
72.  GEBREKEN IN DE TOESTEMMING BIJ OPRICHTING VAN 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.*) 

I. 

Onze wet behandelt de naamlooze vennootschap als een onderdeel van de 
maatschap, de oprichting wordt beschouwd als een overeenkomst tusschen de 

oprichters. Vandaar dat de vraag zich kan voordoen: indien bij de overeenkomst 

een dergenen, die daar als oprichters der naamlooze vennootschap heeten op te 

treden, in waarheid zijne toestemming niet heeft gegeven of indien die 

toestemming verkregen is door dwaling, bedrog of geweld, indien de betrokkene 
minderjarig was of onder curateele gesteld: in één woord indien in de 

toestemming bij de oprichting eenig gebrek is aan te wijzen, ontstaat de 

naamlooze vennootschap dan toch, en zoo ja, wat zijn dan de gevolgen van het 

gebrek? Aan deze vraag wil ik enkele opmerkingen wijden. 
De Amsterdamsche Rechtbank moest bij een vonnis van 9 April 1902') op deze 

vraag ingaan. De zaak was deze: de curator in een faillissement van een naaml. 
vennootschap dagvaardt één der oprichters tot volstorting van zijn aandeel. De 

gedaagde ontkent niet aan de oprichting medegewerkt te hebben rriaar voert als 

verweer aan, dat bij die oprichtingsakte personen als deelnemers zijn vermeld, die 

of niet bestonden of geen volmacht hadden gegeven aan hem die beweerde hen te 

vertegenwoordigen bij de akte. Dus, is zijn redeneering, hebben de personen, die 

mede hun toestemming heetten te hebben gegeven, in werkelijkheid geene 

verklaring in dien zin afgelegd, de overeenkomst is niet tot stand gekomen, de 
naamlooze vennootschap bestaat niet. De feitelijke voorstelling der zaak wordt 

door eischer toegegeven, de conclusie bestreden, echter tevergeefs. De Rechtbank 

gaat met het verweer mee. Zij overweegt: ,,dat de naamlooze vennootschap wordt 

opgericht bij en bestaat door de overeenkomst . . . dat voor de bestaanbaarheid 

van overeenkomsten noodig is de toestemming van hen die zich verbinden . . . 

moet worden aangenomen dat die overeenkomst nooit heeft bestaan". De eischer 
had daartegen nog opgemerkt, dat de vijf personen die bij de oprichting in persoon 

compareerden, meer dan ]/5 van het kapitaal vertegenwoordigden en dat daarom 

door hunne overeenkomst de naamlooze vennootschap toch in ieder geval was tot 

stand gekomen, maar de Rechtbank acht dit betoog niet afdoende, omdat 

voldoening aan den eisch door art. 51 W. v. K. gesteld, niet opheft de voorwaarde 

dat er moet zijn toestemming van hen die zich verbinden. De eisch werd ontzegd. 

*)    Weekblad   voor  Privaatrecht.   Notaris-ambt  en   Registratie   nos.   1923—1924 

(3 November  1906 e.v.). 
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Nu zit in die ontzegging op dezen grond al dadelijk iets vreemds. Immers, 
volgt men de redeneering van de Rechtbank dan had de eischer, die toch niet als 

curator in een faillissement van een niet-bestaande naaml. vennootschap kon 

optreden, op grond dat hij zich een qualiteit aanmatigde die hij niet bezat, 

niet-ontvankelijk in zijne vordering moeten worden verklaard en in privé in de 

kosten veroordeeld. Wat echter zeker nog vreemder indruk gemaakt zou hebben: 

van een door de Rechtbank benoemden curator verklaart diezelfde Rechtbank dat 
hij de hoedanigheid aan die benoeming ontleend niet bezit! Deze consequentie 

van het systeem maakt toch wel waarschijnlijk, dat er aan het systeem zelf: ,,de 

oprichting een overeenkomst, die niet tot stand komt als van één van hen van wie 

verklaard werd dat zij toestemden de toestemming ontbrak," iets hapert. Toch 

schijnt dit systeem ook door den H. R. te zijn aanvaard1). Schijnt, zeg ik, immers, 

