Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1987-1988

Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw B W ,
zesde gedeelte, bevattende de aanpassing van
de Boeken 1 en 2 van het Burgerlijk W e t b o e k

NOTA NAAR AANLEIDING V A N HET EINDVERSLAG
Ontvangen 25 september 1987
Algemeen
De vaste Commissie merkt in haar eindverslag terecht op dat het
wetsontwerp nog aanpassing behoeft aan de wetten waarbij de Boeken 1
en 2 van het BW zijn gewijzigd na de memorie van antwoord, alsmede
aan de laatste wijzigingen die het wetsvoorstel tot invoering van Boek 3
nieuw BW (w.o. 17 496) nog heeft ondergaan. De daartoe strekkende
voorstellen worden in de Vierde nota van wijziging gedaan en in aansluiting
daaraan voorzien van een toelichting.

ARTIKEL I
Artikel 81
Het lijkt mij zeer dubieus of dit artikel, zoals de leden van de fractie van
de PvdA vragen, een (algemene) grondslag kan vormen voor een eis van
de echtgenoot die geen inkomen geniet doorwerk buitenshuis, tot
verkrijging van «de beschikkingsmacht over een deel van het inkomen van
de andere echtgenoot».
CA. Kraan, die in WPNR 5443 deze vraag het eerst heeft opgeworpen,
beantwoordt haar niet onvoorwaardelijk bevestigend.
Hij gaat niet verder dan te stellen dat, «wanneer wij onder het nodige
- in artikel 81 - ook verstaan het verschaffen van een deel van het
inkomen», artikel 81 dan zo'n grondslag vormt. Dit is een stelling waarvan
de juistheid moeilijk kan worden betwist, maar die verder weinig steun
biedt. Zelf betwijfelt Kraan, of men hier (wat hij noemt) een «matter of
human dignity» aantreft.
Mevr. G.T. de Jong in haar, in het eindverslag vermelde, artikel Waardering van de huishoudelijke arbeid in het burgerlijk recht, WPNR 5770,
betwijfelt of de mogelijkheid van de bedoelde eis onder de werking i/an
artikel 81 valt. De gedachte spreekt haar zeer aan, doch naar haar mening
zou daartoe een afzonderlijke bepaling nodig zijn.
Over de mogelijkheid en wenselijkheid wil ik een enkele opmerking
maken.
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Daarbij stel ik voorop dat zo'n wettelijke regel meer moeilijkheden in de
toepassing zou opleveren dan op het eerste gezicht wellicht lijkt. Dit
houdt vooral verband met de onzekerheid die noodzakelijkerwijs uit
vaag geformuleerde rechten en bevoegdheden voortvloeit, in het bijzonder
wanneer daarop eerst na lange tijd beroep wordt gedaan als gevolg van
spanningen die inmiddels tussen de echtgenoten zijn ontstaan. Dit is ook
daarom van belang omdat weinig duidelijk is, wat precies is bedoeld met
«beschikkingsmacht over een deel van het inkomen van de andere
echtgenoot.»
Kraan gaat er blijkbaar van uit dat, bij uitsluiting van de wettelijke
gemeenschap, van die beschikkingsmacht sprake is bij toepasselijkheid
van het zgn. Amsterdamse verrekenbeding dat de echtgenoten ertoe
verplicht periodiek, gewoonlijk jaarlijks, ter verdeling bij helfte bijeen te
voegen hetgeen van hun inkomsten over die periode onverteerd is of door
belegging van onverteerd inkomen is verkregen. Mevr. de Jong acht
blijkbaar ook aanvaardbaar het wettelijke stelsel van de gemeenschap van
goederen, mits elk der beide echtgenoten bevoegd is tot het bestuur over
de inkomsten; dit kan bijv. door boeking op een gezamenlijke bank- of
girorekening. Toch hebben beide vormen niets gemeen dat hen op een
gemeenschappelijke noemer kan brengen en ook voldoen zij in juridische
zin geen van beide aan de omschrijving van «het verwerven van de
beschikkingsmacht over een deel van het inkomen van de andere echtgenoot.» Bij het verrekenbeding krijgt de ene echtgenoot periodiek een
vordering op de ander waarvan de grootte afhankelijk is van het onverteerde
gedeelte der inkomens gedurende een bepaalde periode, bij de wettelijke
goederengemeenschap krijgen beide echtgenoten terstond elk de bestuursbevoegdheid over alles wat op de gezamenlijke rekening komt, d.w.z., in
het veronderstelde geval, het gehele inkomen.
Uit het voorgaande blijkt mede dat een beschikkingsregel als waaraan
wordt gedacht, naar gelang van het huwelijksgoederenregime een geheel
verschillende inhoud heeft.
Bij een gemeenschap van goederen, die de gemeenschap van inkomen
omvat, is die betekenis betrekkelijk gering: de «huishoudelijke echtgenoot»
wordt er niet rijker of armer door. Daarbij zij er ook aan herinnerd dat in
dit stelsel eik der echtgenoten door zijn handelingen, zoals overeenkomsten, het gehele huwelijksvermogen verbindt, ook dat deel dat buiten zijn
bevoegdheid tot bestuur valt (art. 94 lid 2); dit relativeert het belang van
die regel nog verder.
Geheel anders is dit, waar zo'n gemeenschap door huwelijkse voorwaarden is uitgesloten. Daar heeft de regel ook materiële betekenis, die
overigens nog verschilt, al naar gelang men uitgaat van de gedachte dat
de huishoudelijke echtgenoot, al dan niet op gelijke voet, deel behoort te
hebben aan het inkomen van de ander, of dat hem een vergoeding voor
de huishoudelijke arbeid toekomt.
Daarbij komt nog dat juist in deze tijd de onderlinge arbeidsverdeling in
het huwelijk zeer rijk is geschakeerd, en ook vaak van periode tot periode
binnen de huwelijksduur zal verschillen.
De conclusie uit dit alles moet zijn dat een algemene wettelijke regel
die bevredigend werkt en tevens voldoende houvast geeft, ook in gevallen
waar pas later wrijving tussen de echtgenoten ontstaat, moeilijk is te
vinden. Daartegenover staat dat partijen zelf over voldoende mogelijkheden
beschikken om hun wensen op dit punt vorm te geven op de wijze die het
best bij hun concrete situatie past. Waar een of elk hunner recht heeft op
een vast loon of salaris kan dit bijv. door overeengekomen storting op een
op beider naam staande rekening; zie ook artikel 6.1.3.2, dat mede op
dergelijke rekeningen betrekking heeft. Het ligt daarom niet voor de hand
hier dwingende bepalingen in de wet op te nemen, zeker niet tegen de
achtergrond van de vrijheid die deze echtgenoten laat, om hun onderlinge
financiële betrekkingen te regelen.
