
73.   WIJZIGING VAN STATUTEN.*) 

I. 

Bij de behandeling van het private vereenigingsrecht trekt gewoonlijk de 

verhouding van de vereeniging naar buiten het meest de aandacht. Begrijpelijk 

is dat. Reeds het feit, dàt zoo'n vereeniging naar buiten optreedt, dat dus een 

veelheid van individuen zich als een éénheid in het rechtsleven voordoet en 

zekere handelingen van bepaalde personen als handelingen dier eenheid worden 

beschouwd — het begrip der rechtspersoonlijkheid met andere woorden — is 
een bron van telkens vernieuwde onderzoekingen voor den jurist en van nimmer 

tot een einde leidende overwegingen. Ook praktisch is deze kant der zaak het 

belangrijkste: in hoever zijn de leden aansprakelijk voor de handeling der 

vereeniging, is daar meest de op te lossen formule. De inwendige verhouding, 

de positie van de leden tegenover de vereeniging en haar organen is bij al het 

licht over die uiterlijke zijde van het vereenigingsrecht uitgegoten meer in den 
schaduw gebleven. Toch is ook deze niet alleen interessant voor den theoreticus, 

maar ook in de practijk niet van belang ontbloot. Op die beteekenis voor de 

theorie zal ik niet ingaan, voor wie daar ook zonder dat het hem wordt 

aangepreekt niet voor voelt is dergelijk betoog toch zonder nut. Maar dat het 

inwendig vereenigingsrecht ook voor den prac-ticus van belang is dient wel met 

een enkel woord te worden toegelicht. 
Gaat niet het vereenigingsleven, is men wellicht geneigd te vragen, geheel of 

zoo goed als geheel buiten het recht om, hoort men wel ooit van moeilijkheden 

tusschen lid en vereeniging en is de verhouding tusschen deze beide, dikwijls uit 

niet anders blijkend dan uit een geregeld betalen en in ontvangst nemen van een 

bijdrage, wel de moeite waard zich er eenigszins uitvoerig mee bezig te houden? 

Bij vele vereenigingen misschien niet — althans niet als men het belang afmeet 
naar het aantal van de moeielijkheden die zich voordoen; bij die corporaties die 

een philanthropisch doel nastreven of wel tot bevordering van gezelligheid, of 

van wetenschap of kunst zijn opgericht, zal het wel tot de zeldzaamheden 

behooren, dat er zoodanige quaesties rijzen, dat een jurist te harer oplossing te 

hulp wordt geroepen, wat niet wegneemt, dat, als het geval zich voordoet, de 

zaak licht niet van de gemakkelijkste zal zijn. Maar talrijk zijn tegenwoordig de 
vereenigingen, waartoe de leden toetreden niet ter bevordering van eenig buiten 

hen zelf gelegen belang van altruïstischen aard, maar alleen ter wille van zich 

zelf, en bij deze is een botsing tusschen individu en gemeen- 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie, nos. 1940 e.v. (2 Maart  1907 e.v.). 
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schap, een strijd ook, waarbij ieders recht zal zijn te handhaven, zooveel eerder 
te verwachten dan bij corporaties van de eerst bedoelde soort. Ik herinner aan 

vakvereenigingen van arbeiders of patroons; aan coöperaties en eindelijk aan 

naamlooze vennootschappen. En toch ook deze komen in aanmerking waar 

sprake is van vereenigingen, van in het rechtsverkeer zoo tegenover derden als 

tegenover haar leden als eenheid optredende gemeenschappen. Niemand zal 

loochenen, dat bij dezen corporatievorm het vaststellen van de rechtsverhouding 
van lid tot corporatie van belang is. 

Het is echter niet mijn plan een beschouwing over het geheele inwendige 

vereenigingsrecht te geven, slechts een enkel punt daaruit wil ik behandelen: de 

mogelijkheid van verandering in de regels, die het rechtsleven der vereeniging 

beheerschen, der statuten. Een bespreking van de mate van veranderlijkheid der 

verhouding van lid en vereeniging zal naar ik hoop op den aard dier verhouding 
zelf eenig licht werpen. Het is dus niet mijn bedoeling de wijze te bespreken 

waarop die veranderingen tot stand komen, maar uitsluitend de mogelijkheid 

van verandering zelf, met name de mogelijkheid van verandering tegen den 

uitgesproken wil van een lid. Geldt de regel: de meerderheid bindt de 

minderheid, ook hier? 
Dat ook dit deel van het gebied van het inwendig vereenigingsrecht practisch 

van belang is, zal het best blijken door opsomming van een reeks van 

moeielijkheden, die zich ten aanzien van dit punt kunnen voordoen en meest 

hebben voorgedaan. 
De eerste waarop ik doel is de vraag, of het de vereeniging veroorloofd is de 

bij de statuten bepaalde contributie van haar leden te verhoogen. Deze vraag is 

éénmaal aan den Nederlandschen rechter ter beantwoording voorgelegd, al heeft 
deze door de wijze waarop zij gesteld was haar niet zuiver kunnen 

beantwoorden. Het betrof een sociëteit. Een notaris was lid van een sociëteit, 

wier statuten bepaalden dat ieder lid een zekere contributie betalen moest, 

verder dat hij die de vereeniging verliet maar binnen de stad bleef wonen een 

uitgangsrecht van f 50.— verbeurde. De vereeniging verhoogt de contributie, de 

notaris legt zich daar niet bij neer en bedankt voor zijn lidmaatschap, toen hij 
van het bestuur de mededeeling ontving, dat de nieuwe bepaling ook op hem 

toepasselijk zal zijn. Hij weigert daarop het van hem gevorderde recht van 

uitgang te betalen en wordt voor den kantonrechter gedaagd, waar hij het 

verweer voert dat niet hij de vereeniging verlaten had maar deze hem het 

lidmaatschap ontnomen had. Dit verweer — door allen die de zaak bespraken 

onhoudbaar geoordeeld — wordt door den kantonrechter') verworpen. Terecht, 
zeer zeker, maar niet wie aan het lidmaatschap van den notaris een eind had 

