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Algemeen
Het verheugt mij dat de leden der vaste Commissie voor Justitie ermee
kunnen instemmen dat het ontwerp iets verder gaat dan een louter technische aanpassing en dat het in sommige opzichten het karakter van een
technische herziening heeft gekregen.
Deze leden verbinden daaraan het verzoek tot een nadere motivering
waarom de algehele gemeenschap van goederen wordt gehandhaafd als
wettelijk stelsel, nu huwelijkse voorwaarden steeds veelvuldiger worden
gemaakt.
Overgang op een ander wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht
vereist een ingrijpende beslissing die niet alleen een technische aanpassing,
doch ook een technische herziening te boven gaat en ongetwijfeld de
invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe wetboek zou vertragen.
Reeds over de keuze van een ander stelsel zal geenszins gemakkelijk
overeenstemming ontstaan (vgl. de overzichten van Luijten in W.P.N.R.
5595).
Daarbij komt nog het volgende. Ook al is het juist dat in de praktijk het
belang van het wettelijk stelsel wordt teruggedrongen door het maken van
huwelijkse voorwaarden, toch overheerst de wettelijke gemeenschap van
goederen nog steeds sterk, nl. in circa 85% van de gevallen. Het is juist dat
aan het wettelijk stelsel bewaren kleven, doch deze doen zich vooral in
bepaalde omstandigheden voor - in het bijzonder bij belangrijke vermogens
en in geval van uitoefening van beroep of bedrijf -, doch lang niet overal
worden zulke bezwaren gevoeld. Daar staan tegenover de bezwaren die
stelsels van huwelijkse voorwaarden meebrengen. Zo vereist bij voorbeeld
het z.g. Amsterdamse verrekenbeding, het thans meest gekozen alternatieve
stelsel, een periodieke afrekening tussen de echtgenoten. Men mag in vele
gevallen niet verwachten dat hiervan veel zal terechtkomen, als het tot
wettelijk stelsel zou worden verheven, maar het achterwege laten van die
verrekening leidt tot problemen die zich gaan voordoen bij het einde van
het huwelijk. Al met al is het thans niet de gelegenheid om de wenselijkheid
van wijziging van het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht in
studie te nemen.
Met de leden der commissie ben ik het eens dat ernaar moet worden
gestreefd om nu een wettekst vast te stellen die voorlopig geen wijziging
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meer behoeft, omdat voor de rechtspraktijk voortdurende nieuwe wijzigingen
niet aanvaardbaar zijn. Het is ook zeker niet de bedoeling om binnen
voorzienbare tijd met voorstellen voor andere technische verbeteringen te
komen.

ARTIKELEN

ARTIKEL I
Artikel 83
Ik deel de mening van de Commissie dat het de voorkeur verdient in
artikel 83 lid 3 het woord «rechtbank» te vervangen door: kantonrechter. In
enigszins vergelijkbare gevallen van familierecht is thans eveneens aan de
kantonrechter bevoegdheid toegekend.
Artikel 88, lid 1 letter a
Overeenkomstig de wens der commissie en op grond van haar motivering
wordt bij de tweede nota van wijziging voorgesteld de tekst in drieërlei
opzicht te verbeteren. Zo wordt het woord «handelingen» vervangen door:
rechtshandelingen. Tevens wordt ter verhoging van de duidelijkheid
voorgesteld om achter dit woord «rechtshandelingen» in te voegen:
strekkende. Tenslotte zal de komma achter «overeenkomsten» vervallen.
Artikel 88, lid 1 letter b
De toelichting op dit onderdeel van artikel 88 lid 1 is ontworpen tegen de
achtergrond van het wetsontwerp tot vaststelling van titel 7.3 (schenking)
- w.o. 17 213. Toen deze toelichting werd geschreven was het de bedoeling
om de genoemde titel gelijktijdig met de Boeken 3-6 van het nieuw B.W.
en de aanpassing van o.m. Boek 1 daaraan in te voeren.
In dit nieuwe geheel is voor de schenking of gift «bij dode» onherroepelijkheid geen vereiste - zie voor de schenking de artikelen 7.3.3-3c, van
overeenkomstige toepassing op de gift krachtens artikel 7.3.12. In dit stelsel
komt dan ook de - nog herroepelijke - begunstiging bij levensverzekering
als een «gift» - door derdenbeding - bij «dode» in aanmerking.
Onder huidig recht is dit laatste betwist, doch er zijn gezaghebbende
schrijvers die ook thans de aanwijzing als begunstigde bij levensverzekering
als mogelijke gift in de zin van artikel 88 beschouwen (zie De Bruyn-SoonsKleyn, blz. 62, Klaassen-Eggens-Luijten, blz. 50 en Asser-De Ruiter II, blz.
98).
Nu titel 7.3 Ie zamen met Boek 4 na de Boeken 3, 5 en 6 en de aanpassing
van boek 1 daaraan zal worden ingevoerd, moet de bestaande rechtsonzekerheid voorlopig blijven. Zij wordt door de bij het ontwerp voorgestelde
tekst noch verergerd noch verminderd.
Artikel 88, lid 1 letter d
1. Het verheugt mij dat de commissie instemt met het voorstel om
artikel 87 te laten vervallen, zijn inhoud aan te passen en die in artikel 88 te
verwerken. De redenen die de commissie daartoe aanvoert, zijn ook de
mijne.
2. Terecht signaleert de commissie een oneffenheid in de tekst van het
wetsontwerp, waardoor onbedoeld de handelingen van artikel 88 lid 1
onder d, niet - althans voor roerende zaken - zouden samenvallen met die
waarop de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 in feite van toepassing is. In
de tweede nota van wijziging is teruggekeerd tot de eenvoudiger, zij het
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wellicht iets minder preciese, terminologie van artikel 87: de koop op
afbetaling. Nauwkeurige aanpassing aan de Wet op het afbetalingsstelsel
1961 zou immers tot een ingewikkelde omschrijving leiden. Wat koop op
afbetaling is, is gedefinieerd in artikel 1576 lid 1 èn lid 2; de beperking van
artikel 1576 lid 3 is echter niet van toepassing, zodat ook bij voorbeeld
huurkoop van onroerende zaken en schepen onder artikel 88 valt.
3. Tenslotte wijst de commissie op het onderscheid in formulering
tussen dit onderdeel {«ten behoeve van de normale uitoefening van zijn
beroep of bedrijf») en onderdeel c van hetzelfde lid («//) de normale
uitoefening van zijn beroep of bedrijf»). Terecht herinnert zij eraan dat de
laatstgenoemde zinswending in de jurisprudentie zeer eng is opgevat:
onder haar vallen slechts de transacties die kenmerkend zijn voor het
beroep of bedrijf.
Die beperkende interpretatie heeft voor onderdeel c goede zin: men stelt
zich borg enz. voor de schuld van een ander, en in het verband van zijn
beroep of bedrijf behoort men dat behoudens toestemming ook alleen
maar te doen, als dat een handeling is die tot dat beroep of bedrijf moet
worden gerekend. Er bestaat daarnaast echter in één geval behoefte aan
een mogelijkheid tot borgstelling enz. zonder toestemming buiten uitoefening van eigen beroep of bedrijf, en wel in het in lid 4 omschreven geval:
men stelt zich in privé aansprakelijk voor de n.v. of b.v. waarvan men
directeur is.
Bij onderdeel d echter is de situatie anders: de privé-ondernemer - in
een eenmanszaak of in een maat- of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid - koopt enz. voor zijn eigen beroep of bedrijf op afbetaling. Hij doet
dat niet voor een ander, zodat er hier geen transactie is die met het in lid 4
bedoelde geval vergelijkbaar is. Men denke aan een slager die een vleessnijmachine op afbetaling koopt - hij doet dat voor zijn eigen eenmansbedrijf, niet in privé voor het bedrijf van een b.v. waarvan hij bestuurder is.
Hiermee is verklaard dat in onderdeel d de uitzondering voor beroep of
bedrijf zélf is verwerkt, terwijl er naast onderdeel c behoefte is aan een
afzonderlijke bepaling — lid 4 — die juist niet de uitoefening van een eigen
beroep of bedrijf betreft.
Uit dit verschil is ook het verschil in terminologie - «in» tegenover «ten
behoeve van» beroep of bedrijf - te verklaren. Zoals reeds eerder is
opgemerkt, heeft de term «in de uitoefening van beroep of bedrijf» in de
jurisprudentie op artikel 88 niet ten onrechte een beperkende uitleg
gekregen: handelingen die de uitoefening van het beroep of bedrijf zelf
vormen (H.R. 22 juni 1962, N.J. 1963, 53). Echter voor onderdeel d zou deze
term in deze uitleg echter te beperkt zijn, zoals uit het bovengenoemde
voorbeeld van de slager blijkt: het kopen van vleessnijmachines op
afbetaling vormt immers niet het slagersbedrijf zelf. Hier bestond behoefte
aan een ruimere term, die is gevonden in de uitdrukking «ten behoeve
van», welke trouwens, en om dezelfde reden, is verkozen voor lid 4. Uit het
voorgaande volgt dat de echtgenoot wél toestemming behoeft, indien hij in
privé, doch ten behoeve van de n.v. of b.v. waarvan hij aandeelhouderbestuurder is, op afbetaling koopt: hij koopt dan niet ten behoeve van zijn,
doch van haar bedrijf. In de praktijk zal zo'n transactie zich dan ook anders
voltrekken: de n.v. of b.v. koopt zelf op afbetaling - waarvoor uiteraard niet
de toestemming van artikel 88 is vereist -, en desverlangd stelt de bestuurder
zich in privé garant, waarvoor - doch nu krachtens artikel 88 lid 4 - evenmin
toestemming is vereist.
Artikel 88, lid 3
De leden der commissie geven als hun voorlopig oordeel dat het aanbeveling zou kunnen verdienen om voor de overeenkomsten, bedoeld in lid 1
onder a schriftelijke toestemming van de andere echtgenoot te verlangen.
Dit voorstel heeft zeker zijn aantrekkelijke kant, doch bij nadere overweging
blijkt het op zijn beurt tot bezwaren te leiden. Niet alleen biedt het vereiste
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de echtgenoot de gelegenheid om op een reeds mondeling gegeven
toestemming terug te komen - hetgeen inmiddels ook voor de andere
echtgenoot voordelig kan zijn geworden -, ook zal de wederpartij - en
wellicht mèt haar de verkopende echtgenoot -zo'n mondelinge toestemming
trachten te interpreteren als het mede-sluiten van de koop zelf, hetgeen
immers wèl mondeling kan geschieden (vgl. H.R. 7 maart 1980, NJ 1980,
395, m.n. E.A.A.L.). Op die wijze zouden de moeilijkheden eerder worden
verplaatst dan opgelost.
Wèl is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de oorspronkelijke
tekst nog een kleine wijziging aan te brengen. Dientengevolge wordt
schriftelijke toestemming ook vereist, indien voor de daar bedoelde
rechtshandeling een andere vorm dan geschrift, in het bijzonder tekening,
wordt verlangd of toegelaten. Men zie de opzegging van een erfpacht" of
opstalrecht (artt. 5.7.1.2b en 5.8.4 lid 2) of van huur van een woning (art.
1623b).
Artikel 88, lid 4
De commissie stemt in met het uitgangspunt dat aan dit lid ten grondslag
ligt.
Over de uitwerking aarzelt zij echter omdat deze ertoe kan leiden dat de
echtgenoot van een bestuurder van een n.v. of b.v. een veel groter risico
loopt dan die van de ondernemer van een eenmanszaak. Dit zou met name
voorkomen als de bestuurder slechts een enkel aandeel toekomt.
Daartegenover moet worden opgemerkt dat dit zich slechts zelden zal
voordoen, en dat de echtgenoten van vennoten die onder een firma
samenwerken, soortgelijke of zelfs grotere risico's lopen. Men moet
immers bedenken dat het risico van de echtgenoot van een bestuurder van
een n.v. of b.v. indirect is: in de eerste plaats gaat het om een rechtshandeling
die door de rechtspersoon wordt verricht en bovendien moet de bestuurder
zich nog persoonlijk aansprakelijk stellen. Bij een eenmanszaak bestaat
geen «dubbele zeef», bij een vennootschap onder firma loopt de echtgenoot
van een vennoot van rechtswege reeds mede risico uit de enkele transactie
van een der medevennoten. Voorts lopen deze risico's, anders dan bij een
n.v. of b.v., ook voor schulden die niet uit rechtshandelingen zijn ontstaan,
zoals belastingschulden.
Een andere meer bevredigende regel is daarbij niet goed te vinden. Zou
men het vereiste stellen dat de bestuurder de meerderheid, of ten minste
de helft der aandelen moet bezitten, dan komt men in elk geval in moeilijkheden bij n.v.'s en b.v.'s met meer dan twee bestuurders (en veeelal reeds
bij zulke rechtspersonen met meer dan één bestuurder).
Met het oog op dit alles geef ik er de voorkeur aan de maatstaf van het
ontwerp te handhaven.
Artikel 89
De leden van de commissie vragen een nadere toelichting op het derde
lid van artikel 89, waarbij zij in het bijzonder aan de laatste zin denken.
Een voorbeeld kan de strekking daarvan verduidelijken. Stel dat de man
de gemeenschappelijke woning heeft verkocht zonder de door artikel 88
vereiste toestemming van de vrouw, en vervolgens, alvorens te leveren,
overlijdt, de vrouw als enig erfgenaam achterlatende. Tijdens het leven van
de man rustte de uit de verkoop voortvloeiende verplichting tot levering
slechts op hem, niet op de vrouw. Zou de man in leven zijn gebleven, dan
had de vrouw volgens artikel 3.2.17 lid 1, onder d, ten laatste drie jaren na
de ontdekking van de verkoop - onverschillig vóór of na de levering door
de man - de verkoop kunnen doen vernietigen. Daar zij geen partij bij de
koopovereenkomst is, bestaat dan voor haar geen gelegenheid om de
grond tot vernietiging bij wege van exceptie tegen een vordering of ter
afwering van een andere rechtsmaatregel in te roepen (art. 3.2.15 lid 3).
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De situatie zou echter anders kunnen worden, wanneer zij als erfgename
achterblijft. Door de vererving wordt zij nu zelf tot de levering verplicht. Bij
ontbreken van lid 3 zou men nu twee geheel verschillende consequenties
kunnen trekken.
In de eerste plaats zou de regel «Ie mort saisit Ie vif» kunnen voeren tot de
conclusie dat de vrouw, nu zij als erfgename moet leveren, de koop niet
meer kan vernietigen, ook niet binnen de daarvoor door artikel 3.2.17 lid 1,
onder d, gestelde termijn.
In dit geval zou de bevoegdheid van de vrouw als «andere echtgenoot»
tot vernietiging a.h.w. worden geabsorbeerd door haar verplichting tot
levering als erfgename.
In de tweede plaats zou echter als consequentie van de vermenging van
kwaliteiten een cumulatie denkbaar zijn: weliswaar is de vrouw als
erfgename nu verplicht tot levering, maar zij kan - ook na afloop van de
termijn van artikel 3.2.17 lid 1, onder d - blijven stilzitten en afwachten tot
zij tot levering wordt aangesproken, en pas dan overeenkomstig artikel
3.2.15 lid 3 vernietigen.
Bij de eerste oplossing zou de vrouw door de vermenging van kwaliteiten
in haar bevoegdheden worden beperkt, bij de tweede zouden haar bevoegdheden juist worden uitgebreid. Tegen de eerste oplosing verzet zich de
eerste zin van artikel 89 lid 3, tegen de tweede oplossing de tweede zin.
