
71.   VEREENIGINGEN ZONDER 

RECHTSPERSOONLIJKHEID. *) 

I. 

Artikel 5 der wet van 22 April 1855 op het recht van vereeniging en 

vergadering zegt, dat een vereeniging alleen dan als rechtspersoon op kan treden, 

als zij door de wet of Koninklijk besluit is erkend. Art. 36 Koophandel eischt een 

dergelijke medewerking van het Staatsgezag bij de oprichting van naamlooze 

vennootschappen. Ten aanzien van coöperatieve vereenigingen wordt de rechts-
persoonlijkheid afhankelijk gemaakt van de inschrijving van de akte van 

oprichting ter griffie van het kantongerecht en openbaarmaking van dat stuk in de 

Staatscourant (art. 6 der wet van 17 November 1876). Om dus hunne corporatie 

rechtspersoonlijkheid te verschaffen moeten de oprichters óf de bewilliging van 

het Staatsgezag inroepen óf zekere formaliteiten vervullen. Doen zij dit niet dan 

mist het lichaam de rechtspersoonlijkheid. 
Over deze vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid wil ik een enkele 

opmerking maken. De uiterst moeilijke vraag, hoe eigenlijk die 

rechtspersoonlijkheid begrepen moet worden, zal ik daarbij geheel ter zijde laten, 

de quaestie van de vaststelling van de kenmerken van het begrip slechts door 

aanduiding van de positief-rechtelijke positie der vereeniging zonder 

rechtspersoonlijkheid trachten te benaderen. Evenmin wensch ik mij bezig te 

houden met de moeilijkheden die de begrippen „vereeniging", ,,coöperatie". 
..naamlooze vennootschap" enz. opleveren of met de afscheiding van deze 

gemeenschapsvormen van andere, burgerlijke maatschap, onderlinge 

waarborgmaatschappij en dergelijke. Voor mijn doel is het onverschillig, 

wanneer eene corporatie vereeniging in den zin der wet van 1855 (respectievelijk 

coöp. ver., naaml. vennootschap) is. het is mij voor het oogenblik voldoende dat 

er zulke corporaties bestaan. Waar nu een groep personen geheel als zoodanig 
optreedt, maar de bovengenoemde uiterlijke elementen van de handeling van 

oprichting der rechtspersoon achterwege zijn gebleven, hebben we met een 

vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid te doen. 
Immers ook zonder die elementen is de oprichtingshandeling geldig, heeft zij 

rechtsgevolgen. Het is zeker geoorloofd af te spreken gezamenlijk voor eenig 

doel te zullen werken en ter verzekering daarvan zichzelf zekere regels op te 
leggen, waardoor anderen een macht over personen en goederen naar binnen, tot 

vertegenwoordiging naar buiten wordt gegeven (bestuur) waardoor verder het 

aannemen van de medewerking van nieuwe krachten en het onttrekken der oude 

wordt geregeld, waardoor in één 

*)    Weekblad   voor  Privaatrecht,   Notaris-Ambt   en   R e g i s t r a t i e    nos.   1919  

e.'-' (6 October  1906 e.v.). 
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woord alles wordt vastgelegd wat in normale ,.statuten" eener vereeniging 

voorkomt. Deze handeling is echter niet alleen geoorloofd, zij is blijkens de door 
de wet van 1855 niet afgeschafte artikelen 1690 vlg. B. W. bindend tevens. Zij 

heeft rechtsgevolgen ten aanzien der leden. Maar ook ten aanzien van derden? of 

is dit juist de eigenaardigheid der rechtspersoonlijkheid, dat zij de anders alleen 

tusschen partijen werkende handeling ook tegenover derden rechtsgevolgen 

verschaft? Als men zonder verder nadenken art. 12 der wet van 1855 leest, is men 

inderdaad geneigd dit aan te nemen. In tegenstelling met art. 13, dat de onderlinge 
verhouding van de leden eener vereeniging-niet-rechtspersoon aan haar eigen 

reglementen en de regels van burgerlijk recht overlaat zegt art. 12 [toch zeker ook 

wel een bepaling van burgerlijk recht!] :  ,,Vereenigingen niet als rechtspersonen 

volgens deze wet ingesteld of erkend, kunnen als zoodanig geene burgerlijke 

handelingen aangaan. De overeenkomsten, namens haar gesloten en de goederen 

namens haar verkregen, worden ten opzigte van het Rijk en van derden 
beschouwd als volgende de personen, welke de overeenkomst gesloten en de 

goederen aanvaard hebben, al is het ook, dat in de overeenkomsten en titels de 

handelende personen slechts als gemagtigden of bestuurders der vereeniging zijn 

aangewezen." Dus. is men geneigd deze bepaling te parafraseeren: om naar buiten 

op te treden behoeft de vereeniging rechtspersoonlijkheid, heeft zij die niet, dan is 

dat optreden onmogelijk. Wie met de vereeniging handelt, handelt met 't individu 
tegenover wien hij staat. Ten aanzien van derden bestaat de vereeniging niet. is 

haar oprichting  een  handeling  zonder beteekenis. 
Intusschen bij eenig nadenken blijkt die opvatting toch onhoudbaar. A priori is 

het reeds onwaarschijnlijk, dat een handeling tusschen twee of meerdere 

personen door een derde die haar kent eenvoudig als niet bestaande zou kunnen 

worden genegeerd. Het is niet tegen te spreken, het bezit der 
rechtspersoonlijkheid is voor de verhouding tot derden beslissend, maar wil dat 

zeggen dat zonder die bijzondere bevoegdheid de vereeniging voor derden 

absoluut niet bestaat? En die derden verklaren toch dagelijks dat zij aan zoon 

vereeniging verkoopen, verhuren, uitleenen, van haar koopen, huren, leenen, enz. 