gemaakt, was de hoofdzaak in dit geschil, maar wel de vraag of de sociëteit, of 

liever haar algemeene vergadering bevoegd was de 

')    Vonnis kantonrechter te Arnhem.  24 Februari   1886.  W.  5343. 
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contributie te verhoogen en dit besluit ook voor hen die al lid waren te doen 
gelden — voorts of, gesteld dat die bevoegdheid wel bestond, daaruit voor hen 

die de vereeniging verlieten geldelijk nadeel mocht voortvloeien. 
Behalve door vermeerdering van geldelijke verplichting kan de vereeniging 

ook op andere wijze nieuwe in de statuten onbekende eischen aan haar leden 

stellen. Een voorbeeld daarvan geeft een beslissing van het Duitsche 

Reichsgericht, in Duitschland veel besproken1). Een Wurtembergsche 
vereeniging van boekdrukkers en lettergieters tot ondersteuning bij invaliditeit 

en ziekte nam alleen hen als lid aan die lid waren van de ,,Allgemeine Deutsche 

Buchdruckergehilfenverein". Nu werd de laatste vereeniging ontbonden en 

omgezet in een nieuwe met anderen naam, gedeeltelijk ander doel en 

grootendeels gewijzigde statuten, de Wurtembergsche vereeniging stelde daarop 

ook haren leden den eisch lid van het nieuwe verbond te worden. Was zij 
daartoe bevoegd? Sommigen der leden betwijfelden het en kregen gelijk van het 

Reichsgericht. Ik behoef slechts op de zeker niet ondenkbare mogelijkheid te 

wijzen, dat een vereeniging, een coöperatie b.v., door wijziging der statuten 

voortaan hen alleen als leden toelaat die tot een bepaalde politieke partij 

behooren en zoodoende de tegenwoordige leden dwingt óf tot die partij toe te 

treden óf de vereeniging te verlaten — ieder zal het bij uitstek practische belang 
dezer vraag inzien. 

Gelijk de vereeniging meerdere eischen aan de leden kan stellen, kan zij ook 

de praestaties die van harentwege ten bate der leden geschieden verminderen. 

Een vereeniging die haar leden uitkeeringen doet onder zekere omstandigheden 

(overlijden, ziekte, invaliditeit enz.) vermindert haar tarief. Is zij daartoe 

bevoegd en kan zij daarbij zoover gaan als haar goeddunkt? Ook hiervan geeft 
de Duitsche jurisprudentie een voorbeeld. In een pensioenvereeni-ging besloot 

de algemeene vergadering alle pensioenen, zoowel degene die reeds genoten 

werden, als die welke in de toekomst een aanvang zouden nemen, tot op de helft 

te reduceeren2). Was dit besluit, bij meerderheid van stemmen genomen, 

bindend voor de minderheid? of is hier plaats voor een onderscheiding tusschen 

de wèl- en de nog niet-pensioen trekkenden? of is het noch ten aanzien der eene 
noch ten aanzien der andere categorie geldig? Elk dezer meeningen heeft haar 

voorstanders gevonden. 
Bij de naamlooze vennootschappen doet zich een dergelijke quaestie voor. 

Kunnen de bepalingen over de winstverdeeling, met name die over het aan de 

aandeelhouders uit te keeren dividend te hunnen  nadeele bij  

meerderheidsbesluit  gewijzigd worden?   Bij 

') Beslissing van 12 April 1894. Entsch. XXXIII no. 28. besproken door Kipp in 
Ihering 's  Jahrbücher Bd.  35 blz. 319. 

'-') Arrest Oberste L. G. für Bayern, 30 Nov. 1905. geciteerd bij van Woel-dcren.   De  
privaatrechtelijke  zedelijke  lichamen.   Ac.  pr.   blz.   187. 
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ons schijnt men er niet aan te twijfelen, althans het gebeurt dagelijks. In het 
buitenland, in Frankrijk en Duitschland denkt men er anders over, verscheidene 

theorieën zijn daar opgesteld om te trachten hier een goede grenslijn te vinden. 

En als wijziging toegelaten is, is het daarbij dan ook geoorloofd aan een 

bepaalde groep van aandeelhouders bij de winstdeeling een bevoorrechte positie 

te verschaffen en zoo de gelijkheid tusschen hen te verbreken? Met andere 

woorden, kan men bij meerderheidsbesluit preferente aandeelen in het leven 
roepen? Naar aanleiding van het plan der Koninklijke Petroleum-Maatschappij is 

deze vraag ook te onzent besproken, voor den rechter gebracht is zij niet. In 

Frankrijk, waar dit wel het geval was, werd zij door dezen meest ontkennend 

beantwoord'). 
En, als eenmaal die preferentie bestaat, kan zij dan door meerderheidsbesluit 

weer ontnomen worden? Zoo niet — en weinigen zullen de corporatie een 
dergelijk uitgebreide bevoegdheid toekennen — waarom dan hier anders te 

beslissen dan in het vorige geval, waar ligt de grens? 
Men ziet, het zijn vragen van groot practisch belang die zich in deze materie 

kunnen voordoen. En met de opsomming die ik gaf is de reeks zeker niet 

volledig. Van de vele nog denkbare moeielijkheden mogen hier nog slechts 

aangestipt worden die gelegen in de mogelijkheid van verandering van doel (kan 
een petroleum-maatschappij worden omgezet in een philantropische inrichting 

of een vereeniging tot bevordering van de studie der chemie in een 

fabrieksonderneming? of is het doel absoluut onveranderlijk?) Mij dunkt al deze 

vragen wettigen een behandeling van het onderwerp der statutenwijziging bij 

meerderheidsbesluit. 
Wie de oplossing van al deze quaesties in de wet zoekt, zal bedrogen 