Zoals vaker in het nieuwe wetboek gebeurt - vgl. de artikelen 3.4.1.2 lid 3
en 6.2.4.14b - wordt hier derhalve de werking der vermenging gerelativeerd.
De rechten van «de andere echtgenoot» (i.c. de vrouw) als zodanig worden
echter niet verkort: deze heeft immers niet in die kwaliteit de bevoegdheid
tot vernietiging bij wege van exceptie.
Het is wellicht nuttig, om bij dit artikel tevens te wijzen op artikel 6.5.2.1a:
daaruit volgt dat reeds het aanbod van een echtgenoot tot een van de
handelingen, bedoeld in artikel 88 lid 1, door een andere echtgenoot kan
worden vernietigd.
Artikel 90
1. Het verheugt mij dat de commissie kan instemmen met de voorgestelde
wijziging van het begrip «bestuur» in het huwelijksvermogensrecht.
2. De commissie vraagt nadere verduidelijking van hetgeen moet
worden verstaan onder «overlaten van bestuur». De echtgenoot die het
bestuur overlaat, vindt, uitdrukkelijk of stilzwijgend, goed dat goederen die
wettelijk onder zijn bestuur staan, in feite geheel of ten dele door de andere
echtgenoot worden bestuurd, indien daaraan geen overeenkomst of
zaakwaarneming ten grondslag ligt. Het ontwerp krimpt het begrip «bestuur»
in door daaruit te verwijderen de uitsluitende bevoegdheid om met
betrekking tot de bestuurde goederen obligatoire handelingen te verrichten.
In de toekomst zal dan ook niet meer van overlaten van bestuur kunnen
worden gesproken, indien de andere echtgenoot zulke handelingen - zoals
verkoop, verhuur, aanbesteding - verricht. Of door die handelingen de tot
het bestuur bevoegde echtgenoot zal worden verbonden, heeft dan ook
niet meer met het overlaten van bestuur te maken, doch hangt af van de
vraag of er volmacht - eventueel toepasselijkheid van artikel 3.3.2 lid 2 of
3.3.8 - is, of zaakwaarneming, dan wel of de echtgenoot overeenkomstig
lid 4 van artikel 90 toetreedt.
Daar het wat verwarrend is, in artikel 90 het overlaten van het bestuur zo
voorop te stellen, verdient het bij nader inzien de voorkeur het in lid 1 te
schrappen en in lid 3 met zoveel woorden te verwerken - met een daarbij
aansluitende wijziging van artikel 91 lid 2.
3. Vervolgens stelt de commissie de vraag of de toepasselijkheid van de
bepalingen der lastgeving volgens lid 3 niet behoort te worden uitgebreid
tot bestuurshandelingen over gemeenschapsgoederen. De beperking tot
privé-goederen ligt reeds in het tegenwoordige artikel 91 besloten; zij
berust wel op de gedachte dat de verbintenis uit de lastgeving hier zowel
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een bate als een schuld voor de gemeenschap zou betekenen. Intussen is
verdedigbaar dat de schuld, evenals een gewone schuld uit lastgeving van
de ene echtgenoot aan de ander, in de zin van artikel 94 lid 3 verknocht is,
en daarom kan ik ermee instemmen dat lid 3 van artikel 90 wordt verruimd.
4. Het vierde lid heeft inderdaad althans in de eerste plaats de strekking
om een echtgenoot de bevoegdheid te verlenen tot een obligatoire handeling
van de andere echtgenoot toe te treden. De term «bekrachtiging» kan, zoals
de commissie opmerkt, hiervoor beter worden vermeden en door «toetreden» worden vervangen - hetgeen uiteraard bekrachtiging ex artikel 3.2.20
of artikel 3.8.8 niet uitsluit, indien aan de vereisten daarvan is voldaan. Het
verschil met de toetreding is dat de onbevoegde echtgenoot die de handeling
verrichtte, in dat geval geen partij wordt. Het toetreden behoeft zich niet te
beperken tot de titel, maar kan zich ook uitstrekken tot medewerking aan
een akte van levering en zo aan de «zakelijke overeenkomst».
5. Bij de tweede nota van wijziging wordt op grond van de door de
commissie gegeven motivering tevens gevolgd haar voorstel om de
gevolgen der toetreding te beperken voor zover de aan derden verleende
rechten dat verhinderen. In zo'n geval zal de wederpartij schadevergoeding
kunnen vragen en een wederkerige overeenkomst, zoals een koop, kunnen
ontbinden: de verkopende echtgenoot immers zal in het geheel niet
kunnen leveren, de toetredende niet geheel dat wat de wederpartij kocht. In
de nieuwe tekst, die aansluit bij artikel 6.2.3.14 lid 2, wordt voorts aan de
bevoegde echtgenoot overgelaten, in hoeverre hij zich met terugwerkende
kracht wil binden.
Artikel 91
Ik kan mij verenigen met het oordeel der commissie dat het aanbeveling
verdient om de rechter de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels
omtrent de vertegenwoordiging te verlenen. Lid 1 is dienovereenkomstig
bij de tweede nota van wijziging aangevuld.
Artikel 92
Ook de door de commissie voorgestelde nuancering in lid 2 is bij de
tweede nota van wijziging aangebracht. Ten gevolge van de wijziging, bij
wetsontwerp 17496 aangebracht in artikel 3.4.2.3a moet de tweede zin van
lid 1 vervallen.
Artikel 94
De leden van de commissie wilden gaarne geïnformeerd worden over de
stand van het onderzoek dat een interdepartementale werkgroep instelt
naar de mogelijkheden om een oplossing te vinden voor de problemen die
ten aanzien van pensioenrechten zijn gerezen als gevolg van het arrest van
de Hoge Raad van 27 november 1981 (N.J. 1982, 503). In antwoord hierop
deel ik, onder verwijzing naar hetgeen ik hierover heb opgemerkt in de
memorie van toelichting bij de begroting van 1985 (Kamerstukken II,
1984-1985, 18600 hoofdstuk VI, nr. 2, blz. 38), mede dat het advies van de
betrokken werkgroep waarschijnlijk in de loop van het huidige parlementaire
jaar gereed zal komen.
Artikel 97
De commissie vraagt een nadere verduidelijking van de zinswending
«een goed dat moet worden geacht in de plaats te treden van een bepaald
ander goed».
De achtergrond van de tweede zin van artikel 97 lid 1 is de eerste zin van
dat lid, wel «de tweede zuil van Van Oven» genoemd: een goed der
gemeenschap staat onder het bestuur van de echtgenoot van wiens zijde
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het in de gemeenschap is gevallen. Dit laatste - het vallen in de gemeenschap - wordt beoordeeld naar de formele verkrijging: aan wie der echtgenoten werd geleverd, wie was de contractspartij, wie was erfgenaam, enz.;
zie H.R. 22 maart 1963, N.J. 1963, 327. Volgens die regel is het van geen
belang wie der echtgenoten het bestuur had over het geld of andere
vermogensbestanddelen die de bron der verkrijging betekenden. Deze
regel is niet erg bevredigend voor die gevallen waarin kan worden aangetoond dat het nieuwe goed door een der echtgenoten is verkregen, doch
geheel of goeddeels door opoffering van gemeenschapsgoederen die
onder bestuur stonden van de andere echtgenoot. De nieuwe tweede zin
doorbreekt voor zulke gevallen de regel van de eerste zin. Daar is gekozen
voor de zinswending waarover de commissie nadere opheldering vraagt.
Zoals de toelichting reeds aangeeft, is zij ontleend aan artikel 3.7.1.1a, en
wordt zij ook gebezigd in artikel 3.6.1.2. Zij laat een zekere speelruimte voor
een beslissing. Daaraan bestaat in de eerste plaats behoefte, indien het
nieuwe goed niet geheel doch wel voor het duidelijk grootste deel werd
gefinancierd met middelen onder het bestuur van de formeel niet verkrijgende echtgenoot. In de tweede plaats bestaat daaraan behoefte bij
indirecte financiering, bijv. in geval van wederbelegging van effecten die
onder bestuur van een der echtgenoten stonden met als tussenstation
storting van de verkoopsom op een gemeenschappelijke bank- of girorekening der echtgenoten. Ten slotte omvat de zinswending ook de vorderingen
tot vergoeding wegens verlies of beschadiging van een goed, waarvan
men wellicht niet kan zeggen dat zij «van de zijde van» een der echtgenoten
in de gemeenschap zijn gevallen, zoals men dat wel kan zeggen van de
vruchten en andere voordelen die van een goed afkomstig zijn.
Artikel 125
De commissie stelt de vraag of de echtgenoot die zich mede aansprakelijk
stelt voor de, in de tweede zin van dit artikel bedoelde, schuld, verbonden
is als mede-partij of als borg. Uit artikel 7.14.1.1 van Boek 7 (volgens artikel
I B van het ontwerp der Invoeringswet, zevende gedeelte) vloeit voort dat
die echtgenoot als borg zal zijn gebonden, indien hij zich verbindt tot
nakoming van de verbintenis van de andere echtgenoot als hoofdschuldenaar. Als medeschuldenaar is hij slechts gebonden, indien de schuld hem
ook intern aangaat, en de wederpartij dit weet.
Artikel 225
1. De zinsnede «voor zover dat min of meer tegenover die kosten - nl.
van verzorging en opvoeding - kan worden gesteld» heeft - begrijpelijk
- enige verwarring gewekt. De strekking van die zinsnede was niet meer
dan aan te geven dat het instituut van het ouderlijk vruchtgenot historisch
steunt op de gedachte dat het een bate is voor de ouders die met de
verzorging en opvoeding der kinderen zijn belast, en dat het daar dus min
of meer tegenover kan worden gesteld (vgl. Asser-De Ruiter I, blz. 156/157).
Het was niet de bedoeling om uit te drukken dat de bate van het vruchtgenot
van de ouders na vernietiging der erkenning kan worden teruggevorderd
voor zover die bate duidelijk hoger is dan de door hen bestede kosten van
verzorging en opvoeding. Om die reden is iets dergelijks dan ook niet in de
tekst gezet en ik acht het ook niet wenselijk dat alsnog te doen: aan de
vernietiging van een erkenning kan men beter geen pijnlijke procedures
over financiële kwesties verbinden die bovendien baten en lasten betreffen
welke na enige tijd in het geheel niet of niet meer in detail zijn te bewijzen.
2. Het voorstel van de commissie tot wijziging van de zinswending
«teruggave van het vruchtgenot» in «teruggave van het krachtens het
vruchtgenot genotene» lijkt mij een verbetering; dit voorstel is in de nota
van wijziging opgenomen.
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3. De commissie vraagt of er een discrepantie kan bestaan tussen de
tekst van de vierde zin van lid 5 en de toelichting daarop: de eerste schrijft
geen verplichting tot teruggave van het genotene voor, voor zover men
«ten tijde van het instellen van de rechtsvordering daardoor niet was
gebaat», de tweede omschrijft hetgeen niet behoeft te worden teruggegeven
als «wat inmiddels reeds verbruikt of verteerd is».
Ter toelichting moge het volgende dienen,
De tekst is ontleend aan bepalingen als artikel 3.2.11 leden 3 - op zijn
beurt ontleend aan artikel 46 Faillissementswet - en 5, alsmede aan artikel
6.1.6.6. De term «gebaat zijn» wordt in het nieuwe wetboek onderscheiden
van «ten voordeel strekken», een uitdrukking die onder meer voorkomt in
artikel 6.1.6.5. De toelichting op dit artikel geeft het verschil tussen beide
aan: de eerste duidt op al wat in het vermogen van de ontvanger is gevloeid
en daarin nog in de een of andere vorm aanwezig is, de tweede omvat
hetgeen door of voor hem op nuttige wijze is besteed, bijv. mede voor
opvoeding en ontwikkeling.
Weliswaar is de eerste term naar inhoud in beginsel ruimer, doch hij
omvat juist minder, wanneer het gebaat zijn moet worden bepaald naar
een tijdstip dat lang na de ontvangst kan liggen. Dit is het geval, indien
moeten worden teruggegeven de vermogensrechtelijke voordelen voor
zover de genieter ten tijde van het instellen van de rechtsvordering daardoor
was gebaat - aldus artikel 225 lid 5 laatste zin van het ontwerp; vgl. ook
artikel 3.2.11 leden 3 en 5 en het huidige artikel 46 Fw., in tegenstelling tot
artikel 6.1.6.6.
Wordt in zo'n geval de eerste term gebruikt, dan wordt immers gedacht
aan hetgeen iemand ten onrechte heeft ontvangen en bovendien in beginsel nog steeds terstond in vermogensbestanddelen kan teruggeven op
het tijdstip waarop hij daartoe wordt aangesproken, d.w.z. hetgeen op dat
tijdstip nog onverbruikt aan goederen en onverteerd in geld in zijn vermogen
aanwezig is (aldus reeds Rb. Almelo, 15 febr. 1928, N.J. 1928, blz. 815 voor
art. 46 Faillissementswet). Zou de tweede term zijn gebruikt, dan zou hij
ook moeten vergoeden de uitgaven die tot immaterieel voordeel hebben
gestrekt. Het gebruik van de eerste term past in de situatie van artikel 225,
waarin de vordering tot vernietiging van de erkenning het kind zal overvallen
als een gebeurtenis waarmee hij tevoren geen rekening heeft gehouden en
ook niet heeft behoeven te houden bij de besteding van hetgeen hem
- achteraf ten onrechte - is toegevallen; deze situatie is vergelijkbaar met
die welke in artikel 3.2.11 leden 3 en 5 worden verondersteld.
Artikel 378
Vanuit de overweging dat niet alleen gewoonte van drankmisbruik, maar
ook misbruik van verdovende of stimulerende middelen ertoe kan leiden
dat men zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of eigen veiligheid of die van anderen in gevaar
brengt, heeft het toenmalige Kamerlid de heer Geurtsen ter gelegenheid
van de behandeling van de invoeringswet Boek 1 B.W. voorgesteld artikel
378, onder c als volgt te lezen: «c. Wegens gewoonte van drankmisbruik of
van misbruik van verdovende of stimulerende middelen, waardoor hij».
De toenmalige Minister van Justitie achtte nadere bestudering van dit
voorstel tot uitbreiding van de gronden voor curatele noodzakelijk. Zo rees
bij hem de vraag of de gelijkstelling met drankmisbruik zover moet gaan,
dat ook de artikelen 387 en 388 Boek 1 B.W. over de gedwongen verpleging
toepasselijk zouden moeten worden.
Inmiddels hebben wijzigingen in de opvattingen betreffende de waarborgen waarmee de ingrijpende maatregel van gedwongen verpleging
omgeven dient te zijn, geleid tot het voorstel voornoemde bepalingen te
doen vervallen (zie toelichting op de derde nota van wijziging, Kamerstukken
II, 1980-1981, 11270, nr. 18, p. 19 en 20). Artikel 72 van het thans bij de
Eerste Kamer aanhangige voorstel van Wet bijzondere opnemingen in
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psychiatrische ziekenhuizen (Kamerstukken 1,1983-1984,11 270, nr. 71)
voorziet in schrapping van beide wetsartikelen. Het zou uiteraard in strijd
zijn met de strekking van dat wetsvoorstel het stelsel van de artikelen 387
en 388 weer in te voeren ten aanzien van verslaafden aan verdovende
middelen.