het geval dat ons hoogste rechtscollege te beslissen kreeg verschilde eenigszins 
van het boven besprokene; hier was slechts één persoon voor den notaris ver-

schenen, die verklaarde zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van gemachtigde 

van derden een naamlooze vennootschap op te richten. Hier had dus de bewering 

van den eischer in het Amster-damsche geval, dat toch in ieder geval een zeker 

aantal personen, vertegenwoordigend het minimum van het kapitaal door de wet 

geëischt, tot de oprichting hadden meegewerkt, niet kunnen gelden. Intusschen 
de argumentatie van den H. R. is vrijwel dezelfde als later de Rechtbank volgt. 

Uit een later arrest van den Hoogen Raad2) valt echter op te maken, dat al mag 

hij de oprichting van de naamlooze vennootschap een overeenkomst noemen, hij 

in elk geval in deze handeling niet ziet een obligatoire overeenkomst in art. 1349 

B. W. bedoeld, zooals koop, huur en ook de gewone maatschap dat zijn. Immers 

was zij dit, dan zou zij toch zeker een wederkeerige overeenkomst moeten 
heeten; waar daaromtrent ten aanzien der maatschap geen twijfel bestaat, zou ook 

voor onze handeling hetzelfde moeten gelden. Maar als zij wederkeerig is, dan is 

ook art. 1302 B. W. toepasselijk en zal op de wanpraestatie ontbinding moeten 

kunnen volgen. De mogelijkheid daarvan nu wordt in het arrest van 1901 

ontkend. Het betrof daar een eisch tot ontbinding op grond dat de aandeelen die 

voor een inbreng zouden worden verstrekt niet waren afgegeven. De actie stuitte 
af op het verweer dat de verplichting, waarvan beweerd werd dat zij niet was 

nagekomen, was een verplichting der vennootschap zelve, die vóór de oprichting 

nog niet bestond en dus bij de handeling niet was een der partijen. Mr.   

Hartzfeld,   die   in   het   Tijdschrift   voor   Privaatrecht   enz. 3) 

')   27 Mei  1898 W. 7128. W. P. N. R.  1482. 
2) 18 Jan. 1901 W. 7553. 
3) III zie blz.  45. 
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eenige beschouwingen aan de nietigheid der naamlooze vennootschap wijdde, 
maakt de opmerking, dat indien de eischeres hare vordering tegen hare 

mede-oprichters en niet tegen de vennootschap had gericht, onze jurisprudentie 

wellicht met een meer prin-cipieele beslissing ware verrijkt. Ik geloof dat hij zich 

daarin vergist. Had de eischeres de mede-oprichters aangesproken, dan zou het 

antwoord zeker geweest zijn, dat niet zij individueel tot het verschaffen der 

aandeelen verplicht waren, maar alleen een verplichting der vennootschap 
bestond. En ik kan niet inzien wat tegen dat antwoord zou zijn aan te voeren. Een 

afwijzing van dézen eisch op dat verweer schijnt mij echter niet principieeler dan 

de thans gegeven beslissing, ook nu reeds wordt door de uitspraak van den H. R. 

toepassing van art. 1302 in deze materie principieel uitgesloten — al heeft de heer 

Hartzfeld dit er niet in gezien. Maar als art. 1302 hier niet toepasselijk is, dan is 

de oprichting van een naamlooze vennootschap ook iets anders dan het aangaan 
van een maatschapscontract, dan is die handeling niet een obligatoire 

overeenkomst in den zin van art.  1349. 
Wat zoo uit 't ongerijmde bewezen wordt, is ook direct aan te toonen. Dit 

karakter der oprichtings-handeling als iets anders dan een obligatoire 

overeenkomst vloeit voort uit het ontstaan door de handeling van de 

vennootschap als een éénheid, rechtspersoon gelijk men gewoonlijk zegt. 
Wanneer eenige menschen afspreken te zamen als éénheid in het rechtsverkeer op 