uitkomen. Want daargelaten of misschien een enkele bepaling van meer 

algemeene strekking hier toepasselijk zal zijn, is daar omtrent ons onderwerp 

geen enkel voorschrift te vinden. Zij zwijgt er absoluut over. Mag het niet 

verwonderlijk zijn, dat in 1888, het vraagstuk zich nog niet ter oplossing aan den 

wetgever opdrong, vreemder is het, dat ook recente burgerlijke wetgevingen zoo 

weinig geven. Het Duitsche wetboek van 1896 bepaalt in § 33, dat voor 
statutenwijziging % van de verschenen leden moeten stemmen, anders is het 

besluit niet geldig, voorts dat verandering van doel slechts met toestemming van 

alle leden kan geschieden. Een belangrijke bepaling zeker, al was het alleen, 

omdat er naast de onveranderlijkheid van het doel, de algemeene 

veranderlijkheid der statuten uit kan worden afgeleid. Maar als men daaruit zou 

willen concludeeren, dat nu ook elke verandering geoorloofd is, stuit men op § 
35: „Sonderrechte eines Mitglieds können nicht ohne dessen Zustimmung durch 

Beschluss der Mit- 

')    Vgl.  bv.  Hof Parijs  19 Apri!   1875.  Dallo7   1875,  2,   161. 
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gliederversammlung beeintràchtigt worden". Niet elke verandering staat dus aan 
de vereeniging vrij, maar waar de grens van hare bevoegdheid ligt wordt alleen 

aangegeven door het duistere woord „Sonderrecht", een woord dat voor de meest 

uiteenlopende opvattingen ruimte laat: den een is alles ,,Sonderrecht", den ander 

zoo goed als niets. Ook het Zwitsersche Ontwerp bepaalt zich tot een verbod van 

verandering van doel tegen den wil van één lid (art. 84). Uitvoeriger is het 

Duitsche handelswetboek, dat ten aanzien van naamloze vennootschappen 
enkele der boven aangeduide punten, vooral de vermeerdering of vermindering 

van kapitaal uitvoeriger regelt. Valt uit die regeling, waarop wij nog wel terug-

komen op te maken, dat in het algemeen de wet aan de corporatie groote vrijheid 

van beweging laat, een principieele opvatting van den wetgever ook buiten het 

speciale gebied der naamloze vennootschap geldende vindt men er niet. De 

Fransche wet zwijgt als de onze, de Belgische regeling der naamloze 
vennootschap kent in art. 59 de algemeene vergadering de bevoegdheid toe 

„d'apporter des modifications aux statuts mais sans pouvoir changer l'objet 

essentiel de la société ". Wat echter onder ,.objet essentiel" te verstaan is, is even 

onzeker als het begrip van het Sonderrecht. Het Engelsche recht onderscheidt 

tusschen de oprichtingshandeling, die bepaalde punten moet inhouden en 

onveranderlijk is behoudens de uitdrukkelijk genoemde uitzonderingen (the 
memorandum of association) en de eigenlijke wel veranderlijke statuten (articles 

of association) ((Comp. act. 1862 sect. 8, 12, 14, 15). In het Italiaansche recht 

der naamlooze vennootschap is elke wijziging der statuten geoorloofd, 

daartegenover wordt echter het lid, dat zich er niet mee vereenigen kan, het recht 

gegeven de corporatie te verlaten en afkoop van zijn aandeel volgens de laatst 

vastgestelde balans te vorderen (art. 158 handelswetboek). 
Wel een bonte maar tevens een weinig bevredigende reeks van voorschriften! 

Ik somde ze hier slechts op om aan te geven, dat ook in de wetgeving buiten ons 

land niet te vinden is één overal aangenomen beginsel, waarvan de 

bruikbaarheid ook voor ons recht is te onderzoeken. Op enkele dezer bepalingen 

kom ik nog wel terug. Wenden wij ons thans tot de vraag zelf. 

II. 

Bij de bespreking onzer vraag wordt gewoonlijk een drieledige 

onderscheiding vooropgesteld. Men onderscheidt: het geval, dat de statuten over 
verandering zwijgen, het geval, dat zij de mogelijkheid van wijziging 

uitdrukkelijk erkennen — meest door daarvoor een versterkte meerderheid, twee 

derde of drie kwart, te vorderen — en eindelijk het geval, dat zij zelf 

uitdrukkelijk zeggen, welke bepalingen wél, welke niet voor wijziging vatbaar 

zijn. Men neemt dan aan, dat in het eerste geval elke wijziging is uitgesloten, 

terwijl 
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bij Tiet tweede het tegendeel geldt en in het derde de wijziging beperkt moet 
blijven tot de daarvoor vatbaar verklaarde artikelen. Met deze onderscheiding 

zou dan zeker voor het eerste en derde geval eenig resultaat verkreqen zijn, voor 

het tweede, het meest voorkomende, brengt zij ons weinig verder, daar blijft de 

vraag, of, als wijziging mogelijk is, nu ook élke verandering geoorloofd is. Maar 

is de onderscheiding juist? 
Zij steunt op de meening, dat de statuten de overeenkomst tusschen de leden 

der vereeniging vormen, een overeenkomst die als elke andere alleen met 

toestemming van al de betrokkenen en dus niet bij meerderheidsbesluit 

gewijzigd kan worden. Wordt nu bij die overeenkomst zelf de mogelijkheid van 

wijziging voorzien, dan wordt de zaak anders, omdat men dan geacht kan 

worden reeds van te voren tot die bij meerderheidsbesluit vast te stellen 

afwijkingen van de oorspronkelijke overeenkomst zijn toestemming te hebben 

gegeven. Op deze wijze wordt de zaak o.a. opgevat in een veel geciteerd artikel 
van Mr. Biederlack in Themis van 1887, een opstel, waarop wij hieronder nog 

wel terug zullen komen. Uitdrukkelijk uitgesproken is zij in het Ontwerp 1820 

art. 880. Een dergelijke uitdrukkelijke uitspraak is in onze wet niet te vinden en 

