mogelijkheid tot redres geven tegen weige-
ring op grond van ,,hct algemeen belang"". Zodanige weigering 
zal. indien al nader gemotiveerd, zozeer in beleidstermen ge-
steld worden, dat rechterlijke toetsing aan bepaalde normen 
uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn. 

II 
In artikel 2.2.1.7 vervallen de woorden: ,,en niet door testa-

mentaire beschikkingen worden bevoordeeld". 

Toelichting 
Ondergetekende is van oordeel, dat het belang van het rechts-

verkeer en de rechtszekerheid een bepaling als de onderhavige 
niet vorderen. Integendeel. Het rechtsverkeer wordt door zoda-
nige bepaling eerder gehinderd dan gediend. Ook worden 
erflaters nodeloos beperkt in hun testeervrijheid. Wie een niet 
erkende vereniging wil bevoordelen, kan zulks tijdens zijn leven 
onbeperkt doen. Naar de mening van ondergetekende zijn er 
geen steekhoudende redenen te geven, waarom het daarentegen 
geheel onmogelijk zou moeten zijn om de beoogde bevoor-
deling na overlijden te laten intreden. 

II 3769 10 



III 
Aan artikel 2.2.1.10 wordt onder vervanging van de punt 

door een komma, toegevoegd: tenzij de statuten anders be-
palcn. 

Toelichting 
Het lidmaatschap van een vereniging zal meestal persoonlijk 

zijn. In de praktijk kan echter behoefte bestaan aan een ovcr-
draagbaar lidmaatschap. Daarom is het niet gewenst dwingend-
rechtelijk voor te schrijven, dat er alleen maar een persoonlijk 
lidmaatschap kan bestaan. 

IV 
In derde regel van het derde lid van artikel 2.2.2.1 ver-

vallen de woorden ..en ten behoeve van". 

Toelichting 
Er kunnen ook overeenkomsten worden gesloten door de 

leden met de onderlinge waarborgmaatschappij, waarbij zij niet 
zich zelf, maar een derde als begunstigde aanwijzen (levens-

verzekering). Bij handhaving der woorden ,,en ten behoeve 
van" zou geoordeeld kunnen worden, dat dit voortaan niet 
meer mogelijk zou zijn. 

V 
In de eerste zin van artikel 2.3.4.11 worden de woorden 

„Ieder aandeelhouder is bevoegd" vervangen door de woorden: 
Voor ieder aandeel is de aandeelhouder bevoegd. 

Toelichting 
Er bestaat een controverse over de vraag, of een houder 

van meer aandelen meer dan één gemachtigde kan aanwijzen 
om de .algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. 
De Minister heeft zich aangesloten bij degenen, die van oordeel 
zijn, dat de huidige tekst van artikel 44a zich daartegen niet 
verzet. De bij dit amendement voorgestelde toevoeging beoogt 
een en ander meer uitdrukkelijk vast te leggen dan thans het 
geval is, ten einde geen enkele ruimte open te laten voor enig 
in de toekomst mogelijkerwijze andersluidend rechterlijk' 
oordeel. 

BERKHOUWER. 