te treden, een aan zekere regels gebonden maar ook tegenover de individuen die 

het vormen zelfstandig lichaam te scheppen dan doen zij iets anders dan elkander 

over en weer zekere praestatie toezeggen. Dit is al zoo dikwijls uitvoerig betoogd, 

dat hier met een enkel stellen volstaan kan worden onder verwijzing overigens 

naar de zoo belangrijke artikelen van Hamaker over dit onderwerp, door mij hier 
al meer geciteerd. ') De directe samenhang hiervan met de vraag naar de 

toepasselijkheid van art. 1302 blijkt wel uit het laatst aangehaalde arrest van den 

Hoogen Raad, waar de boven aangegeven conclusie geheel wordt opgebouwd op 

een betoog dat de naamlooze vennootschap ook naar ons recht is rechtspersoon. 
Is nu de oprichting eener naaml. vennootschap niet een obligatoire 

overeenkomst, dan volgt hieruit dat eenige argumentie in onze vraag nooit haar 
uitgangspunt in de artt. 1349 vlg. B. W. kan vinden2) Daarmee is echter de 

quaestie in de boven aangehaalde processen gelegen niet opgelost. Is de 

oprichting van een naaml.  vennootschap  al  niet  een  contract als bron  

van  een  ver- 

1) W. P. N. R. no. 1418 vgl. 1434. 
2) Vandaar dat de boven aangehaalde beschouwingen van Hartzfeld verder 

ter zijde gelaten kunnen worden. Voor hem is het een s tel ling die geen nader 
bewijs behoeft dat artt. 1356 B. W. vlg. hier toepasselijk zijn. Ook de Amsterd. 
rechtbank denkt blijkbaar aan een. overeenkomst, waarbij de een zich tegenover 
den ander verbindt. 
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bintenis. zij kan wellicht toch als „overeenkomst" beschouwd moeten worden, 
gebrek aan toestemming kan haar dus misschien toch nietig doen zijn. Bij de 

behandeling daarvan moet nu onderscheid gemaakt worden tusschen het 

Amsterdamsche geval en dat van den Hoogen Raad. 
Bij het eerste toch kan de nietigheid der naaml. vennootschap het niet bestaan 

dus der rechtspersoon moeilijk worden volgehouden. Als de rechtspersoon 

ontstaat door de overeenstemmende wilsverklaring van de oprichters, die het in 
het leven roepen van dergelijke eenheid ten doel hadden, dan kan het al of niet 

intreden van dat gevolg moeilijk afhangen van het in waarheid niet toestemmen 

van een van hen die schijnbaar medewerkten. 
Dan blijft, ook al hebben wij hier aan een overeenkomst te denken, toch al t i jd 

de handeling van hen, die niet slechts in schijn medewerkten en voor het bestaan 

van wier toestemming die van de in waarheid niet-medewerkenden niet afdeed, 

voldoende om het beoogde gevolg in het leven te roepen. Dan kan de eenige 
vraag slechts zijn of de wettelijke vereischten ook na het wegvallen van sommige 

medewerkers nog in acht zijn genomen en dan zag de eischer in het proces de 

zaak juist in, toen hij er op wees dat aan het wettelijk minimum in art. 51 W. v. K. 

gesteld, voldaan was. Hier dus had het toch altijd ongerijmde gevolg dat een 

vereeniging, die als eenheid in het rechtsverkeer is opgetreden, die gekocht en 

verkocht heeft, eigendom gehad heeft en schulden, die failliet verklaard is zelfs, 
toch eigenlijk blijkt niet bestaan te hebben, niet behoeven in te treden. 