e n z . ' ) ,  is dat nu volkomen hetzelfde als een verklaring van verkoop enz. aan de 

bestuurders individueel, met wie zij uitdrukkelijk zeggen niet individueel te 
handelen? Wie dit mocht meenen, zal zijn ongelijk inzien, als hij de gevolgen 

zijner opvatting nagaat. Was zij juist ,  was inderdaad het contract van een 

vereeniging niet-rechtspersoon met een derde niet anders dan een contract van de 

bestuurders persoonlijk, dan zou niet alleen de derde de bestuurders aansprakelijk 

kunnen houden, maar zouden omgekeerd ook dezen  dien derde tot nakoming  

kunnen  aan- 

')    Zie een   geval  in   vonnis  Amstcrd: m   18  Dec.   1903.  W.   

8069. 
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spreken. Inderdaad is deze opvatting nog kort geleden voor de Amsterdamsche 

rechtbank verdedigd. Het betrof daar niet een vereeniging zonder 

rechtspersoonlijkheid naar de wet van 1855 maar een coöperatie, die deze 

eigenschap miste, ik bespreek echter het geval hier omdat het voornamelijk het 

boven overgeschreven art, 12 was, waarop een beroep werd gedaan. In het 
bedoelde proces ') traden als eischers op de bestuurders van een niet inge-

schreven coöperatie in privé, zij vroegen nakoming of ontbinding, dit is mij 

ontgaan, eener koopovereenkomst die zij als bestuurders van een niet 

ingeschreven coöperatieve vereeniging met een derde, gedaagde in het proces, 

hadden gesloten. Het namens hen voorgedragen betoog kwam hierop neer: Gij, 

gedaagde, hebt met ons als bestuurders eener vereeniging gecontracteerd, onze 
vereeniging bestaat echter tegenover u niet, wij zelf zijn dus uw mede-contrac-

tanten, tegenover ons hebt ge u aan wanpraestatie schuldig gemaakt, vandaar 

onze actie. Is deze redeneering houdbaar? Ik betwijfel het. Ik geloof dat de 

gedaagde terecht aanvoerde, dat zij met de eischers in privé niets te maken had, 

dat haar wilsverklaring alleen tot de vereeniging was gericht, dat dus tusschen 

haar en de bestuurders geenerlei wilsovereenstemming bestond, en dezen zich 

dus niet zonder haar wil als mede-contractanten konden opwerpen. Met welk 
risico zou ik belast kunnen worden, indien degeen. met wien als 

vertegenwoordiger van een zeer gefortuneerd derde door mij werd 

gecontracteerd, mij bij het ontbreken zijner bevoegdheid den derde te binden tot 

nakoming van een crediet-verschaffing b.v. kon dwingen, terwijl hij zelf 

geenerlei waarborg bood. Deze practische overweging bevestigt de beschouwing 

der theorie. 
Maar zou men wellicht kunnen tegenwerpen, juist door het stelsel van te 

publiceeren Koninklijke goedkeuring en van inschrijving en openbaarmaking is 

het voor ieder mogelijk na te gaan of een vereeniging met wie hij handelt, 

rechtspersoonlijkheid bezit of niet. En als de derde weet, dat die vereeniging niet 

met die bevoegdheid is bekleed of het althans kon weten, is het dan zoo 

onbi l l i jk  hem zelf ook gebonden te achten, terwijl hij toch verklaarde zich te 
willen binden? Wordt zoo den derde niet een heerlijke chicane in de hand 

gegeven? 
In deze vragen zit zeker iets waars. Wil men uit de overwegingen, die tot het 

stellen daarvan aanleiding gaven, afleiden, dat de derde niet naar willekeur al 

dan niet mag nakomen, dat hij niet ongebonden is. dan geef ik dat gaarne toe. 

Zegt men echter, dat hij daarom tegenover de bestuurders gebonden is, dan blijf 
ik volhouden, dat die bewering moet afstuiten op het feit, dat tusschen derde en 

bestuurders persoonlijk geenerlei wilsovereenstemming  heeft  plaats  gehad.  

