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17725 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw BW, zesde 
gedeelte, bevattende de aanpassing van de Boeken 1 en 
2 van het Burgerlijk Wetboek 

Nr.6 VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 12 september 1984 

De vaste Commissie voor Justitie1 brengt als volgt verslag uit van haar 
voorlopige bevindingen over dit wetsontwerp. 

Algemeen 

De commissie kon ermee instemmen dat het wetsontwerp verder gaat 
dan een louter technische aanpassing en in sommige opzichten het 
karakter heeft gekregen van een technische herziening. 

Daarbij tekende zij wel aan dat in de memorie van toelichting (bladzijde 
32, eerste alinea) wordt opgemerkt dat er thans een eerste gelegenheid is 
voor een technische herziening. Naar haar oordeel dient er echter zoveel 
mogelijk naar gestreefd te worden om thans een wettekst vast te stellen die 
voorlopig geen wijziging meer behoeft; het is immers niet aanvaardbaar 
om de rechtspraktijk na de ingrijpende wijzigingen die de invoering van het 
nieuwe vermogensrecht met zich meebrengt, onmiddellijk met allerlei 
nieuwe wijzigingen te confronteren. 

1 Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), 
G. C. van Dam (CDA), Kosto (PvdA), voorzitter, 
Salomons (PvdA), K. G. de Vries (PvdA), 
Evenhuis-van Essen (CDA), Wessel-Tuinstra 
(D'66), Faber (CDA), Tripels (WD), ondervoor-
zitter, Buikema (CDA), Van der Burg (CDA), 
Schutte (GPV), Krajenbrink (CDA), Lankhorst 
(PPR), Van Es (PSP), Dales (PvdA), Janmaat, 
Korthals (VVD), Wiebenga (VVD), De Grave 
(VVD), Lucassen-Stauttener (WD), Vermeend 
(PvdA). 
Plv.leden: Van den Bergh (PvdA), Alders 
(PvdA), De Kwaadsteniet (CDA), Stemerdink 
(PvdA), Gualthérievan Weezel (CDA), Kraaije-
veld-Wouters (CDA), Laning-Boersema (CDA), 
Dees (WD), Cornelissen (CDA), Van den 
Toorn (CDA), Leerling (RPF), Dijkman (de 
groep Scholten/Dijkman), Brouwer (CPN), Van 
Ooijen (PvdA), Van Dis (SGP), Hermans (WD), 
Jacobse (WD), Rempt-Halmmans de Jongh 
(WD), Lauxtermann (WD), Wallage (PvdA). 

ARTIKELEN 

ARTIKEL I 

Algemeen 

Gaarne zou de commissie nader gemotiveerd zien waarom de algehele 
gemeenschap van goederen wordt gehandhaafd als wettelijk stelsel dat 
geldt indien daarvan niet door huwelijkse voorwaarden wordt afgeweken, 
terwijl in de maatschappij steeds meer de voorkeur lijkt uit te gaan naar 
een ander stelsel dan dat der algehele gemeenschap, gezien de steeds 
veelvuldiger gemaakte huwelijkse voorwaarden waarbij van bedoeld 
stelsel wordt afgeweken. 

Artikel 83 

Naar het oordeel van de commissie verdient het de voorkeur om in het 
derde lid van artikel 83 (dat bepaalt dat indien een echtgenoot - overeen-
komstig het tweede lid - een besluit heeft genomen inzake de plaats van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 17725, nr. 6 1 



samenwoning dat ernstige bezwaren oplevert voor de zedelijke of geestelijke 
belangen van gezinsleden of voor hun gezondheid, de andere echtgenoot 
zich tot de rechtbank kan wenden met het verzoek die beslissing teniet te 
doen) in plaats van «de rechtbank» te lezen «de kantonrechter». Dit, omdat 
het rechtsgebied van de kantonrechter minder groot is en omdat de 
procedure voor de kantonrechter goedkoper is aangezien procesvertegen-
woordiging daarbij niet verplicht is gesteld. 

In dit verband werd nog gesignaleerd dat de Tweede Kamer bij de 
behandeling van het ontwerp van wet tot wegneming van een aantal 
ongelijkheden tussen man en vrouw in het personen- en familierecht en in 
enige andere wetten (wetsontwerp 16 247) een amendement van mevrouw 
Rempt-Halmmans de Jongh tot wijziging van het onderhavige artikellid in 
de thans voorgestane zin heeft verworpen, nadat de toenmalige Minister 
van Justitie had opgemerkt dat hij wel voor het voorstel tot wijziging 
openstond, doch dat hij er de voorkeur aan gaf de kwestie te bezien in het 
kader van de aanpassing van Boek 1 aan de Boeken 3-6 Nieuw BW (hetgeen 
wil zeggen: in het kader van het onderhavige wetsontwerp). 

Artikel 88, lid 1, letter a 

1. De commissie stelde vast dat onder letter a van het eerste lid van 
artikel 88 met de term «handelingen» wordt gedoeld op «rechtshandelin-
gen». Immers, in de aanhef van bedoeld artikellid wordt bepaald dat een 
echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot behoeft voor de 
volgende «rechtshandelingen», waaronder de onder letter a genoemde 
«handelingen». 

Zij tekende daarbij aan dat aanvankelijk zowel in de aanhef als onder 
letter a van het eerste lid van artikel 88, de term «handelingen» werd 
gehanteerd, en dat naar aanleiding van de vervolgens ontstane strijdvraag 
of onder handelingen alleen rechtshandelingen verstaan dienden te 
worden of tevens andere handelingen, in de aanhef van bedoeld artikellid 
het woord handelingen is vervangen door rechtshandelingen, doch dat 
onder letter a van genoemd artikellid het woord handelingen niet is 
vervangen. Zij was van oordeel dat ter vermijding van misverstand ook 
onder letter a van het eerste lid van artikel 88, het woord «handelingen» 
vervangen dient te worden door het woord «rechtshandelingen». 

2. Vervolgens werd opgemerkt dat het aanbeveling verdient na het 
woord «handelingen» in artikel 88, lid 1 letter a, in te voegen het woord 
«strekkende», zodat niet alleen toestemming is vereist voor rechtshandelin-
gen tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen 
of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij 
een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren, doch tevens 
voor rechtshandelingen die strekken tot beëindiging van het gebruik van 
bedoelde goederen. 

Indien immers slechts toestemming is vereist voor rechtshandelingen tot 
beëindiging van bedoeld gebruik, dan is op grond van het tweede lid van 
artikel 88 geen toestemming vereist voor rechtshandelingen tot beëindiging 
van dat gebruik in geval de echtgenoot tot het verrichten van die rechts-
handeling is verplicht op grond van een voorafgaande rechtshandeling die 
slechts strekt tot beëindiging van het gebruik, en waarvoor derhalve geen 
toestemming is vereist. Te denken valt bij voorbeeld aan een voorovereen-
komst. 

Mede onder verwijzing naar de in het onderhavige ontwerp voorgestelde 
verruiming betreffende de strekking der handeling in artikel 88, lid 1 letters 
a en c, werd geconcludeerd dat de hier geschetste consequentie in strijd 
komt met de ratio van de onderhavige bepaling, en dat deze consequentie 
voorkomen kon worden door invoeging van het woord «strekkende». 

3. Ten slotte werd de vraag gesteld of het niet juister zou zijn om de 
komma na het woord «overeenkomsten» te laten vervallen. 
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Artikel 88, lid 1 letter b 

De leden van de commissie merkten op dat in de memorie van toelichting 
(blz. 34, derde en vierde alinea) staat vermeld dat een herroepelijke 
aanwijzing als begunstigde bij een sommenverzekering als een gift moet 
worden beschouwd mede gezien artikel 7.3.12c. Zij konden zich hiermee 
voorshands niet verenigen aangezien het bij een herroepelijke aanwijzing 
nu juist nog geheel onzeker is of deze aanwijzing uiteindelijk zal resulteren 
in een vermogensvermeerdering voor de begunstigde. Naar hun mening 
kan er eerst sprake zijn van een gift indien zich bij de begunstigde ook 
werkelijk een vermogensvermeerdering realiseert. De andere echtgenoot 
dient naar hun oordeel tegen dergelijke giften beschermd te worden door 
hem een vordering ter hoogte van de koopsom op de begunstigde toe te 
kennen. 

Artikel 88, lid 1 letter d 

1. Ingestemd werd met het in het onderhavige wetsontwerp neergelegde 
voorstel om artikel 87 te laten vervallen en zijn inhoud aan te passen aan 
en te verwerken in artikel 88. Aangetekend werd daarbij wel dat dit voorstel 
tot wijziging vrij summier in de memorie van toelichting wordt gemotiveerd, 
terwijl het hier toch niet om een aanpassing doch om een herziening gaat. 

Voor de commissie was van doorslaggevende betekenis dat de ratio van 
de onderhavige beschermingsbepaling niet is bescherming van echtgenoten 
tegen «verkopers op afbetaling», doch bescherming van echtgenoten tegen 
elkaar. Het is dan ook naar het oordeel van de commissie niet gerechtvaar-
digd om juist bij afbetalingstransacties een extra bescherming te bieden 
door het strengere vereiste van «medewerking» op straffe van nietigheid, 
terwijl in de andere gevallen waarin de echtgenoten tegen elkaar beschermd 
dienen te worden terecht volstaan wordt met het op straffe van vernietig-
baarheid verplicht stellen van «toestemming». Daar komt nog het volgende 
bij: indien medewerking op straffe van nietigheid is voorgeschreven, dan 
zal er ofwel een aansprakelijkheid van beide echtgenoten ontstaan, hetgeen 
de verkoper een ongerechtvaardigd voordeel biedt, ofwel een nietigheid 
waarop ten onrechte ook de verkoper naar believen een beroep kan doen. 

2. Voorts werd het volgende opgemerkt. In de onderhavige bepaling 
wordt aansluiting gezocht bij de Wet op het Afbetalingsstelsel door onder 
de werking van deze bepaling te brengen: «door een echtgenoot als 
afnemer overeengekomen afbetalingstransacties als omschreven in artikel 
1 van de Wet op het afbetalingsstelsel 1961, doch mede met betrekking tot 
onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen». Onder de 
omschrijving van artikel 1 van de Wet op het Afbetalingsstelsel vallen ook 
huurovereenkomsten voor een langere termijn dan drie maanden. Artikel 4 
van genoemde wet bepaalt echter dat deze wet - behoudens in geval van 
toepassing van artikel 43 - niet geldt voor afbetalingstransacties die door 
een overeenkomst van huur en verhuur worden gevormd, of waartoe een 
of meer zodanige overeenkomsten behoren; van deze regel kan bij algemene 
maatregel van bestuur worden afgeweken, hetgeen ten aanzien van 
bepaalde goederen is geschied. Geconcludeerd werd dat door de uitzonde-
ring van artikel 4 van genoemde wet bepaalde transacties niet vallen onder 
de werking van deze wet, doch wel onder de werking van artikel 88, lid 1 
letter b. Gevraagd werd naar een nadere motivering voor deze discrepantie. 

3. Tot slot werd gesignaleerd dat in de onderhavige bepaling wordt 
bepaald dat geen toestemming van de andere echtgenoot is vereist voor 
de hier genoemde «afbetalingstransacties» die de echtgenoot kennelijk 
uitsluitend of hoofdzakelijk fen behoeve van de normale uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf verricht, terwijl in artikel 88, lid 1 letter c, wordt 
bepaald dat geen toestemming is vereist voor de daar genoemde «garan-
tie-overeenkomsten» die de echtgenoot sluit in de normale uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf. Daarbij werd opgemerkt dat in de jurisprudentie de 
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zinswending «in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf» letterlijk 
en daardoor zeer beperkt is uitgelegd, zoals ook in de memorie van 
toelichting in de laatste alinea van blz. 35 wordt gememoreerd; met name 
het sluiten van een «garantie-overeenkomst» door de echtgenoot ten 
behoeve van de NV of BV waarvan hij aandeelhouder-bestuurder is, wordt 
niet beschouwd als het sluiten van een overeenkomst in de uitoefening van 
het beroep of bedrijf van de echtgenoot (indien zich althans niet tevens het 
uitzonderlijke geval voordoet dat het aangaan van dergelijke overeenkom-
sten tevens de uitoefening van het eigen beroep of bedrijf van de betrokken 
echtgenoot vormt). (Aangetekend werd dat juist in verband met deze 
beperkte uitleg van de zinswending «in de uitoefening van» in het nieuw 
voorgestelde vierde lid wordt bepaald dat geen toestemming is vereist 
voor het sluiten van de bedoelde «garantie-overeenkomsten» indien de 
echtgenoot deze aangaat ten behoeve van de NV of BV waarvan hij 
aandeelhouder-bestuurder isJ 

Daarop werd gevraagd of de in de onderhavige bepaling van lid 1 letter d 
gehanteerde terminologie «ten behoeve van» inhoudt dat geen toestemming 
van de andere echtgenoot is vereist voor «afbetalingstransacties» die de 
echtgenoot als afnemer sluit ten behoeve van de NV of BV waarvan hij 
aandeelhouder-bestuurder is. 

Artikel 88, lid 3 

De leden van de commissie signaleerden dat de toestemming voor 
overeenkomsten strekkende tot vervreemding of bezwaring van een door 
de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde 
woning, niet schriftelijk verleend behoeft te worden. In bepaalde gevallen 
zal derhalve aangenomen kunnen worden dat bedoelde toestemming 
stilzwijgend is verleend. Mede in verband daarmee waren de leden voors-
hands van oordeel dat het wellicht aanbeveling zou kunnen verdienen om 
te bepalen dat de toestemming voor bedoelde overeenkomsten wel 
schriftelijk moet worden verleend, gezien de grote belangen die betrokken 
plegente zijn bij de vervreemding of bezwaring van een door de echtgenoten 
tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning. 

Artikel 88, lid 4 

Instemming vond het aan het onderhavige artikellid ten grondslag 
liggende uitgangspunt dat een aandeelhouder-bestuurder van een NV of 
BV garantieovereenkomsten als bedoeld in artikel 88, lid 1 letter c, moet 
kunnen sluiten zonder daarvoor de toestemming van de andere echtgenoot 
te behoeven indien deze overeenkomsten worden aangegaan ten behoeve 
van de normale uitoefening van het bedrijf van die NV of BV. Dit, omdat de 
praktijk bij bepaalde transacties behoefte heeft aan persoonlijke zekerheids-
stelling door een bestuurder-aandeelhouder van een NV of BV, en verlangt 
dat de andere echtgenoot de bedrijfsvoering niet kan frustreren door 
toestemming te weigeren. 