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Artikel 88 lid 1 letter a, lid 1 letter c en lid 4
Naar aanleiding van een artikel van M. van Olffen, WPNR 5818, stelt de
Commissie een vraag van samenloop aan de orde: behoeft een echtgenoot
die in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, of die dat in het, in het
voorgestelde lid 4 bedoelde, geval doet, de toestemming van de andere
echtgenoot, indien die overeenkomst strekt tot bezwaring van de in lid 1
onder a genoemde goederen? Voor de beantwoording van deze vraag
geeft m i . de doorslag dat onderdeel a van lid 1 van artikel 88 strekt tot
bescherming van een ander belang dan onderdeel cvan dat lid. Onderdeel
a keert zich tegen het gevaar van stoornis in de woonomgeving, onderdeel
c tegen het dienen van belangen van derden boven het gezinsbelang.
Indien de wetgever voor dit laatste in sommige gevallen afziet van het
vereiste van toestemming, betekent dit niet dat hij dat vereiste ook niet
stelt, indien de beoogde handeling dreigt tevens het eerste belang te
schenden. Het komt mij derhalve voor dat de door de Commissie gestelde
vraag bevestigend dient te worden beantwoord.
Artikel 88 lid 1 letter b
De meerderheid der commissie stemt ermee in dat t.z.t. bij de behandeling van titel 7.3 (Schenking) de kwalificatie van de herroepelijke
begunstiging bij levensverzekering moet worden bezien tegen de achtergrond van het daarin omschreven begrip «gift».
De leden van de CDA-fractie menen echter dat het uitstel van de
invoering van titel 7.3 tot na die van de Boeken 3, 5 en 6 opnieuw de
vraag doet rijzen of de herroepelijke begunstiging bij levensverzekering
niet buiten het bereik van artikel 88 dient te blijven. Zij vragen mij dit nog
eens nader te overwegen, omdat zij de bestaande rechtsonzekerheid op
dit punt niet gehandhaafd willen zien.
Ook bij nadere overweging lijkt het mij niet erg wenselijk thans een
wijziging in artikel 88 aan te brengen die de herroepelijke begunstiging bij
levensverzekering uitdrukkelijk uitsluit. De boeken 3, 5 en 6 zullen niet
terstond na de totstandkoming van de Invoeringswet in werking treden en
er moet naar worden gestreefd titel 7.3 (tezamen met Boek 4) zo spoedig
mogelijk in te voeren.
Daarbij komt dat de ratio van artikel 88 lid 1 onder b er zeker voor pleit
de bepaling ook op de herroepelijke begunstiging bij levensverzekering
toe te passen, onverschillig of zij nu zelf als een gift moet worden
gekenschetst of dat zij door enkele niet-herroeping tot zulk een gift,
althans vermogensverschuiving, leidt. Wat de wetgever in deze «gezinsbeschermende» bepaling wil treffen, is dat een echtgenoot door uitzonderlijke bevoordelingen van derden zijn vermogen of het gemeenschappelijk vermogen zonder toestemming van de andere echtgenoot kan
uithollen. Feitelijk kan die uitholling geschieden door de betaling van
aanzienlijke premies of koopsommen waarvan de tegenwaarde een derde
zal bevoordelen. Het is in strijd met de strekking van artikel 88 lid 1 dat
tegen zulke handelingen de ander niets zou kunnen ondernemen en zou
moeten stilzitten tot de verzekeringsuitkering opeisbaar wordt.
Artikel 88 lid 1
De Commissie vraagt mijn antwoord op de door CA. Kraan, WPNR
5789, opgeworpen vraag, waarom niet ook leningen aan toestemming
van de andere echtgenoot zijn onderworpen. Voor het vereisen van zulke
toestemming naast die voor het aangaan van een koop op afbetaling
pleiten zeker argumenten, maar ik geef er de voorkeur aan, nu geen
ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht voor te stellen,
gezien de aard van dit wetsontwerp en de fase waarin het verkeert.
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Artikel 8 8 lid 3
De meerderheid der commissie stemt in met de conclusie dat de wet
voor de toestemming in overeenkomsten tot vervreemding of bezwaring
van de echtelijke woning niet het vereiste moet stellen dat deze schriftelijk
wordt verleend. De leden van de fracties van de PvdA en D66 zijn echter
voorshands nog niet overtuigd en vragen een nadere toelichting.
De bezwaren tegen het vereiste van een schriftelijke toestemming
blijken indien de echtgenoot bij de wederpartij de duidelijke indruk heeft
gewekt, met de overeenkomst in te stemmen, doch zijn toestemming niet
op schrift heeft gesteld. Zo is het mogelijk dat de echtgenoten zich willen
terugtrekken, omdat zij inmiddels een betere aanbieding hebben ontvangen. Een beroep op het ontbreken van door de wet te vereisen voorafgaande
schriftelijke toestemming doet onder zulke omstandigheden gemakkelijk
chicaneus aan. Anderzijds zal de wederpartij trachten te bewijzen, dat de
andere echtgenoot wel degelijk heeft ingestemd, maar dat een schriftelijke
voorafgaande toestemming niet was vereist, omdat die echtgenoot zich
als mede-verkoper enz. heeft verbonden. De vraag of en welke wettelijke
waarborgen voor kopers en verkopers van registergoederen in de
toekomst moeten worden gesteld, kan het best aan de orde komen bij het
daartoe strekkende ontwerp tot aanvulling van titel 7 . 1 ; zie de M.v.A. bij
w.o. 19 979, blz. 1-2. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of het
koopcontract zelf niet aan een vormvereiste moet worden gebonden.
Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan ligt het voor de hand om
iets dergelijks voor de toestemming te verlangen; zie artikel 88 lid 3
volgens het onderhavige ontwerp.De voorbereiding van bedoeld ontwerp
is inmiddels aangevangen.
Artikel 90
Met het voorstel van de leden van de fracties van het CDA en het GPV
tot invoeging van het woordje «tot» in de laatste zin van lid 4 kan ik op
grond van de door hen aangevoerde redenen instemmen. Bij de vierde
nota van wijziging wordt het ontwerp aldus aangevuld.