In het geval van den Hoogen Raad ligt de zaak anders. Daar b l i j f t  na het 

wegvallen der verklaringen van hen, van wier naam misbruik was gemaakt, 

slechts de verklaring van een toch over. Is daardoor dan een naaml. vennootschap 

ontstaan? Is, aangenomen dat die enkeling daartoe niet in staat is, dat 

medewerking van meerderen vereischt is, het gebrek door de koninklijke 
goedkeuring geheeld of heeft het later toetreden van meerdere aandeelhouders, 

waaronder de in het proces tot storting aangesprokene, die uitwerking kunnen  

hebben? 
Wat de koninklijke goedkeuring betreft, zeker niet. Zonder deze kan de naaml. 

vennootschap niet in het rechtsverkeer treden, maar een zelfstandige, positieve 

beteekenis heeft ze naar ons recht niet. De geldigheid der handeling blijft van 
haar innerlijke waarde afhankelijk. Waar voor het verleenen der bewilliging 

alleen de inhoud der akte (of van het ontwerp daarvan) wordt nagegaan maar naar 

de waarheid der daarin gedane verklaringen geenerlei onderzoek plaats heeft, kan 

uit het verleend zijn dezer bewilliging nooit tot het bestaan der naaml. 

vennootschap worden geconcludeerd. Dit zou denkbaar zijn, indien bij de 

bewilliging door het Staatsgezag het wettig ontstaan der rechtspersoon werd 
vastgesteld, dan was de conclusie mogelijk: wat door het Staatsgezag als 

zoodanig 
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is gesanctionneerd mogen derüen zonder verder te vragen naar de interne waarde 
der handelingen aannemen, dat ook werkelijk bestaat, bij de tegenwoordige 

beteekenis der bewilliging als onderzoek van den inhoud der partijverklaring 

alleen kan daarvan geen sprake zijn. Wat echter de vraag aangaat of één persoon 

(aangenomen dat hij een voldoend deel van het kapitaal vertegenwoordigt) een 

naamlooze vennootschap op kan richten en zoo neen, of dan het gebrek dat de 

rechtspersoon aankleeft, door later toetreden van meerderen wordt verholpen, 
voor de behandeling daarvan is iets nader ingaan op den aard der handeling 

noodzakelijk. Hierover een volgende maal. 

11. 

Wanneer men het begrip overeenkomst zóó ruim neemt, dat men daaronder 

met Dernburg ') verstaat elke ..Einigung mit ein-ander verhandelnder Parteien 

über ein Rechtsverhaltnis" dan is de oprichting eener naamlooze vennootschap 

zeker een overeenkomst. Naar deze definitie zou het eenige twijfelachtige zijn of 
de naamlooze vennootschap niet door één persoon kan worden opgericht, de 

overige vereischten zijn zeker aanwezig. Voor dezen twijfel nu acht ik geen 

grond aanwezig. Geschiedenis en plaats der naamlooze vennootschap in het 

rechtssysteem toonen aan dat zij als personen-vereeniging moet worden opgevat: 

een corporatie uit één individu bestaande is niet denkbaar. 
Als men echter het begrip overeenkomst niet eenvoudig gelijk stelt met 

wilsovereenstemming over rechtsverhoudingen maar er die specifieke beteekenis 

aan b l i j f t  hechten, die het vooral in het verbintenissenrecht maar ook daarbuiten 

(zakelijk contract, huwelijk enz.) in den loop der tijden heeft gekregen, dan moet 

ook het ..wederzijdsche"'-), ..wederkeerige" :') der handeling in het oog worden 

gehouden. Bij een contract staan partijen tegenover elkaar, de een biedt aan, de 

ander neemt aan. Hier bij de oprichting is noch van aanbod noch van aanneming 
van het aanbod sprake'1) .  Bij een contract sluiten de wilsverklaringen in elkaar, 

hier loopen zij paralel. Bij een contract bestaat de overeenstemming der ver-

klaringen niet in gelijkheid van inhoud maar in gelijkheid van doel (ik koop 

tegenover ik verkoop; ik draag over tegenover ik neem aan — verklaring 

verschillend, doel hetzelfde), hier is de inhoud der verschillende verklaringen 

dezelfde. Om deze redenen acht ik het beter bij de oprichtingshandeling in het 
geheel niet van overeenkomst  te  spreken,  de verschillende verklaringen   