Er is  echter een  ander,  met  wien  wel 

')    Het   vonnis  is,   voor  zoover  mij  bekend,  nog   niet  

gepubliceerd. 
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gecontracteerd is, of liever er zijn er meerderen: de leden der vereeniging, 
althans indien de vereeniging het belang harer leden ten doel heeft. Wie met 
zoo'n vereeniging contracteert, contracteert met de vereenigde personen, vormt 
hunne corporatie een rechtspersoon, dan is zij tegenover derden een éénheid, 
ontbreekt haar die bijzondere bevoegdheid, dan blijft zij veelheid. Wie niet wist, 
dat hij met een rechtspersoonlijkheid missende corporatie te doen had, kan zich 
wellicht nog op het feit beroepen, dat hij alleen met de rechtspersoon, de éénheid 
wilde overeenkomen, maar wie bekend was met het gebrek aan bevoegdheid 
zijner tegenpartij, kan dit zeker niet aanvoeren. De gezamenlijke leden kunnen 
dus de nakoming in rechten van de door de derden tegenover de vereeniging op 
zich genomen verplichting eischen. al spreekt het van zelf dat daardoor den 
derde de nakoming niet bezwaarlijker mag worden. Noodig zal het dan zijn, dat 
wordt bewezen, dat de bestuurder tot de handeling gemachtigd was, in hoever 
dit uit de statuten kan worden afgeleid, is quaestio facti. Is dus de derde 
gebonden tegenover de gezamenlijke leden, omgekeerd zijn dezen het tegenover 
hem; bezit het lichaam de rechtspersoonlijkheid, dan zijn de leden vrij van 
aansprakelijkheid voor de schulden van hun corporatie (art. 1698 B. W.). mist 
zij die, dan zal dus a contrario die aansprakelijkheid moeten worden 
aangenomen. Dat practisch de aansprakelijkheid moeielijk zal zijn te handhaven, 
mag waar zijn, maar juist ter wille daarvan komt art. 12 den derde te hulp. 

Voor ik dit toelicht een enkel woord over de vraag, of onze beslissing met 
den tekst van dit artikel niet in strijd is. Wordt deze bepaling niet op zij gezet, 
als men de handeling met een vereeniging-niet-rechtspersoon tot handeling met 
de leden gezamenlijk stempelt? Ik geloof het niet. Naar mijn meening is art. 12 
niet anders dan een soort strafbepaling voor den bestuurder, het vestigt een 
zekere aansprakelijkheid voor hem maar geeft hem geenerlei recht, maakt hem 
niet tot contractant — al doet de letter het tegendeel denken. Dit blijkt als men 
het voorschrift legt naast dat van art. 6 der wet van 1876 en art. 39 W. v. K. Het 
eerste luidt: ,,Zoolang de acte van oprigting niet is ingeschreven of niet is 
openbaar gemaakt, zijn de bestuurders persoonlijk en ieder voor het geheel 
verantwoordelijk voor de handelingen der vereeniging of op haar last verricht.'' 
In denzelfden geest art. 39 W. v. K.: Zoolang enz., zijn de bestuurders voor 
hunne handelingen persoonlijk en elk voor het geheel aan derden gebonden. 
Waar nu al deze bepalingen, één onderwerp regelen voor drieërlei soort 
corporatie, moet hunne beteekenis dezelfde zijn, grond voor een onderscheid 
bestaat niet. En dan kan die beteekenis geen andere zijn dan de toepassing van 
een beginsel dat al in het B. W. — zij   het  op  indirecte  wijze   —   is  
uitgesproken1):   dat  wie   zonder 

!)   Art.  1843. Zie Land III. 2. blz. 298. 
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macht tot vertegenwoordiging te bezitten zich als vertegenwoordiger voordoet, 
tegenover dengeen met wien hij handelt moet instaan voor de gevolgen die deze 

door het ontbreken van de volmacht ondervindt. Tusschen dezen regel en onze 

bepalingen bestaat slechts dit verschil dat hier de aansprakelijkheid van de be-

stuurders bestaat, ook al was het den derde bekend, dat zij niet een rechtspersoon 

vertegenwoordigden, terwijl in het algemeen een aansprakelijkheid alleen 

gerechtvaardigd is, als de derde het geven der volmacht niet kende en evenmin 
behoorde te kennen. Met de letter althans van art. 6 der wet van 1876 en • an art. 

39 W. v. K. klopt deze uitlegging volkomen, het is dus geoorloofd ook art. 12 der 

wet van 1855 in dezen zin uit te leggen. Er is hier een aansprakelijkheid van den 

bestuurder. Wel is niet hij, maar de ver-eeniging mede-contractant, maar op zijn 

vermogen mag de schuld der vereeniging worden verhaald. Door deze bepalingen 

worden de practische moeilijkheden uit het ontbreken der rechtspersoonlijkheid 
voortvloeiend geheel ten laste van de vereeniging of liever van hare 

vertegenwoordigers gebracht. De derde mag er niet onder lijden. Hij heeft de keus 

óf — als hij de volmacht kan bewijzen — de gezamenlijke leden óf in ieder geval 

de bestuurders aansprakelijk te houden. Doch omgekeerd kunnen niet de 

bestuurders doch slechts de leden — weer in dezelfde veronderstelling — hem 

aanspreken. 

11. 

