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Artikel I

Algemeen

1. Terecht merkt de Commissie op dat het wetsontwerp een
aanpassing en herziening van technische aard bevat, en dat vraagstukken
die een meer principieel debat vergen, daarin niet zijn betrokken. Op de
vraag of thans een (concreet) voornemen bestaat om onderwerpen
inzake het huwelijksvermogensrecht van meer principiële aard op termijn
ter hand te nemen, moet het antwoord, althans voor een afzienbare
termijn, ontkennend zijn. Daarvoor bestaan verschillende redenen.

De hoofdregel van ons wettelijk stelsel houdt in dat tussen echtge–
noten in beginsel volledige gemeenschap van goederen en schulden
heerst, tenzij bij huwelijkse voorwaarden anders wordt overeengekomen.
Het lijkt mij niet raadzaam daarin verandering aan te brengen, noch in die
zin dat a.s. echtgenoten zouden worden verplicht tot een uitdrukkelijke
keuze voor enig stelsel van huwelijksgoederenrecht, noch in die zin dat
het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen door een ander zou
worden vervangen. Voor de meerderheid der huwelijken biedt de wette–
lijke gemeenschap nu eenmaal het verreweg eenvoudigste en ook het
meest bevredigende stelsel, nl. in het algemeen voor al die gevallen
waarin partijen niet al te veel goederen of schulden ten huwelijk
meebrengen en geen belangrijke bedrijfs– of beroepsrisico's zullen gaan
lopen.

Over de wijze waarop het bestuur over de gemeenschappelijke
goederen bij de wet is geregeld, kan men verschillend denken, en een
geheel bevredigende oplossing is wellicht ook moeilijk te bereiken.
Theoretisch is dit probleem belangwekkend, maar praktisch is zijn
betekenis beperkt. Het bestuur dat aan een echtgenoot over een goed
toekomt, verhindert niet het medegebruik van dat goed door de ander.
Als de ene echtgenoot het bestuur over gemeenschappelijke geldmid–
delen heeft, verhindert dat de ander niet om schulden te maken die
daarop kunnen worden verhaald; het gebruik van zgn. en/of– bank– en
girorekeningen is trouwens wijd verbreid. Ook als het gemeenschappelijk
woonhuis onder bestuur van een der echtgenoten staat, kan hij het toch
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met zonder toestemming van de ander verkopen of verhuren (art. 1:88);
hetzelfde geldt voor de inboedel. Voor andere goederen, althans voor
zover ze niet tot een onderneming behoren, zal de verdeling van de
bestuursbevoegdheid van gering belang zijn; derden zullen er nauwelijks
last van kunnen hebben (vgl. art. 1:92).

Kiezen partijen een ander stelsel van huwelijksgoederenrecht dan de
wettelijke gemeenschap van goederen, dan verwijst de wet hen naar de
notaris. Wat de wet over de inhoud van de alternatieve stelsels bepaalt,
heeft daarom slechts beperkte betekenis. In die alternatieve stelsels ziet
men bovendien een nog voortdurende ontwikkeling. Zo kan men het zgn.
Amsterdams verrekenbeding beschouwen als een stelsel dat verbetering
en verfijning van het wettelijk deelgenootschap beoogt, maar ook de
uitwerking van dat beding is weer aan ontwikkeling onderhevig. Vgl.
daaromtrent in het bijzonder Luijten, De ontwikkelingen in de praktijk der
huwelijksvoorwaarden, WPNR 5824/5 (1987).

De zgn. «koude uitsluiting» kan inderdaad gemakkelijk tot misstanden
leiden; nu deze aan het licht zijn gekomen, zal de voorkeur daarvoor,
mede dankzij notariële voorlichting aan partijen, stellig sterk zijn gedaald;
zie reeds over de jaren vóór 1986, Luijten t.a.p. Er bestaat echter onvol–
doende reden voor de wetgever om haar te verbieden en hij kan ook,
gegeven de grote individuele verschillen, moeilijk een algemene regeling
van de gevolgen voor de bestaande gevallen geven. Het laatste woord zal
toch aan de rechter moeten blijven. Wat hier aan mogelijkheden bestaat,
blijkt uit de recente jurisprudentie, laatstelijk HR 25 nov. 1988, NJ 1989,
529, nt. EAAL, met een samenvatting van eerdere rechtspraak en
literatuur in de conclusie van de A-G en in de annotatie.