Zoals in de nota naar aanleiding van het eindverslag inzake het wetsvoorstel b.o.p.z. is uiteengezet, zal in bepaalde gevallen van ernstige en
langdurige verslaving aan alcohol of hard drugs een zodanige stoornis van
de geestvermogens kunnen optreden dat naar het oordeel van de rechter
aan de voorwaarden voor het verlenen van een machtiging tot opneming
in een psychiatrisch ziekenhuis wordt voldaan (Kamerstukken II, 1979-1980,
11270, nr. 12, blz.14en 1980-1981, nr. 17, p. 25).
Voorts zij bedacht dat, blijkens artikel 378, onder a, curatele ook kan
worden uitgesproken wegens een geestelijke stoornis. Dit is overigens ook
de grond waarop in de praktijk curatele als regel wordt verleend. Ingeval de
verslaving heeft geleid tot een geestelijke stoornis, kan curatele derhalve
toch worden toegepast, en is vermogensrechtelijke en immateriële belangenbehartiging door de curator mogelijk. Indien er geen ernstige belemmering van het denken willen en doelgericht handelen van de betrokkene
bestaat, zal aan het verstrekkende middel van de curatele in het algemeen
ook geen behoefte bestaan. Ik meen derhalve dat tot wijziging van artikel
378, onder c, in de destijds voorgestelde zin, niet dient te worden overgegaan.
Artikel 379
De commissie vraagt om nadere definiëring van de term «andere
levensgezel». De term is ontleend aan artikel 432, waarin aan de andere
levensgezel de bevoegdheid tot het verzoeken van instelling van bewind
wordt toegekend; zie voorts artikel 435. Het voorstel tot deze toekenning is
na aanvankelijke sterke aarzeling van de zijde van de regering gedaan op
krachtige aandrang van de zijde der Kamer zowel in het Voorlopig Verslag
als in het Eindverslag. De term is, zoals in de Nota naar aanleiding van het
Eindverslag wordt uiteengezet, gekozen om daarmede uitsluitend aan te
wijzen «de persoon met wie de betrokkene een relatie heeft die vergelijkbaar is met die tussen echtgenoten», degene derhalve die in de genoemde verslagen door de fracties werd aangeduid als «de partner» of «de
levenspartner». Daarbij wordt opgemerkt dat het afhankelijk is van door de
rechter te beoordelen feitelijke omstandigheden wanneer er van zulk een
persoon sprake is. Voor het overige moge ik verwijzen naar de blzz. 2 en 3
van de genoemde nota. In het licht van deze voorgeschiedenis lijkt mij
noch een nadere - wettelijke - definiëring, noch de introductie van een
nieuw begrip in dit artikel nodig of wenselijk.
Artikel 383
De invoering van de mogelijkheid een tijdelijke curator te benoemen, heb
ik niet voorgesteld, gelet op de destijds eveneens voorgestelde nieuwe
tekst van artikel 380 Boek 1 B.W. Op basis daarvan kan de rechter voor wie
het verzoek tot ondercuratelestelling aanhangig is, of laatstelijk aanhangig
was, desverzocht of ambtshalve bepaalde of alle goederen van de betrokkene onder provisioneel bewind stellen. Het vijfde lid van genoemd
artikel brengt mee dat aan de bewindvoerder ook taken kunnen worden
opgedragen die niet van vermogensrechtelijke aard zijn. Aldus zou de
bewindvoerder, evenals de curator, bevoegd zijn tot belangenbehartiging,
vertegenwoordiging en bescherming voor wat betreft de persoon van de
betrokkene. Daarmee was het argument voor de figuur van de tijdelijke
curator, daaraan ontvallen.
Bij nota van wijziging is de voorgestelde tekst van artikel 380 vrijwel
geheel teruggenomen. Dit is geschied in verband met het tijdelijke uitstel
van de invoering van titel 3.6. Bij nadere overweging meen ik echter, dat de
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voorziening waardoor de rechter aan de bewindvoerder ook bevoegdheden
van niet-vermogensrechtelijke aard kan toekennen, in het ontwerp zonder
bezwaar kan worden teruggebracht. Bij de tweede nota van wijziging is dit
geschied.
Artikel 435
Het voorstel om het derde lid van artikel 435 aan te vullen met een
voorziening waardoor, indien de rechthebbende huwt, ieder der echtgenoten
de rechter kan verzoeken dat de andere echtgenoot in plaats van de
tegenwoordige bewindvoerder tot bewindvoerder kan worden benoemd,
heb ik gaarne overgenomen. Verwezen zij naar de tweede nota van
wijziging. Daarbij is voorts aangesloten bij de tekst van het tweede lid van
artikel 383, zoals dit volgens het onderhavige wetsvoorstel zal gaan luiden.
Op het begrip «andere levensgezel» is hiervoor bij artikel 379 reeds
ingegaan.
Artikel 440
De opmerking van de commissie - die ertoe strekt dat in lid 1 een
uitzondering moet worden gemaakt voor handelingen die met de door
artikel 438 lid 2 vereiste medewerking of machtiging zijn verricht - acht
ik juist.
In de tweede nota van wijziging is de tekst in deze zin bijgewerkt.
Artikel 441
1. Het is juist dat de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak op
eigen naam en voor rekening van de rechthebbende kan optreden. Men
zie in deze geest het Eindverslag I bij het antwoord op Vraag 1 naar
aanleiding van Titel 3.6, inzake «het vierde misverstand» (Pari. Gesch. Boek
3, blz. 485/6).
2. Overeenkomstig de opmerking der commissie wordt bij de tweede
nota van wijziging voorgesteld om lid 2 aan te vullen met de woorden «of
nadien» na «bij de instelling van het bewind». Tevens is daarbij artikel 433
aangevuld.
De mogelijkheid tot inschrijving volgt reeds, voor wat registergoederen
betreft, uit artikel 3.1.2.2 lid 1 onder e, en de verplichting tot inschrijving in
het handelsregister uit artikel 13a onder 2° van de Handelsregisterwet.
Artikel 442
Op de vraag van de commissie, of de eerste zin van lid 2 van dit artikel
regelend recht bevat, kan bevestigend worden geantwoord.
Uit artikel 3.10.1.1 volgt dat de bewindvoerder kan bedingen dat de
rechthebbende alleen, of juist niet, met de onder bewind gestelde goederen
aansprakelijk zal zijn. Een soortgelijke uitspraak is te vinden in Eindverslag
I, in het antwoord op Vraag 1, inzake het eerste misverstand (Pari. Gesch.
Boek 3, blz. 485).
ARTIKEL II
Algemeen
De commissie stelt de vraag of het recente advies van de Sociaal-Economische Raad met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden van
de raad van commissarissen van structuurvennootschappen nog gevolgen
zou kunnen of moeten hebben voor het onderhavige wetsontwerp. Het
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vraagstuk dat in het SER-advies aan de orde is, gaat de aanpassing aan het
vermogensrecht van het nieuwe Burgerlijk Wetboek ver te buiten, ook als
men die aanpassing ruim, als een technische herziening, interpreteert. Het
is daarom niet gewenst met een politiek zo gewichtig vraagstuk het
onderhavige ontwerp te belasten. Voor het overige verwijs ik naar mijn,
aan de Voorzitter der Kamer gerichte, brief van 13 november jl. over dit
onderwerp (Kamerstuk 18600, nr. 52).
Artikel 2
1. Naar mijn mening verdient het geen aanbeveling in de wet een
definitie van «kerkgenootschap» op te nemen. De grenzen daarvan zouden
niet minder vloeiend zijn dan die van het spraakgebruik. Men bedenke
daarbij dat het aantal en de variëteit in religieuze stromingen in de afgelopen
tijd hier te lande sterk zijn toegenomen, zowel door de komst van immigranten alsook door de aanhang die nieuwe bewegingen hebben gevonden;
dit alles kan leiden tot de oprichting van organisaties die mogelijk aanspraak
op de rechtsvorm van kerkgenootschappen kunnen maken. Diepgaande
verschillen maken een scherpe algemene wettelijke definitie thans bijzonder
netelig; een globale omschrijving zal geen verduidelijking van het spraakgebruik brengen, en een te ruime roept gevaren van misbruik op. Daarom
verdient het zeker vooralsnog de voorkeur in geval van twijfel de rechter
over een concreet geval te laten beslissen. (Zie ook T. A. M. Witteveen,
Overheid en nieuwe religieuze bewegingen, Kamerstuk 16635, nr. 4, in het
bijzonder blz. 46 e.v. en blz. 249 e.v.).
De door de Hoge Raad in zijn arrest van 23 juli 1946, N. J. 1947, 1,
gegeven, aan W. J. A. J. Duynstee ontleende, omschrijving is als uitgangspunt in de litteratuur meestal aanvaard; men pleegt evenwel enige beperking
aan te brengen - zie Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), blz. 162
e.v., Pitlo-Löwensteyn, Rechtspersonenrecht, blz. 24, e.v., en Rechtspersonen, Van Schilfgaarde, bij artikel 2 van Boek 2; in andere zin echter Hardenberg,
W.P.N.R. 5519.
Met de leden van de fractie van de P.v.d.A. kan men betwijfelen of in
deze definitie het element «gemeenschappelijke godsverering» wel
typerend is voor alle kerkgenootschappen en of het niet moet worden
verruimd in de richting van een gemeenschappelijke religieuze beleving of
religieuze bezinning; in die geest ook Van Schilfgaarde, t.a.p.
De hierboven genoemde leden vroegen voorts op basis van welke
criteria moet worden beoordeeld of er sprake is van een zelfstandig
onderdeel van een kerkgenootschap. Deze citeria zijn kerkrechtelijk, d.w.z.
zij vloeien voort uit het statuut en eventueel de reglementen van het
individuele kerkgenootschap, waarbij voor het burgerlijk recht in geval van
twijfel betekenis kan worden toegekend aan bijv. (de regeling van de
bevoegdheid tot) beschikking over een eigen vermogen.
Uit het voorgaande blijkt dat ik mij met de opvatting van het lid van de
fractie van D'66 kan verenigen.
2. Het doet mij genoegen dat de meerderheid der commissie instemt
met het voorstel om ook lichamen waarin kerkgenootschappen zijn
verenigd, rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Daarbij tekent zij echter aan
dat naar haar oordeel voor dat «verenigd zijn» niet het vereiste van een
nauw kerkrechtelijk verband moet worden gesteld en dat ook de gebezigde
terminologie niet een zodanig verband impliceert. Hiertegenover dient
echter te worden gesteld dat met het begrip «verenigd zijn in een lichaam»
juist is bedoeld uit te drukken dat de deelnemende genootschappen
zich daarin tot een eenheid hebben samengevoegd, hetgeen niet zo
gemakkelijk kan worden gezegd van een federatie waarin het verband
losser is. Ook hier zou een te ruime interpretatie gevaar kunnen scheppen.
Ten aanzien van de Raad van Kerken moet worden opgemerkt dat deze
geen aanspraak op de rechtspersoonlijkheid maakt op grond van de voorgestelde zinsnede, doch blijkens artikel 1 lid 7 van zijn statuten reeds op
grond van de huidige wettekst, en wel als (zelfstandig) kerkgenootschap.
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Het t.a.p. genoemde artikel van G. J.
Scholten is gepubliceerd in w.p.N.R. 5089.

Zoals uit de memorie van toelichting blijkt, wordt met de voorgestelde
zinsnede in het bijzonder gedoeld op regionale samenwerkingsvormen
van plaatselijke kerkgenootschappen welke dezelfde kenmerken vertonen.
Wellicht kan dit ook de leden van de P.v.d.A.-fractie overtuigen van de
wenselijkheid van het voorstel, daargelaten de vraag waar nu precies de
grenzen van het begrip «kerkgenootschap» in abstracto moeten worden
getrokken.
3. Vervolgens stelde de commissie aan de orde de vraag door welk recht
een fusie van kerkgenootschappen wordt beheerst, door kerkelijk recht,
door civiel recht of door kerkelijk en civiel recht. Dat de besluitvorming tot
fusie door de regels van het, op een fuserend kerkgenootschap toepasselijke,
kerkrecht wordt beheerst, aal geen bestrijding vinden. In ieder geval zal dit
kerkrecht regels moeten bevatten of stellen die de tot het besluit bevoegde
orgaan aanwijzen, alsmede eventuele voorwaarden waaronder het besluit
kan worden genomen. De fusie zal voorts kerkrechtelijk tot gevolg hebben
dat de leden van een opgeheven kerkgenootschap van rechtswege lid
worden van het kerkgenootschap waarin het eerste is opgegaan. Of de
fusie ook overgang van goederen en schulden onder algemeen titel
meebrengt, is thans voor kerkgenootschappen in de litteratuur betwist; zie
Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), blz. 173, en de aldaar aangehaalde
litteratuur1. Nu dit onderwerp het bestek van dit wetsvoorstel te buiten gaat
en het zeer de vraag is, of het zich tot regeling door de burgerlijke wetgever
leent, geef ik de voorkeur aan, mij van het uitspreken van een mening te
onthouden.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen wat rechtens is, indien het interne
kerkrecht te dezen niet traceerbaar is. Het komt mij voor dat op dit punt in
de praktijk wel geen grote moeilijkheid zal bestaan: het interne kerkrecht zal
wèl de organen aanwijzen die daartoe regels kunnen stellen, en als zelfs
zulke organen ontbreken, is een fusie moeilijk denkbaar.
De vraag of na de fusie ook weer een kerkgenootschap ontstaat, moet
bevestigend worden beantwoord voor het geval dat de fuserende kerkgenootschappen alle ophouden te bestaan en in een nieuw lichaam opgaan:
voor fusie stelt men steeds het vereiste dat het om gelijksoortige rechtspersonen gaat. Men houde er echter rekening mede dat fusie ook mogelijk is,
als een der kerkgenootschappen in een ander opgaat (vgl. artikel 309 Boek
2, mede in de tekst, voorgesteld in wetsontwerp 18 285).
4. Het voorstel tot opheffing van de beperkte gelijkstelling die artikel 18
Boek 2 thans voor kerkgenootschappen en andere genootschappen op
geestelijke grondslag bevat, leidde tot een aantal opmerkingen.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in de eerste plaats wat onder
«andere genootschappen op geestelijke grondslag» moet worden verstaan.
De omtrekken van deze figuur zijn niet geheel duidelijk. Deze genootschappen
moeten in elk geval een andere rechtsvorm dan kerkgenootschap hebben,
en zullen dus - buiten het bepaalde in artikel 18 - in de regel «gewone»
verenigingen of stichtingen zijn. Strikt genomen is bijv. een confessionele
grondslag voldoende, maar de wordingsgeschiedenis van artikel 18 maakt
het weinig waarschijnlijk dat dit de bedoeling is geweest. Veeleer is daarbij
gedacht aan een instelling als het Humanistisch Verbond, doch zeker vallen
onder het begrip ook allerlei kerkelijke verenigingen en stichtingen.