Hoe staat het met de aansprakelijkheid der vereeniging voor onrechtmatige 
daden van de bestuurders? Reeds ten aanzien der wèl rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging komen wij met die vraag op bestreden terrein. Het is 
bekend, dat zij die in de rechtspersoonlijkheid slechts een fict ie zien, die 
aannemen dat alleen krachtens de uitdrukkelijke inmenging van het staatsgezag 
de wilsuiting van de bestuurders als wilsuiting der gefingeerde persoon kan 
gelden 1 ) ,  de mogelijkheid ontkennen dat een onrechtmatige daad zou worden 
begaan door een persoon, van wiens „schuld" naar hunne meening niet gesproken 
kan worden. Het is ook bekend dat zij die in de rechtspersoon een — hoe dan ook 
te verklaren — werkelijk bestaande éénheid zien, juist die mogeli jkheid  van 
delicten door die persoon als het punt beschouwen, waar de tegenstelling 
tusschen hen en de zooeven bedoelden zich in de practijk het scherpst doet 
gevoelen. Mij houdende binnen het kader, dat ik mij de vorige maal heb gesteld, 
zal ik op dezen strijd niet ingaan, al wil ik wel verklaren, dat ik mij liefst bij de 
laatstbedoelde opvatting zou aansluiten. Intusschen, wat daarvan zijn moge,  bij 
vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid  zal  noch bij 

')    Savigny en  zijn aanhangers.  Bij  ons b.v.  Opzoomer IX.  blz.   190. 
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de  eene  noch  bij   de  andere  opvatting  een  aansprakelijkheid  der 
vereeniging bestaan. 

Maar zou ook hier als bij de rechtshandelingen der bestuurders van een 

aansprakelijkheid der vereenigde leden sprake kunnen zijn? Van een volmacht tot 

het plegen der onrechtmatige handelingen zal wel geen kwestie zijn, maar is de 

aansprakelijkheid der leden niet te bouwen op art. 1403, 3e lid? Kan de 

verhouding tusschen lid en bestuurder niet beschouwd worden als die van 
,.iemand, die een ander aanstelt tot waarneming zijner zaken," tot zijn 

,.ondergeschikte"? en is dus het lid niet, gegeven dat de onrechtmatige handeling 

in de werkzaamheden, waartoe de bestuurder ,.gebruikt werd", geschiedde, op 

dien grond voor de schade, gevolg van die handeling, verantwoordelijk? Een 

bevestigende beantwoording dezer vragen zou steun in sommige uitspraken onzer 

rechterlijke macht kunnen vinden. Deze was meermalen geneigd den grondslag 
der aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor onrechtmatige daden harer 

bestuurders niet in art. 1401 B. W., maar in het derde lid van art. 1403 te zoeken 

'). Hierop voortbouwende zou men aldus kunnen redeneeren: is de 

vereeniging-rechtspersoon als aansteller van hare bestuurders voor de delicten van 

dezen aansprakelijk, dan is de vereeniging-zonder rechtspersoonlijkheid het 

evenzeer, dan bestaat slechts dit verschil dat waar deze vereeniging niet, de eerste 
wèl als eenheid wordt erkend hier niet de vereeniging als eenheid maar de 

vereenigde leden aangesproken moeten worden. Intusschen kan deze redencering 

toch alleen opgaan als de vereeniging zich behartiging van eenig belang harer 

leden ten doel stelt, niet als zij bevordering van een algemeen belang, of speciaal 

dat van derden nastreeft. Men kan toch moeielijk volhouden dat het bestuur van 

een vereeniging van armenzorg door de leden vnn de vereeniging ter waarneming 
hunner zaken is aangesteld. Voorts zal het verband tusschen de handeling, 

waarover geklaagd wordt en de aanstelling van den bestuurder door het lid, dat 

wordt aangesproken, in elk concreet geval moeten worden aangetoond. Maar zelfs 

met deze beperkingen acht ik het betoog nog onjuist. In de eerste plaats zou ik al 

bij een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging meenen dat de verhouding 

van de rechtspersoon tot de daden der bestuurders niet is de in art. 1403, 3e lid 
bedoelde betrekking tusschen patroon en de daden zijner arbeiders. Door deze 

bepaling wordt iemand aansprakelijk gesteld voor de handelingen van een ander. 

Nu geldt echter de handeling van den bestuurder van een wel 

rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging rechtens niet als handeling van 

iemand naast de vereeniging, maar als handeling van de vereeniging zelf. Juist 

daarin uit zich de persoonlijkheid der vereeniging; het is dus niet mogelijk hier 
een wetsbepaling toe te passen, die het bestaan van twee zelfstan- 

')    Bijvoorbeeld   vonnis  Amsterdam.   17  Maart   1905.  W.  8266. 
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dige, zij het van elkaar afhankelijke personen onderstelt. Daartegen kan niet 
worden aangevoerd, dat de bestuurder toch ook persoon is; immers juist door zijn 

handelingen als die van de rechtspersoon op te vatten wordt het feit, dat zij toch 

ook zijn handelingen zijn, opzettelijk ter zijde gelaten. Is het om deze reden al 

verwerpelijk tot een aansprakelijkheid voor de 

vereeniging-zonder-rechtspersoonlijkheid krachtens art. 1403 derde lid uit een 

gelijke aansprakelijkheid van de vereeniging met rechtspersoonlijkheid te 
concludeeren, ten aanzien van onze vereenigingen bestaat een ander bezwaar. De 