al mag worden aangenomen, dat iets dergelijks ook onzen wetgever voor den 

geest heeft gezweefd, aan een theorie, die de maker der wet vermoedelijk heeft 

gevolgd is de uitlegger echter niet gebonden. 
Dat nu die theorie niet juist is, leert reeds een eenvoudige waarneming van de 

wijze waarop de statuten meest tot stand komer.. Een vereeniging wordt 

opgericht, eenige menschen komen bij elkaar en spreken af dat zij ter bereiking 

van het een of ander doel een gemeenschap zullen vormen. Eerst daarna — als 

dus de vereeniging al bestaat — worden de statuten vastgesteld en dat geschiedt 

niet door gezamenlijke toestemming van al de betrokkenen maar door een 
besluit van de meerderheid der ter vergadering van deelhebbers verschenen 

personen. Reeds hieruit blijkt dat men niet zonder een reeks van fict ies:  ,,dat 

wie niet ter vergadering verschijnt in elk daar te nemen besluit toestemt", ,,dat 

de minderheid toestemt in hetgeen de meerderheid besluit en dus als haar wils-

verklaring wil doen gelden, wat eigenlijk haar wilsverklaring juist niet is", kan 

volhouden, dat de statuten aan een overeenkomst van de deelhebbers hun 
ontstaan te danken hebben. Maar. zou men kunnen vragen, is dan de oprichting 

der vereeniging niet als een overeenkomst te beschouwen en zou men dus niet 

met grond kunnen beweren, dat daarom in elk geval die bepalingen, die later, in 

de statuten opgenomen, reeds bij de oprichting vastgesteld zijn, 

overeenkomstbepalingen zijn, die alleen naar de voor overeenkomsten geldende 

regels gewijzigd kunnen worden? Zal dus ook bij ons niet hetzelfde moeten 
gelden, wat naar de Engelsche wet positief recht is, al ontbreekt dan ook formeel 

de scheiding tusschen 
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oprichtingsovereenkomst en statuten? Ik zal hier op deze vraag niet ingaan, nu ik 

eerst onlangs het rechtskarakter van de handeling van oprichting van een 

vereeniging in dit Weekblad heb besproken. Ik meen naar die in de nummers 

1923 en 1924 l) van den vorigen jaargang te vinden beschouwingen te mogen 
verwijzen en mij hier tot de herinnering te kunnen bepalen, dat de conclusie daar 

luidde dat bij het ontbreken van elk obligo tusschen de handelende partijen de 

handeling niet een obligatoire overeenkomst moest heeten, dat het zelfs beter is 

haar in haar geheel niet overeenkomst te noemen, omdat hier niet twee tegenover 

elkaar te stellen wilsverklaringen te vinden zijn, die als aanbod een aanneming in 

elkaar passen maar wij met meerdere parallel loopende gelijkluidende 
verklaringen te doen hebben2). Uit die conclusie volgt nu voor ons onderwerp 

tweeërlei: in de eerste plaats dat de regels omtrent overeenkomsten hier niet 

toepasselijk zijn, in de tweede plaats dat een scheiding tusschen 

oprichtingshandeling, wel overeenkomst en daarom onveranderlijk en de overige 

bepalingen der statuten op dezen grondslag niet kan worden gemaakt. 
Wat zijn de statuten dan wel? 
Door de oprichting eener vereeniging, de vestiging eener naam-looze 

vennootschap vormen de betrokkenen een éénheid, die zich als één geheel in het 

leven bewegen zal en ook als zoodanig tegenover haar leden staat. De 

verhouding van die eenheid tot haar leden is noodzakelijk een verhouding die 

bevoegdheden en plichten meebrengt, een verhouding van recht. De inhoud van 

dat recht wordt door de statuten gegeven. Zij verklaren, hoe de vereenigden zich 
als één geheel naar buiten zullen bewegen, hoe dit geheel staat tot hen die het 

vormen. De vereeniging vormt een kring, waarbinnen zekere bepalingen van 

recht gelden, juist als in den Staat de wet van den Staat geldt, in de gemeente de 

gemeenteverordening. Verschillen de statuten met deze wat de bron van hun 

ontstaan betreft, is men hier, waar toetreding tot de vereeniging vrij is, alleen 

gebonden als men het zelf heeft gewild, in werking staan de statuten met de wet 
gelijk, met dien verstande natuurlijk, ook haar regelen moeten wijken voor die 

van den Staat, voor de wet. Voor een vereeniging vormen de statuten het objec-

tieve recht. Daarom is ook een vereeniging zonder statuten ondenkbaar. Wel is 

het natuurlijk mogelijk, dat de vereenigden zich van het uitdrukkelijk opstellen 

van eenigen regel onthouden, maar 

')    Zie hiervoor Vcrz.  Geschriften. I I I ,   p.  265 e.v. 
2) Reeds wees ik er ter aangeh. plaatse op, dat ook Hamaker de leer, dat hier aan een obligatoire 

overeenkomst gedacht moet worden verwerpt. Ook Land (I blz. 513 noot 4) zegt: ..er is hier geen 

contract tusschen de leden", maar hij voegt er aan toe: „al leen  kan de verhouding tusschen de 

rechtspersoon en de individueele leden veelal als contract worden opgevat". Ik kan dit laatste niet 

toegeven: tegelijk met en door de oprichting wordt door de oprichters het lidmaatschap verkregen, hoe 

kan de handeling, die de rechtspersoon in het leven roept  tegelijk een overeenkomst  met die persoon  

zijn ? 
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dan zullen die voorschriften gelden, die de wet voor zoodanig geval heeft 
aangewezen en ontbreekt een dergelijke aanduiding in de wet, zooals bij ons 

nagenoeg het geval is, datgene wat de gewoonte meebrengt of uit den aard der 

vereeniging kan worden afgeleid. 
Uit dit karakter nu van de statutaire bepalingen als objectief recht, hier uit den 

aard der zaak slechts oppervlakkig aangeduid, meen ik tot hunne 

veranderlijkheid te mogen besluiten. Elk in eenigen kring geldend recht 
verandert voortdurend, nergens is een blijvend, overal een zich zelf voortdurend 