Daarbij merkte de commissie wel op op voorshands van oordeel te zijn 
dat aan bedoeld uitgangspunt een zodanige uitwerking moet worden 
gegeven, dat wordt voorkomen dat de andere echtgenoot een veel groter 
risico loopt indien de bedrijfsvoering in de rechtsvorm van een NV of BV 
geschiedt dan wanneer de bedrijfsvoering buiten die rechtsvorm zou 
geschieden. 

Zij had vooralsnog dan ook haar aarzelingen over de uitwerking die in 
het onderhavige artikellid aan genoemd uitgangspunt is gegeven door de 
bepaling dat geen toestemming is vereist indien de «garantie-overeenkomst» 
wordt verricht «door een bestuurder van een naamloze vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders 
de meerderheid der aandelen houdt» (en deze overeenkomst wordt 
verricht ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die 
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vennootschap). Immers: ingevolge deze bepaling is ook geen toestemming 
van de andere echtgenoot vereist indien de echtgenoot bestuurder van een 
NVof BVisen weliswaartezamen met zijn medebestuurders de meerderheid 
der aandelen houdt, doch zelf slechts een (zeer) gering gedeelte van de 
aandelen houdt. De andere echtgenoot lijkt in dat geval een veel groter 
risico te lopen dan wanneer de bedrijfsvoering niet in de rechtsvorm van 
een NV of BV doch bijvoorbeeld in de vorm van een «eenmanszaak» zou 
geschieden, nu het risico dat wordt gelopen in het geheel niet in overeen-
stemming is met de machtspositie in en het belang bij de vennootschap. 

Artikel 89 

Opgemerkt werd dat het derde lid van artikel 89 bepaalt dat de echtgenoot 
wiens toestemming op grond van artikel 88 was vereist doch niet is 
verkregen, zich ook bij wijze van exceptie op het ontbreken van die toe-
stemming kan blijven beroepen indien hij tengevolge van het overlijden 
van de echtgenoot die de rechtshandeling zonder toestemming verrichtte, 
schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, doch dat daarvoor wel de 
termijn van het eerste lid van artikel 3.2.17 geldt. Vervolgens werd gesigna-
leerd dat in de memorie van toelichting (blz. 36, laatste alinea) staat 
vermeld dat de andere echtgenoot door het overlijden van de echtgenoot 
die zonder toestemming handelde, noch minder, noch meer rechten 
behoortte verkrijgen dan hij tevoren had, ook al wordt hij door dat overlijden 
erfgenaam. 

De leden van de commissie vroegen of hier geen discrepantie bestaat 
tussen de wettekst en de toelichting aangezien de rechten van de andere 
echtgenoot juist wel verkort lijken te worden doordat wordt bepaald dat de 
termijn van het eerste lid van artikel 3.2.17 ook geldt voor een exceptief 
beroep op het ontbreken van toestemming. Zij vroegen of de Minister 
nadere toelichting op dit punt wil geven. 

Artikel 90 

1. De commissie betuigde haar instemming met de voorgestelde 
wijziging van het begrip «bestuur», nu daardoor de theoretische en 
praktische inconsequenties die voortvloeien uit het thans gehanteerde 
begrip «bestuur» worden opgeheven en wordt aangesloten bij hetgeen in 
het algemene vermogensrecht en in het huwelijksvermogensrecht geldt 
met betrekking tot het verrichten van obligatoire rechtshandelingen en 
beschikkingshandelingen ten aanzien van respectievelijk andermans 
goederen en privégoederen van de andere echtgenoot. 

2. Vervolgens werd de vraag gesteld wat nu precies onder het in het 
eerste lid van het onderhavige artikel gehanteerde begrip «overlaten van 
bestuur» verstaan moet worden. Naar het oordeel van de commissie wordt 
met genoemd begrip geduid op een zich niet verzetten. Nadere verduidelij-
king leek gewenst. 

3. Voorts rees de vraag of het wellicht aanbeveling zou kunnen verdienen 
om ook in geval van rechtmatig verrichte bestuurshandelingen ten aanzien 
van gemeenschapsgoederen, de regeling te laten gelden van het derde lid 
van het onderhavige artikel, inhoudende dat de bepalingen omtrent de 
overeenkomst van lastgeving van overeenkomstige toepassing zijn tussen 
echtgenoten indien de ene echtgenoot rechtmatig bestuurshandelingen 
verricht over privégoederen van de andere echtgenoot. Daarbij werd het 
volgende aangetekend. Toegegeven kan worden dat het toekennen van 
schadevergoedingsvorderingen wegens het bestuur van gemeenschapsgoe-
deren in het algemeen niet in overeenstemming wordt geacht met de aard 
van, althans de algehele, gemeenschap van goederen. De regeling omtrent 
de overeenkomst van lastgeving bevat echter niet alleen bepalingen over 
schadevergoeding; en in het onderhavige artikellid wordt bepaald dat de 
regeling omtrent de overeenkomst van lastgeving slechts van toepassing is 
met inachtneming van de aard van de huwelijksverhouding. 
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4. De leden van de commissie vroegen of juist is hun conclusie dat het 
vierde lid van het onderhavige artikel beoogt om aan de bestuursbevoegde 
echtgenoot de bevoegdheid te verlenen om mede-partij te worden bij een 
obligatoire rechtshandeling die ten aanzien van een onder zijn bestuur 
staand goed (bevoegd) op eigen naam is verricht door de andere echtgenoot. 
Met dit oogmerk stemden zij in. 

Wel tekenden zij daarbij aan het minder juist te achten om in dit verband 
de term «bekrachtiging» te hanteren aangezien er in casu geen sprake is 
van een ongeldige rechtshandeling; in het nieuwe vermogensrecht wordt 
immers slechts van bekrachtiging gesproken in geval een ongeldige 
rechtshandeling alsnog tot een geldige wordt door een later intredende 
gebeurtenis (de «convalescentie» van artikel 3.2.20) of doordat een (onbe-
voegd) vertegenwoordigde alsnog instemt met een door een onbevoegd 
vertegenwoordiger op zijn naam verrichte rechtshandeling (artikel 3.3.8). 

Voorts merkten zij op dat de thans voorgestelde wettekst ruimte laat voor 
de opvatting dat de bestuursbevoegde echtgenoot ook door «bekrachtiging» 
partij kan worden bij een zakelijke overeenkomst die ten aanzien van een 
onder zijn bestuur staand goed is verricht door de andere echtgenoot en 
die zonder die «bekrachtiging» geen effect kan sorteren omdat die andere 
echtgenoot niet beschikkingsbevoegd is. Zij tekenden hierbij aan dat in dit 
verband de term «bekrachtiging» wel op zijn plaats is. 

Nadere verduidelijking leek gewenst. 
5. Ten slotte werd de vraag gesteld of het aanbeveling zou verdienen om 

in het vierde lid van het onderhavige artikel te bepalen dat de bestuursbe-
voegde echtgenoot die een obligatoire rechtshandeling van de andere 
echtgenoot ten aanzien van een onderzijn bestuur staand goed bekrachtigt, 
niettot nakoming en/of schadevergoeding gehouden is voorzover nakoming 
onmogelijk is omdat reeds vóór de bekrachtiging rechten aan derden zijn 
verleend, welke op grond van de tweede zin van genoemd artikellid in 
stand blijven. 

Immers, in de hier bedoelde omstandigheden zou het minder gerecht-
vaardigd kunnen zijn om de echtgenoot die de rechtshandeling heeft 
bekrachtigd, ook in zijn privé-vermogen aansprakelijk te doen zijn. 

Artikel 91 

Naar het oordeel van de commissie zou het aanbeveling verdienen om in 
het onderhavige artikel de rechter de bevoegdheid toe te kennen om bij de 
in het eerste lid bedoelde bestuursopdracht, nadere regelen te stellen 
omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid die krachtens het vierde lid 
toekomt aan de echtgenoot aan wie het bestuur wordt opgedragen. Hierbij 
werd aangetekend dat de rechter deze bevoegdheid naar thans geldend 
recht krachtens het eerste lid van artikel 90 toekomt. 

Artikel 92 

De vraag rees of het gewenst zou kunnen zijn om ten aanzien van het 
tweede lid van artikel 92 de volgende nuancering aan te brengen met 
betrekking tot de al of niet aanwezige goede trouw van de derde. 

De thans voorgestelde regel van bedoeld artikellid (inhoudende dat de 
echtgenoot die tengevolge van een rechtshandeling van de andere echtge-
noot door een derde in het bestuur van een goed is gestoord, het recht tot 
beëindiging van de stoornis verliest indien hij zich tegen de stoornis niet 
heeft verzet binnen een redelijke termijn nadat zij te zijner kennis is gekomen) 
geldt slechts indien de derde te goeder trouw was. Was de derde niet te 
goeder trouw, dan kan de echtgenoot zijn recht tot beëindiging niet 
verliezen door het enkele zich niet verzetten. De derde dient in dat geval 
naar analogie van het tweede lid van artikel 3.2.18 aan de echtgenoot een 
redelijke termijn te stellen, waarbinnen hij zich erover moet uitspreken of 
hij zich wel of niet tegen de stoornis zal verzetten. De echtgenoot verliest 
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dan zijn recht tot beëindiging van de stoornis indien hij verklaart zich niet 
tegen de stoornis te zullen verzetten; of indien hij zich niet binnen de 
gestelde termijn uitspreekt. Aan de derde te goeder trouw zou ook de 
bevoegdheid toegekend moeten worden om de echtgenoot naar analogie 
van het tweede lid van artikel 3.2.18 een redelijke termijn te stellen. 

Artikel 94 

De leden van de commissie memoreerden dat pensioenrechten op grond 
van artikel 94 in de gemeenschap vallen, dat de wijze waarop pensioen-
rechten bij de verdeling van de gemeenschap van goederen na echtscheiding 
van tafel en bed in aanmerking moeten worden genomen aan de rechter is 
overgelaten, en dat de Hoge Raad bij zijn arrest van 27 november 1981 (NJ 
1982, 503) heeft beslist dat bij bedoelde verdeling van de gemeenschap de 
op dat tijdstip opgebouwde pensioenrechten door middel van verrekening 
in aanmerking moeten worden genomen. Zij merkten voorts op dat er een 
interdepartementale werkgroep is ingesteld om de mogelijkheid te bestu-
deren een oplossing te vinden voor de problemen die als gevolg van 
genoemd arrest van de Hoge Raad zijn gerezen. Zij wilden gaarne geïnfor-
meerd worden over de stand van dat onderzoek. 

Artikel 97 

Naar het oordeel van de commissie dient de in de tweede zin van het 
eerste lid van het onderhavige artikel voorkomende zinswending «een 
goed dat moer worden geacht in de plaats te treden van een bepaald ander 
goed» nader verduidelijkt te worden. 

Artikel 125 

Opgemerkt werd dat in de memorie van toelichting bij het onderhavige 
artikel (blz. 44, voorlaatste alinea) staat vermeld dat de andere echtgenoot 
zich mede aansprakelijk kan stellen voor een schuld die hem in de onderlinge 
verhouding der echtgenoten niet aangaat. De vraag rees of deze echtgenoot 
in dat geval aansprakelijk is als mede-partij of als borg. 

Artikel 225 

1. De commissie merkte op dat in de derde zin van het vijfde lid van het 
onderhavige artikel wordt bepaald dat door de vernietiging van een 
erkenning geen vordering ontstaat tot teruggave van de kosten van 
verzorging en opvoeding, noch van het krachtens het vruchtgenot genotene, 
terwijl in de memorie van toelichting (blz. 46, laatste alinea) wordt opgemerkt 
dat het krachtens het vruchtgenot genotene niet behoeft te worden terug-
gegeven voorzover dat min of meer tegenover de kosten van verzorging en 
opvoeding kan worden gesteld. Zij was voorshands van mening dat deze 
discrepantie tussen wettekst en toelichting opgeheven zou moeten worden 
door in de wettekst de in de toelichting weergegeven beperking op te 
nemen. 

2. Voorts leek het de commissie juister om in de reeds genoemde derde 
zin van het vijfde lid van het onderhavige artikel de zinswending «teruggave 
van het krachtens het vruchtgenot genotene» te hanteren in plaats van de 
zinswending «teruggave van het vruchtgenot». 

3. Vervolgens werd gesignaleerd dat in de vierde zin van het vijfde lid 
van het onderhavige artikel wordt bepaald dat door de vernietiging van de 
erkenning geen verplichting ontstaat tot teruggave van genoten vermogens-
rechtelijke voordelen die uit de erkenning zijn voortgevloeid, voorzover 
degene die hen heeft genoten ten tijde van het instellen van de rechtsvor-
dering daardoor niet was gebaat. Zulks, terwijl in de memorie van toelichting 
(blz. 46, eerste alinea) wordt opgemerkt dat de onderhavige bepaling ten 
gevolge heeft dat «niet behoeft te worden teruggegeven wat inmiddels 
reeds is verbruikt of verteerd». 
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De commissie vroeg of er geen discrepantie kan bestaan tussen de 
termen «verbruikt en verteerd» enerzijds en de term «gebaat» anderzijds in 
die gevallen waarbij - zoals in casu - een minderjarige is betrokken. 

Artikel 378 

Naar aanleiding van het onderhavige artikel onder c, werd het volgende 
gememoreerd. In het kader van de behandeling van de invoeringswet Boek 
1 BW door de Tweede Kamer, is door de heer Geurtsen bij amendement 
voorgesteld om artikel 378 onder c te lezen als volgt: «Wegens gewoonte 
van drankmisbruik of van misbruik van verdovende of stimulerende 
middelen waardoor hij». De toenmalige Minister van Justitie heeft verklaard 
te voelen voor dit amendement, hij heeft echter tevens opgemerkt dat naar 
zijn oordeel eerst onderzocht zal moeten worden of de zinswending 
«misbruik van verdovende of stimulerende middelen» voldoende duidelijk 
is, en dat tevens onderzocht zal moeten worden welke effecten een dergelijke 
nieuwe grond voor ondercuratelestelling voor andere wettelijke bepalingen 
heeft. De heer Geurtsen heeft vervolgens zijn amendement ingetrokken 
nadat de Minister een dergelijk onderzoek had toegezegd. 