Het is zeer dubieus, of het wel op de weg van de wetgever ligt om een
regeling van de samenlevingsverhouding te scheppen voor hen die van
de huwelijksvorm geen gebruik willen of kunnen maken, en het is ook
zeer de vraag of dezen dat in meerderheid op prijs zouden stellen;
trouwens, reeds de wettelijke omschrijving van die gevallen waarop de
regeling betrekking zou moeten hebben, is moeilijk te geven. Anderzijds
is een (notarieel) samenlevingscontract voor deze verhouding gebruikelijk
geworden, en het is niet gebleken dat zich hier ernstige moeilijkheden
voordoen die de wetgever zou moeten oplossen.

2. In het ontwerp van de «bezemwet» wordt inderdaad artikel 62 Fw.
hersteld met het oog op de periode tot invoering van Boek 4 en Titel 7.3.

Artikel 88 lid 1, sub d

a. De casuïstiek waartoe de bepaling aanleiding kan geven en waarop
de Commissie doelt, is nagenoeg dezelfde als die waartoe het huidige
artikel 1:87 kan leiden. In twijfelgevallen zal de verkoper niet op de
enkele mededeling van de koper kunnen afgaan, maar is voor een beroep
volgens art. 1:89 op zijn goede trouw vereist dat hij een zeker onderzoek
verricht.

b. Koopt een echtgenoot op naam van een BV in oprichting, dan is hij
zelf niet partij bij de overeenkomst en is de toestemming van zijn
echtgenoot derhalve niet vereist. Daaraan doet niet af dat artikel 2:203
BW hem mede hoofdelijk aansprakelijk stelt, zolang de BV de overeen–
komst niet heeft bekrachtigd - deze verbondenheid vloeit uit de wet
voort. De oplossing komt mij bevredigend voor, daar uit de oprichting
van een BV meestal het voornemen van de oprichter(s) blijkt om een
bestaand eenmansbedrijf of een bestaande vennootschap onder een
firma in een nieuwe rechtsvorm voort te zetten; evenmin was immers
voor de handeling toestemming - of onder het oude recht medewerking
- vereist geweest, wanneer zij ten behoeve van het nog in de oude
rechtsvorm uitgeoefende beroep of bedrijf was verricht.
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Artikel 88 lid 4

Ter inleiding van de beantwoording der vragen waartoe deze bepaling
aanleiding geeft, wil ik opmerken dat zij in het bijzonder van belang is
voor middenstandsbedrijven in de rechtsvorm van een BV. Een midden–
standsonderneming is zonder bankkrediet nauwelijks te drijven. Wordt zij
gedreven in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder
een firma, dan pleegt de bank allerlei zakelijke zekerheid te bedingeri,
doch bovendien is de eigenaar der zaak, resp. zijn de vennoten,
tegenover de bank ook volledig persoonlijk aansprakelijk. Door oprichting
van, vaak «omzetting» van een bestaand bedrijf in, een BV valt die
persoonlijke aansprakelijkheid weg. Voor haar bereidheid tot kredietver–
lening pleegt de bank dan ook in zulk een geval de verlening van
borgtocht door de ondernemer te verlangen. Aangezien, zoals
opgemerkt, bankkrediet voor het ondernemen onontbeerlijk is, valt
daaraan wel niet te ontkomen. Maar dan is het ook niet gewenst dat de
echtgenoot het verstrekken van die borgtocht kan tegenhouden. Het
alternatief zou dan zijn dat hetzij de onderneming, gewoonlijk de bron
van inkomen voor het gezin, moet sluiten of worden verkocht, hetzij de
ondernemer machtiging van de kantonrechter moet zien te verkrijgen,
met alle echtelijke onaangenaamheden die daaraan zijn verbonden.
Daarbij moet worden gedacht dat de keuze van de rechtsvorm der onder–
neming niet of slechts in geringe mate met het oog op de gevolgen voor
het huwelijksvermogensrecht wordt bepaald, maar veeleer door commer–
ciële of fiscale overwegingen.