vernieuwend recht. Waarom zou het hier anders zijn? Dit recht wordt 

vastgesteld, voor de gemeenschap bindend verklaard door de gezamenlijke leden; 

daarbij geldt als overal waar een beslissing genomen moet worden door een 

aantal gelijkbevoegden het meerderheidsbeginsel, de numeriek sterkste helft kan 

haar wil doorzetten. 
Maar als hier het recht door de meerderheid wordt vastgesteld, dan moet zij 

ook in die vaststelling ten allen tijde wijziging kunnen brengen, het een sluit het 

ander in. 
Daar is wel tegen aangevoerd, ook van de zijde van hen, die niet aan een 

contractueelen band tusschen de leden denken '), dat de algemeene vergadering 

hare bevoegdheden aan de statuten ontleent en dus niet tot eenige handeling 
bevoegd is, tenzij een bepaling der statuten dit uitdrukkelijk verklaart. Bij deze 

beschouwing vergeet men echter, dat door de statuten wel den vorm wordt 

aangegeven, waarin de meerderheid haar macht zal uitoefenen (de regeling der 

algemeene vergadering), maar dat het feit, dat die meerderheid heerschappij 

voert niet een gevolg is van de statuten, maar er aan vooraf gaat, zooals uit de 

vaststelling der statuten zelf bij meerderheidsbesluit blijkt. Wil de meerderheid 
zich zelf aan banden leggen, dan zal dat in de statuten moeten bepaald worden, 

wil men b.v. wijziging slechts met 2/3 of 3/4 der uitgebrachte stemmen dan is een 

afzonderlijke bepaling noodig, een bevoegdheid tot wijziging bij meerderheid 

behoeft dergelijken steun van een uitdrukkelijk voorschrift niet. Onverschillig is 

het dus naar onze opvatting of de mogelijkheid van wijziging uitdrukkelijk 

erkend is of niet, of de statuten over verandering al of niet zwijgen, zij zijn 
immer veranderlijk. Een uitzondering moet slechts gemaakt worden voor het 

geval, dat die verandering ten aanzien van eenige bepaling uitdrukkelijk is 

uitgesloten. Een dergelijk voorschrift, hoe belemmerend het op de vrijheid van 

beweging der corporatie kan werken, is bindend: slechts krachtens 

wetsvoorschrift zou het tegendeel mogen worden aangenomen, ook hierin doet 

zich de autonomie der vereeniging gevoelen. 
Maar, gesteld er bestaat bevoegdheid tot wijziging, is die bevoegdheid nu 

onbeperkt? of moet ergens een grens worden aangenomen? Van drieërlei 

standpunt heeft men getracht een  grens- 

])    Vgl.  Lehmann,  Das Recht der Akticngesellscbaften  II.  blz.   197  vlg. 
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lijn te vinden, althans ik meen de vele hieromtrent verkondigde meeningen tot 
drie groepen terug te kunnen brengen. Vooreerst het subjectieve standpunt: het 

belang dat eenige bepaling voor het lid heeft beslist over haar veranderlijkheid, 

dan het objectieve: de bepalingen kunnen naar hun eigen karakter worden 

gedeeld in die, welke de inwendige organisatie van de vereeniging betreffen en 

die welke op de verhouding van het lid tot de vereeniging betrekking hebben; 

eindelijk doet een derde meening, de mogelijkheid een verandering van haar 
wenschelijkheid afhangen. Ik noem dit laatste het opportunistische standpunt. 

Bezien we deze meeningen wat nader. 
Van de subjectieve leer is Mr. M. Th. Goudsmit1) een typeerend 

vertegenwoordiger. Hij onderscheidt tusschen ,,de omstandigheden, welke op 

het aangaan van het contract van invloed kunnen zijn geweest en zonder welke 

waarschijnlijk de deelhebber niet zou toegetreden zijn en die welke hem uit den 

aard der zaak van minder belang voorkomen". Gelijk men ziet beschouwt ook 
hij de verhouding van lid tot vereeniging (of tot mede-leden?) als een 

contractueele. En uit die beschouwing is zijn standpunt ten aanzien van onze 

vraag zeer goed te verklaren; is het toch bij een contract reeds iets ongewoons, 

dat de eene partij het aan den ander overlaat een deel van den contracts-inhoud 

eenzijdig vast te stellen, in ieder geval zal een dergelijke bevoegdheid binnen 

zoo eng mogelijke grenzen moeten worden gehouden en zich niet verder kunnen 
uitstrekken dan tot voor den contractant onbelangr i jke  onderdeden. Intusschen 

is de leer op zichzelf onhoudbaar, waarmee de ondeugdelijkheid van haar 

uitgangspunt, de contractsvoorstelling, weer duidelijker in het licht komt. 

Immers de mogelijkheid van wijziging van eenig statuten-voorschrift kan 

nimmer afhangen van het belang van dat voorschrift voor een individueel lid, 

gevolg toch daarvan zou zijn, dat ten aanzien van den een, die zou aantoonen dat 
hij juist was toegetreden op grond van het bestaan van eenige bepaling, deze niet 

gewijzigd zou kunnen worden, ten aanzien van den ander, die niet in dat bewijs 

kon slagen, wel. Dat dus aan het eene lid wel, aan het andere niet de bevoegd-

heid zou toekomen de nietigheid in te roepen van een wijzigings-besluit. En als 

nu iets vaststaat in deze materie dan is het toch wel dit, dat óf alle 

gelijkgerechtigde leden zich tegen een besluit moeten kunnen verzetten, óf geen 
van allen; den één wel, den ander niet bevoegd te maken naarmate van hun 

individueel belang is met een gezonde opvatting der verhouding van lid en 

vereeniging in strijd. Vandaar dat ook de meesten, die tot deze groep zijn te 

brengen, de veranderlijkheid niet doen afhangen van het belang voor het 

bepaalde lid, maar voor den gemiddelden deelhebber en het is niet zeker, of ook 

Goudsmit niet daaraan heeft gedacht, 

')    Themis   1878   blz.   23 vlg. 
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al zou uit zijn formule het tegendeel zijn op te maken. In dezen vorm: 
onveranderlijk zijn die bepalingen, die voor het doorsnee-lid, den 

doorsnee-aandeelhouder van fundamenteel belang zijn, is de leer zeer verspreid. 