De commissie wilde gaarne geïnformeerd worden over de stand van het 
genoemde onderzoek. 

Artikel 379 

Voorshands was de commissie van oordeel dat het gebruik van het 
begrip «andere levensgezel» zonder nadere definiëring van dat begrip, 
rechtsonzekerheid met zich mee kan brengen. Nadere definiëring leek haar 
dan ook noodzakelijk. Als dat niet mogelijk is zou het wellicht aanbeveling 
verdienen deze technische aanpassing niet tevens te benutten voor de 
introductie van een nieuw begrip in dit artikel. 

Artikel 383 

De vraag rees of het aanbeveling zou verdienen om naar analogie van 
het tweede lid van artikel 435 in het onderhavige artikel te bepalen dat «zo 
nodig een tijdelijk curator kan worden benoemd». Hierbij werd aangetekend 
dat zulks zou passen in het kader van de in het onderhavige wetsontwerp 
nagestreefde aanpassing van de regeling inzake de curatele aan die van het 
zogenaamde beschermingsbewind. 

Artikel 435 

1. Voorts werd gevraagd of het tevens aanbeveling zou verdienen om 
naar analogie van het tweede lid van artikel 383 te bepalen dat «indien de 
rechthebbende huwt, ieder der echtgenoten kan verzoeken dat de andere 
echtgenoot in plaats van de tegenwoordige bewindvoerder wordt be-
noemd». Hierbij werd aangetekend dat zulks aan zou sluiten bij het reeds 
genoemde streven de regeling inzake de curatele af te stemmen op die 
inzake het beschermingsbewind. 

2. Onder verwijzing naar haar opmerking bij artikel 379, tekende de 
commissie aan dat definiëring van het begrip «andere levensgezel» 
gewenst lijkt. 

Artikel 440 

Het eerste lid van het onderhavige artikel dient naar het oordeel van de 
commissie gewijzigd te worden in die zin dat in de wettekst tot uitdrukking 
wordt gebracht dat schulden die voortspruiten uit een handeling tijdens het 
bewind met of jegens de rechthebbende verricht, wel op de onder bewind 
staande goederen kunnen worden verhaald indien voor die handeling 
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toestemming van de bewindvoerder of machtiging van de kantonrechter 
was verkregen. Onder de huidige redactie van bedoeld artikellid kunnen 
genoemde schulden nietop de onder het bewind staande goederen 
worden verhaald; zulks lijkt niet in overeenstemming te zijn met de ratio 
van deze bepaling. 

Artikel 441 

1. De commissie merkte op dat het ter voorkoming van misverstand 
dienstig kan zijn dat de minister buiten twijfel stelt dat de eerste zin van het 
eerste lid van het onderhavige artikel (inhoudende dat de bewindvoerder 
bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte 
vertegenwoordigt) toelaat dat de bewindvoerder bij de vervulling van zijn 
taak op eigen naam en voor rekening van de rechthebbende optreedt. Zij 
tekende hierbij aan dat zulks ook is geschied ten aanzien van het eerste lid 
van artikel 3.6.1.5, dat eenzelfde bepaling bevat als het onderhavige 
artikellid. 

2. De regel van het tweede lid, letter f, van het onderhavige artikel dient, 
naar het voorlopig oordeel van de leden, in verband met de behoeften van 
de praktijk in die zin te worden aangevuld dat ook na de instelling van het 
bewind door de rechter die het bewind heeft ingesteld, kan worden 
bepaald dat de bewindvoerder toestemming van de rechthebbende of 
machtiging van de kantonrechter behoeft voor andere handelingen dan die 
welke zijn genoemd onder de letters a t/m e van bedoeld artikellid. 

Wèl zou dan, in verband met de vereiste publiciteit, in het derde lid van 
artikel 436 bepaald moeten worden dat de bewindvoerder verplicht is een 
dergelijke uitspraak van de rechter in de openbare registers in te doen 
schrijven indien tot het bewind registergoederen behoren, aldus de leden. 

Artikel 442 

De commissie merkte ook hier op dat het ter voorkoming van misverstand 
dienstig kan zijn dat de minister buiten twijfel stelt dat de regel van de 
eerste zin van het tweede lid van het onderhavige artikel (inhoudende dat 
de rechthebbende aansprakelijk is voor alle schulden die voortspruiten uit 
daden die door de bewindvoerder ter vervulling van zijn taak zijn verricht) 
van regelend recht is, zodat de bewindvoerder tegenover de wederpartij 
kan bedingen dat de rechthebbende alleen met de onder het bewind 
vallende goederen aansprakelijk zal zijn of dat de rechthebbende juist niet 
met die goederen aansprakelijk zal zijn. Zij tekende hierbij aan dat zulks ook 
is geschied ten aanzien van artikel 3.6.1.5 b, dat eenzelfde bepaling bevat 
als het onderhavige artikellid. 

Artikel II 

Algemeen 

Gevraagd werd in hoeverre het «Advies raden van commissarissen 
structuurvennootschappen» van de Sociaal-Economische Raad van 13 april 
1984 (publikatie nr. 6) nog gevolgen zou kunnen of moeten hebben voor 
het onderhavige wetsontwerp. 

Artikel 2 

1. Bij de commissie rees de vraag of het begrip «kerkgenootschap» in 
het onderhavige artikel nadere definiëring behoeft. Gaarne zou zij hierover 
het oordeel van de minister vernemen. Daarbij zou zij tevens gaarne 
vernemen of de minister bij het begrip «kerkgenootschap» denkt in de 
richting van de volgende, door de Hoge Raad gegeven, omschrijving: «een 
organisatie van personen, welke zich de gemeenschappelijke godsverering 
harer leden, op de grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige 
opvattingen, ten doel stelt». 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie voegden daar de vraag aan toe of het 
criterium «gemeenschappelijke godsverering» nog wel actueel is. 

Bedoelde leden vroegen voorts nog op basis van welke criteria moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een zelfstandig onderdeel in de zin 
van het onderhavige artikel, en wel met name in die gevallen waarin het 
interne recht van een kerkgenootschap niet te traceren is. 

Het lid van de fractie van D'66 was van oordeel dat de wet geen om-
schrijving van het begrip kerkgenootschap moet geven. Wat een kerkge-
nootschap is moet naar haar mening in voorkomende gevallen door de 
rechter worden bepaald aan de hand van de op dat ogenblik in de maat-
schappij geldende opvattingen. 

2. De meerderheid van de commissie stemde in met het voorstel niet 
alleen kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, doch tevens 
de lichamen waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, rechtspersoonlijk-
heid in de zin van het onderhavige artikel 2 toe te kennen. Daarbij werd 
aangetekend dat in de memorie van toelichting (bladzijde 53, voorlaatste 
alinea) wordt opgemerkt dat voor de mogelijkheid van het bezit van 
bedoelde rechtspersoonlijkheid wordt vereist «een lichaam waarin de 
kerkgenootschappen zijn verenigd, d.w.z. een nauw kerkrechtelijk verband» 
en dat daarvoor niet voldoende is «een federatief verband of een samen-
werking zoals in de Raad van Kerken». Vooralsnog was genoemde meer-
derheid echter van oordeel dat het vereiste van een nauw kerkrechtelijk 
verband niet moet worden gesteld, en dat met name de rechtspersoonlijkheid 
in de zin van het onderhavige artikel van een samenwerkingsverband als 
de Raad van Kerken niet kan worden ontkend. Tevens had zij de indruk dat 
het in de wettekst voorkomende begrip «lichaam waarin kerkgenootschap-
pen zijn verenigd» niet zonder meer impliceert dat er sprake moet zijn van 
een nauw kerkrechtelijk verband. 

De leden van de PvdA-fractie achtten beantwoording van de vraag of kan 
worden ingestemd met het hier bedoelde voorstel ook lichamen waarin 
kerkgenootschappen zijn verenigd rechtspersoonlijkheid in de zin van het 
onderhavige artikel 2 toe te kennen, nog niet mogelijk. Dit, omdat naar hun 
oordeel eerst meer duidelijkheid dient te bestaan met betrekking tot het 
begrip «kerkgenootschap». 

3. Vervolgens vroeg de commissie door welk recht een fusie van 
kerkgenootschappen wordt beheerst, door kerkelijk recht, door civiel recht 
of door kerkelijk en civiel recht. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen in dit verband wat rechtens is 
indien het interne recht van (een van) de kerkgenootschappen niet traceer-
baar is. 

Een aantal leden vroeg of de indruk juist is dat na fusie van twee of meer 
rechtspersonen in de zin van het onderhavige artikel, ook weer een rechts-
persoon in bedoelde zin ontstaat, en zo ja, in welk stadium van het fusie-
proces daarvan sprake is. 

4. Daarop werd als volgt overwogen ten aanzien van het voorstel de 
andere genootschappen op geestelijke grondslag de bijzondere positie te 
ontnemen die thans aan hen wordt toegekend doordat zij in die zin gelijk 
worden gesteld met kerkgenootschappen, dat de wetsartikelen die niet van 
toepassing zijn op kerkgenootschappen, evenmin voor hen gelden. 

De leden van de PvdA-fractie konden vooralsnog niet instemmen met het 
onderhavige voorstel. Zij refereerden hierbij mede aan hun opvatting dat 
niet voldoende duidelijk is wat onder het begrip «kerkgenootschap» moet 
worden verstaan. 

De leden van de CDA-fractie vroegen allereerst wat onder «andere 
genootschappen op geestelijke grondslag» moet worden verstaan. 

Voorts vroegen zij nadere toelichting met betrekking tot het onderhavige 
voorstel tot wijziging. In dat verband rees de vraag of dit voorstel wellicht 
is ingegeven door de opvatting dat er een principieel verschil bestaat 
tussen kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke 
grondslag doordat «de kerkgenootschappen te maken hebben met God en 
de andere genootschappen met medemenselijk leven». 
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Tevens zouden bedoelde leden gaarne vernemen of de onderhavige 
wijziging past in het kader van het minderhedenbeleid. 

Het lid van de fractie van D'66 nam het volgende standpunt in. 
De regel van lid 2 moet niet worden uitgebreid tot andere genootschappen 
op geestelijke grondslag. In de eerste plaats heeft dit weinig zin omdat 
deze «andere genootschappen» zo goed als altijd verenigingen of stichtingen 
zullen zijn in welk geval zij onder titel 2, resp. 5 zullen vallen. Uitsluiting van 
titel 1 zal in dat geval tot merkwaardige discongruenties leiden. In de 
tweede plaats is het begrip «ander genootschap op geestelijke grondslag» 
nog onbestemder dan «kerkgenootschap». Een «geestelijke grondslag» kan 
iedere organisatie oncontroleerbaar pretenderen. 
Met het hier gezegde is niet bedoeld dat het voorgestelde wettelijk 
systeem erg gelukkig is. Beter zou het zijn wanneer lid 2 van artikel 2 zou 
worden geschrapt, met gelijktijdige toevoeging aan titel 1 van een bepaling 
dat titel 1 slechts van toepassing is op de in artikel 3 genoemde rechtsper-
sonen, met daarbij een «schakelbepaling» zoals hierna gesuggereerd bij 
artikel 3. Daarmee zou worden bereikt dat genootschappen, die op grond 
van hun organisatie als rechtspersoon kunnen worden erkend terwijl zij 
nochtans kunnen waarmaken dat zij geen vereniging of stichting zijn, op 
gelijke voet met de kerkgenootschappen via de schakelbepaling onder 
Boek 2 zouden vallen. 

Het lid van de GPV-fractie stemde in met het voorstel de andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag niet langer een bijzondere positie toe te 
kennen. Daarbij tekende hij aan van oordeel te zijn dat voor de wet voor 
alle levensbeschouwingen en overtuigingen gelijkheid dient te bestaan, 
doch dat de behoefte aan rechtspersoonlijkheid van eigen aard slechts 
voor kerkgenootschappen bestaat en - uit de aard der zaak - niet voor 
andere genootschappen op geestelijke grondslag. 

5. Tot slot vroeg de commissie wat de reikwijdte is van het begrip «wet» 
in de eerste zin van het tweede lid van het onderhavige artikel. 

Artikel 3 

In verband met het onderhavige artikel 3 rees de volgende vraag. 
Hebben de op artikel 3 volgende bepalingen van de eerste titel - met 
uitzondering van artikel 5 - slechts betrekking op de in artikel 3 genoemde 
rechtspersonen en dient nog te worden bezien of deze bepalingen ook 
kunnen en moeten gelden voor andere rechtspersonen? Zo ja, dient zulks 
dan niet in de wettekst tot uitdrukking te worden gebracht, en dient dan 
niet tevens door middel van een zogenaamde schakelbepaling geregeld te 
worden dat genoemde artikelen van overeenkomstige toepassing kunnen 
zijn op andere rechtspersonen? 

Artikel 4 

1. Vervolgens werd gevraagd of de Minister beoogt te bepalen dat 
- voor zover de wet een notariële akte vereist - het ontbreken van kracht 
van authenticiteit aan een door een notaris ondertekende akte die geen 
testament is, nimmer het ontstaan van een rechtspersoon verhindert, of 
dat de bewindsman beoogt te bepalen dat zulks alleen dan het ontstaan 
van een rechtspersoon verhindert indien de akte kracht van authenticiteit 
mist doordat de akte niet is ondertekend door de ter plaatse bevoegde 
notaris. Daarbij werd aangetekend dat de wettekst tot de conclusie leidt dat 
het ontbreken van kracht van authenticiteit aan een door een notaris 
ondertekende akte die geen testament is, nimmer het ontstaan van een 
rechtspersoon verhindert. 

2. Tevens bestond de indruk dat in het onderhavige artikel wellicht 
duidelijker tot uitdrukking zou moeten worden gebracht dat er niets, dat wil 
zeggen ook geen vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan ontstaan 
bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende akte of een 
verklaring van geen bezwaar, voor zover althans door de wet voor de 
totstandkoming vereist. 
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3. Tot slot werd opgemerkt dat in het vierde lid van het onderhavige 
artikel de term «handelen» in twee verschillende betekenissen wordt 
gebruikt, te weten in de betekenis van «optreden als» in de tweede zin van 
het onderhavige artikellid en in de betekenis van «een rechtshandeling 
verrichten» in de laatste zin. Zulks zou naar het oordeel van de commissie 
beter vermeden kunnen worden. 