a. Het is juist dat in de voorgestelde wetstekst geen rekening is
gehouden met afwijkingen van de normale regeling van het stemrecht en
evenmin met de mogelijkheid van certificering van aandelen. In het
vennootschapsrecht is dat wel het geval, begrijpelijk, omdat dit een, in
beginsel dwingende, regeling geeft van de inrichting der vennootschap,
waarbij met alle denkbare mogelijkheden dient te worden gerekend. Dit
heeft, mede ter voorkoming van misbruiken, een ingewikkelde regeling
tot onvermijdelijk gevolg. Daaraan bestaat hier geen behoefte. De
vennootschappen waarop de onderhavige bepaling het oog heeft, zijn
zelden gecompliceerd van structuur; afwijking van de wettelijke stemre–
geling en certificering van aandelen zijn denkbaar, maar zullen weinig
voorkomen. Een eenvoudige, doorzichtige regeling verdient te voorkeur,
indien deze maar de criteria bevat die hier van belang zijn, nl. een combi–
natie van zeggenschap en financieel belang, zoals die zich voor de
ondernemer ook bij de eenmanszaak en de vennootschap onder een
firma voordoet. Wie voorkeur heeft voor een ingewikkelde structuur,
moet voor het verschaffen van borgtocht de toestemming van zijn
echtgenoot zien te verkrijgen.

b. De bepaling heeft inderdaad mede het oog op een vennootschap
waarin (de bevordering van) een beroep wordt uitgeoefend.

c. Naar het mij voorkomt, vreest Honée in de door de Commissie
aangegeven passage problemen die in werkelijkheid niet zullen bestaan.
Bankkredieten, waarop de bepaling het oog heeft, plegen niet te worden
gegeven voor een bepaalde transactie, waarvan zou moeten worden
onderzocht, of ze onder de normale uitoefening van het bedrijf valt, maar
voor de (normale) bedrijfsschulden in het algemeen. Anderzijds kan
worden opgemerkt dat de bank alvorens een kredietverhouding met de
vennootschap aan te gaan, zich toch in elk geval wel zal vergewissen van
alle gegevens die het handelsregister omtrent haar bevat, nog daarge–
laten de vraag, of bij vennootschappen als deze bepaling op het oog
heeft, het door Honée aangehaalde voorbeeld van het vereiste van
goedkeuring van een vergadering van houders van prioriteitsaandelen in
de praktijk wel enige betekenis heeft.
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d. Indien t.z.t. de openbare vennootschap van titel 7.13 rechtspersoon
wordt, zal ook deze in artikel 1:88 lid 4 moeten worden genoemd. Voor
verrnelding van andere rechtspersonen zie ik echter geen aanleiding. De
vraag is niet, of deze een bedrijf künnen uitoefenen, doch of een
bestuurder wegens de zeggenschap én wegens het financiële belang dat
hij bij die rechtspersoon heeft, zo nauw daarmee verbonden is, dat hij in
de praktijk als de ondernemer kan gelden. Bij stichtingen en verenigingen
komt dat niet voor en behoort dat ook niet voor te komen.

e. Het betoog van Honée, en ook van Nuijtinck, heeft mij niet
overtuigd. De reden waarom voor het verstrekken van borgtocht in artikel
1:88 de toestemming van de echtgenoot wordt vereist, is dat zo'n
borgtocht, die voor de schulden van een ander wordt gegeven, een zeer
uitzonderlijke handeling is, die ernstige financiële gevolgen voor het
gezin kan hebben. In het geval van lid 4 gaat het om een borgtocht voor
een vennootschap die alleen maar formeel een ander is, maar die in
werkelijkheid een bedrijfsactiviteit van de borg zelf is, even persoonlijk
als een eenmanszaak of een vennootschap onder een firma. Dat is toch
ook de reden, waarom de borgtocht wordt verlangd. Juist de weigering
van de toestemming, zo deze wordt vereist, kan het gezin licht in
ernstige financiële moeilijkheden brengen, omdat het onmisbare
bankkrediet dan niet kan worden verkregen.