Naar aanleiding van de vraag van deze leden om een nadere toelichting
op het voorstel, zij opgemerkt dat de achtergrond van artikel 2 Boek 2 is het
in ons recht aanvaarde beginsel van de scheiding tussen Kerk en Staat. Dit
brengt onder meer mee dat «het bestuur en de inrichting» van kerkgenootschappen niet door het publiek- of privaatrecht worden beheerst, doch
door het eigen kerkrecht. De reden voor die terughoudendheid geldt niet
voor organisaties die een andere rechtsvorm dan een kerkgenootschap
hebben. Dat daarvoor het gewone, «algemene» burgerlijke recht is bestemd,
is uiteraard geen teken van enige discriminatie: dat zou trouwens reeds een
contradictio in terminis zijn. Evenzeer kan men moeilijk staande houden dat
enige regel die Boek 2 stelt, de «geestelijke grondslag» hoe dan ook zou
beperken. Ook mag men het verschil niet daarin zoeken dat «de kerkge-
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nootschappen te maken hebben met God en de andere genootschappen met
medemenselijk leven», zoals de leden der CDA-fractie citeren; dat kerkgenootschappen op die wijze aan het aardse leven zouden zijn onttrokken, is
een gedachte die ook zij zelf wel niet zullen aanvaarden.
Ik zie geen reden waarom de onderhavige wijziging niet in het kader van
het minderhedenbeleid zou passen, mede gelet op de betekenis die,
blijkens het onder 1, derde alinea, hierboven vermelde, aan het begrip
«kerkgenootschap» mag worden gehecht. In elk geval moet op de desbetreffende vraag van de bedoelde leden worden geantwoord dat die wijziging
uiteraard noch enig geestelijke grondslag, noch enige geestelijke ontplooiingsmogelijkheid van elke minderheid ook, aantast.
De leden van de P.v.d.A.-fractie, die voorshands niet konden instemmen
met het onderhavige voorstel, refereerden hierbij mede aan hun opvatting
omtrent de onvoldoende duidelijkheid van het begrip «kerkgenootschap».
Handhaving van de oude artikelen 2 en 18 verhoogt die duidelijkheid echter
niet, integendeel; juist over de rechtsgevolgen van artikel 18 bestaat in de
litteratuur thans nogal onenigheid en onzekerheid.
Uit het voorgaande moge blijken dat ik het met de beschouwing van het
lid van de G.P.V.-fractie in dezen in hoge mate eens ben. Hetzelfde geldt voor
de opvatting uitgedrukt door het lid van de fractie van D'66 in de eerste
alinea waarin zij uiting geeft van haar standpunt te dezen. In de tweede
alinea geeft zij te kennen voorkeur te hebben voor schrapping van lid 2 van
artikel 2, onder toevoeging van een bepaling van lid 2 van artikel 2, onder
toevoeging van een bepaling dat titel 2.1 slechts rechtstreeks vantoepassing
is op de rechtspersonen genoemd in artikel 3, en van overeenkomstige
toepassing is op rechtspersonen van andere vorm - vermoedelijk voor
zover hun aard zich daartegen niet verzet. Dit vraagstuk komt in deze
memorie bij artikel 3 ter sprake, waarnaar ik moge verwijzen.
5. Onder «de wet» in de betekenis van artikel 2 lid 2, eerste zin, moet
men, naar ook thans wordt aangenomen, het dwingende recht verstaan;
zie Asser-Van der Grinten II, blz. 173, Pitlo-Löwensteyn, blz. 25, en Rechtspersonen, aantekening 6 bij artikel 2.
Artikel 3
De opzet van Boek 2 is aldus dat de regels van de eerste titel gelden voor
alle rechtspersonen, ook voor die welke niet in artikel 3 worden genoemd,
tenzij anders is bepaald. Voor de vereniging van appartementseigenaren
zullen in titel 5.10 van Boek 5 nog enige bijzondere bepalingen worden
opgenomen. Uiteraard kunnen voor bepaalde (soorten van) rechtspersonen
ook in andere wetten nog afwijkingen van Boek 2 voorkomen. Of er
behalve de categorieën genoemd in de artikelen 1-3 van Boek 2 nog andere
soorten rechtspersonen bestaan, is betwist. Bij de Overgangswet is in elk
geval het overgrote deel van de destijds bestaande «losse» rechtsvormen
ondergebracht bij verenigingen of stichtingen overeenkomstig de regels
van Boek 2, en nieuwe soorten rechtspersonen zullen buiten de wettelijke
regels om niet meer kunnen worden opgericht. De discussie beperkt zich
dan ook tot hier en daar voorkomende oude gemeenschappen als die van
schuttersgilden en buurtschappen (vgl. Asser-Van der Grinten II, Rechtspersonen, blz. 145/6, en de daar vermelde litteratuur). Ik zie er geen bezwaar
tegen dat hierop in elk geval de regels van Titel 1 van Boek 2 rechtstreeks
van toepassing zijn.
Artikel 4
1. Voor de oprichting van bepaalde categorieën rechtspersonen verlangt
de wet een notariële akte, d.w.z. een authentieke akte, verleden ten overstaan
van een notaris (of diens waarnemer); de akte mist kracht van authenticiteit,
indien de notaris niet bevoegd is ter plaatse waar de akte is verleden, doch
ook wanneer zij andere gebreken vertoont, waardoor de wet aan haar
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kracht van authenticiteit onthoudt. In artikel 4 nu wordt voorgesteld de
oprichting als ongedaan te beschouwen, indien de akte niet door een notaris
(of zijn waarnemer) is ondertekend. De andere vereisten voor authenticiteit
van de akte die geen testament is, worden gesanctioneerd met ontbindbaarheid. De conclusie die de commissie uit de voorgestelde wettekst
afleidt, is derhalve juist.
2. Uit het voorgesteld wettelijk systeem zelf volgt reeds dat bij het
ontbreken van een notariële akte en de verklaring van geen bezwaar geen
andersoortige rechtspersoon ontstaat, ook niet een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid. Dit is het gevolg van de wettelijke omschrijving der
onderscheidende kenmerken van doel en inrichting van elk der rechtsvormen. Voor de naamloze en besloten vennootschap stelt de wet beide
zojuist genoemde vereisten, maar daarnaast moet er een in aandelen
verdeeld kapitaal zijn, waarop de inrichting van de rechtspersoon is
afgestemd; hierdoor onderscheiden de naamloze en besloten vennootschap
zich zodanig van de andere in artikel 3 genoemde rechtsvormen dat er in
het geval van artikel 4 lid 1 geen andere rechtsvorm is waarop men zou
kunnen terugvallen. Een notariële akte is voorts vereist voor de coöperatieve
vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij; hier verhindert artikel
26 lid 1, zoals in het ontwerp voorgesteld, dat een mislukte oprichting een
«gewone» vereniging tot resultaat zou hebben. Ook de stichting en de
vereniging sluiten elkaar zodanig uit - vgl. de artikelen 26 lid 1 (nieuw) en
285 lid 1 - dat er bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende
stichtingsakte geen vereniging ontstaat. Voor de oprichting van een
vereniging is een notariële akte geen vereiste; het gevolg van het ontbreken
van zo'n akte is in artikel 30 van Boek 2 geregeld.
3. Terecht merkt de commissie op dat in lid 4 van artikel 4 het woord
«handelen» in twee verschillende betekenissen wordt gebruikt en dat dit
beter kan worden vermeden. Bij de tweede nota van wijzigingen is het
woord «handelen» in detweedezin dan ook vervangen door: zijn opgetreden.
(Tevens is de zin aangevuld met het ontbrekende woord «behorende»
achter «vermogen».)
Artikel 6
1. De commissie vraagt bij lid 3 de aandacht voor inschrijvingen die
aanvankelijk juist en volledig zijn geweest, doch die door later optredende
wijzigingen onjuist of onvolledig zijn geworden. Terecht vraagt zij, of in
zo'n geval niet veeleer gesproken moet worden van onvolledige registers,
zolang die wijziging daarin niet is verwerkt. De aldus gesignaleerde
onduidelijkheid kan worden opgeheven door in de eerste zin van lid 3
overeenkomstig de gedachte van de commissie de woorden «enige
inschrijving» in de eerste zin te vervangen door: de in het register opgenomen
gegevens. Dit wordt bij de tweede nota van wijzigingen voorgesteld.
2. In artikel 31 Handelsregisterwet leest men hetzelfde als in artikel 6 van
het ontwerp, ook ten aanzien van het vierde lid hiervan; vgl. Pitlo-Löwensteyn, blz. 55. Nu er geen zakelijk verschil bestaat, is er weinig behoefte aan
aanpassing van de Handelsregisterwet; zij zou ook het kader van de
invoeringswet - aanpassing aan de Boeken 3, 5, en 6, en niet aan Boek 2 nogal ver te buiten gaan.
Artikel 8
1. Het lijkt ook mij een verbetering de woorden «jegens elkaar» uit de
oude tekst ook in de nieuwe op te nemen. De verbetering wordt in de
tweede nota van wijziging voorgesteld.
2. Ik betwijfel of het begrip «orgaan» in het huidige artikel 7 een ondubbelzinnige betekenis heeft; vgl. Asser-Van der Grinten, blz. 33 e.v. en de
daar vermelde litteratuur, alsmede Rechtspersonen, aant. 1 en 4 bij artikel
7. Ook nu wordt wel een ruime opvatting verdedigd. Een ruime kring is
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voor het onderhavige artikel niet schadelijk, integendeel. De commissie
wijst op het voorbeeld van een gemeentebestuur dat statutair bevoegd is
een deel van de bestuursleden van een stichting te benomen; mijns inziens
is het passend dat het zich dan tegenover de stichting daarbij laat leiden
door hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, en bijvoorbeeld niet een notoir onbekwaam of het doel der stichting vijandig gezin
persoon benoemt.
3. Het tweede lid behelst een regel omtrent de zgn. beperkende werking
van de goede trouw. Men kan zich niet voorstellen dat deze met succes zou
kunnen worden ingeroepen tegen statutaire bepalingen omtrent doelstellingen en grondslag door iemand die lid of aandeelhouder is geworden
toen die bepalingen reeds golden. Worden zulke bepalingen gewijzigd bij
besluit, dan ligt het op de weg van de tegenstanders der wijziging om te
pogen tot vernietiging van het besluit te geraken op grond van artikel 15:
wijziging van doelstelling of grondslag is een handeling die de rechtspersoon
zelf en de leden of aandeelhouders gezamenlijk aangaat. Een beroep op
artikel 8 lid 2 is hier niet wel denkbaar omdat statutaire regels van dien
aard in de verhouding tot de individuele leden en aandeelhouders niet tot
toepassing komen; dat kan hoogstens het geval zijn bij de uitvoering van
opvolgende besluiten welke op die nieuwe doelstelling of grondslag
steunen. Aan een bijzondere afwijking voor het door de commissie bedoelde
geval bestaat dan ook, naar het mij voorkomt, geen behoefte.
Artikel 10
Inderdaad maakt de moderne techniek allerlei nieuwe vormen van
aantekeningen omtrent de vermogenstoestand mogelijk; de tekst van
artikel 10 sluit dat ook niet uit. Het minimum-vereiste is dat te allen tijde
- bijv. door een uitdraai van mechanisch opgeslagen gegevens - de
rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
Moderne technieken zullen dit eerder vergemakkelijken dan bemoeilijken,
en ik meen dan ook dat aan nadere regels op dit gebied geen behoefte
bestaat; bij de snelle technische ontwikkeling zouden deze licht reeds op
korte termijn kunnen worden achterhaald. De openlegging van boeken enz.
en de overlegging van de boekhouding zijn onderwerpen die in artikel 8,
resp. artikel 11 W.v.K. zijn geregeld - en wel ten aanzien van degenen die
een bedrijf uitoefenen -. Deze onderwerpen hebben niet rechtstreeks met
het wetsvoorstel te maken. Die bepalingen lenen zich overigens op zichzelf
ook voor toepassing op uitdraaien van mechanisch opgeslagen gegevens,
met dien verstande dat artikel 6 derde lid W.v.K. bewaring van de daar
genoemde geschriften verlangt, zodat de verplichting tot openlegging
volgens artikel 8 W.v.K., voor zover zij op die geschriften is gericht, niet
mechanisch opgeslagen gegevens betreft. Een in bewijsrechtelijk opzicht
moeilijke vraag, die nog in studie is, is of moet worden toegestaan dat aan
de bewaarplicht kan worden voldaan door mechanische opslag.
Artikel 13
1. Zoals de commissie stelt, heeft artikel 3.2.6 - via artikel 3.2.21 - o o k
betrekking op statutaire vormvoorschriften.
2. Of aan een onbekwame stemrecht in een vereniging toekomt, is, zoals
de commissie opmerkt, in de eerste plaats een kwestie van statutaire
bevoegdheid. Komt hem die bevoegdheid toe, dan kan hij die uitoefenen
en zijn de regels van artikel 3.2.1 lid 2 (nieuw) en artikel 1: 234 lid 2 niet van
toepassing; dit is opgesloten in de bijzondere bepaling van artikel 13 lid 2.
De wettelijke vertegenwoordiger aan wie het stemrecht toekomt, zal
inderdaad door volmachtverlening aan de onbekwame kunnen bereiken
dat deze laatste een geldige stem uitbrengt (art. 3.3.4 lid 1 jo art. 3.3.16c;
zie echter voor de vereniging de beperking van artikel 38). Die stem geldt
dan echter niet als de stem van de onbekwame, doch als die van de
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wettelijk vertegenwoordiger, en de statuten kunnen het verstrekken van
zo'n volmacht uitsluiten.
3. In het derde lid betekent «de uitslag van de stemming» niet anders
dan: de afloop van het uitbrengen der stemmen van degenen die daartoe
zijn toegelaten. Of zij daartoe terecht zijn toegelaten en of anderen ten
onrechte daarvan zijn geweerd, komt daarbij niet aan de orde, evenmin als
de vraag of er een omstandigheid bestond, die een of meer stemmen nietig
maakte. Het komt mij voor dat deze interpretatie voldoende duidelijk uit de
tekst voortvloeit.
4. De vraag die de commissie stelt, wordt bevestigend beantwoord: lid 3
behoort mede te gelden voor bijeenkomsten van andere organen dan de
algemene vergadering. Dit volgt ook uit het huidige artikel 13. Bij de
tweede nota van wijzigingen wordt aanpassing van de tekst voorgesteld.
Artikel 14
De voorafgaande handelingen, waarop lid 2 doelt en waaromtrent de
commissie een aanvullende regel voorstelt, kunnen van zeer uiteenlopende
aard zijn. Men denke aan goedkeuring van een voorstel voor een besluit,
maar ook aan een voordracht voor de vervulling van een commissarisplaats.
Het komt mij voor dat de regel die de commissie aanbeveelt - het orgaan
kan besluiten, als de ander niet op het verzoek tot het verrichten van de
voorafgaande handeling reageert - voor een wettelijke bepaling te algemeen
zou zijn. Zo kan men zich indenken dat alleen «de ander» van artikel 14 lid 2
een reëel belang heeft bij het besluit, bijv. de benoeming van de commissaris,
en dat het daarom te ver gaat het orgaan ook zonder de voorafgaande
handeling tot het besluit bevoegd te maken. Het verdient daarom naar mijn
mening de voorkeur te dezen geen algemene regel te stellen, doch telkens
waar, hetzij in de wet hetzij in de statuten, de voorafgaande handeling
wordt vereist, de gevolgen van het achterwege blijven te regelen.
Artikel 15
1. Overeenkomstig het voorstel van de commissie wordt bij de tweede
nota van wijzigingen de term «kan
worden vernietigd» veranderd in: is
.... vernietigbaar.
2. Bij het toetsen van een besluit aan het bepaalde in artikel 15 lid 1
onder b is de maatstaf inderdaad of het orgaan a//ein aanmerking komende
belangen naar redelijkheid en billijkheid tegen elkander heeft afgewogen
(vgl. H.R. 1 april 1949, N.J. 1949, 465).