Artikel 6 

1. Mede uit het vijfde lid van het onderhavige artikel en de toelichting 
daarop leidde de commissie af dat in het systeem van de onderhavige 
bepaling onder de in het derde lid voorkomende zinswending «onjuistheid 
of onvolledigheid van enige inschrijving» mede dient te worden begrepen 
het geval dat een inschrijving juist en volledig is op het moment der 
inschrijving, doch vervolgens een onjuist beeld van de werkelijkheid gaat 
geven doordat een later opgekomen feit niet wordt bijgeschreven. 

Daarop rees de vraag of er in een dergelijk geval niet veeleer sprake is 
van een niet-verrichte inschrijving waardoor de registers onvolledig zijn 
geworden. De indruk bestond dat daarvan ook in afdeling 3.1.2 wordt 
uitgegaan doordat een onderscheid wordt gemaakt tussen het niet-inschrij-
ven van bepaalde feiten enerzijds en het inschrijven van onjuiste feiten 
anderzijds, waarbij de vraag of er sprake is van een onjuist feit in beginsel 
wordt beoordeeld naar de stand van zaken op het moment der inschrijving. 

2. Voorts rees de vraag of artikel 31 Handelsregisterwet niet beter op de 
onderhavige bepaling afgestemd zou moeten worden, en met name of in 
bedoeld artikel 31 niet een bepaling als die van het vierde lid van het 
onderhavige artikel opgenomen zou moeten worden. 

Artikel 8 

1. Gaarne zou de commissie het oordeel van de Minister vernemen over 
de volgende, aan haar kenbaar gemaakte opvatting van de Gecombineerde 
Commissie Vennootschapsrecht (samengesteld uit ledenvan de Nederland-
se Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Broederschap) en het 
Genootschap van Bedrijfsjuristen. Doordat in het eerste lid van het onder-
havige artikel nog slechts de zinswending «als zodanig» voorkomt en de 
zinswending «jegens elkander» is geschrapt, komt thans onvoldoende 
duidelijk tot uitdrukking dat het in dit artikellid gaat om de redelijkheid en 
billijkheid die de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de 
statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, in hun onderlinge verhoudingen 
jegens elkaar in acht moeten nemen. 

2. Voorts zou hij gaarne het oordeel van de Minister vernemen over de 
volgende, tevens door genoemde Commissie en genoemd Genootschap 
aan haar kenbaar gemaakte opvatting. Het in de huidige wettekst voorko-
mende begrip «orgaan» is duidelijker dan de thans voor het eerste lid van 
het onderhavige artikel voorgestelde begrip «degenen die krachtens de wet 
en de statuten bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken»; het 
nieuw voorgestelde begrip is met name te weinig afgebakend, omdat een 
ieder die krachtens de wet of statuten een recht of bevoegdheid binnen de 
organisatie kan uitoefenen, onder het nieuwe begrip zou kunnen vallen; zo 
kan bij voorbeeld ook een gemeentebestuur, waaraan in de statuten van 
een stichting de bevoegdheid is toegekend een deel van de bestuursleden 
van de stichting te benoemen, onder het nieuw voorgestelde begrip vallen; 
zulks gaat echter te ver. 

3. Met de bepaling van het tweede lid van het onderhavige artikel kon de 
commissie vooralsnog niet instemmen, voor zover deze bepaling ook 
betrekking heeft op statutaire regels die de doelstelling en de grondslag 
van de rechtspersoon betreffen. 
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Artikel 10 

1. Opgemerkt werd dat naar huidig recht wordt verdedigd dat het 
bestuur met alle middelen der moderne techniek aantekening kan houden 
van de vermogenstoestand van de rechtspersoon. In dat verband zou de 
commissie gaarne van de Minister enige nadere specificatie ontvangen 
omtrent de minimumvereisten die gesteld moeten worden aan de aanteke-
ningen die het bestuur omtrent de vermogenstoestand van de rechtspersoon 
moet houden, wil voldaan zijn aan het vereiste dat daaruit te allen tijde de 
rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend; 
daarbij tekende de commissie tevens aan dat bedoelde gegevens moeten 
kunnen worden opengelegd en overgelegd. 

Artikel 13 

1. Met de bepaling van het eerste lid van het onderhavige artikel kon de 
commissie instemmen; daarbij ging zij ervan uit dat artikel 3.2.6 ook 
betrekking heeft op statutaire vormvoorschriften aangezien in deze laatste 
bepaling slechts wordt gesproken van de «voorgeschreven vorm» en niet 
van de «wettelijk voorgeschreven vorm». 

2. Ook de bepaling van het tweede lid van het onderhavige artikel vond 
instemming. Daarbij werd aangetekend dat de onderhavige bepaling het 
uitbrengen van een stem door een onbekwame als een (on)bevoegdheid 
en niet als een (on)bekwaamheid beschouwt, zodat overeenkomstige 
toepassing van artikel 3.2.1, lid 2 Invoeringswet (lid 3 Vaststellingswet), en 
van artikel 1: 234, lid 2, is uitgesloten. 

Gevraagd werd of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige 
door middel van een volmachtverlening kan bereiken dat een minderjarige 
die op grond van het onderhavige artikellid onbevoegd is tot het uitbrengen 
van een stem, door zijn toestemming bevoegd wordt. 

3. Voorts rees de vraag of wel voldoende duidelijk is dat onder de in het 
derde lid van het onderhavige artikel voorkomende zinswending «uitslag 
van een stemming» slechts moet worden begrepen het tellen van de 
uitgebrachte stemmen en niet tevens een oordeel omtrent de geldigheid 
van de uitgebrachte stemmen. Voorshands leek verdedigbaar de stelling 
dat de uitslag van een stemming mede wordt bepaald door de vraag of de 
uitgebrachte stemmen ook geldig zijn. 

4. Tot slot werd gevraagd of de in het derde lid van het onderhavige 
artikel voorkomende zinswending «algemene vergadering» wellicht moet 
worden vervangen door de zinswending «vergadering van een orgaan». 

Artikel 14 

Voorshands was de commissie van oordeel dat het aanbeveling verdient 
in het kader van het tweede lid van het onderhavige artikel te bepalen dat 
een besluit geldig kan worden genomen zonder de door de wet of de 
statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van een ander dan het 
orgaan dat het besluit heeft genomen, indien die ander niet reageert op het 
verzoek die voorafgaande handeling te verrichten. 

Artikel 15 

1. De indruk bestond dat het dienstig zou kunnen zijn in de aanhef van 
het eerste lid van het onderhavige artikel de zinswending «kan worden 
vernietigd» te vervangen door de woorden «is vernietigbaar», aangezien 
zulks beter aan zou sluiten bij de terminologie van artikel 14, waarmee de 
onderhavige bepaling direct verband houdt nu zij in de aanhef en onder 
letter a een uitwerking vormt van de «tenzij-bepaling» van het eerste lid 
van artikel 14. 
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2. Vervolgens rees de volgende vraag naar aanleiding van de bepaling 
van het eerste lid onder b, inhoudende dat een besluit van een orgaan van 
een rechtspersoon vernietigbaar is wegens strijd met de redelijkheid en de 
billijkheid die door artikel 8 worden geëist. Geldt als toetsingsmaatstaf het 
criterium of het betreffende orgaan bij afweging van alle bij het besluit 
betrokken belangen van de in artikel lid 8 genoemde personen/organen in 
redelijkheid en billijkheid tot zijn besluit had kunnen komen? En zo ja, komt 
zulks wel voldoende duidelijk in de onderhavige bepaling tot uitdrukking? 

3. Daarop werd nadere toelichting gevraagd ten aanzien van de in de 
memorie van toelichting (bladzijde 61, derde alinea) voorkomende opmer-
king dat de vernietigingsgrond van het eerste lid onder b niet geldt «waar 
artikel 7.15.5 toepassing vindt, hetzij rechtstreeks, hetzij krachtens artikel 
7.15.7». 

4. Voorts werd opgemerkt dat de bepaling dat strijd met een reglement 
vernietigbaarheid en geen nietigheid oplevert, in de memorie van toelichting 
(bladzijde 61, vierde alinea) wordt gemotiveerd met een beroep op het feit 
dat reglementaire bepalingen veelal procedurevoorschriften inhouden. 
Daarop werd aangetekend dat reglementen ook van inhoudelijke aard 
kunnen zijn. In verband daarmee werd nadere motivering gevraagd voor 
de regel dat strijd met een reglement slechts vernietigbaarheid kan opleve-
ren. 

Tevens werd het oordeel van de Minister gevraagd over de stelling dat er 
naast reglementen van huishoudelijke aard, ook reglementen zijn welke 
naar aard en strekking slechts een regeling beogen te geven voor de 
interne orde van het bestuurs- en/of toezicht houdende orgaan, en dat 
strijd met reglementen van laatstbedoelde aard noch nietigheid, noch 
vernietigbaarheid behoort op te leveren. 

5. Ingestemd werd met het derde lid van het onderhavige artikel, 
inhoudende dat een vernietigbaar besluit slechts bij rechterlijke uitspraak 
kan worden vernietigd op een daartoe strekkende vordering die binnen een 
bepaalde termijn is ingesteld, zodat vervalt de thans bestaande mogelijkheid 
om te allen tijde bij wijze van verweer een beroep op vernietigbaarheid te 
doen. 

In dat verband rees de vraag of de in de memorie van toelichting (bladzijde 
57, eerste alinea) geplaatste aantekening dat een lid of aandeelhouder die 
niet tijdig het initiatief tot vernietiging heeft genomen, alsnog een beroep 
op het tweede lid van artikel 8 zou kunnen doen om te bereiken dat 
bedoeld besluit tegenover hem geen werking heeft, in zijn algemeenheid 
wel op moet gaan; zal er geen sprake moeten zijn van bijzondere omstan-
digheden die in bedoeld geval het buiten toepassing blijven van het besluit 
rechtvaardigen? 

6. Vervolgens werd gevraagd of juist is de veronderstelling dat de 
vordering tot vernietiging van een besluit bij reconventie kan worden 
ingesteld indien zich het bijzondere geval voordoet dat de rechtspersoon 
bij de rechtbank van zijn eigen woonplaats een vordering (in conventie) 
instelt op basis van een vernietigbaar besluit tegen iemand die de vernieti-
ging van dat besluit kan vorderen. 

7. Met de regel van het derde lid dat ook de rechtspersoon zelf de 
vordering tot vernietiging van een besluit van een van zijn organen kan 
instellen, werd eveneens ingestemd. Daarbij werd wel nadere verduidelijking 
gevraagd met betrekking tot de processule positie van de wederpartij die 
door de president wordt aangewezen in gevallen als bedoeld in het derde 
lid onder b en in het vierde lid. Dient deze wederpartij datgene aan te 
voeren wat voor de geldigheid van het besluit zou kunnen pleiten en kan 
hij zich wat de conclusie betreft refereren aan het oordeel van de rechtbank? 

Voorts werd gevraagd of voluntaire rechtspraak hier niet meer zou 
kunnen zijn aangewezen dan contentieuze. 

8. Naar aanleiding van de bepaling van het derde lid, inhoudende dat 
een besluit kan worden vernietigd op vordering van iemand die een 
redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nageko-
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men, werd de volgende vraag gesteld. Moet het feit dat in de onderhavige 
bepaling leden, aandeelhouders en bestuurders niet meer afzonderlijk 
worden genoemd als personen die een vordering tot vernietiging kunnen 
instellen, tot de conclusie leiden dat ieder die een vordering tot vernietiging 
instelt moet stellen en zonodig bewijzen dat hij een redelijk belang bij die 
vordering heeft? Dient niet veeleer - behoudens tegenbewijs - te worden 
voorondersteld dat zij die deel uitmaken van de organen van een rechtsper-
soon belang bij bedoelde vordering tot vernietiging hebben? 

9. Tot slot rees de vraag of het wel gewenst is dat in het vijfde lid van 
het onderhavige artikel wordt bepaald dat de vordering tot vernietiging van 
een besluit aan een vervaltermijn in plaats van aan een verjaringstermijn is 
gebonden. In dat verband werd aangevoerd dat in het nieuwe systeem bij 
voorbeeld een aandeelhouder die overweegt een vordering tot vernietiging 
in te stellen, ook dan gedwongen wordt die vordering in te stellen indien 
hij met de rechtspersoon over een schikking onderhandelt en de vervalter-
mijn ten einde loopt; de rechtspersoon kan immers geen afstand van het 
verval doen (terwijl hij zulks wel zou kunnen doen bij een verjaringstermijn). 

Artikel 16 

1. Met de bepaling van het eerste lid van het onderhavige artikel stemde 
de commissie in. Daarbij ging zij er vanuit dat het onderhavige artikellid 
meebrengt dat de nietigheid van een besluit vaststaat indien de rechtsper-
soon partij is geweest in een geding dat uitmondt in een onherroepelijke 
uitspraak waarbij de nietigheid van een besluit wordt vastgesteld, zodat 
alleen in bedoeld geval door een ieder een beroep op de nietigheid kan 
worden gedaan zonder dat nog behoeft te worden aangetoond dat er 
sprake is van een nietigheidsgrond. Zulks doet naar haar oordeel niet af 
aan de regel dat de nietigheid algemene gelding heeft aangezien deze regel 
slechts inhoudt dat er sprake is van algemene gelding indien de nietigheid 
ook aangetoond kan worden. De onderhavige bepaling houdt met andere 
woorden in dat die nietigheid juist zonder meer vaststaat in het genoemde 
speciale geval. 

2. Vervolgens vroeg de commissie of de opvatting juist is dat de bepaling 
van het eerste lid dat aan ieder lid of aandeelhouder request civiel toekomt, 
een extra bevoegdheid aan leden en aandeelhouders toekent en niet 
inhoudt dat alleen aan leden en aandeelhouders de bevoegdheid toekomt 
om request civiel in te stellen. 