Artikelen 90 en 97
Juist is de veronderstelling dat het aan een aandeel verbonden stemrecht
een bevoegdheid is die in de zin van artikel 90 lid 2 aan dat goed is
verbonden. Juist is m.i. eveneens de stelling dat de echtgenoot van wiens
zijde het goed in de gemeenschap is gevallen, tot de uitoefening van het
stemrecht bevoegd is. De meerderheid van de, in het eindverslag
aangehaalde, literatuur grondt dit op de bestuursregeling van artikel 97.
Van Mourik, t.a.p., grondt het op de lidmaatschapsverhouding, die in het
hebben van een aandeel is besloten, en die z.i. bij de boedelmenging niet
overgaat op de gemeenschap. Het ligt niet op mijn weg om in deze
dogmatische kwestie partij te kiezen.
Artikelen 97 en 98
De belangrijkste wijziging die Nuytinck in artikel 97 voorstelt, is de
vervanging van het huidige criterium voor de verdeling van het bestuur
over gemeenschapsgoederen - van de zijde van welke der echtgenoten is
het goed in de gemeenschap gevallen? - door een criterium naar de aard
der goederen: elk der echtgenoten moet het bestuur kunnen uitoefenen
over de roerende goederen, niet-registergoederen, en de rechten aan
order of toonder (lid 1); de overige goederen kunnen door de echtgenoten
slechts gezamenlijk worden bestuurd (lid 2).
Ter inleiding op de beantwoording van de gestelde vraag stel ik het
volgende voorop. De aanleiding om bij dit wetsontwerp de artikelen 97 en
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98 te betrekken, is de sanctie van vernietigbaarheid, thans in artikel 98
neergelegd, waarvan de aard en rechtsgevolgen opnieuw moeten worden
bezien tegen de achtergrond van titel 3.2 van Boek 3. De overweging
hiervan heeft, mede in het licht van de kritiek die op die artikelen in de
literatuur is geuit, geleid tot het voorstellen van een vereenvoudigd
stelsel, waarin de vernietigbaarheid kan worden gemist. Daarmee is wel
de grens bereikt voor een wetsontwerp dat strekt tot aanpassing aan de
Boeken 3, 5 en 6. Verdergaande kritiek op het wettelijk stelsel is vanzelfsprekend mogelijk, maar wijziging van het uitgangspunt van de bestuursverdeling binnen een huwelijksgemeenschap - de herkomst van de
goederen - betekent de aantasting van één van de twee «zuilen van Van
Oven», die ons huwelijksvermogensrecht steunen. Dat vergt een principiële
beslissing en daarvoor is een andersoortige voorbereiding dan die voor
een aanpassingswet vereist.
Dit betekent dat ik in dit verband terughoudend zou willen zijn met een
oordeel over de voorstellen van Nuytinck. Daarbij komt dat deze voorstellen
zelf, voor zover zij een andere bestuursverdeling beogen te bewerkstelligen,
nauwelijks zijn gemotiveerd. Ook is hun voordeel boven het huidige artikel
97 niet zo onmiddellijk evident, dat zij zich zonder nauwgezette afweging
tot aanvaarding lenen.
Nuytincks voorstellen doen immers wel vragen rijzen; ik noem de
volgende. Het door hem voorgestane criterium van de aard der goederen
is waarschijnlijk geïnspireerd door de gedachte dat registergoederen en
goederen op naam enz. een belangrijke financiële waarde vertegenwoordigen, in tegenstelling tot andere goederen. Dat is echter niet steeds het
geval; kunstschatten zijn gewoonlijk roerende zaken, een vordering op
naam daarentegen kan een gering bedrag belopen.
Het huidige stelsel heeft tot gevolg dat alleen de echtgenoot die een
bepaald goed voor de gemeenschap heeft verkregen, daarover bestuursen dus beschikkingsbevoegd is, waarbij artikel 92 de passende bescherming regelt van de wederpartij die met de onbevoegde echtgenoot heeft
gehandeld. In het bijzonder voor goederen waarmee een der echtgenoten
zich verbonden voelt, zoals geërfde goederen, is dit een bevredigende
regeling. In Nuytincks concept gaat dit verloren.
Ook is het eigenaardig dat in Nuytincks voorstel nu juist de goederen
die op naam van één der echtgenoten staan, slechts door hen gezamenlijk
kunnen worden bestuurd. Voor de wederpartij wordt het dan bovendien
van groot belang of deze goederen al dan niet in een gemeenschap
vallen: is het eerste het geval, dan zijn de echtgenoten slechts gezamenlijk
tot het bestuur - bijv. tot beschikking - bevoegd, in het tweede geval is
daartoe alleen bevoegd de echtgenoot op wiens naam het goed staat. Dit
brengt mee dat de wederpartij steeds het huwelijksgoederenregister zal
moeten raadplegen, indien hij handelt met de echtgenoot op wiens naam
het goed staat. In het wetsontwerp wordt juist gepoogd ter zake van de
beschikkingsbevoegdheid incongruentie tussen in en buiten de gemeenschap vallende goederen op naam zoveel mogelijk te voorkomen.
Voor het aspect van de bescherming van de andere echtgenoot is
veeleer de plaats in artikel 88, dat onafhankelijk van het huwelijksgoederenregime geldt; in het stelsel van Nuytinck is de verhouding tussen zijn
artikel 97 lid 2 en artikel 88 trouwens niet erg duidelijk.
Bepaald onpraktisch zou het zijn als Nuytincks artikel 97 lid 2 zou
meebrengen dat beide echtgenoten slechts gezamenlijk zouden kunnen
beschikken over bedragen op een bank- of girorekening die op naam van
beide echtgenoten of juist van een hunner is gesteld; het euvel kan
slechts ten dele worden ondervangen door het verlenen van volmachten.
Het komt mij voor dat de gedachtenwisseling over het meest wenselijke
stelsel van bestuursverdeling - en van eventuele verdere wijziging in het
huwelijksvermogensrecht in het algemeen - thans nog niet zover is
gevorderd dat een stelsel dat algemeen bevredigt, gemakkelijk is te
bereiken. Daarom is zeker niet dit wetsvoorstel de aangewezen plaats om
fundamentele veranderingen voor te stellen.