Men vindt haar in Duitschland onder andere uitvoerig uiteengezet door K. 

Lehmann in het Archiv für burg. Rech t 1 ) ,  ook de Fransche doctrine en 

jurisprudentie neemt iets dergelijks aan, als zij bij geschil vraagt of het 

veranderde voorschrift al of niet was „condition substantielle et absolue du lien 
de droit qui se forme entre la société et l'actionnaire", of als zij onderzoekt of die 

bepaling ,,base essentielle" of „constitutive", van de corporatie vormde'2). Het 

tegen deze meening in te brengen bezwaar, dat zij vaag is en weinig positief 

wordt door haar voorstanders toegegeven, het gebeurt echter meer in het recht, 

zeggen zij, dat men zich met een dergelijk à peu prés tevreden moet stellen. Nu 

is dat zeker niet tegen te spreken, maar het geeft hier toch wel een eigenaardig 
bezwaar, vooral als men dezelfde maatstaf niet alleen gebruikt bij naamlooze 

vennootschappen, waarmee Lehmann zich in de aangehaalde geschriften 

bezighield, maar ook bij andere vereenigingen. Tot naamlooze vennootschappen 

treedt men toe om winst te behalen, met deze bewering als axioma voorop, is 

misschien nog wel vast te stellen welke punten wél, welke niét van essentieel 

belang zijn voor de aandeelhouders, maar hoe vindt men hier een grenslijn bij 
andere vereenigingen, waartoe de een om deze, de ander om die reden toetreedt? 

Maar dit nog daargelaten, ernstiger bezwaar is dat we ook met deze formuleering 

nooit boven het subjectieve uit komen. Gesteld dat een lid de geldigheid van een 

wijzigingsbesluit bestreed en hem werd tegengeworpen, dat wat er ook zijn 

mocht van zijn bewering, dat door de wijziging in een bepaling voor het 

lid-in-het-algemeen-genomen van essentieel belang was ingegrepen, in ieder 
geval hij zich er niet op beroepen mocht, omdat hij de statuten niet eens kende 

bij zijn toetreden, zou hem dan naar deze opvatting toch zijn actie moeten 

worden toegewezen? Zoo ja, dan krijgt men het zonderlinge geval, dat een 

bepaling, omdat zij voor den gemiddelden deelhebber van beslissend belang 

wordt geacht te zijn dit nu ook is ten aanzien van een lid, voor wien dat belang 

niet kan bestaan hebben; zoo neen, dan komt men terug tot het exclusief 
subjectieve standpunt, zooeven verworpen. En dat daar deze leer, hoe ook 

geformuleerd, toe komen moet, is gemakkelijk in te zien, als men denkt aan de 

mogelijkheid dat de statuten tweemaal na elkaar gewijzigd werden, zóó dat zij na 

de tweede wijziging weer werden gelijk ze oorspronkelijk waren. Kunnen de 

leden, die na de eerste wijziging toetraden 

1) Negende jaargang, blz. 297 vlg. Vgl. ook de formuleering in Recht der A. G.  II blz.  
206. 

~) Vgl. Lyon—Caen et Renault. Droit commercial II no. 864. het de vorige maal 
aangehaalde arrest hof Parijs, arrest Hof v. Cassatie 30 Mei 1892. Dalloz 1893,  1,  115. 
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zich tegen de tweede verzetten op grond dat de bepaling in quaestie een essentieel 
element voor hun lid worden was, dan moet men aannemen dat zij die toen reeds 

lid waren, dit ook kunnen, terwijl die essentieele bepaling bij hun toetreding nota 

bene nog niet bestond of men valt weer terug tot een onderscheiding tusschen wèl 

en niét tot tegenspraak gerechtigden, die men door zijn formule van „gemiddelde 

deelhebber" juist heeft willen vermijden. Werpen wij ten slotte nog de vraag op, 

of de wijzigings-mogelijkheid ook niet bij de toetreding te kennen was en of niet 
reeds daarom bij de toetreding daarmee rekening te houden was en dus geen 

enkele bepaling als absoluut vaststaande kan worden beschouwd, dan is geloof ik 

genoeg tegen deze meening aangevoerd. Wil men de subjectieve leer in haar 

consequenties niet aanvaarden, dan ver-werpe men haar geheel. Een 

tegemoetkomen als hier beproefd werd is onmogelijk. 
Anders wordt door de objectieve leer de grens getrokken. Niet het belang van 

eenig lid bij een bepaling beslist, maar de bepalingen zelf worden in twee deelen 

gescheiden. Men stelt die welke rechten en verplichtingen van de vereenigingen 

tegenover de leden en omgekeerd betreffen tegenover de voorschriften die de 

uitwendige organisatie regelen. De eerste zouden niet, de tweede wel gewijzigd 

kunnen worden. Van deze bij ons door velen gedeelde meening is o. a. Biederlack 

in het aangehaalde T/jemis-artikel, een voorstander. Vraagt men naar den grond, 
dan wordt aangevoerd1) dat de wijzigingen alleen rechtsgevolgen moeten hebben 

voor de leden, omdat men anders met de bepalingen omtrent contractenrecht, 

speciaal met het door art. 1356 3°. geëischte bepaalde onderwerp in botsing zou 

geraken. Nu laat ik dien eigenlijken grondslag, de contractsvoorstelling, ter zijde, 

ik wil er alleen op wijzen dat de omschrijving die hier van de rubriek der wel 

veranderlijke bepalingen gegeven wordt en haar grondslag genoemd wordt, niet 
overeenstemt met de andere aanduiding daarvan in de gewone formule: 