3. Voorts zou zij gaarne nader geïllustreerd zien de in de memorie van 
toelichting (bladzijde 62, voorlaatste alinea) voorkomende zinsnede dat het 
van de regels van internationaal privaatrecht afhangt of de bepaling van 
het eerste lid van het onderhavige artikel ook geldt indien de nietigheid van 
een besluit van een rechtspersoon wordt geconstateerd bij een vonnis van 
een buitenlandse rechter. 

4. Tot slot werd gevraagd waarom in de memorie van toelichting bij het 
tweede lid van het onderhavige artikel (bladzijde 63, derde alinea, slot) 
wordt gesteld dat de vraag of de handelingen van een pseudo-bestuurder 
of commissaris, wiens benoemingsbesluit (ver)nietig(d) is, rechtskracht 
moet worden ontzegd, moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 
3.2.3a en waarom niet wordt verwezen naar de bepalingen van titel 3.3 en 
met name naar artikel 3.3.2 betreffende de onbevoegd optredende verte-
genwoordiger. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de voor een rechtspersoon 
handelende bestuurders en commissarissen uit hoofde van vertegenwoor-
diging optreden. 

Artikel 18 

1. Ingestemd werd met de nieuw voorgestelde regeling om voor de 
omzetting van een rechtspersoon het vereiste te schrappen dat de rechts-
persoon niet (meer) voldoet aan de wettelijke omschrijving van zijn soort. 
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2. Vervolgens werd opgemerkt dat de omzetting in het nieuwe systeem 
van het onderhavige artikel niet langer meebrengt dat de rechtspersoon 
wordt ontbonden en een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht, doch dat 
de omgezette rechtspersoon blijft voortbestaan. Tevens werd het volgende 
gesignaleerd. Bij de in het nieuwe systeem toegestane omzettingen gaat 
het onder meer om omzettingen in een soort rechtspersoon die niet 
principieel verschilt van de «omgezette»; het betreft hier de omzetting van 
een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en omgekeerd 
en van een vereniging in een coöperatieve vereniging en een onderlinge 
waarborgmaatschappij en omgekeerd. Bij die toegestane omzettingen gaat 
het echter ook om omzettingen in een soort rechtspersoon die wel principieel 
verschilt van de om te zetten rechtspersoon; het gaat hier om de overige 
door het onderhavige artikel toegestane gevallen van omzetting. 

Daarop werd het oordeel van de minister gevraagd over het door T. J. 
van der Ploeg (TVVS, 1984, 5, bladzijden 109 en volgende) voorgestelde 
systeem, dat op het volgende neerkomt. 

Bij omzettingen in een soort rechtspersoon die niet principieel verschilt 
van de om te zetten rechtspersoon, dient de omzetting plaats te vinden met 
behoud van de rechtspersoon en zonder machtiging van de rechter. 

Bij omzetting in een soort rechtspersoon die wel principieel verschilt van 
de «oude» rechtspersoon, dient echter zowel de rechterlijke controle als de 
ontbinding bij de omzetting gehandhaafd te blijven in verband met het 
systeem van de materiële kenmerken. Daarbij dient wel de beperking te 
vervallen die artikel 18 aan de mogelijkheid tot omzetting stelt aangezien er 
maatschappelijk een grotere behoefte aan omzetting kan bestaan of 
ontstaan dan thans wordt vermoed. 

Voor het probleem dat erfstellingen en andere makingen ten behoeve 
van een rechtspersoon krachteloos worden na de ontbinding van die 
rechtspersoon, dient een erfrechtelijke oplossing te worden gezocht, 
waarbij te denken valt aan een speciale regeling als in het wetsontwerp 
Regeling van de fusie van verenigingen en stichtingen (wetsontwerp 
18285, nr. 2, artikelen II en III) of aan een speciale regeling met betrekking 
tot de uitleg van dergelijke erfstellingen en andere makingen. 

3. Voorts vroeg de commissie of het niet juister is te spreken van «het 
omzetten van een rechtspersoon» en niet van «een rechtspersoon die zich 
omzet». 

4. Tevens vroeg zij of in het tweede lid het woord «en» moet worden 
vervangen door het woord «of», zodat wordt bepaald dat een vereniging 
zich in een coöperatieve vereniging, een onderlinge waarborgmaatschappij 
of een stichting kan omzetten en dat een coöperatieve vereniging en een 
onderlinge waarborgmaatschappij zich in een naamloze of een besloten 
vennootschap kunnen omzetten. 

5. Ingestemd werd met de regeling van het vierde lid onder c juncto lid 
5, waarbij voor de omzetting een rechterlijke machtiging wordt vereist 
tenzij het gaat om een omzetting van een naamloze vennootschap in een 
besloten vennootschap en omgekeerd. Daarbij werd in aanmerking 
genomen dat in het systeem van de huidige artikelen 19 en 20 ook steeds 
de rechter bij de omzetting moet worden betrokken behalve indien het gaat 
om genoemde omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten 
vennootschap en omgekeerd. 

6. Daarop werd gevraagd of de in het vierde lid onder d voorkomende 
zinswending «notarieel ontwerp van de akte» niet beter kan worden 
vervangen door de zinswending «ontwerp van de notariële akte». 

7. Bovendien bestond de indruk dat het aanbeveling zou kunnen verdienen 
om de in het vijfde lid voorkomende zinswending «omzetting als bedoeld 
in de artikelen 72, lid 1, en 183, lid 1» te vervangen door de zinswending 
«omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap 
en omgekeerd». 

8. Voorts vroeg de commissie of het in het zesde lid van het onderhavige 
artikel gestelde vereiste dat de rechterlijke machtiging aan de akte van 
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omzetting moet worden gehecht, niet beter zou kunnen worden vervangen 
door het vereiste dat de akte de notariële verklaring moet behelzen dat op 
het ontwerp van de akte de vereiste machtiging werd verleend. 

9. Tot slot vroeg zij nadere verduidelijking ten aanzien van de bepaling 
van de derde zin van het zesde lid van het onderhavige artikel. Beoogt deze 
bepaling een limitatieve opsomming te geven van de gevallen waarin de 
rechter de gevraagde machtiging tot omzetting kan en moet weigeren? Of 
beoogt deze regeling te bepalen dat in de twee door haar genoemde 
gevallen een verplichting op de rechter rust om de machtiging tot omzetting 
te weigeren, terwijl in de overige gevallen aan de rechter een discretionaire 
bevoegdheid tot weigering toekomt? Daarbij sprak de commissie zich 
voorshands uit voor de tweede mogelijkheid, aangezien de rechter de 
machtiging ook moet kunnen weigeren buiten de in het onderhavige 
artikellid genoemde gevallen dat het besluit tot omzetting nietig is of dat 
een vordering tot vernietiging van het besluit tot omzetting aanhangig is. 
Zij dacht met name aan gevallen waarin een besluit vernietigbaar is, terwijl 
(nog) geen rechtsvordering tot vernietiging aanhangig is en aan het door 
de memorie van toelichting (bladzijde 65, tweede alinea) genoemde geval 
dat derden worden benadeeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid. 

Voorts tekende zij nog aan van oordeel te zijn dat de in de memorie van 
toelichting (bladzijde 65, tweede alinea) voorkomende zinswending dat de 
rechter zijn toezicht moet kunnen beperken tot enige met name genoemde 
punten, niet inhoudt dat de rechter zich daadwerkelijk moer beperken tot 
genoemde toetsingsgronden. 

Artikel 19 

1. Vervolgens werd gevraagd of in het onderhavige artikel niet moet 
worden voorzien in publicatie van de ontbinding van een rechtspersoon op 
de in lid 1 onder a en b genoemde gronden in geval een vereffenaar 
ontbreekt en de rechtspersoon in een openbaar register is ingeschreven. 
Daarbij werd aangetekend dat in het onderhavige artikel ook is voorzien in 
publicatie van de ontbinding van een rechtspersoon op de in lid 1 onder c 
tot en met f genoemde gronden indien de rechtspersoon in een openbaar 
register is ingeschreven en door de ontbinding ophoudt te bestaan. 

2. Voorts bestond de indruk dat de in de eerste zin van het derde lid 
voorkomende zinswending «geding tot ontbinding» beter zou kunnen 
worden vervangen door de zinswending «geding ter zake van ontbinding», 
aangezien het hier gaat om een geding waarin de rechter verklaart of en 
wanneer een rechtspersoon is ontbonden. 

3. Tevens werd nadere verduidelijking gevraagd ten aanzien van de in 
bedoeld artikellid voorkomende zinswending «de rechterlijke instantie waar 
het geding tot ontbinding hef laatst aanhangig was». 

4. Daarop stelde de commissie de volgende vraag in verband met het in 
het vijfde lid van het onderhavige artikel gehanteerde begrip «tijdstip 
waarop de rechtspersoon ophoudt te bestaan». Brengt de regeling van het 
vijfde lid van artikel 23 c mee dat een rechtspersoon die ingevolge het 
vierde lid van het onderhavige artikel 19 na de ontbinding is opgehouden 
te bestaan omdat zijn voortbestaan niet meer nodig is voor de vereffening 
van zijn vermogen, wederom gaat bestaan indien achteraf nog een schuld-
eiser of gerechtigde tot het saldo van de ontbonden rechtspersoon opkomt 
of van het bestaan van een bate blijkt? Zo ja, biedt dan het in het vijfde lid 
van het onderhavige artikel 19 gehanteerde begrip «tijdstip waarop de 
rechtspersoon ophoudt te bestaan» wel een voldoende duidelijk criterium? 

5. Tot slot meende de commissie te mogen concluderen dat volgens het 
systeem van artikel 19 en de artikelen 23 tot en met 23 c op de rechtspersoon 
in vereffening alle wettelijke en statutaire bepalingen van toepassing zijn, 
zij het met die restrictie dat de rechtspersoon nog slechts voortbestaat voor 
zover dit nodig is tot vereffening van zijn vermogen en met die restrictie 
dat er vereffenaars moeten zijn die met de vereffening zijn belast. Gaarne 
zou zij dit systeem met enige voorbeelden nader geadstrueerd zien. 
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Tevens vroeg zij of het aanbeveling zou kunnen verdienen expliciet te 
bepalen wat de rechtspositie is van de organen van de rechtspersoon in 
vereffening. 

Artikel 20 

Opgemerkt werd dat de tekst van het onderhavige artikel gelijk is aan 
artikel 15 van wetsontwerp 17476 (ontwerp tot wijziging van enige bepalin-
gen over verboden rechtspersonen), zoals ook in de memorie van toelichting 
wordt vermeld. 

Gaarne zou de commissie dan ook van de Minister vernemen of het in de 
bedoeling ligt de tekst van het onderhavige artikel 20 aan te passen aan de 
uiteindelijke versie van artikel 15 van wetsontwerp 17476. Tevens rees de 
vraag of er geen regeling getroffen moet worden voor het geval dat de 
definitieve versie van bedoeld artikel 15 niet tijdig tot stand komt. 

Artikel 21 

1. De commissie vroeg of juist is haar oordeel dat uit het systeem van 
het eerste en tweede lid van het onderhavige artikel volgt dat de rechter de 
rechtspersoon ook een terme de grace kan verlenen indien aan zijn tot-
standkoming gebreken kleven. 

2. Voorts vroeg zij of de Minister zich kan verenigen met haar opvatting 
dat het bij de door het eerste lid onder c genoemde grond tot ontbinding, 
te weten dat de rechtspersoon niet valt onder de wettelijke omschrijving 
van zijn rechtsvorm, niet alleen gaat om de statutaire inrichting van de 
rechtspersoon, doch tevens om zijn feitelijk functioneren. 

5. Vervolgens betuigde zij haar instemming met het systeem van het 
onderhavige artikel, inhoudende dat de rechter de rechtspersoon moet 
ontbinden (behoudens de mogelijkheid tot het verlenen van een terme de 
grace) indien deze niet onder de wettelijke omschrijving van zijn soort valt 
(lid 1 sub c) en dat de rechter de rechtspersoon kan ontbinden indien deze 
de voor zijn rechtsvorm gestelde verboden overtreedt (lid 3). In een 
systeem van materiële kenmerken brengt immers het feit dat een rechts-
persoon niet aan de wettelijke omschrijving van zijn soort voldoet, met zich 
mee dat het bestaan van de rechtspersoon in het geding is, terwijl het feit 
dat de rechtspersoon andere voor hem gestelde normen overtreedt, geen 
invloed heeft op het bestaan van de rechtspersoon als zodanig. 

Daarbij werd nog aangetekend dat niet opgaat de stelling dat in genoemd 
systeem ten aanzien van de wettelijke omschrijving van een rechtspersoon 
moet worden onderscheiden tussen eigenlijke omschrijvingselementen, bij 
overtreding waarvan de rechter moer ontbinden, en verbodselementen, bij 
overtreding waarvan de rechter kan ontbinden. Zowel bij de eigenlijke 
omschrijvingselementen als bij de verbodselementen gaat het immers om 
de wettelijke omschrijving van een rechtspersoon; de rechter moer dus 
steeds op grond van lid 1 sub c ontbinden, onverschillig of het gaat om 
overtreding van een zogenaamd eigenlijk omschrijvingselement of een 
verbodselement. 

Artikel 22 

1. Gaarne zou de commissie het oordeel van de Minister vernemen over 
de opvatting dat de regeling van het onderhavige artikel in die zin moet 
worden uitgebreid dat de rechter ook de bevoegdheid krijgt in het bewind 
van een rechtspersoon te voorzien in geval van ontstentenis van het 
bestuur en van - voor zover het een naamloze vennootschap of een 
besloten vennootschap betreft - de voorlopig bestuurder als bedoeld in 
artikel 134, vierde lid, respectievelijk artikel 244, vijfde lid, indien ook de 
aandeelhouders niet verschijnen, respectievelijk niet tot benoeming 
kunnen geraken. 
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2. Voorts werd gevraagd of het niet de voorkeur verdient het tweede lid 
van het onderhavige artikel in die zin aan te vullen dat de rechtbank er ook 
mee kan volstaan de wijze vast te stellen waarop de beloning moet worden 
berekend. 

3. Vervolgens werd nadere toelichting gevraagd ten aanzien van de 
passage in de memorie van toelichting (bladzijde 67, tweede alinea) waarin 
wordt opgemerkt dat de regel van artikel 22, lid 7, de regel van artikel 
3.6.1.4 c, lid 1, in zoverre aanvult dat deze de mogelijkheid tot het inroepen 
van een onbevoegdheid krachtens een niet ingeschreven bewind beperkt. 
Dat de invoering van bedoeld artikel 3.6.1.4 c, lid 1, voorlopig is opgeschort, 
deed aan de behoefte tot nadere toelichting niet af. 