worden   niet 

1) Burg.  Recht I  blz. 384. 
2) Vgl.  Land,  Verklaring  III,  I  blz.   
142. 
;l)    Id. id. blz.  146. 
4)    Vgl.  Kohier.  Lehrbuch  des  Burg.   Rechts  I   blz.   347. 
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gegeven de een tegenover de ander en ter wille van de ander, maar naast elkaar. 
De oprichting is de gezamenlijke handeling van de oprichters — zij is niet een 

overeenkomst tusschen hen1). 
Wanneer dus één persoon voor een notaris verschijnt en verklaart zoo voor 

zich zelf als namens derden een naamlooze vennootschap op te richten, dan 

heeft, als blijkt dat die derden hem daartoe niet hebben gemachtigd, ook naar 

mijne meening die handeling geen gevolg, maar niet omdat dan een der 
noodzakelijke elementen voor de overeenkomst ontbreekt, maar omdat voor het 

tot stand komen van een personenvereeniging, als ook de naaml. vennootschap 

is, het gezamenlijk handelen van meerderen vereischt is. Maar — zoo luidde de 

vraag aan het slot van ons vorig artikel gesteld — als nu tot de door één 

opgerichte en daardoor nietige naamlooze vennootschap later meerderen 

toetreden en dus dan de bij de oprichting niet aanwezige samenwerking wel 
bestaat, heeft dat dan niet ten gevolge dat de nietigheid verholpen wordt en de 

eerst als non-existent gedachte corporatie een wettig bestaan krijgt? Uit een 

utiliteitsoogpunt zou daar wel het een en ander voor te zeggen zijn. Neiging tot 

beperking der nietigheids-gevolgen is een tendens, waaraan geen recht 

ontsnappen kan2) en hier bovenal is het belang groot, dus waar een eenheid naar 

buiten is opgetreden, deze ook zooveel mogelijk wordt gehandhaafd. Nietigheid 
eener naamlooze vennootschap geeft een reeks van de ingewikkeldste 

moeilijkheden ten aanzien der handelingen in naam van het lichaam verricht, 

van het vermogen door de vennootschap verkregen en de schulden door haar 

aangegaan, die het beter is zooveel mogelijk te vermijden. In Frankrijk heeft de 

wetgever dat ingezien, vooreerst door bij de zeer talrijke gevallen van nietigheid, 

daarop een beroep alleen toe te staan aan derden tegenover de vennootschap en 
niet aan de vennootschap tegenover derden:l), maar bovendien door invoering 

van een herstel, (convalesceering) der nietigheid, indien later gebeurt wat reeds 

bij de oprichting had behooren te geschieden4). Ook de Duitsche wet kent een 

dergelijke convalescentie (§ 310 H . G . B . ) ,  niet echter voor ons geval. Men 

neemt ni. dan aan, dat als 't door de wet geëischte minimum leden (v i j f )  niet tot 

de oprichting heeft medegewerkt, de naaml. vennootschap toch geldig is 
ontstaan. § 309 H. G. B. noemt bepaalde gronden van nietigheid, met de 

bedoeling dat deze de eenige zullen z i jn r > ) .  Of deze bedoeling, niet in de wet 

zelf neer- 

')    Vgl.  Kohier  t.a.p.;   Gierke,   Genosscnschafttbeorie  blz.   133,   139. 
2) Vgl. J. A. van Hamel,  De leer der nulli tei ten  blz.   123. 
3) Ten aanzien der verhouding van de deelnemers onderling, neemt de juris 

prudentie het feitelijk bestaan aan der vennootschap, als deze al zaken gedaan 
heeft. Vgl. Léon-Caen et Renault.  Traite de droit commercial II no. 236.  781. 