bestuurder is niet de ondergeschikte van de gezamenlijke leden, de verhouding 

van afhankelijkheid die 't voorschrift van art. 1403 eischt ontbreekt hier. Bij de 

vereeniging-rechtspersoon wordt de verhouding van bestuurder tot vereeniging, 

voorzoover de functie tegen loon wordt waargenomen, tegenwoordig veelal als 

arbeidscontract beschouwd, het bestuur zou dus de „ondergeschikte" der 
vereeniging mogen heeten1). Wat daarvan in 't algemeen zijn moge, in ieder geval 

gaat deze beschouwing alleen op als de bestuurder gesteld wordt tegenover de 

éénheid, rechtspersoon, niet als hij tegenover de veelheid der gezamenlijke leden 

staat. Moet men als hier hem tegenover dezen stellen — immers de éénheid wordt 

door het onthouden der persoonlijkheid door den wetgever genegeerd — dan blijft 

er niet dan een verhouding van vertegenwoordiging van gelijk-staanden. Een 

ondergeschiktheid, een dienstbetrekking als art. 1403 eischt, is niet te 
constateeren. 

In Duitschland, waar de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid practisch van 

veel grooter belang is dan bij ons — het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid is 

daar zooveel moeielijker — wordt ten aanzien van de met art. 1403, 3e lid parallel 

loopende bepaling van § 831 B. G. B. algemeen het tegendeel aangenomen2). Nu 

is dit te verklaren uit de eigenaardige positie van de „nicht rechtsfahigen Verein" 
in het Duitsche recht. Aan den eenen kant wordt hij niet als rechtspersoon erkend, 

is daarom § 31 B. G. B. dat de aansprakelijkheid der vereeniging voor 

onrechtmatige daden harer wettelijke vertegenwoordigers uitspreekt, niet 

toepasselijk, aan den anderen kant wordt toch ook deze vorm van corporatie in 

verscheidene opzichten behandeld, alsof ook hij een éénheid vormt. Het vermogen 

is het vermogen der vereeniging, haar komt de „passive Parteifëhigkeit" in het 
proces toe, d.w.z. zij kan in een proces als gedaagde, niet als eischer optreden (§ 

50 C. P. O.). Wil men nu § 831  op de onrechtmatige bestuursdaden toepassen, 

a) Met de boven gehuldigde opvatting, dat de handeling van den bestuurder qq. de 
handeling der vereeniging zelf is, is dit niet in strijd. Daar wordt de be-teckenis dier 
handeling naar buiten aangegeven, hier de verhouding tusschen rechtspersoon en bestuurder 
in privé,  als zelf een  rechtssubject dus,  gequalificeerd. 

2)    Vgl.  Gierke,  Vereine ohne  Rechtsfahigkeit,  blz.   19. 
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dan zal de benadeelde de vereeniging, niet de gezamenlijke leden aanspreken en 
op haar vermogen de vordering verhalen. De bestuurder wordt dus dan als de 

ondergeschikte der vereeniging, niet van de gezamenlijke leden beschouwd. 

Doordat dus aan de hier bedoelde Duitsche corporatievormen in zekere mate weer 

wel rechtspersoonlijkheid wordt toegekend — men spreekt dan ook juister van 

beschrànkt rechtsfâhiger Verein, niet van nicht rechtsfâhiger ') — komt men daar 
tot ander resultaat dan bij ons. Wel hapert ook daar iets, immers gaat men de 

vereeniging als éénheid tegenover den bestuurder stellen, dan zijn diens 

handelingen de handelingen der vereeniging en zou § 31 en niet § 831 B. G. B. 

toepasselijk moeten z i jn 2 ) ,  wat echter weer zou botsen met de uitdrukkelijke 

onthouding der volle rechtsbevoegdheid, maar daarvan is 't halfslachtige stelsel 

der wet schuld, die eenerzijds de vereeniging, die zich niet aan de geëischte 
formaliteiten onderwerpt, niet als éénheid wil behandelen, anderzijds toch door 't 

werkelijk leven, doordat ze zich daar wel als éénheid vertoont, in die richting 

wordt gedrongen. Een gelijksoortige houding van onze wet tegenover de 

vereenigingen bracht ook ons hier tot een onge-wenscht resultaat; want, dat 't niet 

gewenscht is, dat een wel-rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging wél, een 

vereeniging zonder die bevoegdheid niet aansprakelijk is voor onrechtmatige 

daden der bestuurders, zal wel niet tegengesproken worden. 
Ik kom daar nog even op terug, eerst nog een enkele opmerking over de 

verhouding naar binnen. De overeenkomst van vereeniging is geldig, zij bindt de 

leden. Maar maakt het voor hunne verbinding tot het lichaam dat zij vormen nog 

verschil, of de formaliteiten ter verkrijging der rechtspersoonlijkheid vereischt al 

of niet zijn vervuld? Volgt men de omschrijving van dit begrip, die Hamaker3) 

eens in dit Weekblad gaf: „rechtspersoonlijkheid is niet „anders dan bevoegdheid 
om tegenover derden naar buiten als vermogenssubject op te treden" dan is men 

geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Als toch de verkrijging der 

bevoegdheid alleen naar buiten tegenover derden werkt, dan is zij zonder 

beteekenis naar binnen tegenover de leden. Dan moet men dus aannemen, dat de 

vereeniging b.v. de betaling van de contributie der leden in rechten zou kunnen 

opvorderen. Maar is het optreden in rechten van een vereeniging, die krachtens 
uitdrukkelijke wetsbepaling een persoon niet is, mogelijk? kan zij procedeeren? 