4. Bovendien werd aangetekend dat in de memorie van toelichting bij 
het onderhavige artikel (bladzijde 67, derde alinea) wordt uitgegaan van de 
veronderstelling dat van een onjuiste of onvolledige inschrijving sprake is 
indien een inschrijving op het moment van inschrijving in de registers de 
werkelijkheid juist en volledig weergeeft, doch vervolgens door een later 
opkomend feit de werkelijkheid niet juist meer weergeeft. In dit verband 
werd verwezen naar de opmerkingen bij artikel 6. 

5. Tot slot vroeg de commissie nadere toelichting ten aanzien van de in 
het vierde lid voorkomende zinswending «in ieder geval». 

Voorshands had zij de indruk dat de betekenis van bedoelde zinswending 
daarin moet worden gezocht dat daarmee wordt aangegeven dat het 
bewind dat is ingesteld over de goederen van een rechtspersoon ten 
aanzien van wie een verzoek of vordering tot ontbinding aanhangig is, 
krachtens de onderhavige bepaling eindigt zodra de uitspraak op bedoeld 
verzoek of vordering tot ontbinding in kracht van gewijsde gaat. Daarbij 
rees wel de vraag wat rechtens is in het geval dat de uitspraak waarbij de 
rechtspersoon wordt ontbonden nog niet in kracht van gewijsde is gegaan 
en de benoeming van de vereffenaars bij voorraad uitvoerbaar is verklaard. 
Dient het bewind dan krachtens de benoeming te eindigen? Zo ja, dient 
voor dat geval dan niet een speciale regeling getroffen te worden? 

Artikel 23 

1. Gaarne zou de commissie vernemen waarom in het eerste lid van het 
onderhavige artikel wordt bepaald dat het bestuur a\s vereffenaar optreedt 
indien geen andere vereffenaar is benoemd, en waarom in dat geval niet 
de bestuurders als vereffenaars worden aangewezen. Daarbij tekende zij 
aan dat de thans voorgestelde regeling meebrengt dat bij een meerhoofdig 
bestuur de bestuurders/vereffenaars slechts gezamenlijk bevoegd zijn, 
hetgeen niet lijkt overeen te stemmen met de regeling van het tweede lid 
van artikel 23 a, en dat de bestuurders/vereffenaars ook slechts gezamenlijk 
als vereffenaar kunnen worden geschorst of ontslagen, hetgeen niet lijkt 
overeen te stemmen met het eerste lid van het onderhavige artikel. 

2. Voorshands werd niet ingestemd met de bepaling van het eerste lid, 
inhoudende dat de benoeming van een vereffenaar die niet door de rechter 
wordt benoemd, niet meer zoals thans bij het besluit van het orgaan dat de 
rechtspersoon ontbindt dient te geschieden, doch door het orgaan dat 
bevoegd is tot benoeming van het bestuur van de rechtspersoon, tenzij de 
statuten anders bepalen. 

In dit verband werd aangetekend dat het op praktische gronden aanbeve-
ling kan verdienen dat het orgaan dat het besluit tot ontbinding neemt, ook 
vereffenaars kan benoemen, vooral omdat een andere benoemingsproce-
dure op moeilijkheden kan stuiten vanwege een te geringe betrokkenheid 
van de diverse organen bij de vereffening van de ontbonden rechtspersoon. 

Voorts rees de vraag of de Minister bij de door hem voorgestelde 
regeling niet te veel is uitgegaan van de structuurvennootschap. 

3 Bovendien bestond de indruk dat het dienstig kan zijn in het onderhavige 
artikel expliciet te bepalen dat door het orgaan dat tot benoeming van 
bestuurders bevoegd is, niet ook nog een of meer vereffenaars kunnen 
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worden benoemd indien de rechtspersoon door de rechter is ontbonden en 
de rechter een of meer vereffenaars heeft benoemd. De voorgestelde 
redactie lijkt immers toe te staan dat het tot benoeming bevoegde orgaan 
in bedoeld geval wel een of meer vereffenaars benoemt. 

4. Ingestemd werd met de regeling van het eerste lid van het onderhavige 
artikel, inhoudende dat de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, 
het ontslag van en het toezicht op bestuurders toepassing vinden op een 
vereffenaar die niet door de rechter wordt benoemd, tenzij de statuten 
anders bepalen. Daarbij werd ervan uitgegaan dat in de statuten ook kan 
worden afgeweken van de wettelijke regels die voor de benoeming, de 
schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuurders dwingend zijn 
voorgeschreven; ten aanzien van vereffenaars behoeven deze aangelegen-
heden in de statuten immers geenszins te zijn geregeld op de wijze die de 
wet dwingend voorschrijft ten aanzien van de bestuurders. 

5. Daarop rees nog de volgende vraag. Dient het vijfde lid van het 
onderhavige artikel niet te worden aangepast aan het feit dat de algemene 
regeling ter zake van bewind van titel 3.6 niet gelijktijdig met de onderhavige 
regeling zal worden ingevoerd? Of beoogt het onderhavige artikellid 
- zolang bedoelde regeling van titel 3.6 nog niet is ingevoerd - te refereren 
aan de regeling van het beschermingsbewind in Boek 1? 

6. Vervolgens vroeg de commissie of de in het vijfde lid van het onder-
havige artikel voorkomende bepaling dat de rechtbank de vereffenaars kan 
ontslaan op dezelfde wijze als een door de rechter benoemde bewindvoerder, 
beoogt te verwijzen naar de regeling van het derde lid van het onderhavige 
artikel ter zake van het moment waarop de benoeming ingaat. 

In dat verband vroeg zij voorts of de Minister iets duidelijker in de 
redactie van het onderhavige artikellid zou kunnen doen uitkomen wat 
daarmee wordt bedoeld. 

7. Tot slot werd nog het oordeel van de Minister gevraagd over de 
suggestie om in het vijfde lid van het onderhavige artikel te bepalen dat de 
rechter een vereffenaar tevens op eigen verzoek, op verzoek van een 
mede-vereffenaar of ambtshalve kan ontslaan. 

Artikel 23a 

1. Gaarne zou de commissie vernemen waarom het nieuw voorgestelde 
eerste lid van het onderhavige artikel niet conform de huidige regeling 
inhoudt dat de statuten anders kunnen bepalen. 

2. Tevens zou zij gaarne nader geïllustreerd zien de bepaling van het 
eerste lid dat een vereffenaar dezelfde bevoegdheden, plichten en aanspra-
kelijkheid heeft als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met 
zijn taak als vereffenaar. 

3. Vervolgens merkte de commissie op dat uit de tekst van de eerste zin 
van het derde lid volgt dat zowel de rechtbank als de daar genoemde 
rechter-commissaris voor de vereffening de nodige bevelen kan geven, 
onverschillig of de vereffenaar(s) door de rechter zijn benoemd. In dat 
verband rees wel de vraag hoe de rechter geadieerd moet worden indien 
hij niet reeds bij de vereffening is betrokken doordat hij de vereffenaar(s) 
heeft benoemd. 

4. Voorts vroeg zij waarom de bepaling van het derde lid geen beroep 
toelaat tegen de bevelen en aanwijzingen van de rechtbank of de rechter-
commissaris aan devereffenaar(s). Zij tekende daarbij aan dat bij vereffening 
in faillissement juist wel beroep openstaat tegen bedoelde beschikkingen. 

5. Tot slot werd gevraagd waarom in het vijfde lid van het onderhavige 
artikel niet is bepaald dat ook de toepasselijkheid van artikel 23 is uitgesloten 
bij vereffening in faillissement. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 17725, nr. 6 20 



Artikel 23 b 

1. Geconstateerd werd dat artikel 3.4.1.1, tweede lid, in het bij het 
onderhavige wetsontwerp nieuw voorgestelde systeem, waarin geen 
sprake meer is van opvolging onder algemene titel indien een rechtspersoon 
wordt omgezet of indien een ontbonden rechtspersoon een batig saldo 
heeft, nog slechts betekenis heeft voor het geval van fusie van rechtsperso-
nen. 

2. Vervolgens werd opgemerkt dat in de memorie van toelichting 
(bladzijde 68, vierde alinea) wordt vermeld dat de vereffenaar de vraag 
onder ogen moet zien of het waarschijnlijk is dat er hem nog niet bekende 
schuldeisers zijn. De indruk bestond dat het eerder gaat om de vraag of er 
terzake gerede twijfel bestaat. 

3. Ten aanzien van het tweede lid van het onderhavige artikel rees de 
vraag waarom is bepaald dat de rekening en verantwoording reeds 
geschiedt voordat overdracht van het overschot heeft plaatsgevonden, 
zodat de vereffenaars geen rekening en verantwoording behoeven af te 
leggen van de uitkering van het overschot en van het beheer van het 
overschot gedurende de periode vanaf de opstelling van het plan van 
verdeling tot aan de uitkering van het overschot. 

4. Bovendien bestond de indruk dat het aanbeveling zou kunnen verdienen 
in het derde lid de regeling van artikel 3.7.1.14 over te nemen, waarin de 
rechter de bevoegdheid wordt verleend te bepalen dat degene die overbe-
deeld wordt, de overwaarde geheel of ten dele in termijnen mag voldoen, 
desgewenst onder de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld. 

5. Geconstateerd werd dat in het vijfde lid wordt bepaald dat de termijn 
waarbinnen de schuldeiser of gerechtigde in verzet kan komen tegen de 
rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaar, 
aanvangt vanaf het moment dat de verantwoording en het plan zijn 
toegezonden. 

Uit het onderhavige artikel, en met name uit de regeling van het vierde 
lid met betrekking tot de bekendmaking van de verantwoording en het 
plan, blijkt echter niet dat de verantwoording en het plan moeten worden 
toegezonden. Voorts rees de vraag of bedoelde regeling van het vijfde lid 
wel voldoende bescherming aan de schuldeisers en rechthebbenden biedt, 
en of het niet de voorkeur zou verdienen bedoelde termijn eerst te laten 
aanvangen indien de vereffenaar tevens conform het vierde lid in een 
nieuwsblad en - indien bevolen - in de Staatscourant heeft bekendgemaakt 
waar en tot wanneer de verantwoording en het plan zijn neergelegd. 

6. Vervolgens werd de volgende vraag gesteld. Dient de mededeling die 
de vereffenaar krachtens de tweede zin van het vijfde lid van gedaan verzet 
moet doen, slechts in te houden dat er verzet is gedaan? Of dient bedoelde 
mededeling nader te worden gespecificeerd, en zo ja, hoever moet die 
specificatie dan gaan? 

Tevens werd nadere toelichting gevraagd ten aanzien van de in het 
onderhavige vijfde lid voorkomende zinswending dat de vereffenaar 
overeenkomstig het vierde lid van gedaan verzet mededeling doet. Houdt 
deze zinswending in dat de mededeling van gedaan verzet ook in de 
Staatscourant moet geschieden indien de rechter conform bedoeld vierde 
lid aankondiging van het ter inzage leggen van de verantwoording en het 
plan in de Staatscourant heeft bevolen? 

7. Vooralsnog kon de commissie niet instemmen met de bepaling van 
het zesde lid van het onderhavige artikel, inhoudende dat de vereffenaar 
een uitkering bij voorbaat aan de gerechtigden kan doen telkens wanneer 
de stand van het vermogen daartoe aanleiding geeft, zij het niet zonder 
machtiging van de rechter indien de verzettermijn is aangevangen. Deze 
bepaling kan immers het door het vijfde lid aan iedere schuldeiser en 
gerechtigde toegekende recht om in verzet te komen, illusoir maken. 

Naar het voorlopig oordeel van de commissie mag dan ook geen 
uitkering plaatsvinden voordat de verzettermijn is afgelopen en de intrekking 
van of beslissing op eventueel gedaan verzet onherroepelijk is. 
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8. Onder verwijzing naar de hiervoor onder 6 gemaakte opmerking werd 
gevraagd of de bepaling dat de intrekking van of beslissing op het verzet 
onherroepelijk is overeenkomstig het vierde lid moet worden medegedeeld, 
inhoudt dat de mededeling ook in de Staatscourant moet geschieden 
indien de rechter conform bedoeld vierde lid aankondiging van het ter 
inzage leggen van de verantwoording en het plan in de Staatscourant heeft 
bevolen. 

Artikel 24 

1. Gaarne zou de commissie vernemen of artikel 24 ook van toepassing 
is ten aanzien van een rechtspersoon die na faillietverklaring is ontbonden, 
en zo ja, of het dan aanbeveling kan verdienen voor dat geval de faillisse-
mentscurator als bewaarder te laten optreden. 

2. Tevens zou zij gaarne vernemen waarom in het tweede lid van het 
onderhavige artikel wordt bepaald dat niet langer de rechtbank, doch de 
kantonrechter bevoegd is om zo nodig een bewaarder aan te stellen. 

Artikel 26 

1. Gevraagd werd waarom in de nieuw voorgestelde regeling van het 
eerste lid is vervallen het thans geldende vereiste dat de oprichters van een 
vereniging tevens leden van die vereniging moeten zijn. 

2. Voorts bestond de indruk dat het thans geldende criterium dat een 
vereniging niet het maken van winst ter verdeling onder de leden ten doel 
mag hebben, de voorkeur verdient boven het nieuw voorgestelde criterium 
van het derde lid dat een vereniging geen winst onder haar leden mag 
verdelen. Het nieuw voorgestelde criterium maakt het bij voorbeeld 
onmogelijk om de incidenteel behaalde winst aan de leden ten goede te 
laten komen door tijdelijke contributieverlaging; zulks is naar het voorlopig 
oordeel van de meerderheid van de commissie niet gewenst. 

3. Vervolgens tekende de commissie aan dat zij ervan uitgaat dat een 
afdeling van een vereniging zelf ook een vereniging kan zijn mits zij een 
zodanige zelfstandige organisatie heeft dat zij als zelfstandig rechtspersoon 
kan optreden. Daarbij werd overwogen dat voor een dergelijke zelfstandige 
organisatie met name vereist zal zijn een bestuur en een algemene verga-
dering. 

