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1. Artikel 2.1.2 lid 2 wordt gelezen: 
2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover 

dit niet in strijd is met de wet. 
II. Artikel 2.1.9n lid 2 wordt gelezen: 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op kerkgenootschap-

pen en hun zelfstandige onderdelen. 
III. Artikel 2.1.KW wordt gelezen: 
De vorige vier artikelen zijn van overeenkomstige toepassing 

op samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Zij zijn 
niet van toepassing op kerkgenootschappen en hun zelfstandige 
onderdelen. 

IV. In artikel 2.1.12 wordt aan het begin van het eerste lid 
ingevoegd het cijfer 1. 

V. Het derde lid van artikel 2.2.1.3 wordt gelezen: 
3. De verklaring van geen bezwaar mag alleen worden ge-

weigerd op grond dat de vereniging verboden is; dat ernstig 
gevaar bestaat dat de vereniging zal worden gebruikt voor 
ongeoorloofde doeleinden of voor andere doeleinden dan in 
de statuten omschreven; dat de akte of de statuten in strijd 
zijn met de goede zeden, de openbare orde. de wet of de aan 
de wet ten grondslag liggende beginselen. 

VI. Artikel 2.2.1.14 lid 1, eerste zin, wordt gelezen: 
1. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben 

alle leden die niet geschorst zijn, toegang tot de algemene ver-
gadering en hebben daar ieder één stem. 

VII. Het zesde lid van artikel 2.2.1.19 wordt gelezen: 
6. De verklaring van geen bezwaar mag alleen worden ge-

weigerd op grond dat door de wijziging de vereniging een ver-
boden karakter zou verkrijgen; dat ernstig gevaar bestaat dat 
de vereniging door de wijziging zal worden gebruikt voor onge-
oorloofde doeleinden of voor andere doeleinden dan in de sta-
tuten omschreven; dat de wijziging of de wijze waarop zij is 
tot stand gekomen, strijdt met de goede zeden, de openbare 
orde, de wet of de aan de wet ten grondslag liggende begin-
selen, of met een wettige bepaling der statuten. 

VIII. Aan artikel 2.2.2.8 wordt aan het slot toegevoegd: 
c. De statuten kunnen bepalen dat een lid de toepasselijk-

heid van een besluit tot wijziging van de statuten of reglemen-
ten, waarbij verplichtingen van de leden in verband met leve-
ring of afneming van zaken zijn verzwaard, niet door opzegging 
te zijnen opzichte kan uitsluiten. 

Toelichting 
Ad 1. De wijziging beoogt tegemoet te komen aan de be-

zwaren, die in sommige kringen blijken te bestaan tegen het 
woord „reglementen" in verband met kerkgenootschappen. 
Deze wijziging beoogt uitsluitend een terminologische ver-
andering. Waar later in de tekst wordt gesproken over statuten 
en reglementen, zal in de op kerkgenootschappen toepasselijke 
bepalingen daaronder ook het „statuut" begrepen moeten wor-
den geacht. 
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Ad II. Aan het bij de Derde Nota van Wijzigingen voorge-
gestelde tweede lid van artikel 2.1.9a zijn toegevoegd de woor-
den „en hun zelfstandige onderdelen". Deze worden immers 
ook in artikel 2.1.2 afzonderlijk genoemd. 

Ad III. Aan artikel 2.1.10c/ is een bepaling toegevoegd, ten 
einde de kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen te 
onttrekken aan de werking van de artikelen 2.1.10—2.1.10c. 
Voor wat betreft artikel 2.1.10c was die toepasselijkheid, gelijk 
in de Memorie van Antwoord (p. 25) werd uiteengezet, naar 
de mening van de ondergetekende reeds uitgesloten door de 
bewoordingen van dat artikel. De ondergetekende had echter 
bij de mondelinge behandeling op 26 juni jl. reeds verklaard 
tegen het amendement Wttewaall van Stoetwegen (stuk nr. 12), 
dat ertoe strekte die niet-toepasselijkheid duidelijker te doen 
uitkomen, geen bezwaar te hebben. 

De redenen, die de ondergetekende ertoe hebben geleid voor 
te stellen ten aanzien van kerkgenootschappen en hun zelf-
standige onderdelen ook de artikelen 2.1.10, 2.1.10a en 
2.1.10/» buiten toepassing te stellen, zullen door hem nader 
mondeling worden uiteengezet. Op deze plaats wil hij volstaan 
met erop te wijzen, dat bij aanvaarding van de wijzigingen op 
de artikelen 2.1.9a en 2.1.100" materieel hetzelfde zal worden 
bereikt als hetgeen werd beoogd door het amendement Meu-
link (stuk 17, nr. II). 

Ad V en VII. De bedoeling van deze wijzigingen is, tege-
moet te komen aan de wens om het criterium „algemeen be-
lang" nader te concretiseren. 