Immers neen. En evenmin kunnen de bestuurders tegen de onwillige leden op-

treden4), tusschen hun ageeren en dat der vereeniging zelf bestaat 

1) Vgl.  Kohier,  Lehrbuch  des  bürgerlichen  Rechts  I,  blz.  408. 
2) Dernburg,   (Das bürgerliche  Recht  des  Deutschen  Reichs  und  

Prcussens)   I 
blz. 222 neemt dit aan. 

3) No.   1434.   Of   Hamaker   de   hier   besproken   consequentie   zou   
willen   aan 
vaarden? 

')    Vgl. H. R. 31  Jan.  1863, W. 2454. 
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slechts een verschil van vorm. Maar is dan een actie van alle medeleden 

mogelijk? Ook dat is twijfelachtig. Wie een vereeniging opricht en daarbij een 

zekere praestatie belooft, bindt zich tot die praestatie tegenover de op te richten 
vereeniging, niet tegenover de mede-oprichters, tusschen dezen onderling bestaat 

geenszins de verhouding van crediteur en debiteur1). Van alle kanten zullen dus 

een vereeniging niet-rechtspersoon die een weerbarstig lid in rechten wil dwingen 

tot nakoming zijner verplichtingen niet-ontvankelijkheden worden 

tegengeworpen. De overeenkomst van oprichting eener vereeniging is geldig, 

zeker, de tiende titel van het derde boek van het B. W. zegt het en art. 13 der wet 
van 1855 bevestigt het, maar de verwezenlijking van het doel der overeenkomst, 

dat niet is gelegen in het scheppen van verbintenissen tegenover elkaar, maar in 

het vormen van een éénheid en het zich verbinden aan die eenheid, is door art. 5 

derzelfde wet onmogelijk gemaakt. De Duitsche wetgever heeft 't zelfde gedaan, 

maar hij deed meer, door zijn bepaling in § 54 (toepasselijkverklaring der 

bepalingen omtrent de „Gesellschaft" op den „nicht rechtsfahigen Verein") maakt 

hij de oprichtings-overeenkomst tot iets, wat ze in werkelijkheid niet is: een 

obligatoir contract. Een reeks van moeielijkheden is daarvan het vanzelf sprekend 

gevolg. Onze wetgever liet het karakter der oprichtingshandeling intact, hij ver-

klaart haar uitdrukkelijk geldig, maar ontkent tegelijk het intreden van het 

beoogde gevolg en stelt dan den verklaarder der wet voor de moeielijke vraag wat 

met de handeling, die geldig is en toch in zeker opzicht ongeldig aan te vangen. 

III. 

In het opstel van het vorige nummer wees ik op de moeielijkheden, waarin het 
bestuur van een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging zich zal 
bevinden tegenover een lid, dat zijne verplichtingen niet nakomt. Weinig beter is 

de positie van het lid dat reden meent te hebben zich over handelingen der 

vereeniging of haar organen te beklagen. 
Onderstel een lid is door het bestuur zijner vereeniging geroyeerd — naar zijn 

oordeel in strijd met de statuten. Zal hij op eenige wijze herstel van het hem 

aangedaan onrecht kunnen verkrijgen? De vereeniging zelf voor den rechter te 
dagen, gaat niet, zij mist de bevoegdheid in rechten op te treden, partij in het 

proces te zijn. Wendt de uitgeworpene zich tegen de bestuursleden individueel, 

dan zullen zij hem antwoorden, dat zij niet als privé-personen niet voor zichzelf 

maar uitsluitend in hunne qualiteit van bestuurders tegenover hem  zijn 

opgetreden.  Repliceert de eischer 

M    Zie  Hamaker.  W. P. N. R.   no.   1418  vlg.,   1434. 
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dat krachtens art. 12 der wet van 1855 de leden van het bestuur der vereeniging 
die niet is rechtspersoon in eigen vermogen aansprakelijk zijn voor wat zij in 

hoedanigheid verrichten, dan zullen zijn tegenstanders aanvoeren, dat die 

aansprakelijkheid alleen tegenover derden bestaat en dat de leden der vereeniging 

niet als derden beschouwd kunnen worden. Een bewering die m. i. moeielijk te 

weerleggen zal zijn, derden moeten worden beschermd tegen het gevaar, dat zij 
meenend met een of ander individu te handelen, door dezen naar een achter hem 

staande vereeniging worden verwezen, vandaar de bepaling van art. 12, voor 

leden bestaat een dergelijke grond niet, het genoemde art. kan op hen niet 

toepasselijk zijn. De juistheid dezer opvatting komt duidelijk in het licht door een 

indertijd te Groningen beslist geva l 1 ) ,  waarbij een actie van een lid tegen 

bestuurders in privé tot teruggave van een door hem als lid aan de vereeniging 
verstrekte som werd afgewezen. Plaatst de geroyeerde eindelijk zich tegenover al 

zijne medeleden gezamenlijk, dan zal hij toch alleen dan in zijne actie kunnen 

slagen, als hij kan aantoonen, dat door ieder hunner volmacht is gegeven aan het 

bestuur tot het verrichten der handeling, waarover geklaagd wordt. In de practijk 

zal hij dus voor zooveel moeielijkheden komen te staan dat een verhaal in rechten 

op grond van een onrechtmatig optreden van een vereeniging zonder 

rechtspersoonl i jkheid  tegen een lid door den laatste wel nimmer zal worden 
gezocht. 