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Artikel 378
Ik nam er kennis van dat de commissie met mij van mening is, dat de
gronden voor ondercuratelestelling niet uitgebreid moeten worden met
«gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen». De
vraag rees nog waarom drankmisbruik nu wel onafhankelijk van al of niet
daadwerkelijk daardoor veroorzaakte geestelijke stoornis als grond voor
ondercuratelestelling geldt, terwijl zulks niet het geval is met misbruik van
verdovende en stimulerende middelen.
De vraag laat zich inderdaad wellicht stellen of gewoonte van drankmisbruik nog als aparte grond voor de ver strekkende maatregel van
ondercuratelestelling moet blijven bestaan. Hetzelfde geldt overigens
voor de grond van verkwisting. In beide gevallen kan onder omstandigheden
het beschermingsbewind van titel 19 Boek 1 B.W. immers ook een
passende voorziening zijn. De Commissie zal het evenwel met mij eens
zijn, dat de aanpassing van de boeken 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek
aan het nieuwe vermogensrecht niet de meest aangewezen gelegenheid
is om zulke kwesties tot een oplossing te brengen.
De Commissie wees er nog op dat, als gevolg van de uitspraak het
Europese Hof voor de rechten van de mens in de zaak Winterwerp, de
opneming met rechterlijke machtiging in een psychiatrische inrichting
niet meer automatisch handelingsonbekwaamheid met zich brengt.
Bestaat er in zo'n geval tevens behoefte aan vermogensrechtelijke
bescherming, dan kan daaraan door ondercuratelestelling of beschermingsbewind worden tegemoetgekomen.
Artikel 379
Ik heb er kennis van genomen dat de meerderheid der commissie
alsnog instemt met het gebruik van de term «andere levensgezel» in dit
artikel; eveneens dat de GPV-fractie haar principiële bezwaren daartegen
handhaaft.
Artikel 381 lid juncto artikel 944
De Commissie vraagt mijn standpunt tegenover de opvatting van W.
Breemhaar, WPNR 5818, volgens wie artikel 944 niet verenigbaar is met
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens (EVRM), voor het geval een onder curatele
gestelde een uiterste wil maakt in een periode waarin hij daartoe geestelijk
in staat is. De reikwijdte van de bepalingen, behorende tot het EVRM, is
dikwijls moeilijk nauv<.keurig vast te stellen, voordat de rechter, met
inbegrip van het Europese Hof en de Europese Commissie voor de
Rechten van de Mens, zich daarover heeft uitgesproken. Intussen is het
standpunt van Breemhaar niet onverdedigbaar. Ik zou er evenwel de
voorkeur aan geven dat de wetgever deze kwestie aan de orde stelt bij de
behandeling van de invoering van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek, en wel naar aanleiding van artikel 4.3.2.1.
Artikel 441 juncto artikel 436
De commissie herhaalt haar mening dat de bewindvoerder ook de na
instelling van het bewind door de rechter getroffen voorzieningen
betreffende registergoederen moet laten inschrijven in de openbare
registers. Zij vraagt of die verplichting niet reeds volgt uit artikel 436 lid
3. Hoewel een bevestigende beantwoording voor de hand ligt, verdient
het m.i. toch aanbeveling dit te verduidelijken door in de eerste zin van
artikel 436 lid 3 het woord «bewind», waar dit de tweede keer voorkomt,
te vervangen door: de daarop betrekking hebbende rechterlijke beschikkingen.
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Dit kan dan tevens in de tweede zin betreffende het bewind over een
onderneming of een aandeel in een vennootschap onder firma geschieden.
Aldus wordt voorgesteld bij de vierde nota van wijziging. Welke stukken
ter inschrijving in de openbare registers moeten worden aangeboden,
wordt geregeld in artikel 26 van de ontwerp-Kadasterwet.

ARTIKEL II
Artikel 2
1. De fracties van het CDA, D66 en het GPV kunnen tot mijn genoegen
instemmen met mijn conclusie dat het geen aanbeveling verdient in de
wet een definitie van het begrip «kerkgenootschap» op te nemen.
De GPV-fractie tekent daarbij aan dat naar haar mening in een eventuele
begripsomschrijving een element als «gemeenschappelijke godsverering»
moeilijk kan ontbreken, opdat de grenzen niet te ruim worden gesteld.
Uit de weergave van het standpunt van de PvdA-fractie, waarbij die van
de VVD zich aansluit, begrijp ik dat deze nog aarzelt om het trekken van
grenzen hier in twijfelgevallen aan de rechter over te laten zonder een
wettelijke richtingsbepaling. Ik handhaaf mijn mening dat juist voor zulke
twijfelgevallen een noodzakelijkerwijs globale wettelijke aanwijzing de
rechter weinig steun zou kunnen bieden en dat een begrip als kerkgenootschap aan de rand slechts van geval tot geval kan worden afgebakend.
Deze fracties stellen in dit verband een aantal vragen, waarbij ik het
volgende aanteken.
Naar mijn mening is de hedendaagse jurisprudentie niet zo ruim dat
daaruit misbruik kan voortvloeien; ik verwijs daarbij in het bijzonder naar
de rechterlijke uitspraken inzake de Satanskerk en St. Walburga (vgl. HR
31 oktober 1986, NJ 1987, 1 73). Evenmin vrees ik dat de ontkoppeling
van kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke
grondslag een - voor deze laatste nadelig - verschil in rechten zal doen
ontstaan. De Grondwet waarborgt op gelijke voet het belijden van de
godsdienstige gezindheid en de levensovertuiging. De voorschriften die
Boek 2 voor verenigingen en stichtingen bevat, zijn niet van dien aard dat
zij de andere genootschappen op geestelijke grondslag op enigerlei wijze
in hun werkzaamheid belemmeren; dit is anders voor verreweg de meeste
kerkgenootschappen, die nu eenmaal niet de structuur van een vereniging
of stichting hebben.
Ik meen tenslotte dat een kerkgenootschap wordt gekarakteriseerd
door het element van gemeenschappelijke Godsverering of op z'n minst
gemeenschappelijke religieuze beleving of bezinning; laat men dit
element los, dan verwijdert men zich m.i. niet slechts van het spraakgebruik,
doch zou men ook een al te grote vaagheid scheppen met de bezwaren
en gevaren van dien.
