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1. Aan artikel 2.1.9a wordt toegevoegd een tweede lid, 

luidende: 
„2. Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van kerk-

genootschappen.". 
Voor het bestaande eerste lid van artikel 2.1.9a wordt ge-

plaatst het cijfer 1. 
2. Artikel 2.2.2.4 lid 3, eerste zin, wordt vervangen door: 
Deze aansprakelijkheid bestaat ook, indien de vereffenaars 

afzien van verhaal op een of meer leden of oud-leden, op grond 
dat door de uitoefening van het verhaalsrecht een bate voor 
de boedel niet zou worden verkregen. Indien de vereffening 
geschiedt onder toezicht van personen, door de wet met dat 
toezicht belast, kunnen de vereffenaars van dat verhaal slechts 
afzien met machtiging van deze personen. 

3. Het bepaalde in artikel 2.2.2.9 onder c wordt vervangen 
door: 

c. Tenzij de statuten anders bepalen, duurt het lidmaatschap 
dat uit een verzekeringsovereenkomst ontstaat, voort totdat alle 
door het lid met de vereniging gesloten verzekeringsovereen-
komsten zijn geëindigd. Bij overdracht of overgang van de 
rechten en verplichtingen uit zodanige overeenkomst gaat het 
lidmaatschap, voor zover uit die overeenkomst voortvloeiende, 
op de nieuwe verkrijger of de nieuwe verkrijgers over, een en 
ander behoudens afwijkende bepalingen in de statuten. 

4. In artikel 2.4.15 lid 2 wordt in plaats van „artikel 2.4.13 
lid 1 onder b" gelezen: artikel 2.4.13 onder b. 

5. Na artikel 2.4.16 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 17. Van de bepalingen van deze titel kan slechts 
worden afgeweken, indien en voor zover dit uit de wet blijkt. 

Toelichting 
Ad 1. Deze wijziging beoogt de voor de rechter dwingende 

toepasselijkverklaring van de artikelen 2.1.8, 2.1.8a en 2.1.9 
voor kerkgenootschappen uit te sluiten, doch laat analogische 
toepassing toe. 

Ad 2. De tekst deed het voorkomen alsof de mogelijkheid 
om af te zien van verhaal uitsluitend aanwezig was bij een 
vereffening, waarbij een door de wet daartoe aangewezen per-
soon op de vereffening toezicht houdt. Dit is niet de bedoeling. 
De bedoeling is, dat, indien zodanig persoon er is, het afzien 
van verhaal slechts met diens machtiging kan geschieden. Dit 
komt in de thans voorgestelde tekst duidelijk tot uiting. 

Ad 3. Door de wijziging van de tekst van het oorspronke-
lijke artikel 2.2.2.9 onder d, dat thans in dat artikel onder c 
staat, was op het eerste deel van de bepaling niet meer toe-
passelijk het slot, namelijk dat afwijking bij de statuten moge-
lijk was. Dit wordt in de thans voorgestelde redactie hersteld. 

Ad 4. Dit betreft een kleine correctie. Artikel 2.4.13 be-
staat slechts uit één lid, zodat de vermelding „lid 1" dient te 
worden weggelaten. 

Ad 5. In de artikelen 2.2.1.26 en 2.3.2.12 wordt uitdruk-
kclijk gezegd, dat afwijking van de bepalingen van de titels 2 
en 3 slechts mogelijk is, indien en voor zover dit uit de wet 
blijkt. Ten einde ten aanzien van Titel 4 niet a contrario tot 
een andere redenering te kunnen komen, is het gewenst ook in 
Titel 4 een desbetreffende bepaling op te nemen. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 
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