Zoals reeds is opgemerkt, pleegt de keuze ook niet op de rechtsvorm
van een BV te vallen wegens de daaraan te ontlenen bescherming van de
echtgenoot van de ondernemer tegenover de bank. Van achterstelling
van het vertrouwen van die echtgenoot bij de belangen van het zaken–
leven kan men dan ook moeilijk spreken, daargelaten uiteraard dat zulk
vertrouwen niet gegrond kan zijn, waar de wet zelf het aangaan van
borgtochten door de bestuurder zonder toestemming veroorlooft.

Bij het bovenstaande sluit ook aan dat afdeling 7.1.42 met zijn
bepalingen omtrent borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf, in
haar artikel 1 op de onderhavige borgtochten niet van toepassing is; zie
daaromtrent de memorie van toelichting op wetsvoorstel 17 779, blz.
26/27.

Ik moge er tenslotte op wijzen dat Van Mourik, WPNR 5640 (1983),
anders dan het verslag het doet voorkomen, (de strekking van) de
bepaling niet verwerpt, doch integendeel toejuicht.

Artikel 90 e. v.

Het doet mij genoegen dat de Commissie instemt met de voorgestelde
bestuursregeling en dat zij de afstemming daarvan op het algemeen
vermogensrecht goed geslaagd acht.

Artikel 94

a. Een ontwerp van Wet verevening pensioenrechten bij scheidmg is
onlangs voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De verevening
wordt in dit ontwerp beperkt tot rechten op ouderdomspensioen. De
beslissing van de Hoge Raad van 23 december 1988, RvdW 1989, 12,
geeft geen aanleiding om in verband met dit wetsontwerp of in ander
verband de mogelijkheid van verevening van invaliditeitspensioen nader
te bezien.

b. De juridische betekenis van de in rechtsvraag 7 in WPNR 5859
(1988) besproken drievoudige rechtshandeling (verkoop - novatie -
kwijtschelding) hangt af van de strekking daarvan.

In het gegeven geval was het in het bijzonder de onzekerheid daarom–
trent die twijfel deed rijzen; vgl. de kanttekeningen, in WPNR 5916
(1989) daarover gemaakt. Het ligt ook daarom m.i. niet op mijn weg over
de rechtsvraag een uitspraak te doen. Zaakvervanging, en wel door
wederbelegging, komt alleen aan de orde in een variant van de casus,
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zoals die wordt behandeld in de kanttekeningen in WPNR 5916 (1989).
Enige twijfel omtrent die zaaksvervanging bestaat bij de geopperde
variant noch in het oude recht– vgl. HR 18 juni 1909, W. 8881 –, noch
in het nieuwe; dit laatste zal alleen enige nieuwe regels omtrent zaaks–
vervanging bevatten met betrekking tot het bestuur over gemeenschaps–
goederen (art. 97 lid 1) en tot de gemeenschap van vruchten en
inkomsten (art. 124 lid 2, dat krachtens artikel 128 mede van toepassing
is op de gemeenschap van winst en verlies).

Artikel 97

In WPNR 5916 (1989) behandelt Weijermans de problematiek van de
bevoegdheid tot het bestuur over ondernemingsgoederen in een geval
waarin is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1) man en vrouw zijn gehuwd in de wettelijke algehele gemeenschap
van goederen,

2) alle goederen en schulden vallen in de gemeenschap,
3) man en vrouw wonen samen,
4) de man is zelfstandig ondernemer,
5) de vrouw is mede-ondernemer van de onder 4) bedoelde onder–

neming,
6) de verhouding van de vrouw tot de onderneming is niet formeel

geregeld (t.a.p. blz. 289).
Weijermans meent nu dat artikel 97 lid 2 een leemte en een onbil–

lijkheid bevat, omdat de «echtgenoot– (mede-)ondernemer (m/v) géén
beslissingsmacht heeft over de financiële vruchten die zijn/haar arbeid
opleveren». Hij wil dit rechttrekken door toevoeging van een derde lid
aan artikel 97, luidende:

«3. Is een goed der gemeenschap met toestemming, verleend door de
echtgenoot onder wiens bestuur het stond,dienstbaar aan een beroep of
bedrijf dat door beide echtgenoten gezamenlijk wordt uitgeoefend, dan
berust het bestuur van dat goed voor zover het handelingen betreft die
als normale uitoefening van dat beroep of bedrijf zijn te beschouwen, bij
ieder van de echtgenoten afzonderlijk, en voor het overige bij de echtge–
noten gezamenlijk. Het bepaalde in de laatste volzin van het vorige lid is
overeenkomstig van toepassing.»

