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Ingezonden 25 juni 1958. 

De ondergetekende heeft de eer de navolgende amcnde-
menten voor te stellen: 

1. Artikel 2.2.1.3 wordt gelezen: 
1. Indien de vereniging wordt opgericht bij notariële akte, 

bevat die akte, behalve het besluit tot oprichting, de statuten 
van de vereniging. 

2. De statuten van een vereniging, die is opgericht bij onder-
handse akte, kunnen, al of niet gewijzigd, opnieuw worden 
vastgesteld bij notariële akte. 

2. De aanhef van artikel 2.2.1.4 wordt gelezen: 
Indien de vereniging is opgericht bij notariële akte of de 

statuten der vereniging opnieuw zijn vastgesteld bij notariële 
akte, draagt de notaris zorg, dat de statuten bevatten: 

a. enz. 
3. Artikel 2.2.1.5 eerste lid wordt gelezen: 
Indien de vereniging is opgericht of haar statuten opnieuw 

zijn vastgesteld bij notariële akte, zijn de bestuurders verplicht 
de statuten der vereniging in de Nederlandse Staatscourant 
bekend te maken en bovendien te zorgen voor de inschrijving 
van de vereniging in een openbaar register, gehouden door de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de 
vereniging haar woonplaats heeft, tevens voor de nederlegging 
van de statuten bij die Kamer. Gelijke bekendmaking, in-
schrijving en nederlegging geschieden in geval van wijziging 
der statuten van verenigingen, die bij notariële akte zijn opge-
richt of welker statuten bij notariële akte opnieuw zijn vast-
gesteld. 

4. Artikel 2.2.1.7 wordt gelezen: 
1. Een vereniging, die niet is opgericht bij notariële akte 

of welker statuten niet opnieuw zijn vastgesteld bij notariële 
akte, kan geen registergoederen verkrijgen en niet door testa-
mentaire beschikkingen worden bevoordeeld. 

2. De bestuurders van deze verenigingen zijn voor hun 
als zodanig verrichte rechtshandelingen hoofdelijk aansprakelijk, 
onverminderd de aansprakelijkheid der vereniging, indien of 
voor zover de bestuurders de vereniging hebben vertegen-
woordigd. 

5. In plaats van artikel 2.2.1.19 vijfde, zesde en zevende lid, 
komt een nieuw vijfde lid: 

Indien de vereniging is opgericht bij notariële akte of haar 
statuten opnieuw zijn vastgesteld bij notariële akte, treedt een 
besluit tot wijziging niet eerder in werking dan nadat daarvan 
een notariële akte is opgemaakt. 

Toelichting 
De amendementen hebben de strekking om het preventieve 

overheidstoezicht bij de oprichting van rechtspersoonlijkheid 
bezittende verenigingen en bij de wijziging van de statuten dier 
vereniging uit onze wetgeving te verwijderen. 

Indien de vereniging wordt opgericht bij notariële akte, be-
hoeft zulks geen verdediging, gelet op hetgeen reeds aanvaard 
is en in het wetsontwerp opnieuw wordt voorgesteld voor de, 
financieel meestal zeer veel belangrijkere, coöperatieve ver-
enigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. 

De waarborg voor de naleving der wettelijke bepalingen is 
gelegen in het ambt van de notaris en diens persoonlijke aan-
sprakelijkheid in geval van verzuim. 
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