In de thans voorgestelde teksten komt de term „algemeen 
belang" niet meer voor. In de plaats daarvan zijn enkele 
andere, concretere criteria toegevoegd, die datgene bevatten 
wat nodig is gebleken om in de praktijk het preventieve toe-
zicht op doeltreffende wijze uit te oefenen. 

Deze criteria zijn: 
1°. dat ernstig gevaar bestaat dat de vereniging zal worden 

gebruikt (a) voor ongeoorloofde doeleinden of (b) voor andere 
doeleinden dan in de statuten omschreven; 

2°. dat de akten of de statuten, resp. de wijziging of de 
wijze waarop zij is tot stand gekomen, in strijd zijn met de aan 
de wet ten grondslag liggende beginselen. 

De criteria la en 2 zijn in het ontwerp — in afwijking van 
de bestaande wet — ook voorgesteld met betrekking tot de 
verklaring van geen bezwaar bij de naamloze vennootschap 
(zie de artikelen 2.3.1.6 lid 2 en 2.3.4.19 lid 2). Slechts het 
criterium 1b is een toevoeging, die bij naamloze vennoot-
schappen niet van belang is, doch bij verenigingen wel. 

Ad VI. Het ontwerp regelt niet de schorsing van leden van 
verenigingen. Men is dus vrij, in de statuten een regeling daar-
omtrent al of niet op te nemen. Ook is men in principe vrij, de 
gevolgen van schorsing in de statuten te regelen zoals men goed-
dunkt. 

Wel spreekt het ontwerp op één plaats, t.w. in artikel 2.2.1.11 
lid 2, slot, over schorsing van een lid. Welke gevolgen deze 
schorsing zal hebben, hangt dus af van hetgeen de statuten 
van de betrokken vereniging omtrent schorsing bepalen. Be-
vatten de statuten geen regeling omtrent schorsing, dan zal 
door interpretatie moeten worden uitgemaakt wat de gevolgen 
van de schorsing, bedoeld in artikel 2.2.1.11 lid 2 bij die ver-
eniging zijn. 

Echter zou men uit artikel 2.2.1.14 lid 1, eerste zin, kunnen 
opmaken, dat een geschorst lid — zowel in het geval van de 
wettelijke schorsing, bedoeld in artikel 2.2.1.11 lid 2, slot, als 
in dat van een schorsing op grond van de statuten — in ieder 
geval wèl het recht heeft de algemene vergadering bij te wonen 
en aldaar stem uit te brengen. Uit het begrip schorsing volgt 
echter veeleer, dat het geschorste lid dit recht niet behoort te 
hebben. 

De voorgestelde wijziging heeft ten doel de wetstekst met de 
normale strekking van de schorsing in overeenstemming te 
brengen. 

Ad VIII. Deze wijziging beoogt tegemoet te komen aan een 
wens van de Nationale Coöperatieve Raad. 

Volgens artikel 2.2.1.12 lid 3 kan een lid van een vereniging, 
wanneer zijn verplichtingen zijn verzwaard, zich aan de toe-
passelijkheid van zodanig besluit onttrekken door zijn lidmaat-
schap op te zeggen. Slechts ten aanzien van verplichtingen van 
geldelijke aard kunnen de statuten deze bevoegdheid uitsluiten. 

Deze regeling levert moeilijkheden op voor coöperatieve ver-
enigingen. Hier kan het voorkomen, dat een verzwaring van 
verplichtingen van andere dan geldelijke aard, met name van 
die tot levering of afneming van zaken, voor het bedrijf nood-
zakelijk is. Het zou tot ongewenste toestanden aanleiding kun-
nen geven, indien leden zich met toepassing van artikel 2.2.1.12 
lid 3 aan die verzwaarde verplichtingen zouden kunnen ont-
trekken. 

De onderhavige wijziging beoogt aan dit bezwaar tegemoet 
te komen. De bevoegdheid van artikel 2.2.1.12 lid 3, eerste 
zin, kan volgens de voorgestelde bepaling bij coöperaties be-
halve ten aanzien van geldelijke verplichtingen ook worden 
uitgesloten voor verplichtingen in verband met levering of af-
neming van zaken. Het zou te ver gaan, de leden ook gebonden 
te houden aan andere verzwaringen hunner verplichtingen, b.v. 
tot het verrichten van arbeid. Voorts is de mogelijkheid van 
uitsluiting alleen aanwezig, indien de verzwaring bij de statuten 
of reglementen is opgelegd. 

Voor onderlinge waarborgmaatschappijen is aan deze regeling 
geen behoefte, omdat daar verplichtingen tot levering of af-
neming van zaken niet voorkomen. 

De Minister van lustitie, 
SAMKALDEN. 