„betreffende inwendige organisatie", staat nier gelijk ,,met rechtsgevolgen enkel 

voor de rechtspersonen". Het stemrecht betreft toch de inwendige organisatie 

maar het ontnemen of beknibbelen daarvan heeft toch zeker rechtsgevolg voor de 

leden, de regeling der algemeene vergadering is inwendig, maar de leden 

ontkenen aan die regeling een reeks bevoegdheden en ook wel plichten. Voor het 
wei-veranderlijke deel b l i j f t  zoo eigenlijk niets over. Zoodra er strijd ontstaat of 

een wijziging geoorloofd is, zal elke bepaling als bron van een recht der leden 

beschouwd kunnen worden, de bewering dat dit recht uit eenige bepaling 

voortvloeit is niet dan een beschouwing dier bepaling uit een bepaald oogpunt, en 

uit dat oogpunt kan elke bepaling bezien worden. Toetst men dan ook 

Biederlack's leer aan zijn eigen voorbeelden, dan zal 

i)   Tap.  blz.  34. 
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men z-ien dat hij onder rechten en plichten speciaal vermogensrechten en plichten 
verstaat. Dat echter elke redelijke grond ontbreekt om in het geldelijke belang 

hier de grens te zien, vooral als het betreft vereenigingen die niet winstbejag 

nastreven, behoeft geen betoog. Ook deze wijze van onderscheiding tusschen wel 

en niet voor verandering vatbare bepalingen kunnen we niet aannemen. 
Over het opportunistische standpunt kan ik kort zijn, al wordt het door 

niemand minder dan Dernburg1) ingenomen. Deze acht wijziging geoorloofd 

.,soweit dies mit Rücksicht auf geànderte Lebensverhàltnisse oder zur 

Verbesserung seiner Einrichtungen nötig oder wünschenswert ist". Elke 

wenschelijke wijziging acht hij gerechtvaardigd. Het bedenkelijke daarvan is, dat 

daarmee de rechter een beoordeeling over het al of niet wenschelijke wordt 

opgelegd, een beoordeeling die hij meest niet kan geven en die voor een gezonde 

ontwikkeling van het vereenigingsleven aan deze zelf behoort te blijven. Ook 
deze oplossing der moeilijkheid bevredigt ons niet. 

Is het wonder, dat zelfs een dogmaticus als Gierke") tot de conclusie komt dat 

geen regel te geven is en dat de rechter daarom elk geval op zich zelf beschouwen 

moet? Een wanhoops-conclusie. Want óf de rechter moet er maar een slag in 

slaan, op den tast als het ware te beslissen, en al doet hij dat bij geluk goed, dan 

zal hij toch de partijen niet een klemmende motiveering van het waarom zijner 
uitspraak kunnen geven en hen weinig bevredigd naar huis moeten sturen. Of de 

rechter zal naar een richtsnoer zoeken — en hoe kan hij als hij voor zich zelf 

vastigheid wenscht anders? — en dan dringt zich zoo onze vraag toch weer op. 
Laten wij  pogen een antwoord te geven. 

III. 

Bij het zoeken naar een oplossing van de geschetste moeilijkheden behoort één 
ding voorop te staan. Het doel van de vereeniging of de naamlooze vennootschap 

is niet voor wijziging vatbaar. Een vereeniging wordt niet opgericht om zich zelf 

maar altijd om eenig doel te bereiken, samenstelling en werking worden door dat 

doel bepaald. Wij zeiden, dat zoodra de vereeniging gevormd is de meerderheid 
bevoegd is het daarin geldend recht vast te stellen, maar reeds vóór de vorming 

moet den leden het doel voor oogen gestaan hebben, het doel gaat ook logisch 

aan de vorming vooraf. Verandering van doel is dus niet wijziging van de in de 

vereeniging geldende regels, het is een wegnemen van datgene, waardoor en ter 

wille waarvan de vereeniging zelf bestaat. Daartoe kan de 

1)    Burg.   Recht   I   blz.   185. 
-)    Ih-ring Jahrbücher Bd.  35 blz.  !90 vlg. 
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meerderheid aan het feit dat zij meerderheid is nooit het recht ontkenen. Wil zij 
het doel niet meer, dan kan zij langs statutairen weg de vereeniging opheffen, 

desnoods een nieuwe oprichten, maar behoud van de oude vereeniging met een 

nieuw doel is een tegenspraak in zich zelf. In dezen zin ook het Duitsche B. G. B. 

§ 33 en het Zwitsersche Ontwerp art. 84. § 36 B. G. B. laat afwijking van § 33 bij 

de statuten toe, ook naar het Zwitsersch Ontwerp schijnt hetzelfde te gelden (art. 

73). In zooverre daardoor wordt toegestaan de omschrijving van het doel min of 
meer vaag te laten en bij daaraan gebleken behoefte aan te vullen, bestaat 

daartegen geen bezwaar, maar voor zoover uit het artikel schijnt te volgen dat het 

mogelijk is in de statuten a priori voor elke verandering in het doel gelegenheid 

te geven, lijkt het mij onjuist. Een vereeniging met een dergelijke bepaling in de 

statuten wordt een vereeniging zonder doel, een onding. 
Nu wil ik hiermee niet zeggen, dat als het doel eenmaal in de statuten is 

aangegeven, elke, ook de geringste wijziging in de omschrijving is uitgesloten. 