2. Ik nam er kennis van dat de meerderheid der commissie zich er
alsnog mee kan verenigen dat voor een «lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd» een nauw kerkrechtelijk verband is vereist. Met dit
standpunt is m.i. niet in tegenspraak de opvatting van de GPV-fractie
volgens welke de toevoeging van de zinsnede «lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd» niet is bedoeld als een materiële uitbreiding
van het begrip kerkgenootschap, maar eerder als een consequentie van
de vrijheid van inrichting die aan de kerkgenootschappen toekomt. Het
gebruik dat van deze vrijheid wordt gemaakt, zal immers in het statuut
van deze kerkgenootschappen, zoals hun gemeenschappelijke kerkorde,
zijn vastgelegd. Indien daaruit volgt dat zulke kerkgenootschappen zich
verenigen in een of meer lichamen, hebben die blijkens de voor artikel 2
(nieuw) voorgestelde tekst rechtspersoonlijkheid.
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Naar aanleiding van de desbetreffende opmerkingen van deze fractie
en die van de PvdA herhaal ik dat de Raad van Kerken zich presenteert als
kerkgenootschap volgens de omschrijving van het huidige artikel 2. Het
ligt niet op mijn weg om te beoordelen, of dit beroep terecht is gedaan,
noch om te voorspellen of de rechter er niet eventueel de voorkeur aan
zal geven de rechtspersoonlijkheid van de Raad straks te doen steunen op
de thans voorgestelde uitbreiding van de tekst.
3. De GPV-fractie vindt het onbevredigend dat onduidelijk blijft of een
fusie van kerkgenootschappen ook overgang van goederen en schulden
onder algemene titel meebrengt. Zij vraagt of het niet toch aanbeveling
verdient op de fusie het burgerlijk recht als regelend van toepassing te
verklaren; ongewenste gevolgen kunnen dan worden uitgesloten.
Ik zou hieromtrent het volgende willen opmerken. Juridische fusie van
rechtspersonen is in de eerste plaats een bijzondere wijze van tenietgaan
en, eventueel, ontstaan van rechtspersonen.
Artikel 2 laat kerkgenootschappen, anders dan andere categorieën, vrij
hieromtrent zelf regels te stellen. Aan de juridische fusie van kerkgenootschappen op zichzelf legt de wet dan ook geen moeilijkheden in de weg.
Zoals in de memorie van antwoord is opgemerkt, is onder het huidige
recht in de literatuur betwist, of zo'n fusie de overgang van goederen en
schulden van rechtswege ten gevolge heeft. Bij de argumenten die pleiten
voor een aanvaarding van zulk een overgang der goederen, voegt zich
onder het nieuwe recht artikel 3.4.1.1 lid 2 van Boek 3. Ook hier doen
zich m.i. geen problemen voor.
Een probleem schuilt veeleer in de bescherming van de schuldeisers,
die bij de wettelijke fusieregeling in titel 6 van Boek 2 uitdrukkelijk is
geregeld. Het zou m.i. geen zin hebben deze beschermingsregels op de
fusie van kerkgenootschappen slechts als regelend recht van toepassing
te verklaren, zodat zij desgewenst ook kunnen worden uitgesloten.
Veeleer zal men, indien door een fusie schuldeisers worden benadeeld,
moeten denken aan vernietiging van het fusiebesluit op grond van artikel
3.2.11 van Boek 3. Zulk een vernietiging is uiteraard een krasse repressieve
maatregel, die verschilt van de preventieve die bij fusies van andere
rechtspersonen worden voorgeschreven, maar voor de, ongetwijfeld
zeldzame, gevallen van misbruik van fusie van kerkgenootschappen kan
zij toch dienst doen; in bonafide gevallen zullen de kerkgenootschappen
immers zeker een regeling met hun schuldeisers kunnen en willen treffen.
Deze oplossing verdient m.i. de voorkeur boven een wettelijke, min of
meer uitvoerige, regeling van de fusie in de trant van die voor andere
rechtspersonen of de toepasselijkverklaring daarvan als regelend recht.
4. Bij fusie van kerkgenootschappen zal inderdaad de daarbij opgerichte
nieuwe rechtspersoon ontstaan op het tijdstip van de voltooiing van de
fusie, tenzij het fusiebesluit een later tijdstip aanwijst.
5. Ik heb met genoegen kennis genomen van de instemming van de
meerderheid der commissie met het voorstel, de bepalingen van titel 1
onverkort van toepassing te laten zijn op de genootschappen op geestelijke
grondslag die geen kerkgenootschap zijn.
Met de motivering van de GPV-fractie voor haar standpunt kan ik
goeddeels instemmen. De fractie van de PvdA, bij welke die van VVD zich
aansluit, is vooralsnog niet overtuigd van de juistheid van het voorstel en
vraagt of het beginsel van de scheiding tussen Kerk en Staat daartoe wel
voldoende grond biedt. Als het juist is dat het algemeen deel van Boek 2
geen enkele beperking stelt aan het functioneren van genootschappen op
geestelijke grondslag, waarom, zo vraagt zij, kan het dan niet op kerkgenootschappen van toepassing zijn?
De rechtspositie van de kerkgenootschappen heeft zich in de loop van
de geschiedenis los van het door de overheid geregelde burgerlijk recht
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ontwikkeld. Ingrijpen van overheidswege in de vorige eeuw door reglementering wordt thans algemeen afgekeurd.
De scheiding tussen Kerk en Staat is een in de loop van de tijd, tot
welzijn van beide, gegroeide wijsheid. In feite zijn de meeste kerkgenootschappen ook ingericht op een wijze die noch op die van een vereniging
noch op die van een stichting lijkt. Het verdient daarom aanbeveling om
al wat met die inrichting te maken kan hebben, buiten de dwingende
regels van Boek 2 te houden. Dat betekent niet dat, waar het kerkelijk
recht geen eigen regeling kent, het algemeen deel van Boek 2 niet
analogisch van toepassing zou kunnen zijn; aldus wordt nu ook uitdrukkelijk
in het wetsvoorstel tot uitdrukking gebracht. Al deze overwegingen
gelden niet voor andere organisaties dan kerkgenootschappen, ook niet
als zij een kerkelijke of andere geestelijke grondslag hebben; deze zijn
ook steeds in de rechtsvorm van vereniging of stichting ingericht, welke
vorm hun geheel past.