Artikel 30 

1. Vervolgens werd geconstateerd dat wordt voorgesteld het huidige 
systeem waarin in beginsel slechts de handelende bestuurder naast de 
vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) hoofdelijk aansprakelijk is, te 
vervangen door de regel van het tweede lid, welke daarop neerkomt dat de 
bestuurders hoofdelijk verbonden zijn naast de vereniging. Daarbij werd 
opgemerkt dat de nieuw voorgestelde bepaling is gebaseerd op de gedachte 
dat in de regel schulden van enige betekenis voor een vereniging krachtens 
bestuursbesluit ontstaan. 

Daarop rees de vraag of het wel juist is de gehele regeling af te stemmen 
op het geval dat de handelende bestuurder krachtens bestuursbesluit 
optreedt. 

Tevens werd gevraagd of de regel dat sprake is van gebondenheid en 
niet van aansprakelijkheid, niet te ver gaat. 

Artikel 35 

1. Voorts zou de commissie gaarne het oordeelvan de Minister vernemen 
over de vraag of in het kader van het onderhavige artikel bepaald moet 
worden dat bij opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
gronden die ook ontzetting zouden rechtvaardigen, aan het betreffende lid 
het beroepsrecht toekomt dat het vierde lid van het onderhavige artikel 
dwingend voorschrijft in geval van ontzetting. 
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2. Bovendien was zij van mening dat de mogelijkheid geopend dient te 
worden om in de statuten te bepalen dat tegen een besluit van het bestuur 
tot ontzetting uit het lidmaatschap beroep openstaat op een instantie 
buiten de vereniging. 

Artikel 36 

1. Gaarne zou de commissie het in het derde lid voorkomende begrip 
«beperking van de rechten van een lid van een vereniging» nader verduide-
lijkt zien. Voorshands was zij van oordeel dat er slechts sprake kan zijn van 
een zodanige beperking van rechten indien lidmaatschapsrechten worden 
beperkt doordat binnen de vereniging geldende regels worden gewijzigd. 

2. Voorts merkte zij op dat in het derde lid wordt bepaald dat een lid zijn 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen een maand 
nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn 
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, en dat het besluit 
alsdan niet op hem van toepassing is. Daarbij tekende zij aan dat in de 
memorie van toelichting (bladzijde 72, voorlaatste alinea) in dit verband ter 
nadere toelichting het volgende wordt opgemerkt. «Dit brengt mede dat 
een besluit tot ontzegging van het opzeggingsrecht overeenkomstig de 
tweede zin - al dan niet gelijktijdig met beperking van andere rechten of 
verzwaring van verplichtingen - nog niet kan werken tegen de leden die 
binnen een maand na kennisneming of mededeling daarvan overeenkomstig 
de eerste zin hun lidmaatschap opzeggen.» 

Daarop rees de vraag wat nu rechtens is in de periode dat een lid dat de 
bevoegdheid heeft zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te 
zeggen omdat er een besluit is genomen waarbij zijn rechten zijn beperkt of 
zijn verplichtingen zijn verzwaard, zulks nog niet heeft gedaan, doch nog 
wel kan doen omdat de daarvoor gestelde termijn van een maand nog niet 
is verstreken. Werkt een dergelijk besluit dan ook reeds tegen bedoeld lid 
en vervalt die werking met terugwerkende kracht indien het lid daadwerkelijk 
binnen de termijn opzegt? Of heeft een dergelijk besluit in genoemde 
periode nog geen werking ten opzichte van bedoeld lid en werkt dat besluit 
met terugwerkende kracht ook tegen genoemd lid indien dat lid niet binnen 
de termijn opzegt? Uit de wettekst en met name uit het woordgebruik 
«alsdan» lijkt te volgen dat het besluit slechts dan geen effect heeft indien 
daadwerkelijk wordt opgezegd, zodat het besluit in de hier bedoelde 
periode wel tegen het genoemde lid werkt en wellicht met terugwerkende 
kracht achteraf vervalt. Uit de memorie van toelichting, waarin op een 
bepaald geval nader wordt ingegaan, kan daarentegen wellicht worden 
afgeleid dat een besluit in de hier bedoelde periode nog geen effect kan 
sorteren en derhalve wellicht met terugwerkende kracht eerst tegen het 
genoemde lid werkt indien niet is opgezegd. 

Artikel 37 

1. De commissie ging ervan uit dat het eerste lid van het onderhavige 
artikel toelaat dat het bestuur van een vereniging geheel bestaat uit 
personen die geen lid van de vereniging zijn. 

2. Tevens nam zij aan dat het tweede lid van het onderhavige artikel niet 
dwingt tot de conclusie dat alle leden in een afdeling moeten worden 
ondergebracht indien de vereniging afdelingen heeft die in de benoeming 
van bestuursleden voorzien. 

Slechts de laatste zinsnede van het onderhavige artikellid bevat naar 
haar mening dwingend recht. 

3. Voorts leek het haar dienstig in het vijfde lid van het onderhavige 
artikel expliciet tot uitdrukking te brengen dat dit artikellid slechts betrekking 
heeft op het geval dat de statuten bepalen dat een bestuurslid buiten de 
vergadering door de leden wordt benoemd. Zulks om misverstanden te 
voorkomen over het begrip «benoeming buiten de vergadering». 
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Artikel 38 

1. Voorshands was de commissie van oordeel dat leden die geschorst 
zijn wel toegang dienen te hebben tot de vergadering waarin het schor-
singsbesluit aan de orde komt; zulks dient naar haar voorlopig oordeel ook 
expliciet in het onderhavige artikel bepaald te worden. 

2. Bovendien was zij voorshands van mening dat in het vierde lid van 
het onderhavige artikel onder het begrip «stemgerechtigde» wordt verstaan 
degene aan wie stemrecht toekomt op grond van het eerste en derde lid 
van de onderhavige bepaling. 

Daarop rees de vraag of het begrip «stemgerechtigde» wellicht tot 
misverstanden aanleiding zou kunnen geven nu vertegenwoordigers van 
leden aan wie volmacht tot stemmen is verleend, ook wel als «stemgerech-
tigden» worden aangeduid. 

Artikel 39 

Voorts werd gevraagd of het niet dienstig is om de regel van het nieuw 
voorgestelde derde lid van artikel 38, dat de instemming van de commissie 
had, in artikel 39 toe te snijden op het geval dat de vereniging uit afgevaar-
digden bestaat. 

Artikel 40 

Tevens rees de vraag of in het tweede lid van het onderhavige artikel het 
begrip «alle leden» wellicht vervangen moet worden door de zinswending 
«alle leden of afgevaardigden». 

Artikel 41 

Gaarne zou de commissie het oordeel van de minister vernemen over de 
stelling dat bepaald moet worden dat de leden van een vereniging een 
voorzitter en een secretaris voor de algemene vergadering mogen aanwijzen 
in het geval dat de leden zelf een algemene vergadering bijeenroepen 
omdat het bestuur geen gevolg geeft aan hun verzoek een vergadering 
bijeen te roepen, aangezien het onjuist zou zijn in het hier bedoelde geval 
aan het bestuur de mogelijkheid te bieden via de positie van voorzitter en 
secretaris invloed uit te oefenen op het verloop van de vergadering. Hierbij 
werd nog verwezen naar de regeling van het eerste lid van artikel 111. 

Artikel 41a 

Tevens zou de commissie gaarne het oordeel van de minister vernemen 
over de opvattingen die A. G. Stille ten aanzien van de regeling van het 
onderhavige artikel heeft kenbaar gemaakt (WPNR 5666, paragrafen 5 tot 
en met 7), en die als volgt kunnen worden samengevat. 

Ingeval een afdeling reeds een vereniging is, is artikel 41a overbodig en 
wekt verwarring. 

Ingeval een afdeling geen vereniging is, beantwoordt artikel 41a niet de 
voorvraag of een afdeling wel de in de artikelen 37 tot en met 40 genoemde 
organen moet hebben. De wetgever kan de afdeling beter ongemoeid laten 
totdat de door de toenmalige Minister van Justitie bij de behandeling van 
artikel 2.2.1.6 toegezegde zeer uitvoerige regeling met betrekking tot de 
afdeling kan worden gemaakt. Aangenomen moet worden dat op de 
afdeling die geen vereniging is, de wettelijke bepalingen met betrekking tot 
de vereniging analoog toepasselijk zullen zijn voor zover uit de aard van de 
afdeling of uit de afdelingsverhoudingen niet anders voortvloeit. 

Voorts werd gevraagd of het begrip «afdeling» nog verduidelijking 
behoeft. 
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Artikel 42 

Vervolgens werd gevraagd of juist isde opvatting dat de ledenvergadering 
van een vereniging waaraan de exclusieve bevoegdheid toekomt de 
statuten te wijzigen, ook bevoegd is de akte tot wijziging van de statuten te 
doen passeren en daartoe een gemachtigde aan te wijzen, en dat het 
bestuur slechts bevoegd is de akte te verlijden indien er geen machtiging 
door de algemene vergadering is verleend. 

Artikel 43 

Tevens rees de vraag of het in het vierde lid voorkomende begrip 
«leden» moet worden vervangen door de zinswending «leden of afgevaar-
digden». 

Artikel 44 

Opgemerkt werd dat uit het tweede lid van het onderhavige artikel 
•vanzelfsprekend - niet volgt dat de statuten slechts bestuur en bestuurders 
en niet bestuur of bestuurders bevoegd kunnen maken tot het verrichten 
van de daar bedoelde rechtshandelingen. 

Artikel 45 

1. Met het voorstel om in het eerste lid de mogelijkheid tot uitsluiting 
van het bestuur van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging te laten 
vervallen, kon de commissie instemmen. 

2. Vervolgens rees de vraag of in het tweede lid voldoende duidelijk tot 
uitdrukking komt dat slechts de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
bestuur als zodanig aan de medewerking van anderen kan worden gebonden. 

3. Vervolgens vroeg de commissie wat rechtens is indien de statuten 
bepalen dat bij voorbeeld de voorzitter en de secretaris de vereniging 
slechts kunnen verbinden indien het gehele bestuur vooraf toestemming 
voor die handeling heeft verleend en de voorzitter en de secretaris zonder 
bedoelde toestemming handelen met een derde die niet van die statutaire 
bepaling op de hoogte is, en aan wie zelfs door de voorzitter en de secretaris 
is medegedeeld dat volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid bestond. 

4. Vervolgens werd geconstateerd dat het tweede lid inhoudt dat de 
statuten met werking tegenover de wederpartij kunnen bepalen dat een 
bestuurder de vereniging slechts met medewerking van een of meer 
anderen kan verbinden. Naar het voorlopig oordeel van de commissie blijkt 
uit de zinswending «tegenover de wederpartij» niet voldoende duidelijk of 
nu zowel door als tegen of juist alleen tegen de wederpartij een beroep op 
de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden 
gedaan. In dit verband werd opgemerkt dat naar huidig recht zowel door 
als tegen de wederpartij een beroep op bedoelde beperking van de verte-
genwoordigingsbevoegdheid kan worden gedaan, en dat zulks ook aansluit 
bij de hoofdregel van artikel 3.3.8, lid 3, dat ten gevolge van artikel 3.3.16 b 
in beginsel ook in het rechtspersonenrecht van toepassing is. 

5. Voorts had de commissie de indruk dat het beter in de terminologie 
van het onderhavige artikel zou passen om in de tweede zin van het 
tweede lid te spreken over «vertegenwoordigen» in plaats van over 
«verbinden». 

6. Vervolgens vroeg zij wat rechtens is indien de statuten bepalen dat 
een bestuur de vereniging slechts kan verbinden met medewerking van 
een niet-bestuurder die slechts een beperkte vertegenwoordigingsbevoegd-
heid heeft (bij voorbeeld een procuratiehouder met beperkte procuratie). Is 
genoemde bestuurder dan wel of niet gebonden aan de beperkingen 
waaraan bedoelde niet-bestuurder is gebonden? Daarbij werd nog aange-
tekend dat uit het derde lid van het onderhavige artikel lijkt te volgen dat 
aan genoemde bestuurder een onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegd-
heid toekomt, zij het dat wel medewerking is vereist. 
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7. Ten aanzien van het derde lid van het onderhavige artikel dat bepaalt 
dat bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een 
bestuurder toekomt, onbeperkt en onvoorwaardelijk is voor zover uit de 
wet niet anders voortvloeit, werd het volgende opgemerkt. De commissie 
was van oordeel dat met de hier genoemde onbeperkte en onvoorwaardelijke 
vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts de externe vertegenwoordigings-
bevoegdheid is bedoeld; het dient immers - vanzelfsprekend - zonder 
meer mogelijk te zijn intern deze bevoegdheid te beperken. Zij aarzelde 
echter over de vraag of zulks wel voldoende duidelijk uit de onderhavige 
bepaling blijkt. Immers, hoewel door sommigen inderdaad onder het 
begrip vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts de externe en niet de 
interne vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt begrepen, wordt onder 
bedoeld begrip ook verstaan zowel de externe als de interne vertegenwoor-
digingsbevoegdheid; derhalve kan niet worden gezegd dat uit het gebruik 
van het begrip «vertegenwoordigingsbevoegdheid» duidelijk blijkt dat het 
slechts om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid gaat. 

8. Tot slot werd nadere toelichting gevraagd over het begrip «onvoor-
waardelijk en onbeperkt»; de indruk bestond dat het begrip «onvoorwaar-
delijk» wellicht overbodig is naast het begrip «onbeperkt». 

Artikel 46 

Geconstateerd werd dat wordt voorgesteld om in het onderhavige artikel 
de bevoegdheid van een vereniging om rechten voor haar leden te bedingen 
en verplichtingen voor haar leden aan te gaan, niet langer te baseren op de 
«vertegenwoordigingsconstructie», doch te kiezen voor de constructie van 
«bedingen ten behoeve en ten laste van de leden». 