Bij de beoordeling van dit voorstel stel ik voorop dat artikel 97 lid 2
geen betrekking heeft op «de financiële beslissingsmacht over de
vruchten», d.w.z. de winst, die de arbeid van de ondernemende
echtgenoot oplevert. Die winst, het verschil tussen omzet en kosten,
komt beide in gemeenschap gehuwde echtgenoten gezamenlijk toe; zij is
een - abstract - geldbedrag, dat zich in allerlei soorten goederen,
inclusief geld, kan manifesteren. Onder wiens bestuur die goederen
staan, wordt niet alleen door het tweede, maar ook door het eerste lid
van artikel 97 bepaald. Wat de winst is, wat daarvan de bestemming is,
en, in het algemeen, wat aan het bedrijf zal worden onttrokken, zal
dienen te worden bepaald door de echtgenoten die het bedrijf
gezamenlijk uitoefenen, in onderling overleg.

Blijkens zijn voorstel doelt Weijermans echter niet op het bestuur over
de vruchten uit het bedrijf, doch op de bedrijfsmiddelen, en wel die
bedrijfsmiddelen voor zover die, oorspronkelijk onder het bestuur van
een der echtgenoten staande, worden gebruikt in het gemeenschappelijk
uitgeoefend beroep of bedrijf. Daartoe behoren o.a. de inventaris, de
voorraden, (het recht tot gebruik van) het bedrijfspand en de gelden die
in het bedrijf omgaan. Het komt mij voor dat uit artikel 97 lid 2 reeds
voldoende rechtstreeks volgt dat zulke goederen, indien gebezigd in het
gemeenschappelijk beroep of bedrijf, onder bestuur van beide echtge–
noten staan; zij komen ook onder het bestuur van de andere echtgenoot,
voor zover die ermede (ook) zijn beroep of bedrijf uitoefent. Een derde
lid, zoals Weijermans daarnaast voorstelt, lijkt mij daarom overbodig.
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Artikel II

Artikelen 1-3

a. Titel 1 van Boek 2 behelst algemene bepalingen omtrent alle
(Nederlandse) rechtspersonen. De eerste drie artikelen wijzen de meest
voorkomende organisaties aan die in elk geval rechtspersonen zijn, maar
sluiten niet uit dat ook andere als rechtspersoon kunnen worden aange–
merkt; de eerste twee onttrekken de publiekrechtelijke lichamen en de
kerkgenootschappen goeddeels aan de bepalingen van Boek 2, maar
voor het overige beperkt titel 1 zijn geldingsgebied niet tot de rechtsper–
sonen van artikel 3; een wettelijke voorziening voor andere privaatrechte–
lijke rechtspersonen ontbreekt derhalve niet. Het lijkt mij overbodig om
dit nog eens afzonderlijk te bepalen. Het kan wenselijk blijken om voor
de niet in artikel 3 genoemde privaatrechtelijke rechtspersonen uitzonde–
ringen op titel 1 te maken, maar dat kan dan het best in een eventuele
wettelijke regeling omtrent zo'n categorie zelf, zoals is geschied voor de
Vereniging van eigenaars van appartementen - zie artikel 5.10.2.0 van
Boek 5.

b. Bij de redactie van artikel 2 heeft de verhouding tussen kerk en
staat, die de laatste tot een zekere terughoudendheid noopt, een rol
gespeeld. Mede omdat er nog wel verschillend wordt gedacht over de
positie van het kerkrecht in zijn verhouding tot het privaatrecht, lijkt het
verstandiger, als de burgerlijke wetgever zich hier van rechtstreekse
regelgeving onthoudt, doch wel de weg der analogie openhoudt.