3. De commissie vraagt voorts toelichting ten aanzien van de opmerking
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»
(memorie van toelichting, blz. 61, vierde alinea).
Deze verwijzing geldt de tekst van titel 7.15, zoals die is voorgesteld bij
wetsontwerp 17 779. Daarbij vergelijke men in het bijzonder de blz. 1150/1151
van de toelichting op het voorontwerp van de genoemde titel bij artikel
7.15.11. Uit deze toelichting blijkt dat de regeling omtrent de vernietiging
van besluiten van titel 2.1 niet behoort te gelden voor besluiten die een
orgaan van de rechtspersoon neemt ter vaststelling van diens verhouding
tot een bepaalde persoon. In dat geval zullen, na invoering van titel 7.15, de
bepalingen van die titel daarop van toepassing worden. Vernietiging van
het besluit ex artikel 2:15 is voorts niet bedoeld voor gebreken welke naar
regels van het gemene recht de rechtshandeling betreffen die in een besluit
met externe werking besloten ligt, doch alleen voor gebreken die het
besluit als zodanig betreffen. Zie voor een uitwerking van dit laatste aspect
H.R. 26 oktober 1984, R. v.d. W. nr. 176.
4. De commissie stelt voorts enige vragen betreffende de vernietigbaarheid van besluiten in strijd met een reglement (art. 15 lid 1 onder c). Het is
juist dat reglementen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, doch het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 17 725, nr. 7

16

zou voor de praktijk moeilijheden opleveren, indien de wet voor de regeling
der nietigheid of vernietigbaarheid onderscheid zou maken naargelang het
reglement procedurele dan wel inhoudelijke regels bevat. Juist daarom is
voorgesteld hier wèl een uniforme regeling te stellen, doch, anders dan bij
de statuten, het vereiste van overeenstemming met een reglement niet te
sanctioneren met nietigheid, doch slechts met vernietigbaarheid. Degene
die een redelijk belang bij de naleving van het reglement kan aantonen, kan
dan de vernietiging uitlokken - zie lid 3, onder a - , maar als zo'n redelijk
belang niet bestaat, blijft het besluit in stand; voorts leent een zodanig
besluit zich ook tot bevestiging conform artikel 3.2.18 jo artikel 3.2.21.
Aldus is een flexibele regeling geschapen, die aan de behoeften der praktijk
zal kunnen voldoen. In de verwijzing naar het vereiste van het belang ligt
tevens opgesloten mijn antwoord op de vraag, gesteld in de tweede alinea
van dit onderdeel van het voorlopig verslag.
5. Het doet mij genoegen dat de commissie kan instemmen met het
derde lid van het artikel. Wel vraagt de commissie of een beroep op artikel 8
tweede lid niet slechts behoort toe te komen aan iemand die niet tijdig het
initiatief tot vernietiging heeft genomen, als er sprake is van bijzondere
omstandigheden. Artikel 8, tweede lid, stelt voor het buiten toepassing
laten van een besluit zijn eigen vereisten, die een lichtvaardig beroep
daarop uitsluiten.
6. De vordering tot vernietiging kan inderdaad bij reconventie worden
ingesteld, mits dit geschiedt binnen de termijn van lid 5. Nadien rest
eventueel de mogelijkheid van een beroep op artikel 8 lid 2.
7. Het verheugt mij dat de commissie instemt met het voorgestelde derde
lid, in het bijzonder met het bepaalde onder b. De door de president
aangewezen wederpartij zal zich kunnen beperken tot het aanvoeren van
argumenten die voor de geldigheid van het besluit pleiten met referte aan
het oordeel van de rechter, maar hij kan ook (materieel) verweer voeren.
Aangezien het hier veelal om een echte rechtsstrijd zal gaan lijkt de
contentieuze procedure mij hier eerder op haar plaats dan de verzoekschriftprocedure.
8. De tekst van het voorgestelde derde lid verschilt materieel niet van het
huidige lid 2 van artikel 11, dat ook ten aanzien van leden, aandeelhouders
en bestuurders die op een grond tot vernietiging een beroep doen, het
vereiste van een redelijk belang stelt. Deze formulering is indertijd welbewust
gekozen; zie Pari. Gesch. Boek 2, blz. 154, waar o.a. staat: Met betrekking
tot leden, aandeelhouders en bestuurders zal men eerder dan met betrekking
tot derden, kunnen aannemen dat zij belang hebben bij de naleving van de
geschonden regel; niettemin zal ook te hunnen aanzien de eis moeten
worden gesteld dat zij een redelijk belang hebben.
Naar het mij voorkomt, bestaat er in het licht van deze passage onvoldoende reden om thans tot een andere formulering over te gaan.
9. Vernietiging van een besluit is mogelijk op vordering van een, in
beginsel, groot aantal van elkaar onafhankelijke personen; een onoverzichtelijke situatie ontstaat dan, wanneer één van hen de verjaring zou stuiten.
Dit bezwaar bestaat bij een vervaltermijn niet.
Overigens is het voeren van onderhandelingen tot een schikking op
zichzelf niet een grond voor stuiting of verlenging van een verjaringstermijn,
in het stelsel waarop de commissie doelt, zou derhalve de aandeelhouder,
wil hij geen beroep op verjaring tegengeworpen krijgen, toch ook op z'n
minst enige «daad van rechtsvervolging» moeten verrichten - of de
rechtspersoon reeds tijdens de onderhandelingen afstand van de verjaringstermijn zal willen doen, is immers dubieus, mede omdat hij ook met
andere belanghebbenden heeft te maken.
Artikel 16
1. Met de analyse van de de commissie kan ik instemmen. Het eerste lid
breidt de zgn. subjectieve omvang van het gezag van gewijsde uit: de
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uitspraak geldt tegenover een ieder («erga omnes»), en is niet slechts
bindend tegenover de partijen in de procedure.
2. Ook de opvatting van de commissie omtrent het request civiel is juist:
bij de tweede zin van lid 1 wordt aan leden en aandeelhouders tegen iedere
uitspraak tot nietigheid en vernietiging een recht van beroep in request
civiel toegekend, dat zij volgens de gewone regel van artikel 382 Rv. anders
slechts hebben als zij «partij geweest, of geroepen zijn» in een eerdere
procedure. Voor anderen dan leden en aandeelhouders geldt wel de
beperking van artikel 382 Rv.
3. Omtrent de invloed van het internationaal privaatrecht op de toepassing
van de regel van artikel 16 lid 1, eerste zin, waarover de commissie nadere
illustratie vraagt, zij het volgende opgemerkt. De vraag, die hier aan de
orde is, doet zich voor, wanneer een buitenlandse rechter de nietigheid van
een besluit van een orgaan van een Nederlandse rechtspersoon constateert.
Die bevoegdheid is hem bijv. ontnomen, indien artikel 16 onder 2 van het
Europees Executieverdrag van toepassing is, dat in zo'n geval bij uitsluiting
de Nederlandse rechter bevoegd verklaart. Tot dit verdrag is onder meer
het Verenigd Koninkrijk (nog) niet toegetreden, zodat het denkbaar is dat
een Engelse rechter - zo hij zichzelf daartoe rechtsmacht zou toekennen de nietigheid van een besluit als hier bedoeld, uitspreekt. Volgens het
Executieverdrag met het Verenigd Koninkrijk leent zo'n uitspraak zich dan
wel voor erkenning in Nederland, doch, krachtens artikel III van het verdrag,
alleen tussen de betrokken partijen. Zo'n beperking kent echter bijv. het
Nederlands-Oostenrijks Executieverdrag niet; mits aan de overige vereisten
van het verdrag is voldaan, kan dus aan een uitspraak van de Oostenrijkse
rechter de werking van artikel 16, lid 1, worden toegekend.
4. Het is juist, zoals de commissie opmerkt, dat voor de gebondenheid van
de rechtpersonen aan handelingen van een pseudo-bestuurder niet alleen
naar artikel 3.2.3a behoort te worden verwezen, doch ook naar artikel 3.3.2.
lid 2; deze bepaling is krachtens artikel 3.3.16c van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 18
1. Het doet mij goed te lezen dat wordt ingestemd met het voorstel dat
voor de omzetting van een rechtspersoon niet meer zal worden geëist dat
de rechtspersoon niet langer voldoet aan de wettelijke omschrijving van
zijn soort.
2. Het is juist dat onder het voorstel ook omzettingen zullen vallen
waarin het verschil tussen de rechtsvorm voor en na de omzetting groter is
dan tussen naamloze en besloten vennootschap of tussen een al dan niet
coöperatieve vereniging. De praktijk leert evenwel dat ook dan de verschillen,
in de gevallen waarin omzetting zal zijn toegestaan, wellicht principieel
kunnen worden genoemd, maar desondanks zeer gering zijn. Het maatschappelijk functioneren, de statuten en de besluitvorming van een
vereniging en een stichting kunnen op elkaar lijken. Slechts uit enkele
bevoegdheden en verantwoordelijkheden is dan het verschil af te leiden
tussen een vereniging waarin de leden beslissen en een stichting waarin
het bestuur onverplicht de adviezen van de vergadering van aangeslotenen
volgt. Daarbij vergeleken is het verschil tussen coöperaties, met haar sterke
financiële band met de leden, en gewone verenigingen zo veel groter dat
omzetting tussen die rechtsvormen minder vaak te verwachten is dan
tussen vereniging en stichting enerzijds en tussen coöperatie en besloten
vennootschap anderzijds. Van der Ploeg acht in zijn artikel waarnaar in het
voorlopig verslag wordt verwezen, een rechterlijke machtiging voor
omzetting van een vereniging in een coöperatie of omgekeerd niet nodig.
Zijn redenen hiervoor overtuigen mij niet. Ik deel in dit opzicht het oordeel,
neergelegd in punt 5 van het voorlopig verslag.
Juist is de opmerking van Van der Ploeg dat de wet wel toetreding tot
verenigingen kent, maar niet de mogelijkheid dat een stichting bij haar
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omzetting haar aangeslotenen, die immers niet als deelnemers kunnen
worden aangemerkt, tot lid maakt. Het voorstel houdt die mogelijkheid ook
niet in. De bestuurders van de stichting - voor zover zij daarvan niet
afzien - worden door de omzetting lid. Voor zover aangeslotenen geen
gebruik maken van een bevoegdheid om ter gelegenheid van de omzetting
of later te kiezen voor lidmaatschap, blijven zij donateur.
De redenen die volgens Van der Ploeg ervoor pleiten twee soorten
omzetting te blijven houden, de ene met behoud van identiteit en de
andere met ontbinding en overgang onder algemene titel, zijn gevoelsmatig:
«Voor de betrokkenen krijgt de rechtspersoon een geheel ander aanzien».
Daarop valt veel af te dingen. Zoals Van der Ploeg erkent, brengt het
vereiste van een meerderheid van negen tienden mee dat de gevoelens
van de overgrote meerderheid worden ontzien. Waarop Van der Ploeg zijn
verwachting stoelt dat tegenstanders van omzetting zullen wegblijven als
daarover wordt besloten, is moeilijk te vatten. Omstreden voorstellen
prikkelen tegenstanders juist om hun stem uit te brengen, zoals vaak wordt
ervaren.
Er is geen reden om te verwachten dat negen tienden van de stemmen
zullen worden uitgebracht voor een voorstel dat het aanzien van de
rechtspersoon diepgaand wijzigt, als er daarvoor geen goede redenen zijn.
Omzetting mag vooral worden verwacht van rechtspersonen waarvan de
gewenste, en vaak al tevoren allengs gegroeide, kenmerken juist meer
lijken op die van de gekozen rechtsvorm dan op die van het rechtskleed dat
wordt afgeschud. Omzettingen zullen in feite vaak weinig verandering
brengen, minder dan ingrijpende statutenwijzigingen. Daaraan behoeft de
wet dan ook geen grotere beletselen in de wet te leggen dan nodig is, zeker
niet op enkel gevoelsmatige gronden.
Van belang is wel dat de deelnemers die de stap niet mee willen zetten,
moeten worden ontzien. Volgens het wetsontwerp kan deze kleine minderheid uittreden; in het voorstel van Van der Ploeg kunnen zij volstaan met
stilzitten. Dit geringe verschil moeten degenen die het als een bezwaar
tegen het wetsvoorstel voelen, afwegen tegen de bezwaren van het
voorstel van Van der Ploeg. Toegegeven zij dat ook deze overkomelijk zijn:
overschrijving in registers van rechten en voortzetting van procedures zijn
iets moeilijker bij overgang onder algemene titel dan bij eenvoudige
naamsverandering, maar dat is overkomelijk. Erfrechtelijk kan een oplossing
worden gevonden in artikel 946 B.W. op de zelfde wijze als nu voor fusies
wordt voorgesteld in wetsvoorstel 18285. Blijft het bezwaar dat er twee
soorten omzetting zouden blijven, die in hun rechtsgevolgen zonder
noodzaak verschillen. Daaraan til ik niet licht.
Met Van der Ploeg kan betwijfeld worden of de uitsluiting in artikel 18 lid
2 van omzetting tussen bijvoorbeeld stichting en naamloze vennootschap
maatschappelijk gerechtvaardigd is. Het laten vervallen van deze beperking
in de wet behoeft niet tot ongewenste gevolgen te leiden, nu de rechter
machtiging tot omzetting mag weigeren. Dit voorstel staat in mijn ogen los
van het andere voorstel van Van der Ploeg en behoort door de wetgever te
worden bekeken op zijn eigen merites en in het bijzonder met het oog op
de vraag of daardoor aan de omzetting niet te ruim baan wordt gegeven.
3. Het woordgebruik «zich omzetten» lijkt mij juister dan «het omzetten
van een rechtspersoon», omdat zo duidelijker wordt aangegeven waarom
het gaat. De omzetting wordt teweeggebracht door een besluit van een
orgaan van de rechtspersoon. Het is dus de rechtspersoon zelf die tot
omzetting overgaat. Omzetting wordt niet opgelegd door een oorzaak van
buiten.
4. In het tweede lid is het voegwoord «en» gebruikt om aan te geven dat
alle genoemde mogelijkheden open staan. Indien in de tweede zin van
artikel 8 «of» zou staan, overeenkomstig het voorstel in het voorlopig
verslag, zouden vragen rijzen over de betekenis van «en omgekeerd». Die
worden in het wetsvoorstel vermeden.
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5. Het geldende vereiste van rechterlijke machtiging lijkt ook mij een
waarborg die moet worden gehandhaafd, nu de wettelijke regeling overigens
wordt versoepeld.
6. Met opzet is gekozen voor het vereiste dat het ontwerp van de akte
de zegen van een notaris moet hebben. Overleg met de notaris kan ertoe
leiden dat, om welke reden ook, regelingen worden toegevoegd aan de
ontwerp-akte zoals de belanghebbenden die hadden opgesteld, ook al
voldeed die aan de eisen der wet. Het is beter dat pas na deze toevoegingen
machtiging wordt gevraagd aan de rechter. Dat bespaart een aanvullend
verzoek.
7. 8. De formuleringen, zoals voorgesteld in het voorlopig verslag onder
7 en 8 neem ik gaarne over.
9. Met de opvattingen, neergelegd in punt 9, stem ik geheel in. Ter
verduidelijking stel ik voor in de laatste zin van lid 6 in te voegen: in elk
geval.