In dat verband rezen de volgende vragen. 
a. Dient een beding dat door de vereniging ten behoeve van de leden 

wordt gemaakt, te worden beschouwd als beding dat anders dan om niet is 
gemaakt, zodat het recht van een lid op grond van het eerste lid van artikel 
6.5.3.5 eerst ontstaat indien het lid het beding aanvaardt? 

b. Is de veronderstelling juist dat de verplichtingen die een vereniging 
voor haar leden aangaat, wel direct, dat wil zeggen zonder aanvaarding, 
voor de leden ontstaan? 

c. Indien de vragen onder a en b bevestigend moeten worden beantwoord, 
waarop is dan het verschil gebaseerd tussen de wijze waarop de rechten en 
de verplichtingen voor de leden ontstaan? 

d. Is juist de veronderstelling dat bij een overeenkomst waarbij een 
vereniging een recht voor haar leden bedingt, zowel de vereniging als de 
leden partij zijn? En hoe is de situatie in het geval de vereniging verplichtingen 
voorde leden aangaat, en waarop is een eventueel verschil met de regeling 
ter zake van de bedongen rechten gebaseerd? 

e. Treedt de vereniging als materiële of als formele procespartij op 
indien zij op grond van de tweede zin van de nu voorgestelde regeling 
nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid 
vordert? 

f. Is juist de veronderstelling dat de nieuw voorgestelde regeling toelaat 
dat een vereniging in naam van haar leden rechten voor de leden bedingt 
en verplichtingen voor haar leden aangaat? Zo ja, dan herleven in het 
nieuwe systeem de door het huidige artikel 46 opgeloste onzekerheden 
indien een vereniging gebruik maakt van de hier bedoelde vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid. 

Artikel 48 

1. De commissie vroeg waarom in het eerste lid van het onderhavige 
artikel is vervallen de in het huidige eerste lid voorkomende bepaling dat 
ieder lid na verloop van de termijn waarbinnen het bestuur zijn jaarverslag 
moet doen, in rechte rekening en verantwoording van het bestuur kan 
vorderen. 
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2. Vervolgens merkte zij in verband met het tweede lid, dat bepaalt dat 
de vereniging aan een deskundige opdracht kan verlenen tot onderzoek 
van de daar genoemde stukken, op dat de algemene vergadering op grond 
van het eerste lid van artikel 40 in beginsel bevoegd is bedoelde opdracht 
tot onderzoek te verlenen, doch dat de statuten kunnen bepalen dat deze 
bevoegdheid aan een ander orgaan toekomt. 

3. Tot slot vroeg zij of met het in het tweede lid gehanteerde begrip 
«deskundige» gedoeld wordt op de deskundige als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 393. 

Artikel 54 

Evenals ten aanzien van artikel 26, werd ook ten aanzien van de onderha-
vige bepaling gevraagd waarom is vervallen het thans geldende vereiste 
dat de oprichters van een coöperatieve vereniging of een onderlinge 
waarborgmaatschappij tevens leden van die rechtspersoon moeten zijn. 

Artikel 56 

In verband met de tweede zin van het eerste lid vroeg de commissie 
waarom niet de huidige regeling wordt gehandhaafd voor het geval een 
coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij die in haar statuten 
iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij te 
dragen, uitsluit of tot een maximum beperkt, aan het slot van haar naam in 
het eerste geval niet de letters U.A. en in het tweede geval niet de letters 
B.A. heeft geplaatst. 

De huidige regeling bepaalt dat in bedoeld geval de betrokken bestuurders 
verplicht zijn aan derden de door het weglaten van bedoelde letters 
geleden schade te vergoeden; de thans voorgestelde regeling, welke 
bepaalt dat in bedoeld geval de leden geen beroep op de uitsluiting of de 
beperking kunnen doen, lijkt verder te gaan. 

Hierbij werd nog aangetekend dat de huidige regeling - voor zover 
bekend - in de praktijk in geen enkel opzicht complicaties veroorzaakt. 

Artikel 59 

Voorts zou de commissie gaarne het oordeel van de Minister vernemen 
over de stelling dat het onderhavige artikel (dat bepaalt dat coöperatieve 
verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen niet de bevoegdheid 
hebben door een verenigingsbesluit wijzigingen in de met hun leden in de 
uitoefening van hun bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen 
indien zij zich deze bevoegdheid niet op duidelijke wijze in de overeenkomst 
hebben voorbehouden) niet uitgaat van het normale type coöperatie en 
onderlinge waarborgmaatschappij, omdat bij dat normale type de contrac-
tuele band opgaat in die van de rechtspersoon, zodat de coöperatie en de 
onderlinge waarborgmaatschappij de hun in de onderhavige bepaling 
ontzegde bevoegdheid juist wel dient toe te komen. 

Artikel 64 

Gememoreerd werd dat in wetsontwerp 16631, nr. 1, artikel I, sub. F 
(«het derde misbruik-ontwerp»), wordt voorgesteld het thans voor de 
oprichting van een naamloze vennootschap door het onderhavige artikel 
gestelde vereiste van een meerzijdige rechtshandeling waarbij de oprichters 
eveneens in het kapitaal deelnemen, te schrappen. 

Naar het oordeel van de commissie dient bedoeld vereiste reeds bij het 
onderhavige wetsontwerp te vervallen omdat het met name bij de oprichting 
van een eenmans-naamloze vennootschap onnodige problemen oplevert. 
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Artikel 71 

1. Opgemerkt werd dat het tweede lid van het onderhavige artikel 
inhoudt dat iedere aandeelhouder die niet met het besluit tot omzetting in 
een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij heeft ingestemd, 
de vennootschap schadeloosstelling kan vragen voor het verlies van zijn 
aandelen. 

Vervolgens werd gevraagd of zulks inhoudt dat slechts aan tegenstemmers 
en derhalve niet aan blanco-stemmers en afwezigen het hier bedoelde 
recht op schadeloosstelling toekomt. Met een dergelijke regeling zou de 
commissie zich voorshands niet kunnen verenigen. 

2. Voorts zou de commissie gaarne het oordeel van de Minister vernemen 
over het voorstel om de hier bedoelde schadeloosstelling van aandeelhou-
ders uit te sluiten voor het geval met een bepaalde, in de wet te noemen 
overgrote meerderheid tot omzetting wordt besloten. 

3. Overigens werd nog opgemerkt dat in de memorie van toelichting 
(bladzijde 76, vierde alinea) in verband met de bovenbedoelde schadeloos-
stelling wordt vermeld dat bij de omzetting van een naamloze vennootschap 
in een coöperatie het aandelenkapitaal vervalt. Daarop rees de vraag 
waarom een coöperatieve vereniging geen aandelenkapitaal zou kunnen 
hebben, zij het dat daaraan dan geen aandeelhoudersrechten althans geen 
zeggenschapsrechten meer zijn verbonden. 

4. Bovendien was de commissie voorshands van oordeel dat het in de 
tweede zin van het onderhavige artikel voorkomende woord «dit» verdui-
delijking behoeft. Verdedigbaar is immers dat bedoeld woord terug slaat 
op «het omzettingsbesluit», zodat wordt bepaald dat de vennootschap het 
omzettingsbesluit aan de aandeelhouder moet meedelen. Tevens lijkt 
echter verdedigbaar dat genoemd woord doelt op het eerste deel van de 
onderhavige zin, zodat wordt bepaald dat de vennootschap aan de aan-
deelhouder moet mededelen dat verzoek tot schadeloosstelling schriftelijk 
aan de vennootschap moet worden gedaan. 

Artikel 72 

1. De indruk bestond dat in de regeling van het eerste lid niet zijn 
overgenomen de thans onder de letters e en g van het eerste lid van het 
huidige artikel 72 opgenomen vereisten. 

Gaarne zou de commissie hieromtrent nadere toelichting ontvangen. 
Daarbij merkte zij reeds thans op dat het genoemde vereiste onder letter e 
overbodig lijkt gezien de bepaling van artikel 69, en dat het vereiste sub e is 
ingevoegd door de Aanpassingswet tweede richtlijn. 

2. Voorts rees in verband met de regeling van het tweede lid onder letter 
c de vraag of het wel zo gewenst is dat een lid van een coöperatie of een 
onderlinge waarborgmaatschappij dat nog niet deelt in de reserves, de 
omzetting van de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij in 
een naamloze vennootschap kan tegenhouden. 

Artikel 86 

1. Met de nieuw voorgestelde regeling van het onderhavige artikel met 
betrekking tot de levering van aandelen op naam kon de commissie 
instemmen behoudens de hierna vermelde kanttekeningen. Daarbij nam zij 
in aanmerking dat de tweede zin van het eerste lid van het onderhavige 
artikel bepaalt dat voor de levering van een niet volgestort aandeel een 
akte met vaste dagtekening is vereist; er zal derhalve geen onduidelijkheid 
bestaan over de dag waarop een niet volgestort aandeel is geleverd, zodat 
in dat opzicht geen problemen zullen ontstaan bij de toepassing van artikel 
90. 

2. Gaarne zou de commissie het in het eerste lid gehanteerde begrip 
«akte met vaste dagtekening» nader gespecificeerd zien, mede in aanmerking 
genomen dat in de memorie van toelichting (bladzijde 77, vijfde alinea) 
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wordt opgemerkt dat niet is uitgesloten dat ook in andere gevallen (dan in 
die van een notariële of geregistreerde onderhandse akte) van een vaste 
dagtekening kan worden gesproken, met name in die welke thans door 
artikel 1917 worden genoemd. 

3. Voorts vroeg de commissie of het nuttig zou kunnen zijn in het 
onderhavige artikel zelve te bepalen dat zowel de verkrijger als de vervreem-
der afzonderlijk bevoegd zijn tot afgifte. 

4. Tevens vroeg zij of het dienstig zou kunnen zijn in het vierde lid, dat 
bepaalt dat de vennootschap kan verlangen dat haar schriftelijk de titel 
wordt medegedeeld, te bepalen dat zowel de vervreemder als de verkrijger 
ieder afzonderlijk verplicht zijn bedoelde schriftelijke mededeling te doen. 

Artikel 105 

In verband met het zevende lid van het onderhavige artikel werd nog 
opgemerkt dat de memorie van toelichting (blz. 79, voorlaatste alinea) er-
van uit lijkt te gaan dat vorderingen tot uitkeringen op certificaten (evenals 
dividendvorderingen) door verloop van een termijn van vijfjaar verjaren. 
Daarop werd gevraagd welk wetsartikel de verjaring van bedoelde vorde-
ringen regelt; voorshands bestond de indruk dat het onderhavige artikellid 
op dit punt geen regeling bevat. 

Artikel 130 

Voor het onderhavige artikel verwees de commissie naar de opmerkingen 
die ten aanzien van artikel 45 zijn gemaakt. 

Artikel 131 

Gesignaleerd werd dat het onderhavige artikel bepaalt dat de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de vennootschap haar woonplaats heeft, 
kennis neemt van alle rechtsvorderingen betreffende de overeenkomst 
tussen de naamloze vennootschap en de bestuurder; uit deze redactie zou 
afgeleid kunnen worden dat de bedoelde rechtbank niet bevoegd is kennis 
te nemen van de verzoekschriften betreffende genoemde overeenkomst. In 
dat verband rees dan ook de vraag of het onderhavige artikel geen verdui-
delijking behoeft, waarbij gedacht werd aan een toevoeging in de volgende 
trant: «Dezelfde rechtbank neemt ook kennis van verzoekschriften als 
bedoeld in de artikelen 1638 nn en 1939 w van dit wetboek betreffende 
genoemde overeenkomst.» 

Artikel 164 

Daarop constateerde de commissie dat het derde lid van het onderhavige 
artikel 164 dezelfde regeling van de naamloze vennootschap beoogt te 
geven als het derde lid van artikel 274 voor de besloten vennootschap 
geeft, doch dat de redactie van beide artikelleden niet onaanzienlijk 
verschilt. Zij was van oordeel dat het de voorkeur verdient bedoelde 
bepalingen op elkaar af te stemmen. Daarbij tekende zij aan dat in het 
derde lid van artikel 164 naar haar oordeel beter tot uitdrukking komt dat 
door het ontbreken van de betreffende goedkeuring de externe vertegen-
woordigingsbevoegdheid niet wordt aangetast, doch dat intern wel 
degelijk consequenties aan het optreden zonder de vereiste goedkeuring 
kunnen worden verbonden. In dit verband verwees zij nog naar haar 
zevende aantekening bij artikel 45. 

Artikel 184 

Ten aanzien van de onderhavige bepaling werd verwezen naar de 
aantekeningen bij artikel 72. 
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Artikel 196 

Voor wat artikel 196 betreft, werd gewezen op de opmerkingen bij artikel 
86. 

Artikel 216 

In dit verband zij verwezen naar de kanttekeningen bij artikel 105. 

Artikel 240 

1. Hier werd gewezen op de opmerkingen bij artikel 45. 

2. Tevens werd gevraagd waarom de redactie van het eerste lid afwijkt 
van de redactie van de eerste leden van de artikelen 45, 130 en 292. 

Artikel 241 

Ten aanzien van de onderhavige bepaling werd verwezen naar de 
opmerking bij artikel 131. 

Artikel 263 

Hier werd gewezen op de aantekening bij artikel 153. 

Artikel 264 

In dit verband zij verwezen naar de kanttekening bij artikel 164. 

Artikel 291 

Verwezen zij naar de opmerking bij artikel 44. 

Artikel 292 

Volstaan werd met het wijzen op de kanttekeningen bij artikel 45. 

Artikel 294 

Met de nieuw voorgestelde eerste zin van het tweede lid stemde de 
commissie gaarne in. Daarbij ging zij ervan uit dat wijziging van het doel 
door aanwijzing van een nieuw doel wijziging van de doelomschrijving 
impliceert. 

Artikel III 

Bedenkingen had de commissie tegen de in de memorie van toelichting 
verwoorde overweging om de nummering van de artikelen van Boek 2 
eventueel ook te wijzigen met het doel om de met elkaar corresponderende 
wetsartikelen voor de naamloze en de besloten vennootschap (welke thans 
dikwijls doch niet steeds 110 nummers van elkaar verschillen) precies 
honderd nummers van elkaar te doen verschillen. Bij haar kwam met name 
de vraag op of aan een vernummering met een dergelijk doel ook geen 
bezwaren kleven, zoals de verminderde toegankelijkheid van rechtspraak 
en literatuur van vóór de vernummering, alsmede de noodzaak om de 
vernummering door te voeren in bestaande tekstedities en handboeken. 
Gaarne zou zij hierover het oordeel van de Minister vernemen. 

De voorzitter van de commissie, 
A. Kosto 

De bijzonder griffier van de commissie, 
C. L. de Vries Lentsch-Kostense 
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