Bij de tweede vraag die de Commissie stelt, stel ik voorop dat de
eerste zin van artikel 2 lid 2 woordelijk is ontleend aan het bestaande
artikel 2 lid 2. Omtrent de uitleg daarvan bestaan verschillende opvat–
tingen - zie behalve de noot van Maeijer onder het geciteerde arrest en
zijn Rechtspersonen, Godsdienst en Levensovertuiging, Mededelingen
Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, nieuwe
reeks 49 - no. 2, 1986, onder 2.3, ook Asser-Van der Grinten (De
Rechtspersoon), nr. 222 en de daar genoemden. Maeijer, t.a.p., maakt
onderscheid tussen regels omtrent het externe optreden van het kerkge–
nootschap, en die betreffende het interne functioneren, de inrichting en
organisatie. Voor de eerste wil hij geen inbreuk van het statuut op
(gewoon) dwingend recht toelaten, voor de tweede behoeft z.i. het
statuut slechts te wijken voor de regels met «voorrangpretentie». Ook mij
komt het voor dat voor het begrip «wet» in de onderhavige bepaling naar
probleemgebied dient te worden geïnterpreteerd, naarmate de regels van
het statuut nauwer dan wel minder nauw verband houden met de kern
van hetgeen in het kerkgenootschap wordt beleden en met hetgeen de
vrïjheid van inrichting, gebaseerd op de scheiding tussen en kerk en
staat, rechtstreeks meebrengt.

c. Op de vragen die de Commissie stelt naar aanleiding van het opstel
van J. Peters, Rechtspersonen en Privatisering, moge ik het volgende
antwoorden.

Titel 1 van Boek 2 is geschreven voor rechtspersonen, d.w.z. lichamen
die een eigen bestaan voeren. Hun inrichting verschilt daardoor princi–
pieel van staatsbedrijven, overheidsinstellingen en verzelfstandigde
diensten, die geen zelfbeschikkingsrecht hebben. Het is niet uitgesloten
dat daarop wel eens bij wijze van analogie een regel uit titel 2:1
toepassing kan vinden, maar systematisch zal dat toch wel niet kunnen
gebeuren.

Artikel 1 lid 1, tweede zinsnede, kent aan lichamen welke krachtens de
Grondwet verordenende bevoegdheid bezitten, rechtspersoonlijkheid
toe; andere overheidslichamen bezitten volgens artikel 1 lid 2 slechts
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rechtspersoonlijkheid, als dat uit het bij of krachtens de wet bepaalde
volgt. Peters, t.a.p., stelt voor de eerstgenoemde zinsnede te schrappen,
omdat het nu gebruik is geworden rechtspersoonlijkheid steeds bij de
wet toe te kennen, ook daar waar verordenende bevoegdheid is
toegekend. Zelf wijst hij echter op de produkt– en bedrijfschappen,
waarvan de rechtspersoonlijkheid op lid 1 berust en niet uit lid 2 volgt.
Het verdient daarom m.i. de voorkeur alsnog artikel 1 lid 1 onveranderd
te handhaven, nu toch ook de bepaling niet met de Grondwet in strijd is.

Over de verhouding tussen artikel 3.1.1.15 en titel 2.1 in de gevallen
waarin privaatrechtelijke rechtspersonen taken vervullen die liggen op of
aanleunen tegen het terrein van het overheidsbeleid, zij het volgende
opgemerkt. Uit artikel 3.1.1.15 vloeit voort dat de overheid ook bij de
uitoefening van de bevoegdheden die haar krachtens burgerlijk recht
toekomen, gebonden is aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Dit is mede van belang voor het geval het handelen van de bedoelde
privaatrechtelijke rechtspersonen, bijv. in verband met een op de wet
gegronde taakomschrijving, mag worden gelijkgesteld met handelen van
de overheid zelf. In andere gevallen zal de aard van de taak van zo'n
rechtspersoon tot gevolg kunnen hebben dat hetgeen redelijkheid en
billijkheid dan wel maatschappelijke zorgvuldigheid voor hem
meebrengen, de invloed van de daarvoor in aanmerking komende
algemene beginselen van behoorlijk bestuur ondergaat. Oit heeft tot
gevolg dat het over de vraag welke normen in het gegeven geval gelden,
weinig verschil hoeft te maken of deze wordt uitgeoefend door een
privaatrechtelijke rechtspersoon, eventueel met indirekte invloed van de
overheid via overeenkomsten, subsidie of vergunningsvoorwaarden.