Artikel 19
1. In het systeem der wet kan een vereffenaar niet of nauwelijks ontbreken
in de door de commissie bedoelde gevallen: is geen andere aangewezen,
dan treedt immers het bestuur als zodanig op; hiervoor moge worden
verwezen naar artikel 23 lid 1.
2. Bij de zinsnede «het geding tot ontbinding» in lid 3 is niet gedacht aan
de procedure van lid 2, doch aan een procedure tot ontbinding overeenkomstig lid 1 onder f.
3. In de zinsnede «de rechterlijke instantie waar het geding tot ontbinding
het laatst aanhangig was» is rekening gehouden met de mogelijkheden van
hoger beroep en beroep in cassatie.
4. Artikel 19 lid 5 stelt een tienjaarstermijn, die begint te lopen vanaf het
tijdstip dat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan.
Omtrent de bepaling van dit tijdstip stelt de commissie nog een tweetal
vragen, die in de tweede nota van wijzigingen worden beantwoord. In
artikel 19 wordt een nieuw lid 5 opgenomen, waarin als tijdstip van het
ophouden van het bestaan van de rechtspersoon wordt gepreciseerd het
tijdstip waarop geen, aan de bestuurders, dan wel in geval van vereffening
aan de vereffenaar of in geval van faillissement aan de curator bekende,
baten meer aanwezig zijn. Daarmede is artikel 23c in overeenstemming
gebracht: lid 1 is zo gewijzigd dat het bij artikel 19 lid 5 (nieuw) aansluit en
lid 5 is aangevuld met een bepaling omtrent eventuele herleving van de
rechtspersoon in geval van heropening van de vereffening. Is ook deze
heropende vereffening beëindigd omdat de teruggevorderde of opgekomen
bate is uitgekeerd, dan wordt het bestaan van de herleefde rechtspersoon
overeenkomstig artikel 19 lid 5 (nieuw) beëindigd, en begint een nieuwe
termijn van artikel 19 lid 6 (nieuw) te lopen, voor zover dan in de registers
nog gegevens aanwezig zijn.
Aan de bepaling van het tijdstip van het einde van de rechtspersoon in
de eerste zin van het nieuw lid 5 is in de tweede zin het voorschrift tot
opgaaf van de desbetreffende inschrijving verbonden. Daardoor kan de
laatste zin van lid 3 vervallen.
5. Vereffening van het vermogen van de rechtspersoon houdt in dat de
rechtspersoon uit de baten zijn schulden (zoveel mogelijk) moet betalen, en
het restant van die baten, daartoe eventueel te gelde gemaakt, aan de
rechthebbenden op het saldo moet uitkeren. Zijn bedrijf zal hij dus alleen
kunnen voortzetten voor zover dat nodig is voor hetzij overdracht, hetzij het
te gelde maken («uitverkoop wegens opheffing»). Lopende contracten
zullen worden opgezegd, voor de liquidatie zullen andere moeten worden
gesloten. Voor de rechtshandelingen die hier moeten worden verricht, is
het voortbestaan van de rechtspersoon nodig en zijn organen vereist die
de nodige besluiten kunnen nemen, die de rechtspersoon kunnen vertegenwoordigen, die zo nodig binnen de grenzen van artikel 23 lid 1 openge-
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vallen plaatsen kunnen vervullen en toezicht kunnen houden. De wettelijke
en statutaire bepalingen die daarop betrekking hebben, blijven krachtens
de artikelen 23 lid 1 tweede zin en 23a lid 1 tijdens de vereffening van
kracht.
Naar ik meen, volgt uit deze bepalingen ook voldoende duidelijk wat de
rechtspositie der organen tijdens de vereffening is.
Artikel 20
Nu de behandeling van wetsontwerp 17476 nog niet zover is gevorderd
dat een nieuwe tekst van het daarbij voorgestelde artikel 15 reeds met
voldoende zekerheid vaststaat, is het voorzichtiger de huidige tekst voorshands te herstellen. Deze zal dan t.z.t. aan de nieuwe worden aangepast.
Artikel 21
1. Terecht oordeelt de commissie dat volgens het systeem van het
eerste en tweede lid de rechter aan de rechtspersoon ook een terme de
grace kan verlenen ter heling van de gebreken in zijn totstandkoming.
2. De term «niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm
valt» is ontleend aan het huidige artikel 19. Daar zowel als hier wordt, zoals
de commissie opmerkt, gedoeld op een discrepantie tussen de wettelijke
vereisten, aan de aangenomen rechtsvorm gesteld, en de statutaire regels
of het feitelijk functioneren. Dit blijkt o.m. uit de wordingsgeschiedenis van
artikel 19 (zie hiervoor Pari. Gesch. Boek 2 ad art. 2.1.10e, blz. 184/185).
3. Het verheugt mij dat de commissie zich kan verenigen met het in de
leden 1 onder c en 3 neergelegde systeem.
In aansluiting aan hetgeen de commissie opmerkt over de verhouding
van «omschrijvingselement» en «verbodselement» moge ik het volgende
voorbeeld geven. Artikel 285 lid 3 omvat het «omschrijvingselement» dat
een stichting niet tot doel mag hebben, het doen van bepaalde uitkeringen.
Doet een stichting zulke uitkeringen toch, dan handelt zij in strijd met het
haar voorgeschreven doel en valt zij dus niet onder haar wettelijke omschrijving. Dat zij bovendien een wettelijk verbod overtreedt is daarnaast
niet meer van belang. Ik deel dus de opvatting van de commissie dat bij
samenloop van lid 1 onder c en lid 3 de sanctie van de eerste bepaling
toepassing behoort te vinden.
Daarentegen bevat artikel 26 lid 3 volgens het ontwerp een zuiver
verbod, dat niet onder de wettelijke omschrijving van de vereniging
overeenkomstig artikel 26 lid 1 valt; hier is derhalve bij overtreding van het
verbod toepassing van artikel 21 lid 3 op haar plaats.
Artikel 22

2

Zie Van der Heijden Van der Grinten,
Handboek nr. 242.

1. De commissie vraagt mijn oordeel over een eventuele behoefte om de
mogelijkheid tot instelling van een bewind uit te breiden tot het geval van
ontstentenis en ontbreken van het bestuur. Zo er al behoefte aan een
wettelijke bepaling bestaat, dan is deze niet in artikel 22 op haar plaats; dit
artikel is opgenomen in de reeks van de artikelen 19-24, die regels omtrent
het einde van een rechtspersoon stellen.
Of er behoefte bestaat aan een bepaling omtrent bewind bij ontstentenis
en ontbreken van bestuurders betwijfel ik. De schaarse - en zeer oude jurisprudentie 2 op dit gebied geeft een aanwijzing dat statutaire regelingen,
zoals die voor de naamloze en de besloten vennootschap in de artikelen
134 en 244 zijn voorgeschreven, voldoende waarborg zijn om een impasse
te voorkomen. In een vereniging kunnen de leden op grond van artikel 41
lid 3 een ledenvergadering bijeenroepen om bestuurders te benoemen;
voor stichtingen geeft de wet al een regeling in artikel 299.
2. Naar aanleiding van de vraag van de commissie wordt in de tweede
nota van wijziging voorgesteld in lid 2 de zinsnede «en stelt hun beloning
vast» te vervangen door: en hun beloning.
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3. De tweede zin van de tweede alinea van blz. 67, waarin enige misstellingen zijn geslopen, moet als volgt worden gelezen: De regel vult in
zoverre die van artikel 3.6.1.4c lid 1 aan dat hij de mogelijkheid tot het
inroepen van een onbevoegdheid beperkt tot onbevoegdheid krachtens
een niet ingeschreven bewind. In het algemeen zal inschrijving van een
bewind volgens titel 3.6. slechts weinig voorkomen - zie artikel 3.6.1.4 lid 2.
Artikel 3.6.1.4c maakt dan ook geen onderscheid naar gelang van enige
inschrijving (al is een zodanig onderscheid uiteraard voor de toepassing
van de regels van de artikelen 3.1.2.6-3.1.2.8a wel relevant). Artikel 22 lid 6
echter verplicht tot inschrijving van het daar bedoelde bewind in de
rechtspersonenregisters en/of het handelsregister; vóór de inschrijving is
een regel conform artikel 3.6.1.4c lid 1 op zijn plaats, nadien echter zijn de
specifieke artikelen 6 Boek 2 en 31 Handelsregisterwet van toepassing.
4. Onder erkenning van de juistheid van de opmerking der commissie
moge ik verwijzen naar mijn opmerking bij artikel 6 onder 1 in deze
memorie.
5. De woorden «in ieder geval» verwijzen naar de, in het eerste zinsdeel
van lid 4 aan de rechter gegeven, bevoegdheid om de beschikking tot
onderbewindstelling fe allen tijde in te trekken, d.w.z., ook voordat de
uitspraak omtrent de ontbinding in kracht van gewijsde gaat.
De bij wetsontwerp 16593 (Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 N.B.W.,
eerste gedeelte) voorgestelde verruiming van de mogelijkheden tot
uitvoerbaarverklaring van vonnissen bij voorraad (artt. 52-54 Rv. volgens
het ontwerp) gaat uit van de gedachte dat de rechter zelf het best kan
beoordelen of zijn uitspraak bij voorraad uitvoerbaar behoort te zijn. Bij de
overweging zal hij zeker ook betrekken de vraag of hij dan tevens de
beschikking tot onderbewindstelling zal intrekken. Aan een bijzondere
voorziening bestaat daarom m.i. geen behoefte.
Artikel 23
1. De beschouwing van de commissie heeft mij aanleiding gegeven tot
het voorstel de eerste zin van lid 1 te lezen: Zijn er geen andere vereffenaars
benoemd, dan treden de bestuurders als zodanig op.
2. In de meeste gevallen zal de algemene vergadering van leden of
aandeelhouders zowel bevoegd zijn tot het nemen van het besluit tot
ontbinding als tot benoeming van bestuurders. De wet laat evenwel
afwijkingen toe en daarop is de tekst mede afgestemd. De wet schrijft in
het bijzonder voor de zgn. structuurvennootschap voor dat de algemene
vergadering tot ontbinding bevoegd is, doch de raad van commissarissen
tot benoeming van bestuurders. Zo'n afwijking vindt haar grond in een
streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van belangen in de
leiding van de rechtspersoon. Ook bij liquidatie - in het bijzonder bij
besluiten over de wijze waarop over het eventuele bedrijf en over de activa
wordt beschikt - kunnen die belangen een rol spelen. Om die reden
verdient naar mijn mening de voorgestelde tweede zin van artikel 23 lid 1
de voorkeur boven de eerste zin van het huidige lid 2. Voor praktische
bezwaren ten gevolge van een gevreesde te geringe betrokkenheid van de
diverse organen zie ik onvoldoende grond.
3. Het is zeker niet de bedoeling dat naast een vereffenaar die overeenkomstig de eerste zin van lid 2 door de rechter is benoemd ook nog andere
vereffenaars door anderen benoemd, kunnen optreden. De tekst is in dit
opzicht volgens de aanbeveling van de commissie verduidelijkt.
4. Uit de zinsnede «tenzij de statuten anders bepalen» volgt dat de
statuten voor de benoeming enz. van vereffenaars een andere procedure
kunnen voorschrijven dan voor die van bestuurders.
5-7. Inderdaad is bedoeld hier artikel 448 lid 1 onder e en lid 2 van Boek
1 van overeenkomstige toepassing te verklaren. Bij de tweede nota van
wijzigingen wordt duidelijkheidshalve een op die bepalingen geïnspireerde
nieuwe tekst voorgesteld.
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Artikel 23a
1. Bij nader inzien verdient het de voorkeur afwijking bij de statuten
mogelijk te maken; in de tweede nota van wijziging wordt hiertoe een
voorstel gedaan.
2. De beperking van het slot van lid 1 ziet vooral op de bevoegdheden en
plichten van vereffenaars: zo is de bestuursbevoegdheid niet meer zo ruim
dat zij slechts door het doel van de rechtspersoon wordt beperkt, maar gaat
zij niet verder dan het belang van de vereffening vergt. Voor zover het
bedrijf wordt voortgezet, zal dit voortaan slechts mogen geschieden bij
wijze van instandhouding totdat het aan een ander wordt overgedaan.
Voor het overige moeten de vereffenaars hun activiteiten in de eerste
plaats richten op de betaling der schulden, waartoe zij eventueel activa van
de rechtspersoon te gelde moeten maken.
3. Zoals uit de toelichting blijkt, is met de rechtbank bedoeld de rechter
die een vereffenaar heeft benoemd, en die in het voorafgaande lid wordt
aangeduid als «de rechter die bij de vereffening is betrokken», en wel op de
wijze van artikel 23.
4. De bevelen en aanwijzingen worden gegeven in het belang van een
goede en vlotte afwikkeling van het vermogen. Bij de vereffening die in de
onderhavige artikelenreeks wordt geregeld, is het belang van schuldeisers
veel minder betrokken dan bij faillissement, aangezien de hier bedoelde
vereffening een in beginsel positief vermogen betreft (zie artikel 23a lid 4).
Trouwens, ook tegen beschikkingen in faillissement staat lang niet altijd
beroep open (zie de artt. 67 tweede lid en 85 Fw.).
5. Artikel 23, dat de regels tot en in verband met benoeming en ontslag
van vereffenaars inhoudt, kan in faillissement geen toepassing vinden,
omdat de zevende afdeling van titel I van de Faillissementswet als de
vereffenaar in faillissement de curator aanwijst, voor wiens benoeming,
ontslag enz. die wet eigen regels inhoudt; een gevaar van samenloop
bestaat hier dus niet.
Artikel 23b
1. Terecht constateert de commissie dat de overgang onder algemene
titel van het vermogen van een rechtspersoon volgens artikel 3.4.1.1
tweede lid alleen betekenis behoudt voor het geval van fusie. Trouwens,
ook thans beschouwt de heersende leer «het vervallen van het batig saldo»
aan de leden of aandeelhouders volgens artikel 23 zesde lid van Boek 2 niet
als een overgang onder algemene titel: de rechtspersoon houdt pas op te
bestaan, als hij dat saldo, in het laatste stadium der vereffening, heeft
uitgekeerd.
2. Het gaat er inderdaad om, of er voor de vereffenaar gerede twijfel
behoort te bestaan, of alle schulden van de rechtspersoon wel bekend zijn
geworden.
3. Rekening en verantwoording en het - eventuele - plan van verdeling
behoren bijeen. Belanghebbenden aan wie enig recht op het overschot
toekomt, kunnen uit de eerste opmaken hoe groot het totale overschot is,
en uit het tweede afleiden waarop zij zelf recht hebben. Als zij dit laatste
ontvangen, behoeven zij geen nadere verantwoording; ontvangen zij het
niet, dan zullen zij de rechtspersoon alsnog kunnen aanspreken. Op die
wijze zal voor zoveel nodig inzicht in het beheer moeten worden gegeven.
Zou de rekening en verantwoording pas na de - laatste - uitkering worden
afgelegd, dan zou in geval van verzet - zie lid 5 - de kans bestaan dat nog
achteraf reeds uitgekeerde bedragen moeten worden teruggevorderd; dit
is weinig praktisch.
4. Ik meen dat in de meer zakelijke verhoudingen bij de ontbinding van
een rechtspersoon de regeling van artikel 3.7.1.14 lid 3 niet op haar plaats
is, anders dan bij de meer persoonlijke die tussen de deelgenoten van een
gemeenschap heerst.