De PvdA-fractie vraagt mijn commentaar op de kritiek van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten, welke zij in het kort
weergeeft. Deze kritiek houdt in dat, omdat de Grondwet in art. 6 de vrijheid van het belijden van een levensovertuiging op één lijn stelt met die
van het belijden van een godsdienst, en in artikel 1 discriminatie verbiedt,
artikel 2 van Boek 2, zoals voorgesteld, ook voor andere genootschappen
op geestelijke grondslag zou moeten gelden. Het betoog van het NJCM
kent echter aan artikel 6 jo 1 van de Grondwet een te ver strekkende
betekenis toe. In Boek 2 gaat het niet om de vraag van de vrijheid van
belijden van een godsdienstige of andere levensovertuiging, noch ook om
de vraag of men op de grondslag daarvan een organisatie mag oprichten.
Evenmin is in het geding dat de aanvaarding van een bepaalde godsdienstige of andere levensovertuiging als grondslag van een organisatie die
daarmee die overtuiging belijdt, zich op zichzelf zeer wel verdraagt met
de keuze van een rechtsvorm die aan de regels van Boek 2 is onderworpen;
het bestaan van talloze verenigingen en stichtingen op godsdienstige of
andere levensbeschouwelijke grondslag bewijst dat, en het gaat niet aan
deze alle aan de werking van Boek 2 te onttrekken.
Waar het hier om gaat, is dat in Boek 2 een regeling van de rechtsvorm
der kerkgenootschappen ontbreekt. Dit berust op het beginsel van de
scheiding tussen Kerk en Staat. Dat brengt mee dat de regeling van de
interne verhoudingen binnen die kerkgenootschappen, de verdeling van
de taken en bevoegdheden van hun organen, aan henzelf ter regeling
wordt overgelaten. Die bijzondere, mede historisch gegroeide, positie
geldt uitsluitend de kerkgenootschappen zelf, en geenszins kerkelijke,
confessionele, godsdienstige of levensbeschouwelijke organisaties in het
algemeen. Mede tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling
van de verhouding tussen Kerk en Staat kan ook niet worden gesproken
van discriminatie ten nadele van andere genootschappen op geestelijke
grondslag: de kerkgenootschappen hebben nu eenmaal sinds jaar en dag
een eigen ontwikkeling gekend, los van die van andere rechtspersonen.
De niet-toepasselijkheid van artikel 16 moet in dit geheel worden gezien;
daarbij moet in aanmerking worden genomen dat een vereniging of
stichting op geestelijke grondslag niet mag worden ontbonden wegens
het «in gemeenschap» belijden van de levensovertuiging waarop zij
berust, omdat een ontbinding op deze grond in strijd met artikel 6 van de
Grondwet zou komen.
6. Wanneer Boek 2 - behalve de artikelen 2 en 5 - niet van toepassing
zal zijn op de inrichting van kerkgenootschappen, blijven slechts wettelijke
bepalingen van strafrechtelijke aard over, waarmee een kerkelijk statuut
in strijd kan komen.
Praktische betekenis zal dit inderdaad slechts kunnen hebben voor een
beperkt aantal bepalingen omtrent misdrijven volgens het Wetboek van
Strafrecht die van fundamentele aard zijn.
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Artikel 8
De commissie stemt in met de term «degenen die krachtens de wet en
de statuten bij de organisatie van de rechtspersonen zijn betrokken».
Op de vraag van de leden van de CDA-fractie of de jurisprudentie rond
het begrip «orgaan» in stand blijft, moet ik antwoorden dat zulke jurisprudentie mij bij dit artikel niet bekend is. Er bestaat wel jurisprudentie
omtrent de goede trouw, resp. de redelijkheid en billijkheid, in acht te
nemen door en jegens aandeelhouders, aangeslotenen bij een stichting,
directeuren en commissarissen, maar daarbij is niet in het geding de
vraag, of zij «orgaan» zijn; het is duidelijk dat zij in ieder geval bij de
organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken.
Datzelfde geldt ook voor degene die krachtens de statuten een aanwijzingsbevoegdheid heeft jegens een orgaan van de rechtspersoon,
daargelaten de, voor het voorgestelde artikel 8 niet meer relevante, vraag
of hij ook zelf orgaan is.
Artikel 15
De commissie vraagt mijn oordeel over het voorstel van het Nederlands
Genootschap van Bedrijfsjuristen om van vernietigbaarheid uit te sluiten
besluiten in strijd met een reglement dat niet door de statuten is voorgeschreven en ook niet openbaar is gemaakt. Het lijkt mij niet verstandig om
bij voorbaat bij de wet zulke grenzen te stellen. Zo kan men zich een geval
indenken waarin bij de beraadslagingen vóór het nemen van het besluit
een beroep op zulk een reglement is gedaan en dit beroep willens en
wetens door de meerderheid is gepasseerd. Dat het reglement niet
dwingend door de statuten is voorgeschreven of niet openbaar is gemaakt
- doch binnen het orgaan wel bekend was - lijkt mij dan niet voldoende
om een beroep daarop zinloos te maken. Het is beter om aan de rechter
over te laten, in deze en dergelijke gevallen te beslissen of een beroep op
de vernietigingsgrond uit een oogpunt van redelijkheid en billijkheid
aanvaardbaar is (zie art. 8 lid 2).
Artikel 18
Artikel 20 van de geldende wet verbiedt geen omzetting van enige in
boek 2 geregelde rechtsvorm in welke andere ook. Bij nader inzien zie ik
met T.J. van der Ploeg geen overwegende bezwaren tegen bestendiging
van al deze mogelijkheden tot omzetting.
Wel zie ik bezwaren tegen het handhaven van twee onderling in
rechtsgevolgen vrij sterk verschillende vormen van omzetting, te weten
enerzijds met behoud van identiteit en anderzijds met overgang onder
algemene titel op een nieuwe rechtspersoon. De voordelen van behoud
van identiteit acht ik te groot om deze aan de belanghebbende rechtspersonen te onthouden. Voor zijn pleidooi in andere zin voert Van der Ploeg
aan dat de rechtsbetrekking tussen rechtspersoon en deelnemer aldus
ingrijpender kan worden gewijzigd dan het lid had mogen verwachten. Ik
meen dat de samenwerking waartoe men in een rechtspersoon deelneemt
en waarop men over en weer moet kunnen rekenen,niet geheel afhankelijk
mag worden gesteld van de nukken van een enkele dwarsligger. De
wetgever behoort niet verder te gaan dan hem te beschermen in zijn
gerechtvaardigde belangen. Deze bescherming moet zo ver gaan dat hij
mag uittreden, schadevrij of op zijn minst zonder grotere schade dan
wanneer hij wegens een hem onwelgevallige statutenwijziging zou zijn
uitgetreden. Het middel dat Van der Ploeg voorstaat, te weten omzetting
zonder behoud van identiteit, lijkt me daartoe ondeugdelijk, waarbij in het
midden kan blijven of zijn uitleg van het rechtskarakter van een omzetting
ingevolge het geldende artikel 20 als heersende leer zou mogen worden
aangemerkt.