Artikel 4

Naar aanleiding van HR 7 april 1989, thans gepubliceerd in NJ 1989,
630, (Ubbink) en ter inleiding op de daarbij gestelde vragen merk ik het
volgende op.

De huidige artikelen 2:70 en 2:181 sanctioneren alle gebreken in
oprichtingshandelingen van vennootschappen met ontbinding. Daarnaast
kennen de artikelen 2:71 en 2:182 de nietigverklaring van een vennoot–
schap zonder een door een notaris ondertekende oprichtingsakte of
zonder verklaring van geen bezwaar, die bovendien niet in het handelsre–
gister is ingeschreven.

Artikel 4 nieuw daarentegen verklaart dat een rechtspersoon al dan
niet in het handelsregister ingeschreven, bij het ontbreken van de
genoemde essentialia niet tot stand komt - waarna het eventuele op
naam daarvan gevormde vermogen kan worden vereffend - terwijl
(overige) gebreken in de oprichting krachtens artikel 21 nieuw met
ontbinding worden gesanctioneerd.

Artikel 4 van het ontwerp heeft daardoor een andere strekking dan de
bovenstaande artikelen 71 en 182, die zullen worden ingetrokken.

a. In de bovengenoemde procedure was in het bijzonder de vraag aan
de orde of ervan moest worden uitgegaan dat de betrokken besloten
vennootschap, zolang ze niet nietig was verklaard, als bestaand moest
worden aangemerkt.ln het stelsel van artikel 4 doet zich deze vraag niet
meer voor - het artikel kent geen speciale procedure tot nietigverklaring.

b. Een procedure ex artikel 4 lid 3 betreft de liquidatie van een
eventueel ten name van een niet bestaande rechtspersoon staand
vermogen. Dat de rechtspersoon niet bestaat, kan ook in een procedure
van andere aard worden geconstateerd.

c. Artikel 11 onder 2a van de Eerste Europese richtlijn inzake het
vennootschapsrecht laat, in verband met de slotalinea van dat artikel, toe
dat de nationale wetgeving een naamloze of besloten vennootschap als
niet bestaand aanmerkt bij «het ontbreken van een oprichtingsakte of het
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niet inachtnemen van de formaliteiten van voorafgaande controle of van
de authentieke vorm». Aldus is artikel 4 inderdaad in overeenstemming
met de richtlijn, Het gaat in zoverre verder dan de richtlijn - als minimum
- naar de uitleg van het Hof van Justitie blijkt te eisen, dat het ook een
regeling der nietigheid van een vennootschap geeft, indien die vennoot–
schap niet in het handelsregister is ingeschreven; deze regeling is aan de
nationale wetgever overgelaten.

d. Voor de toekomstige, op te richten, naamloze of besloten vennoot–
schap, die tenslotte niet wordt opgericht, geldt artikel 2:4 leden 3-5 niet,
omdat zich te haren name geen vermogen vormt. De handelingen
waaruit voor haar rechten en verplichtingen kunnen voortvloeien, worden
verricht namens een op te richten vennootschap, en krijgen voor haar
pas door haar bekrachtiging bij of na haar oprichting effect; aldus de
artikelen 2:93 en 2:203. Wordt zij niet opgericht, dan komen die rechten
en verplichtingen nimmer «te haren name» te staan.

Van zulks handelingen vallen te onderscheiden handelingen voor een
«naamloze of besloten vennootschap in oprichting (i.o.)» in eigen naam
verricht; zo'n vennootschap is veelai te beschouwen als een, bestaande,
vennootschap onder een firma, die weliswaar geen rechtspersoon is,
doch wel zichzelf verbindt.