4) Zie art. 42 der wet van 24 Juli 1867, zooals het is gewijzigd door art. 5, 
in verband  met art.  3 der wet van   1   Augustus  1893. 

5) Vgl.  Dernburg  t.a.p.  I.  blz.  241. 
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gelegd, nu echter beslissend is, is betwist en althans hoogst twijfelachtig, in het 
geval dat achteraf blijkt, dat niet alleen het wettelijk minimum van vijf oprichters 

niet aanwezig was, maar die oprichting in werkelijkheid slechts door één is 

geschied. Wat daar van zijn moge, voor het geval dat het ontbreken van de 

medewerking van meerderen bij de oprichting, reden van nietigheid der 

corporatie mocht zijn, neemt het standaardwerk over de naamlooze vennoot-

schap, van Lehmann l), herstel van het gebrek door later toetreden van meerdere 
leden aan en evenzeer oordeelt Kohier2), die niet over de naaml. vennootschap in 

het bijzonder, maar over de ver-eeniging in het algemeen schrijft. Mij komt deze 

meening echter bij het ontbreken van eiken steun in de wet niet houdbaar voor. 

Ik laat daar, dat naar onze wet die deelnemers in elk geval aan het vereischte van 

art. 51 W. v. K. zouden moeten voldoen, ook dat uit dat artikel een argument 

tegen de hier bestreden leer zou zijn te putten, mijn hoofdbezwaar ligt hierin, dat, 

terwijl het ontstaan der rechtspersoonlijkheid voor derden te kennen moet zijn, 
dit hier afhankelijk zou gemaakt worden van een voor derden niet na te speuren 

moment (het toetreden van nieuwe leden), dat bij gebreke van terugwerkende 

kracht der convalescentie, de verwarring wel wordt verplaatst maar niet 

opgeheven (rechtsgeldige naast niet rechtsgeldige handelingen enz.) dat eindelijk 

aan de handeling van den nieuw-toetredende, die meent tot een vereeni-ging toe 

te treden en later blijkt door zijn daad een vereeniging te hebben in het leven 
geroepen, een beteekenis wordt toegekend die zij niet bedoelt te hebben, 

waardoor de verhouding van dat lid tot de vereeniging er niet zuiverder en 

gemakkelijker te bepalen op wordt. Mijns inziens blijft hier dus bij gebrek aan 

medewerking van meerderen de nietigheid. Ik erken echter dat dat resultaat de 

jure constituendo geenszins gewenscht is, voor onzen aanstaanden wetgever over 

de naaml. vennootschap een ingewikkelde knoop ter ontrafeling! 
Is dus de oprichting der naamlooze vennootschap niet een obligatoire 

overeenkomst tusschen de oprichters, toch zit er een obliga-toir element in. Ik 

denk hierbij niet aan de verbintenis tot oprichting, die tusschen de betrokken 

personen vóór het in het leven roepen kan bestaan. Ook door de handeling zelf 

ontstaat een verbintenis, maar niet een verbintenis tegenover de mede-oprichters, 

maar tegenover de naamlooze vennootschap, b.v. tot volstorting van het aandeel. 
De handeling van den deelnemer bij de oprichting is in de eerste plaats gericht 

op het in het leven roepen van een rechtspersoon maar bovendien op het zich 

verbinden aan die eerst door die handeling ontstaande persoon. Het is daarom 

niet een  contract met de  rechtspersoon  en  evenmin  een  contract  met 

1) Vgl.  Dcrnburg  t.a.p.   I,  blz.  437. 
2) T.a.p.  I,  blz.  348. 
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de oprichters ten laste der rechtspersoon, gelijk men toch heeft beweerd, maar een 
eenzijdige handeling, bron van een verbintenis ' ). 