Maar, kan men vragen, is het althans niet mogelijk voor hem die uit de 

vereeniging is gezet zijn aandeel in het vereenigings-vermogen te verkrijgen? Het 

bestaan van een dergelijk vermogen is denkbaar, maar wien hoort het, als de 

vereeniging niet als persoon, niet als eigenaar dus, wordt erkend? Volgens Planiol 

— ook de Fransche wet kent de association non déclarée, waarvan ze 
uitdrukkelijk zegt qu'elle ne jouit d'aucune capacité juridique'-) — zijn de gelden 

die een dergelijke corporatie verkrijgt, dans l'indivision entre les membres1). Met 

deze ,,indivision" meent hij dan mede-eigendom in onverdeelde door breuken aan 

te wijzen aandeden. Was dit waar, dan zou art. 628 B. W. ieder lid het recht geven 

te allen tijde scheiding en deeling te vragen. Nu is het echter duidelijk, dat 

zoolang de vereenigde personen te zamen blijven, hun oprichtingsovereenkomst 
dus van kracht b l i j f t ,  de scheiding en deeling is uitgesloten, door die 

overeenkomst tot oprichting is besloten zekere gelden (contributies, entreegelden) 

bijeen te brengen voor zeker doel en bijeen te houden, daaruit volgt dat zoolang 

die overeenkomst geldt, niemand een deeling kan vorderen. Het recht op 

scheiding van art. 628 bestaat alleen daar, waar het samen 

')   W.  3140. 
'-')    Art.   2   der   wet   van   1   Juli   1901. 
■' )    Traite   élémentaire  de  droit   civil.   II.   no.   2015. 
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gerechtigd zijn tot eenige zaak de eenige band is, die partijen verbindt, niet waar 
dat recht gevolg is van een meer-omvattende verhouding tusschen hen1). Maar 

als scheiding is uitgesloten, zoolang de overeenkomst van oprichting der 

vereeniging geldt, dan zal die uitsluiting niet worden te niet gedaan door het 

uittreden van een lid; juist door van hunne samenwerking een vereeniging, een 

eenheid te maken, hebben de partijen bij die overeenkomst de duur van hare 

geldigheid van het terugtreden van een of meer hunner ] )  principes los 
gemaakt. 

Volgt uit het bovengezegde dat het eigendom der vereeniging niet is het 

mede-eigendom der individuen-leden en behoort het aan den anderen kant 

evenmin aan de leden als eenheid beschouwd, dan zal wel aangenomen moeten 

worden dat we ook hier met een geval van gezamenlijk eigendom (in 

tegenstelling van medeeigendom) 1) hebben te doen; eigendom van de 
verbonden leden, hun recht op het goed is ook naar buiten gebonden aan hun 

verhouding onderling. Zou men daaruit nu willen afleiden, dat dan toch in ieder 

geval het eigendom der vereeniging eigendom der leden is, dat dus, al zal dat 

individueel aandeel-recht zich tijdens het bestaan der corporatie niet doen 

gevoelen, toch bij het uittreden een recht op vergoeding der waarde daarvan zal 

bestaan, dan heeft men kans in strijd te komen met de hetzij in de statuten 
uitdrukkelijk neergelegde, hetzij uit het karakter als overeenkomst van 

oprichting eener vereeniging voortvloeiende bepaling, dat met het verlies van het 

lidmaatschap het verlies van alle recht op het goed der corporatie verloren gaat. 

Wanneer we uit de vluchtige opmerkingen in het bovenstaande gemaakt over 
de verschillende verhoudingen, die het bestaan van vereenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid doet geboren worden, een conclusie mogen trekken, dan 

zal het wel deze zijn, dat de rechtstoestand van deze vereeniging en van hen die 
met haar in betrekking komen, onzeker is en voorzoover al zeker, weinig be-

vredigend. 
Nu laat zich dit tot zekere hoogte verklaren en verdedigen. Eischt de wetgever 

van de betrokken personen de vervulling van zekere formaliteiten of de 

medewerking van het staatsgezag dm het gevolg dat zij met hunne handeling van 

oprichting eener vereeniging beoogden, ook volkomen te bereiken, dan is het 
niet af te keuren dat hij aan het niet nakomen dier formaliteiten of het niet 