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5. Aan de opmerkingen der commissie is tegemoet gekomen door bij de
tweede nota van wijziging in lid 5 het daar, naar het - juiste - oordeel der
commissie misplaatste woord «toegezonden» te vervangen door: en de
nederlegging overeenkomstig lid 4 is bekendgemaakt en aangekondigd.
6. De mededeling bedoeld in de tweede zin van lid 5, behoeft slechts in
te houden dat er verzet is gedaan. Deze mededeling zal inderdaad ook in de
Staatscourant moeten geschieden, indien de aankondiging van de nederlegging der rekening en verantwoording daarin eveneens is geschied.
7. Het zesde lid is overgenomen uit de artikelen 168, tweede zinsdeel, en
170, resp. 278 en 280. Tot problemen hebben deze artikelen, die nodeloos
lange wachttijden kunnen voorkomen, voor zover bekend, in de praktijk
niet geleid.
8. De door de commissie gestelde vraag wordt bevestigend beantwoord;
zie de tweede zin van het onder 6 gegeven antwoord.
Artikel 23c
Bij artikel 19 is reeds de reden van wijziging van dit artikel toegelicht.
De tekst van lid 1 aangepast aan die van artikel 19 lid 5 (nieuw). Lid 4
wordt overbodig door de tweede zin van artikel 19 lid 5. In lid 4 (nieuw)
wordtthans uitdrukkelijk bepaald dat door de heropening van de vereffening
de rechtspersoon herleeft, doch uitsluitend ter afwikkeling van die vereffening; daartoe is bijv. niet vereist dat de herleefde rechtspersoon opnieuw
in de registers wordt ingeschreven, en aan de normale organen van zijn
rechtsvorm zal evenmin behoefte bestaan. Wel moet de vereffenaar
namens de herleefde rechtspersoon kunnen optreden ter opvordering van
baten en uitkeringen, en ter (her)verdeling daarvan. In het verleden is de
bepaling tot heropening van de vereffening ook wel analogisch toegepast,
en wel ter verlening van machtiging tot doorhaling van een hypothecaire
inschrijving; na invoering van Boek 3 NBW zal dit niet meer nodig zijn: zie
artikel 3.9.4.20 lid 3.
Wel is toepassing van de bepaling denkbaar in het geval dat er na de
ontbinding geen eigenlijke vereffening heeft plaatsgevonden, omdat de
rechtspersoon bij de ontbinding (ogenschijnlijk) geen activa (meer) had.
Artikel 24
1. Het artikel is ook van toepassing ten aanzien van een rechtspersoon die
na faillietverklaring is ontbonden (vgl. artikel 23a lid 5). De rechter kan dan,
rekening houdend met de omstandigheden van het geval, de faillissementscurator aanwijzen.
2. Aanwijzing van de kantonrechter in plaats van de rechtbank brengt het
voordeel van een eenvoudiger en minder kostbare procedure mede; bij
een procedure als de onderhavige zijn daaraan geen bezwaren verbonden,
welke tegen die voordelen opwegen.
Artikel 26
1. Het vereiste dat de oprichters van een vereniging tevens daarvan
leden moeten zijn, is mede wegens de wat andere opzet van het nieuwe
artikel weggevallen. Het vereiste is materieel weinig wezenlijk. Men kan
zich wel een oprichtingshandeling voorstellen waarbij sommige oprichters
- bijv. vertegenwoordigers van een overheidsorgaaan - niet als lid toetreden.
Wèl is essentieel dat de vereniging van meet af aan leden heeft, en in de
regel zullen dit dan ook wel personen zijn die aan de oprichting deelnemen.
2. Ook de nieuwe formulering sluit niet uit dat overtollige middelen van
de vereniging tot contributieverlaging leiden. Zoals uit de toelichting reeds
blijkt, moet men het begrip «winst» niet zo ruim opvatten dat daaronder
ieder behaald vermogensvoordeel valt.
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3. Ik deel de mening der commissie dat een afdeling zelf ook de rechtsvorm
van een vereniging kan hebben, en dat alsdan zowel een bestuur als een
algemene vergadering zijn vereist.
Artikel 30
1. De commissie vraagt zich allereerst af, of het wel juist is de nieuwe
regeling omtrent de hoofdelijke gebondenheid af te stemmen op het geval
dat de handelende bestuurder krachtens bestuursbesluit optreedt, met
andere woorden, of het billijk is dat de medebestuurders eveneens worden
gebonden. Dit komt mij inderdaad billijker voor dan verbondenheid van de
handelende persoon alleen. Het zal toch vrijwel nooit voorkomen dat een
bestuurder zonder vooroverleg met en instemming van zijn medebestuursleden een enigszins belangrijke transactie verricht. Maar dan is het zeer
willekeurig juist alleen degene die in feite handelde, aansprakelijk te
houden.
De tweede vraag is of de regel van persoonlijke gebondenheid van de
bestuurders, en niet slechts van hun aansprakelijkheid, niet te ver gaat.
Verschil zal er alleen zijn, indien het gaat om prestaties die ook door de
bestuurders persoonlijk kunnen worden nagekomen - andere zullen zich
immers toch oplossen in schadevergoeding; kunnen de bestuurders
nakomen, dan is het voor de wederpartij gunstiger dat dit gebeurt dan dat
met schadevergoeding wordt volstaan.
Artikel 35
1. Opzegging van het lidmaatschap heeft een ander karakter dan ontzetting
daaruit; zij mist het tuchtrechtelijk karakter, en kan op allerlei lichtere, in de
statuten omschreven, gronden geschieden. Het komt mij voor dat daarbij
niet een wettelijk voorgeschreven recht van beroep past, ook niet alleen
voor een grond die samenvalt met die voor ontzetting. Het wettelijk
voorgeschreven beroep bij ontzetting wordt m.i. gemotiveerd door het
diffamerend karakter daarvan, waartegen men zich ook binnen de vereniging
moet kunnen verweren. Een praktisch nadeel van een voorgeschreven beroep in een geval waarin ook ontzetting zou zijn gerechtvaardigd, is dat er
licht geschillen kunnen rijzen over de vraag of in concreto zo'n geval zich
voordoet.
2. Overeenkomstig de wens van de commissie wordt bij de tweede nota
van wijziging de mogelijkheid van beroep bij een instantie buiten de
vereniging geopend.
Artikel 36
1. De rechten van de leden, waarover in de bepaling wordt gesproken,
kunnen zowel financiële als zeggenschapsrechten tegenover de vereniging
zijn, de eerste vooral bij coöperaties en onderlingen (waarop de bepaling
van overeenkomstige toepassing is). Zulke rechten kunnen inderdaad
alleen worden beperkt door wijziging van de binnen de vereniging geldende
regels.
2. De eerste lezing die de commissie geeft, stemt inderdaad het best met
de tekst overeen, en is ook bedoeld: zolang niet gezegd geldt het besluit
voor het lid; met opzegging vervalt echter de toepasselijkheid voor hem
met terugwerkende kracht.
Artikel 37
1. De tweede zin van lid 1 betekent, zoals de commissie aangeeft, dat de
keuze van de bestuurders niet tot de kring der leden is beperkt, doch dat zij
ook van elders kunnen worden aangetrokken. Dit brengt de mogelijkheid
mede dat geen der bestuurders lid is.
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2. Ook naar mijn mening dwingt de wet niet tot de conclusie dat alle
leden van een vereniging tevens lid zijn van een der afdelingen die zij kent.
3. Overeenkomstig de opmerking van de commissie wordt bij de tweede
nota van wijziging voorgesteld het vijfde lid uitdrukkelijk te beperken tot de
benoeming van bestuurders die door de leden - rechtstreeks of getrapt worden benoemd.
Artikel 38
1. Met de commissie ben ik van oordeel dat een geschorst lid toegang
behoort te hebben tot de vergadering waarin het schorsingsbesluit aan de
orde komt, teneinde aldaar te zijner verdediging het woord te kunnen
voeren. Aldus wordt nu in de tweede nota van wijziging voorgesteld.
2. Ook het vierde lid is bij die nota aangepast aan het voorstel van de
commissie.
Artikel 39
Bij de tweede nota van wijziging wordt art. 38 lid 3 van overeenkmstige
toepassing verklaard op leden van andere organen der vereniging, die niet
afgevaardigden zijn.
Artikel 40
In de tweede nota van wijziging is in lid 2 achter het woord «leden»
gevoegd: of afgevaardigden.
Artikel 41
Ik kan mij verenigen met de door de commissie opgeworpen stelling; de
tekst is daarmee in de tweede nota van wijziging in overeenstemming
gebracht.
Artikel 41a
Het artikel van Stille (W.P.N.R. 5666) heeft mij aanleiding gegeven tot
nuancering bij de tweede nota van wijziging van de voorgestelde tekst.
Zoals door deze schrijver terecht is opgemerkt, is het artikel overbodig voor
het geval dat de afdeling zelf een rechtspersoon - vereniging is. Is dat niet
zo, dan behoeft zij niet een bestuur en een algemene vergadering te
bezitten. Waarschijnlijk is dat echter meestal wel het geval, en daarvoor
heeft artikel 41a dan wel zijn nut. Om die reden is de tekst van dat artikel
naar zijn werkingssfeer beperkt, doch overigens gehandhaafd, te meer
omdat een «zeer uitvoerige regeling» van de afdeling thans op korte
termijn niet is te verwachten. Tot een poging tot verduidelijking van het
begrip «afdeling» zie ik geen aanleiding.
Artikel 42
Het lijkt mij juist dat de algemene vergadering bevoegd is tot het doen
verlijden van de akte tot wijziging der statuten, dat zij daartoe een gemachtigde kan aanwijzen, en dat, bij gebreke daarvan, het bestuur daartoe
bevoegd is.
Artikel 43
De door de commissie gestelde vraag moet bevestigend worden beantwoord: bij de tweede nota van wijziging wordt voorgesteld achter het
woord «leden» te voegen: of afgevaardigden.
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Artikel 44
De bedoeling van het woord «en» in lid 2 is dat de statuten het bestuur,
en/of een of meer of alle bestuurders bevoegd kunnen verklaren tot de
daar genoemde rechtshandelingen. (In wetsteksten behoort de uitdrukking
«en/of» evenwel te worden vermeden: Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek nr. 12).
Artikel 45
1. Het doet mij genoegen dat de commissie instemt met het voorstel de
bestuursbevoegdheid tot vertegenwoordiging tot een regel van dwingend
rechtte maken.
2. Lid 2 ziet alleen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
afzonderlijke bestuurders; uit de gekozen terminologie blijkt dit juist door
de tegenstelling tussen «bestuur» in lid 1 en «bestuurders» in lid 2.
3. Bij de door de commissie bedoelde statuten wordt aan voorzitter en
secretaris vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend, zij het ook onder
een bepaalde voorwaarde. In zo'n geval gelden de leden 2 en 3 van artikel
45: voorzitter en secretaris zijn tot vertegenwoordiging bevoegd, ook als de
statutair verlangde toestemming ontbreekt.
4. De bedoeling is dat, indien de vereiste medewerking niet is verleend,
op de ongeldigheid van de vertegenwoordiging zowel door de vereniging
als door de wederpartij een beroep kan worden gedaan. Bij de tweede nota
van wijziging is dit in de tekst verduidelijkt.
5. Bij de tweede nota van wijziging is eveneens naar aanleiding van het
voorstel der commissie de zinsnede «kan verbinden» vervangen door: mag
vertegenwoordigen.
6. Hier geldt hetzelfde antwoord als onder 3 gegeven, dat de commissie
terecht ook uit lid 3 afleidt: voor vertegenwoordiging van de vereniging is
de medewerking van de niet-bestuurder vereist, doch de beperking in diens
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan niet worden tegengeworpen.
7. In de litteratuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen een zgn. interne
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een zgn. externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Met de eerste bedoelt men dan het mogen vertegem
woordigen, met de tweede het, ook indien onbevoegd, kunnen vertegenwoordigen. Het valt zeer te betwijfelen of het doelmatig is, voor dit laatste,
ook indien onbevoegdelijk wordt gehandeld, toch de term bevoegdheid te
bezigen: dat is in strijd met het spraakgebruik en geeft tot verwarring
aanleiding. In elk geval bestaat er geen grond voor de veronderstelling dat
het wetboek dit wel doet; vgl. artikel 3.3.2 lid 2. Waar artikel 2:45 lid 1
volgens het ontwerp bepaalt dat het bestuur tot vertegenwoordiging
bevoegd is, betekent dit dan ook dat het mag vertegenwoordigen en dat op
grond van artikel 25 de statuten daaraan geen afbreuk mogen doen door
voorwaarden of beperkingen te stellen buiten het geval van artikel 44 lid 2.
Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van bestuurders, indien de statuten
hun zo'n bevoegdheid toekennen: voorwaarden en beperkingen buiten die
van lid 2 tweede zin en die bedoeld in artikel 44 lid 2 gelden niet als
beperkingen van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. Wat artikel 45
niet verhindert, is dat hetzij bij de statuten, hetzij bij besluit van een
bevoegd orgaan, aan bestuurders instructies, bij wijze van taakverdeling of
anderszins, worden gegeven, die zij voor, bij of na de uitoefening van hun
bevoegdheid intern in acht hebben te nemen (zie aldus reeds Pari. Gesch.
Invoeringswet Boek 2, blz. 1208, derde alinea). Overtreding daarvan maakt
geen inbreuk op de bevoegdheid zelf en werkt dus niet extern, maar kan
wel intern aanleiding tot disciplinaire maatregelen geven. Al met al kan dus
nauwelijks worden gesproken van een praktisch verschil met enig systeem,
berustend op een onderscheid tussen «interne bevoegdheid» en «externe
bevoegdheid», maar men vermijdt aldus de spraakverwarring die dat
onderscheid meebrengt.
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8. De term «onvoorwaardelijk» ziet op clausules als «een bestuurder is
slechts bevoegd, indien hij goedkeuring van commissarissen heeft verkregen», de term «onbeperkt» op clausules als «een bestuurder is slechts
bevoegd tot transacties tot een maximum van f..». Om onduidelijkheid te
vermijden geeft iker de voorkeuraan, «onvoorwaardelijk» naast «onbeperkt»
te laten staan.
Artikel 46
a. Als de leden contributie aan de vereniging moeten betalen, zai het
beding jegens hen wel niet om niet zijn gemaakt. Praktische betekenis zal
het verschil tussen al dan niet «om niet» hier evenwel niet hebben: het lid
dat van het beding - bijv. een korting - gebruik wil maken, zal, door zich bij
de wederpartij te melden, vanzelf kenbaar maken dat het het beding
aanvaardt; of leden die daarvan geen gebruik willen maken, worden
geacht wèl te hebben aanvaard, is zonder praktisch belang.
b. De verplichtingen ontstaan voor de leden inderdaad zonder hun
aanvaarding.
c. Het verschil tussen hetgeen geldt voor bedongen rechten en dat voor
verplichtingen is verklaarbaar, omdat leden steeds vrij zijn om al dan niet
van hun rechten gebruik te maken, maar de nakoming van een verplichting
niet van hun willekeur afhankelijk kan worden gesteld; vgl. met het oog op
het huidige recht, P. A. L. M. van der Velden, De vereniging-rechtspersoon
en haar leden, Deventer 1969, blz. 146.
d. Bij een overeenkomst die de vereniging sluit, zijn de leden geen partij;
voor zover zij aanvaarden, zullen zij echter op grond van artikel 6.5.3.5a als
partij gaan gelden; dit geldt dan ook voor eventuele verplichtingen welke
bij die overeenkomst op de leden worden gelegd. Voor verplichtingen die
geen tegenhanger zijn van bedingen te hunnen behoeve, geldt hetgeen
daaromtrent onder c is opgemerkt.