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Beter is het om voor deze gevallen de rechter te laten toetsen of de
belangen van stemgerechtigden die niet hebben ingestemd, en in het
algemeen van ieder wiens belangen dat behoeven, voldoende worden
ontzien. In het nieuwe lid 5 wordt deze regel ingevoegd. Verder behoort
de wetgever mijns inziens niet te gaan.
Toekenning van grotere bevoegdheden zou de minderheid in de
verleiding kunnen brengen deze te misbruiken. Zij die nog slechts een
verwachting hadden die niet steunt op toezegging van de rechtspersoon,
behoren niet de bescherming deelachtig te worden die de wet aan
belanghebbende toekent; daarvoor is een verwachting nog te onzeker.
Ook kan ik het eens zijn met de gedachte dat geen rechterlijke machtiging
behoeft te worden vereist voor omzetting in een verwante rechtsvorm.
Anders dan Van der Ploeg zie ik ook voldoende verwantschap tussen
naamloze en besloten vennootschappen, coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen. Zij streven alle de stoffelijke behoeften van hun
deelnemers na; deelnemers zijn er door een inbreng en/of aansprakelijkheid
bij betrokken en de deelnemers zijn in beginsel gerechtigd tot het
overschot na vereffening van het eigen vermogen dat de ruggesteun
vormt voor de onderneming die de rechtspersoon drijft. Het verschil
tussen een lidmaatschapsrecht en een aandeel kan flinterdun zijn; is het
verschil groter, dan zal men niet licht in overgrote meerderheid tot
omzetting besluiten. Gelet ook op de beschermende bepalingen in de
nieuw voorgestelde artikelen 7 1 , 72, 181 en 183 acht ik rechterlijke
machtiging in die gevallen overbodig. Om de zelfde reden, en in het
bijzonder wegens het preventieve ministeriële toezicht, zou ik de rechter
niet willen belasten met toezicht op omzetting van een vereniging in een
n.v. of b.v.. Deze omzetting is slechts aantrekkelijk voor een vereniging
die een onderneming drijft.
Daarentegen lijkt het argument van het preventieve toezicht mij niet
zwaar genoeg, wanneer een stichting zich omzet: de belanghebbenden
daarin behoeven geen stemrecht te hebben en hun belangen bij het
preventieve toezicht behoeven niet aan de orde te komen. Voor deze en
de andere gevallen lijkt me rechterlijke machtiging aangewezen, verzwaard
door het voorgestelde nieuwe vereiste dat alle betrokken belangen
waarvan blijkt, worden ontzien. Deze wijziging vindt haar beslag in het
voorstel lid 2 te laten vervallen en het vereiste van rechterlijke machtiging
te regelen in een nieuw lid 4, met de bijbehorende verschuivingen,
alsmede in enkele aanpassingen in de artikelen 7 1 , 72, 181 en 183
Artikel 19
1. Door invoeging van de woorden «en is de rechtspersoon door de
rechter ontbonden» in lid 3 bij de vierde nota van wijziging is de vraag der
commissie bevestigend beantwoord.
2. Het verschil in formulering tussen het tweede en het derde lid spruit
voort uit het onderscheid tussen beide leden ten aanzien van hetgeen
moet worden ingeschreven. Volgens het tweede lid is dat de - in kracht
van gewijsde gegane - rechterlijke uitspraak zelf, volgens het derde lid is
dat de ontbinding als resultaat van een rechterlijke uitspraak. Het verschil
is derhalve technisch van aard en gering van betekenis.
3. In de gevallen van lid 2 onder a-e zal er vrijwel altijd een bestuur
zijn; in die gevallen treedt het bestuur als vereffenaar op, zo er geen
andere vereffenaar of een faillissementscurator is. Is er echter geen
bestuur en is ook, anders dan bij faillissement, de rechter niet bij de
ontbinding betrokken waardoor geen andere vereffenaar wordt aangewezen, dan is het moeilijk iemand te vinden, op wie de verplichting tot
inschrijving kan worden gelegd. Dit geval kan zich voordoen in de
omstandigheden, omschreven in lid 2 onder c o f e. Voor zo'n geval biedt
echter de voorziening van lid 2 de oplossing.
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Artikel 22
De opmerking van de leden der CDA-fractie dat bij «oude» stichtingen
ontstentenis van het bestuur voorkomt en problemen levert, is juist.
Daarvoor bevat de wet echter reeds een voldoende bijzondere voorziening,
en wel in artikel 299.
Artikel 23b
Aan de opmerking der commissie is in de vierde nota van wijziging
tegemoetgekomen door uitdrukkelijk te bepalen dat van het verzet (lid 5)
mededeling wordt gedaan op de zelfde wijze als waarop de nederlegging
van de rekening en verantwoording en van het plan van uitkering zijn
medegedeeld. Lid 7 wordt daaraan aangepast.
Artikel 30
Tegen invoeging van een disculpatiebepaling, waaromtrent de leden
der PvdA-fractie mijn oordeel vragen, heb ik geen bezwaar; bij de vierde
nota van wijziging wordt hiertoe een voorstel gedaan. Hierin zijn de
vereisten voor de disculpatie iets scherper gesteld dan in het voorstel.
Een bestuurder kan bijv. doen blijken de rechtshandeling niet voor zijn
bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen, door haar ongedaan te
maken of, indien dat niet lukt, af te treden.
Artikel 35
Tegen een wijziging als door de commissie in overweging gegeven,
bestaat geen bezwaar. Zij wordt voorgesteld bij de vierde nota van
wijziging.
Artikel 36
Ook een wijziging als door de commissie bij dit artikel ter sprake
gebracht, is bij de vierde nota van wijziging voorgesteld.
Fusie van de vereniging met een stichting zal echter wel niet in aanmerking komen: het enige geval dat het recente artikel 310 lid 3 noemt, is dat
waarin de stichting het enige lid der vereniging is en deze laatste in de
stichting opgaat.
Artikelen 37 en 41
Het voorstel van Stille in zijn regel 13 bevat vier onderdelen, waarvan
er twee door de commissie in het eindverslag zijn weergegeven en
waarover zij mijn oordeel vraagt.