Ook uit dit oogpunt dient dus de vraag beschouwd, of wanneer degeen die de 

verklaring afgeeft daartoe door dwaling, bedrog of geweld wordt bewogen, als hij 

minderjarig is of onder curateele gesteld, er voor hem een verbintenis ontstaat tot 

volstorting b.v. of niet. Deze vraag dient wel onderscheiden te worden van de 

vroeger behandelde, of dank zij dwaling, minderjarigheid enz. het bestaan der 
naamlooze vennootschap kan worden betwist. Het de vorige maal besproken 

Amsterdamsche geval zou men ook van dezen kant kunnen beschouwen, als de 

gedaagde aandeelhouder n.l. niet had beweerd: anderen hebben niet toegestemd 

en daarom bestaat de rechtspersoon niet, maar had aangevoerd: ik zelf ben niet 

verbonden, want ik ben door bedrog tot het afgeven mijner verklaring gekomen. 
Oppervlakkig is hier voor twijfel geen plaats. Het zich zelven verbinden bij de 

oprichting is een rechtshandeling, waarom zou hier het overal elders geldende 

beroep op onbekwaamheid of dwaling en bedrog niet zijn toegelaten? Intusschen 

mannen van autoriteit als Dernburg -) en Gierke :i) oordeelen anders. Zij achten 

ook in dit geval den aandeelhouder tegenover de vennootschap gebonden en 

verwijzen hem naar de persoon, die bedrogen heeft of van hun dwaling misbruik 

heeft gemaakt om verhaal te zoeken. Dit is ten aanzien der naamlooze 

vennootschap te verklaren, ten aanzien van andere vereenigingsvormen lijkt het 
mij eenvoudig onhoudbaar. Bij de naamlooze vennootschap echter is het bijeen-

brengen van kapitaal een essentieel element. Wanneer men nu aanneemt dat door 

de oprichtings-handeling de vereeniging wel bestaat maar dat de oprichters 

mogelijkerwijze niet tot volstorting gehouden zijn, dan kan het geval zich 

voordoen, dat aan de rechtspersoon een zijner grondslagen wordt ontnomen. Dan 

ontstaat dus, zij het op andere wijze, weer hetzelfde gevaar van zooeven: wat zich 
als naamlooze vennootschap in het verkeer heeft bewogen b l i jk t  dat toch 

eigenlijk niet te zijn, wel kan men niet zoover gaan te zeggen dat zij niet bestaat, 

maar practisch is er niet zoon heel groot onderscheid tusschen haar toestand van 

wel bestaan maar zonder verplichting der aandeelhouders tot volstorting en dien 

van niet bestaan. Waar het voor een gewone vereeniging betrekkelijk 

onverschillig is of een lid op een der al dikwijls genoemde gronden weigert zijn 
contributie te betalen kan het voor een naamlooze vennootschap een 

levensquaestie zijn of een aandeelhouder zich al dan niet aan zijne verbintenis tot 

volstorting kan onttrekken. Waar 

M    Vgl.  Lehmann.   t.a.p.  blz.  348. 
*)   t.a.p.  I.  blz.  236. 
'')    t.a.p.  blz.   133.  Evenzoo  Lehmann  t.a.p.  blz.  338. 
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moet het heen, zegt Dernburg, als de grootste aandeelhouder eener n. v. zich 
tegenover een actie tot storting op zijn krankzinnigheid bij de deelneming kan 
beroepen! Ook hier werkt dus de neiging datgene wat als éénheid in het 
rechtsverkeer zich heeft bewogen het koste wat het wil als zoodanig te behouden. 
Intusschen wat daarvan zijn moge, mij komt het twijfelachtig voor, of zonder 
eenigen steun in de positieve wet een zoo fundamenteele regel ter zijde kan 
worden gesteld, als het beroep op de nietigheidsgronden tegenover elke bindende 
rechtshandeling is. Het karakter der naam-looze vennootschap dringt er toe, het is 
waar, zoo weinig mogelijk dergelijke excepties toe te laten, dat zij echter, waar 
dit karakter zoo weinig scherp is aangegeven als in onze verouderde wet het 
geval is, enkel op grond daarvan mogen worden verworpen, zou ik niet durven 
zweeren. Ook hier is regelingsstof voor den wetgever. 
 