Bij het bovenstaande merk ik op dat voor de bedongen rechten volgens
het ontwerp wordt afgezien van de vertegenwoordigingsconstructie, omdat
deze enige vragen heeft doen rijzen, die zich voor het, door afdeling 6.5.3
geregelde, derdenbeding niet voordoen (zie Asser-Van der Grinten, De
rechtspersoon, blz. 264).
e. De vereniging treedt niet op namens het lid, doch uit eigen hoofde. Zij
zal daarom als materiële procespartij hebben te gelden.
f. Indien een vereniging ook in de toekomst krachtens statutaire bepaling
in naam van haar leden zal kunnen en willen optreden - hetgeen een
theoretische vraag is, waarvan de beantwoording niet op mijn weg ligt dan kiest zij zelf voor de problemen die dit kan meebrengen; de wetgever
kan dit dan niet worden verweten.
Artikel 48
1. Naar aanleiding van de door de commissie gestelde vraag is bij de
tweede nota van wijziging in artikel 48 hersteld de bepaling dat na verloop
van de gestelde termijn ieder lid in rechte het uitbrengen van de jaarstukken
kan eisen, zij het dat de bewoordingen aan de nieuwe tekst van artikel 48
zijn aangepast.
2. De opmerking van de commissie dat krachtens artikel 40 de aanwijzing
van de deskundige voor onderzoek van de jaarstukken in beginsel behoort
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, is juist. Bij een naamloze
of besloten vennootschap geldt overigens hetzelfde, ingevolge artikel 393
lid 2 van Boek 2, maar zonder de bevoegdheid tot afwijking bij de statuten.
3. Met de in artikel 48 lid 2 bedoelde deskundige is een accountant
bedoeld. Indien van hem een naar buiten te brengen verklaring wordt
verwacht, moet hij een registeraccountant zijn of daarmee wegens zijn
buitenlandse opleiding zijn gelijkgesteld (artikel 393, leden 2 en 5). Van
kascommissarisen wordt slechts verwacht dat zij van hun bevindingen
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verslag uitbrengen aan de algemene vergadering. De vraag is of de
algemene vergadering in de regel nog behoefte zal hebben aan een
onderzoek door een kascommissie, naast een verslag door een accountantadministratieconculent. Aannemende, dat dit veelal niet het geval zal zijn,
zie ik geen noodzaak om in artikel 48 te bepalen dat slechts dan geen
kascommissie wordt voorgeschreven, wanneer een deskundige als bedoeld
in artikel 393 het onderzoek verricht. Benoeming van een kascommissie
staat overigens altijd vrij.
Opgemerkt zij dat, nu in wetsontwerp 16 551 (Nieuwe regeling voor het
kapitaal van de b.v.) het woord «deskundige» wordt vervangen door
«accountant», ook hier deze woordkeus past. Zij sluit beter aan op het
spraakgebruik en de Wet op de Registeraccountants verhindert dat hieruit
zou kunnen worden afgeleid dat een niet in artikel 393 genoemde accountant
een verklaring zal afleggen. Om de indruk te vermijden dat artikel 48
slechts de keuze laat tussen een openbare accountantsverklaring en het
verslag van een kascommissie, wordt voorgesteld in lid 2 te bepalen dat
ook de deskundige verslag uitbrengt aan de algemene vergadering.
Artikel 54
Voor het antwoord moge ik verwijzen naar dat bij artikel 26.
Artikel 56
De voorgestelde wijziging is in de memorie van toelichting gemotiveerd:
de huidige sanctie ontmoet in de litteratuur bezwaren. Reeds nu wordt wel
aangenomen - zie Asser-Van der Grinten, Rechtspersonen, blz. 290 - dat
de voorgestelde sanctie geldt, maar dit is betwist. Deze sanctie is passend,
terwijl over de sanctie van aansprakelijkheid van «de betrokken bestuursleden» vragen zijn gerezen (zie Asser-Van der Grinten, t.a.p.).
Indien een wederpartij of derde door de weglating van de letters U.A. of
B.A. schade lijdt, zal hij die volgens de nieuwe tekst op de coöperatie of
onderlinge zelf kunnen verhalen overeenkomstig de regels van het commune
recht.
Artikel 59
Het artikel is, naar uit de parlementaire geschiedenis - zie Pari. Gesch.
Boek 2, blz. 496, Toelichting Meijers op artikel 2.2.2.7 - blijkt, in het bijzonder
opgenomen met het oog op de onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor
de toepasselijkheid op coöperatieve verenigingen moge ik verwijzen naar
het verloop van de parlementaire discussie over dat artikel.
Artikel 64
Verwacht moet worden dat de zgn. derde misbruikwet op de grondslag
van w.o. 16631 wel eerder zal zijn ingevoerd dan (de Invoeringswet van) de
Boeken 3, 5 en 6 Nieuw B.W., mede gezien de prognose daarover van de
zijde van de commissie. Aangezien artikel 64 ter aanpassing van die
boeken geen wijziging behoeft, heeft het weinig zin het nog aan genoemd
wetsontwerp aan te passen.
Artikel 71
1. Van iemand die bij de stemming over omzetting afwezig was of zich
onthouden heeft van stemming kan niet worden gezegd dat hij met de
omzetting heeft ingestemd tenzij hij algemeen heeft ingestemd bij een
andere gelegenheid. Met de commissie meen ik daarom dat ook hij recht
heeft op schadevergoeding.
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2. Een naamloze of besloten vennootschap is een kapitaalvennootschap.
In beginsel krijgt ieder bij vereffening zijn aandeel terugbetaald alsmede,
tenzij de statuten dat anders regelen, een aandeel in het overschot na
vereffening. Zonder instemming van de aandeelhouders behoort hem deze
aanspraak niet te worden ontnomen. De gedachte om, al was hij de enige
die vóór stemt, hem te dwingen als lid te blijven of zonder schadeloosstelling
te gaan, is een afwijking van een grondbeginsel van ons vennootschapsrecht
die niet door een overgrote meerderheid aan voorstemmers wordt gerechtvaardigd.
3. Het karakter van het aandelenkapitaal wordt niet alleen bepaald door
de daaraan verbonden zeggenschapsrechten, maar ook door de eigenschap
datdeelneming wordt verkregen of verloren door het krijgen of vervreemden
van het aandeel. Het lidmaatschap van een coöperatie wordt echter verkregen
door aanmelding en verloren door opzegging. In voorkomend geval zal dan
een financiële afwikkeling moeten plaats hebben met de coöperatie.
Aandeelhoudersschap kan niet worden opgezegd; een n.v. of b.v. is niet
gehouden iemand die zijn aandeel wil slijten, ter wille te zijn door het in te
kopen. In vele omstandigheden is dat zelfs verboden. Na omzetting van
een b.v. in een coöperatie behoort de inleg die toekomt aan de deelnemers,
zelfs al blijft die in de coöperatie, dan ook niet als aandelenkapitaal te
worden aangeduid.
4. De tweede uitleg die de commissie geeft is de juiste. Met de commissie
meen ik dat de bepaling verduidelijking behoeft.
Artikel 72
1. Inderdaad zijn de onderdelen f en g van de geldende wet niet overgenomen in het voorstel. Onderdeel g zal vervallen ingevolge wetsvoorstel
16 551, Nieuwe regeling voor het kapitaal van de b.v. De reden is dat
krachtens dat wetsvoorstel (artikelen 191 en VII) op ieder aandeel van een
besloten vennootschap ook ten minste een kwart zal moeten zijn gestort.
Nu besloten vennootschappen jaarlijks hun balans moeten publiceren kan
ook onderdeel e worden gemist, zeker in die gevallen waarin de reserves
van de vennootschap zo groot zijn dat de accountant na summier onderzoek de verklaring van onderdeel b kan afgeven, zonder dat een volledige
tussenbalans daaraan ten grondslag ligt.
2. De rechtsgrond voor onderdeel c van lid 2 is dat het lid niet tegen zijn
wil behoort te worden belast met een stortingsplicht. Er is geen goede
grond om aan dat rechtsbeginsel te tornen. Wenst het lid deze plicht niet,
dan zal aan hem een enkel aandeel gratis moeten worden toebedeeld uit
de niet door hem opgebouwde reserve, of een andere oplossing moeten
worden gezocht. En werkelijk beletsel zal deze bepaling niet behoeven te
zijn, zolang het om slechts zeer weinige leden gaat.
Artikel 86
1. Het verheugt mij dat de commissie zich met het voorstel tot wijziging
van het artikel in beginsel kan verenigen.
2. De vraag van de commissie heeft mij aanleiding gegeven tot nadere
overweging van de regels omtrent de overdracht van niet volgestorte
aandelen op naam (art. 86, lid 1) en de aansprakelijkheid van vroegere
houders van zulke aandelen (art. 90). Deze overweging heeft mij tot die
volgende conclusies geleid. Nu artikel 1917 B.W. binnen afzienbare tijd zal
vervallen, verdient het aanbeveling de term «akte met vaste dagtekening»
te vervangen door: authentieke of geregistreerde onderhandse akte (vgl.
de terminologie van artikel 3.9.2.3 lid 1). Weliswaar noemt artikel 1917
- trouwens niet limitatief: H.R. 4 april 1952, N.J. 1953, 391 - nog andere
gevallen van «date certaine», doch deze zijn voor de onderhavige regeling
niet erg adequaat, en het in artikel 1917 genoemde geval van erkenning
door de derde tegen wie men zich van de akte bedient, zou zelfs op de
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gedachte kunnen brengen dat een - eventueel geantidateerde - erkenning
door de naamloze vennootschap tegenover haar, en eventueel tegenover
haar curator een faillissement, een vaste erkenning zou opleveren.
Anderzijds beperkt de tweede zin van artikel 90 lid 1 de aansprakelijkheid
van vroegere aandeelhouders na ontslag tot een jaar, te rekenen - niet
vanaf dat ontslag, doch - vanaf de dag der overdracht. Indien bestuur en
raad van commissarissen derhalve de vroegere aandeelhouder na een
periode van een jaar of langer na de overdracht van zijn aansprakelijkheid
ontslaan, dan gaat dat ontslag onmiddellijk in, ook al doen zij dat in het
vooruitzicht van een uitschrijving tot volstorting binnen enige maanden.
Daarin schuilt de mogelijkheid van een ongerechtvaardigde benadeling van
de vennootschap.
Dit alles heeft ertoe geleid bij de tweede nota van wijziging de laatste zin
van artikel 86 lid 1 - en ook die van artikel 196 lid 1 - te laten vervallen, en
de tweede zin van de leden 1 van de artikelen 90 en 199 overeenkomstig de
conclusies te wijzigen.
3 en 4. Het aandeelbewijs kan zowel door de vervreemder als door de
verkrijger worden afgegeven en de mededeling van de titel kan zowel door
de vervreemder als door de verkrijger worden gedaan. Vgl. het overeenkomstige artikel 3.4.2.7 lid 4. Nu ook daar niet wordt gespecificeerd door
wie een en ander kan geschieden, verdient het aanbeveling dat ook niet in
artikel 86 te doen om ongewild verschillende interpretatie te voorkomen.
Artikel 105
Bij de uitgifte van certificaten pleegt het administratiekantoor de verplichting op zich te nemen om het van de vennootschap op de aandelen
ontvangen dividend aan de certificaathouders door te geven. Deze schuld
is zelf wel niet een dividend-schuld, doch wel een schuld die «bij het jaar
moet worden betaald» - dit volgt uit haar samenhang met het dividend
(zie de artikelen 101 en 105 lid 3). Aldus is artikel 3.11.12 op de vordering
van de certificaathouder van toepassing. Daaraan doet niet af dat de uit te
keren winst weleens kan worden gepasseerd, d.w.z. op nihil gesteld.
Artikel 130
Voor de opmerking bij dit artikel gelden de antwoorden die bij artikel 45
zijn gegeven.
Artikel 131
Overeenkomstig het voorstel der commissie is de tekst bij de tweede
nota van wijziging aangepast in de trant als door haar aangegeven.
Artikel 164
Inderdaad wijkt, per abuis, de voor lid 3 van dit artikel voorgestelde tekst
af van die, ontworpen voor artikel 274 lid 3. Bij de tweede nota van wijziging
wordt voorgesteld de eerstgenoemde aan de laatstgenoemde aan te
passen: nu overeenkomstig het voorstel der commissie bij artikel 45, onder
5, in lid 2, tweede zin, van dat artikel - en van de artikelen 130, 240 en 292 niet langer wordt gesproken van «verbinden», doch van «vertegenwoordigen», verdient het de voorkeur ook in artikel 164 uit te gaan van het begrip
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikelen 183,196 en 216
Ik moge verwijzen naar mijn opmerkingen bij de artikelen 72, 86 en 105.
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Artikel 240
1. Verwezen zij naar hetgeen in deze memorie bij artikel 45 is opgemerkt.
2. Naar aanleiding van de opmerking van de commissie is de redactie
van lid 1 in de tweede nota van wijziging aangepast aan die van de eerste
leden van de artikelen 45,130 en 292.
Artikelen 241, 274, 291 en 292
Voor de beantwoording moge ik eveneens verwijzen naar mijn opmerkingen bij de artikelen 131, 164, 44 en 45.
Artikel 294
Het verheugt mij dat de commissie instemt met de nieuw voorgestelde
eerste zin van het tweede lid. Wijziging van het doel door aanwijzing van
een nieuw doel impliceert inderdaad wijziging van de doelomschrijving.
ARTIKEL III
Over de gedachte om de bepalingen over de naamloze vennootschap te
hemummeren is overlegd met o.a. de Commissie Vennootschapsrecht.
Zowel van die zijde als uit de praktijk was het oordeel over de gedachte
overwegend gunstig. Rechtspraak, literatuur tussen 1976 en de hernummering is veelal geboekt op zowel de artikelen van de n.v. als die van de b.v.
Deze laatste zullen vrijwel alle hun nummer kunnen behouden. Handboeken
plegen de artikelen voor n.v. en b.v. gezamenlijk te bespreken en worden
dus evenmin ontoegankelijk. Tekstedities zullen als gevolg van het wetsvoorstel toch al een aantal wijzigingen ondergaan. Nu naar mijn indruk
onder de gebruikers een meerderheid voor hernummering voelt, met haar
voordelen voor het onthouden en vinden van bepalingen, zie ik voorshands
geen reden het voornemen te laten varen.
Tenslotte vraag ik er aandacht voor dat bij de tweede nota van wijziging
de tekst van het ontwerp nog is gewijzigd op de volgende, nog niet eerder
genoemde, punten.
Artikel 11
Een misstelling is verbeterd.
Artikel 87
Nu artikel 91 - dat regels omtrent overdracht op toedeling toepasselijk
verklaart - zal vervallen, behoeft artikel 87 aanvulling, omdat hier de
toepasselijkheid nog uitdrukkelijk behoort te worden gehandhaafd.
Artikel 183
In de aanhef van lid 1 is een misstelling verbeterd.
Artikel 195
Aan het artikel is een lid toegevoegd dat, overeenkomstig de aanvulling
van artikel 87, de mogelijkheid opent om regeling van dat artikel ook op
toedeling van toepassing te verklaren.
Artikel 294
De bestaande verwijzing naar artikel 19 in lid 3 is met het ontwerp in
overeenstemming gebracht.
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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