Onderdeel 1 behelst een vereenvoudiging van artikel 37 lid 2.
Ik ben er wel toe bereid die over te nemen, zij het met enige wijziging,
waardoor de leesbaarheid van de leden 1 en 2 verder wordt bevorderd.
Onderdeel 3 bevat een voorstel tot vereenvoudiging en verduidelijking
van de tweede zin van artikel 41 lid 2. Ik ben bereid dit voorstel, nog iets
verder vereenvoudigd, over te nemen.
De voorstellen tot wijziging van artikel 37 leden 1 en 2 en 41 lid 2 zijn
opgenomen in de vierde nota van wijziging.
Artikel 41a
Uit de praktijk waren nog geen stemmen opgegaan die pleitten voor
een uitvoerige wettelijke regeling van de verenigingsafdeling. Het
grondige onderzoek van Stille bevestigt dat aan zo'n regeling inderdaad
geen behoefte bestaat.
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Artikel 45
De commissie stelt de vraag of de wijziging van artikel 3.3.8 lid 3 bij de
tweede nota van wijziging geen consequenties behoort te hebben voor lid
3 van het onderhavige artikel. Ik beantwoord deze vraag bevestigend.
Volgens het gewijzigde artikel 3.3.8 lid 3 kan een wederpartij zich niet
met succes verzetten tegen bekrachtiging van een in iemands naam doch
zonder volmacht verrichte rechtshandeling, indien zij op het tijdstip
waarop zij handelde, heeft begrepen of onder de gegeven omstandigheden
heeft moeten begrijpen dat geen toereikende volmacht was verleend.
Daarbij past een regeling die voor vertegenwoordiging van rechtspersonen door bestuurders tot gelijke resultaten leidt. Bij rechtspersonen
geeft de wet zelf aan, aan welke voorwaarden en beperkingen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders is of kan zijn onderworpen;
zie de artikelen 44 lid 2 en 45 lid 2, tweede zin. Juist daardoor kan en
moet een wederpartij ermee rekening houden dat zulke voorwaarden of
beperkingen zijn gesteld en hij kan in de registers ook nagaan of dat
inderdaad is gebeurd. (De rechtspersoon kan op een niet of onvoldoende
openbaar gemaakte beperking geen beroep doen jegens een onkundige
wederpartij; zie art. 5 - in het ontwerp art. 6 - lid 2.) In zoverre staat deze
wederpartij gelijk met een wederpartij die weet of moet weten dat een
toereikende volmacht ontbreekt.
Wanneer deze laatste de bekrachtiging niet kan tegenhouden, moet dat
ook gelden voor de wederpartij van een rechtspersoon. Dit is thans
uitgedrukt in de zin die bij de vierde nota van wijziging aan lid 3 van dit
artikel en van de artikelen 130, 240 en 292 is toegevoegd. Deze stemt in
beginsel overeen met die welke door het Nederlands Genootschap van
Bedrijfsjuristen is voorgesteld, doch spreekt niet over «uit de wet voortvloeiende beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid», doch
overeenkomstig de nieuwe tekst over een door de wet toegelaten of
voorgeschreven voorwaarde voor en beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 48
Met de leden van de PvdA-fractie deel ik de mening dat de accountant
ingevolge artikel 48 lid 2 verslag uitbrengt aan de ledenvergadering en
ingevolge artikel 393 lid 4 aan het bestuur (alsmede aan commissarissen,
als de vereniging die heeft). Wanneer hij in opdracht van een ander
orgaan handelt, brengt hij ingevolge die opdracht tevens verslag uit aan
dat orgaan.
De woorden «voor het overige» in artikel 48 lid 2 geven aan dat de
overeenkomstige toepassing van artikel 393 de onderwerpen betreft die
wel in de leden 2-4 van artikel 393 zijn geregeld, maar niet in de eerste
of tweede volzin van artikel 48 lid 2.
Artikelen 86 en 196
Het is inderdaad de bedoeling bij het laatste aanpassingsontwerp («het
bezemontwerp») onder ogen te zien welke aanpassing de artikelen 86 en
196 tegen de achtergrond van de dan geldende tekst behoeven. Dat
geldt uiteraard ook de verwijzing in artikel 89 lid 6 naar artikel 86 en die
in artikel 198 lid 6 naar artikel 196.
Artikelen 130, 240 en 292
Verwezen zij naar de opmerkingen bij artikel 45.
Artikel 294
Uit inlichtingen, bij het openbaar ministerie ingewonnen, blijkt dat de
regeling van artikel 294 daar nauwelijks toepassing vindt.
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Artikel 294 noemt naast het bestuur en het openbaar ministerie niet
een belanghebbende als degene die statutenwijziging kan verzoeken of
vorderen, doch een oprichter. Op de tweede vraag moet ik derhalve het
antwoord schuldig blijven.
Voorts oppert de CDA-fractie de gedachte om in plaats van de rechtbank
de kantonrechter aan te wijzen als de in deze bevoegde rechter. Een
bezwaar hiertegen is niet slechts dat in andere bepalingen eveneens de
rechtbank als de bevoegde rechter wordt aangewezen (zie in het bijzonder
de artikelen 288 lid 3, 289 lid 5, 295, 296 en 299), maar ook het risico
dat het verzoek tot statutenwijziging zonder behoorlijke juridische
bijstand wordt voorbereid; juist hier kan aan zulke bijstand behoefte
bestaan.
Het voorstel tot attributie van statutenwijziging dat deze leden tenslotte
doen, is mij niet geheel duidelijk. Zoals reeds opgemerkt, hebben belanghebbenden niet de bevoegdheid om statutenwijziging uit te lokken.
Organen die reeds tot statutenwijziging bevoegd zijn, hebben aan zo'n
attributie geen behoefte, behalve mogelijk in het geval dat van hun
bevoegdheid alleen de wijziging van het doel is uitgesloten. In dat geval
lijkt het mij echter juister dat de rechter het nieuwe doel aanwijst; daarbij
zal hij zeker met redelijke wensen van het bestuur rekening houden.

ARTIKEL III
Het doet mij genoegen dat de commissie, gezien de reacties van de
gebruikers, alsnog met de voorgestelde wijziging kan instemmen.
De vierde nota van wijziging bevat, behalve de hierboven aangekondigde
voorstellen, tevens een aantal andere wijzigingen en verbeteringen in het
wetsontwerp. Deze sijn aan het slot van die nota toegelicht.

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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