inroepen dier medewerking voor de betrokkenen onaangename rechtsgevolgen 

verbindt. Maar daarbij moet toch één ding in het oog gehouden worden. Als de 

wet meent reden te hebben zekere formaliteiten te eischen en aan een 

onformeele handeling zekere rechtsgevolgen te onthouden, dan moet die 

niet-erkenning 

1)    Vgl. mijne bewerking van Assers Handleiding II, 4e druk, blz. 78. 
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van anders wel ingetreden rechtsgevolgen nooit verder gaan, dan uit den grond 
waarop de formaliteiten geëischt worden, het belang dat men daardoor wilde 

beschermen, voortvloeit. Gaat de wetgever verder en negeert hij ook 

rechtsgevolgen van de informeele handeling die met dien grond in geenerlei 

verband staan, dan schiet hij zijn doel voorbij. En dat is m. i. hier het geval. 
Waarom wordt Koninklijke goedkeuring of publicatie der oprichting geëischt? 

Met de veronderstelling dat hier telkens medewerking van het staatsgezag noodig 
zou zijn, omdat zonder die medewerking een rechtspersoon niet zou kunnen 

ontstaan, hebben we ons niet bezig te houden, zelfs zij die aan de fictie-leer vast-

houden erkennen dat de handeling van den Staat die zij noodig achten om een 

subject van rechten dat niet is de individueele mensch in het leven te roepen, 

even zoo goed gelegen kan zijn in een in het algemeen stellen der voorwaarden 

waaraan voldaan moet zijn om zoo'n subject te scheppen als in een bijzondere 
medewerking bij elk geval. De Koninklijke goedkeuring, de publicatie e. d. zijn 

er enkel ter wille der rechtszekerheid, ieder moet weten of hij al dan niet met een 

individu of met een orgaan van een meer omvattende persoonlijkheid handelt. En 

wel omdat hij anders gevaar loopt eenerzijds dat een persoon met wien hij 

meende in privé te handelen hem naar een achter den handelende staand? rechts-

persoon, in wiens naam de handeling verricht is kan verwijzen, anderzijds dat hij, 
meenende met een bestuurder als zoodanig te handelen en dus met een 

rechtspersoon in verbinding te treden, later moet hooren dat de bestuurder tot die 

handeling niet gemachtigd was. Tegen het laatste gevaar wordt hij voldoende 

beschermd door een wetsbepaling dat niet gepubliceerde beperkingen van de 

vertegenwoordigingsmacht der bestuurders aan derden niet kunnen worden 

tegengeworpen, het eerste wordt ondervangen door een voorschrift, dat zoolang 
de vereeniging niet is ingeschreven in een daarvoor bestemd register — de 

formaliteit waardoor te eeniger tijd de Koninklijke goedkeuring wel vervangen 

zal worden — bestuurders persoonlijk voor de handeling aansprakelijk zijn, een 

voorschrift dus als thans art. 12 der wet van 1855 in weinig gelukkige redactie en 

art. 6 der wet van 1876 geven. Maar verder behoort m. i. de wetgever niet te 

gaan, de rechtspersoonlijkheid te onthouden aan een vereeniging die als zoodanig 
bestaat, is de eenheid te ontkennen, van wat zich in werkelijkheid als éénheid 

voordoet. Dat leidt tot niets. Hamaker heeft in een art ikel 1)  waaraan wij de 

vorige maal al herinnerden uitvoerig betoogd, dat de oprichting eener 

vereeniging niet is de obligatoire overeenkomst in den zin van art. 1349 B. W. 

Indien dit juist is — en ik twijfel er wat mij betreft niet aan — dan kan de 

wetgever de handeling ook nimmer tot een obligatoire overeenkomst maken; een 
handeling 

l)   Zie W. P. N. R.   1414 vlg.  1438. 
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te verwringen tot iets wat zij naar haar aard niet is, staat niet in zijn macht. En 
toch poogt hij dat. als hij de oprichtingshandeling ook zonder inachtneming van 

de vereischte formaliteiten geldig noemt, maar toch de opgerichte vereeniging niet 

als ,,rechtspersoon" erkent. Wil dat iets beteekenen. dan kan het niet anders zijn 

dan dat het opgericht lichaam niet als éénheid in rechte zal mogen beschouwd, 

maar juist dat scheppen van een hen omvattende en toch boven hen staande 
eenheid was het hoofddoel der oprichters. De wetgever kan tegenover die 

handeling tweeërlei houding aannemen: óf hij kan haar ignoreeren, als niet zekere 

vormen zijn nagekomen, maar dan moet hij haar nietig noemen, d. i. haar elk 

gevolg in rechte ontzeggen; óf hij kan haar als geldig erkennen, maar dan moet hij 

tevens al die gevolgen erkennen, die uit den aard der handeling naar de bedoeling 

van partijen voortvloeien — met uitzondering slechts van diegene, die krachtens 
den grond, waarop inachtneming van zekere formaliteiten wordt vereischt alleen 

met die formaliteiten kunnen ontstaan. Mij dunkt het niet twijfelachtig, welk van 

beide de wet heeft te kiezen — welke redelijke grond kan er bestaan de oprichting 

nietig te verklaren? Maar wellicht ware dat nog beter dan het tegenwoordige 

onlogische systeem, een bron van onzekerheid en onrecht. 
 