Artikel 8 jo artikel 15 lid 1 sub b

a. Het antwoord op de vraag die de Commissie naar aanleiding van HR
9 jan. 1987, NJ 1987, 959 (Vecolac/Juliana) stelt, is gelegen in artikel
3.2.21: buiten het vermogensrecht, en derhalve ook op besluiten van
rechtspersonen, vinden de bepalingen van titel 3.2 inzake rechtshande–
lingen overeenkomstige toepassing, voor zover hun aard zich daartegen
niet verzet. Dat geldt ook voor artikel 3.2.17b lid 2 dat de rechter een
zekere vrijheid geeft, als de reeds ingetreden gevolgen van een besluit
bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt.

b. Een bestuurder staat niet slechts als werknemer tegenover de
rechtspersoon, maar is tevens orgaan daarvan.

Juist het ontslag van een bestuurder is, behalve beëindiging van zijn
arbeidsovereenkomst, tevens een intern vennootschappelijk besluit dat
de relatie tot een orgaan beëindigt. Bij deze dubbele verhouding past ook
een dubbele toetsing, zowel arbeidsrechtelijk als (intern) vennootschaps–
rechtelijk. In dit opzicht brengt het nieuwe recht daarom m.i. geen veran–
dering in de regels van HR 26 okt. 1984, NJ 1985, 385. Ontslagen van
werknemers die geen bestuurder zijn, missen dat dubbele karakter.

Artikel 22

De rechter die krachtens artikel 2:298 voorlopige voorzieningen treft,
is o.a. bevoegd tot aanstelling van een tijdelijke bewindvoerder. Het ligt
voor de hand dat hij dan aansluiting bij artikel 2:22 zoekt en daarbij,
indien er aanleiding toe bestaat, ook diens beloning ten laste van de
stichting regelt.

Artikel 45 e.a.

Deze artikelen, die krachtens artikel 2:25a, volgens het ontwerp artikel
2:25, van dwingend recht zijn, fixeren een wettelijke, dwingende verte–
genwoordigingsbevoegdheid in zoverre dat zij beperkingen en
voorwaarden daarin slechts op bepaalde wijze toelaten. Het is
verwarrend en dient ook geen nuttig doel om, naast die toegelaten
beperkingen, nog zgn. interne beperkingen van andere aard te erkennen,
waarop dan tegenover derden geen beroep kan worden gedaan: ondanks
zulke zgn. interne beperkingen is een bestuurder toch juist tot vertegen–
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woordiging bevoegd. Als beperkingen van vertegenwoordigingsbe–
voegdheid hebben zulke clausules geen effect. Zie thans ook Van Schilf–
gaarde, Vertegenwoordigingsbevoegdheid in Boek 2 tussen «mogen
verrichten» en «kunnen binden», in de Maeijer-bundel Van Vennoot–
schappelijk Belang, sub 4 en 5.

Artikel 46

De eerste zin van het artikel houdt in dat een vereniging in beginsel ten
behoeve en ten laste van haar leden contracten kan aangaan. Komt de
wederpartij zo'n contract ten aanzien van een of meer leden niet na, dan
kan de vereniging daaruit ook nakoming en schadevergoeding ten
behoeve van die leden vorderen, tenzij die leden zich daartegen
verzetten.

Artikel 48

Bij het ontwerp van de «bezemwet» wordt artikel 48 lid 2 reeds terug–
genomen, waarbij lid 3 dan wordt aangepast.

Artikel 60 e.a. jo artikel 15 lid 1 sub b

a. De tweede zin van artikel 2:60 bevat niet een bepaling die de
rechter ambtshalve moet toepassen. Denkbaar is dat het onder omstan–
digheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn om de vernie–
tiging van een besluit te vorderen, terwijl uittreding, mede krachtens
artikel 60, vrij staat en een betere oplossing biedt; maar een algemene
uitspraak daarover is moeilijk te doen, omdat de alternatieven -
uittreding door het lid of op de oude voet met de gehele vereniging
voortgaan - niet in abstracto vergelijkbaar zijn.

b. De uitdrukking «voor niet geschreven houden» komt ook elders in
het wetboek voor; zie artikel 4.3.1.6. Daarmee wordt gedoeld op een
partiële nietigheid, waarop artikel 2.2.1 a niet van toepassing is. De
uitdrukking heeft naast nietigheid derhalve wel eigen betekenis.

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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