In elk concreet geval zal beoordeeld moeten worden of een wijziging een 

verandering van doel is1). Als volgens de statuten de naamlooze vennootschap 

zich ten doel stelt de exploitatie van een met name aangeduide fabriek, dan is het 

geen verandering van doel, als besloten wordt een tweede fabriek van gelijk 

bedrijf mede in exploitatie te nemen. Maar wel verandering van doel is het, als 

diezelfde fabriek in een laboratorium voor wetenschappelijke doeleinden zou 
worden omgezet en ook als besloten werd de fabriek te verkoopen en van de 

opbrengst een stoomvaart-onderneming te beginnen. Waar hier de grens ligt is in 

abstracto niet te zeggen; wil men de handen vrij hebben, dan is min of meer 

ruime omschrijving van het doel in de f'atuten zeker gewenscht. 
Maar kan het doel ook niet met algemeene stemmen worden veranderd? Ik 

geloof dat dit reeds hierom wel moet worden toegelaten, omdat, als alle 
belanghebbenden toestemmen, er niemand blijft die zich tegen de verandering 

zal kunnen verzetten. Wel is feitelijk een dergelijke wijziging niet anders dan het 

opheffen der oude en het stichten van een nieuwe corporatie, maar waarom zou 

daarvoor niet de weg van doelverandering mogen worden gevolgd, als al de 

gezamenlijke deelhebbers, dus niet alleen de ter vergadering verschenen leden, 

meewerken. Het gaat hier om hun zaak. Twijfel daaromtrent is alleen mogelijk, 
indien men met Holder'2) van meening is, dat bij de vereeniging die niet ter wille 

') In verband hiermede is vergelijking van het vonnis der rechtbank te Amsterdam van 
23 Maart 1906. in r.o. 1940 van dit Weekblad te vinden, niet zonder belang. De zaak was 
daar betrekkelijk eenvoudig, omdat de statuten zelf haar onveranderlijkheid ten aanzien 
van bepaalde punten decreteerden. Maar gesteld dit ware anders geweest,  hoe zou  dan 
de beslissing hebben  moeten  lu iden ?  

-)    Natürliche  und  juristische  Personen   blz.   290. 
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van hàre leden is opgericht maar een buiten hen gelegen belang wil bevorderen, 
de gezamenlijke leden niet absoluut souverein zijn in de vereeniging maar ook na 

hare opheffing bij de beschikking over het vermogen aan dat doel zijn gebonden. 

Of deze meening, bij Holder samenhangend met een scherp tegenover elkaar 

stellen van de corporatie met altruïstisch doel en die welke het belang harer leden 

beoogt, zullen we hier niet uitvoerig ingaan. Zeker is zij niet zonder meer te 

verwerpen. Zij kan echter ter zijde worden gesteld, zoolang niet iemand door de 
wet aangewezen is, die de macht zou hebben de leden te dwingen tot vervulling 

van hun plicht om het vereenigingsvermogen voor het vereenigingsdoel te 

gebruiken. Zoolang deze ontbreekt is een ingaan op deze quaestie vrij 

onvruchtbaar. 
Het doel is dus onveranderlijk bij meerderheidsbesluit, maar overigens kan 

elke bepaling gewijzigd worden. Het een vloeit evenzeer uit den aard van 
vereeniging en statuten voort als het andere. En daarbij bestaat slechts één grens: 

in strijd met wet en goede zeden mag niet worden gehandeld. Overigens is elke 

bepaling voor wijziging vatbaar. Heeft de meerderheid de macht tot wijziging, 

zijn de statuten naar ik heb trachten aan te toonen uit hun aard veranderlijk, dan 

is er geen reden van dien regel eenige bepaling uit te zonderen. Schijnbaar is 

deze bewering revolution-nair, wordt daardoor een onbeperkte macht gegeven 
aan de meerderheid en is de minderheid met handen en voeten gebonden aan haar 

overgeleverd. Toch is dit slechts schijnbaar, want wel bestaat die macht van de 

meerderheid om onbeperkt rechtsregelen vast te stellen, maar deze regelen 

kunnen, juist omdat ze regelen van objectief recht zijn, alleen in de toekomst 

werken, terugwerking is uitgesloten. Dit is bij elke wijziging van objectief recht 

waar, wij hadden nog kort geleden gelegenheid het op te merken1), ook na 
wijziging van de Wet van den Staat blijft het oude recht in zekere mate bestaan. 

Daar is dit niet betwist en met de uitwerking van dezen hoofdregel, de 

aanwijzing welke feiten ook in de toekomst door de oude wet beheerscht zullen 

worden, hoe door groepeering en ontleding der feiten en van de daaraan 

vastgeknoopte rechtsgevolgen vastgesteld zal moeten worden of de oude dan wel 

de nieuwe regel werkt, houdt een afzonderlijke tak van de rechtswetenschap, die 
van het intertemporale recht zich bezig. Wat nu bij verandering van de Staatswet 

geldt, en daar uit den aard van de verhouding van feit en regel wordt afgeleid, zal 

ook bij de voor onzen beperkteren kring geldenden regel waar moeten zijn. Met 

dit ééne verschil echter, dat het den wetgever vrij staat van de regels van het 

intertemporale recht af te wijken, een vrijheid die onze wetgever, de algemeene 

vergadering, mist. Want of men nu meent dat de bepalingen van overgangsrecht 
ook voor den wet- 

')    Vgl. no.  1896 van dit Wcckbl. blz. 206. 
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gever bindend zijn en hij slechts krachtens zijn zoogenaamd formeele almacht 

daarvan mag afwijken of dat men de leer verkondigt, dat de wetgever tegenover 

de regels volkomen vrij staat1) en zij slechts gelden voorzoover de wetgever op 

door de rechts-philosophie en niet door de eigenlijke rechtswetenschap te 

waardeeren gronden niet anders heeft beslist, is onverschillig. Immers in ieder 
geval zijn deze regels van intertemporaal recht regels van in den Staat geldend 

recht, waaraan de aan die regels onderworpen corporatie is gebonden. Juist 

daarin ligt de grens van de autonomie van de vereeniging. 
Door toepassing nu van hetgeen het intertemporaal recht leert, geloof ik 

inderdaad dat de moeielijke vragen die zich bij wijziging van het in de corporatie 

geldende recht voordoen, moeten worden opgelost. Men zal hier wellicht tegen 
aanvoeren, dat in het intertemporaal recht zelf veel onzeker is en dat dus een 

verwijzing hier naar wat daar geldt niet een oplossing, maar slechts een verplaat-

sing van de moeielijkheid is. Ik geef gaarne toe, dat met die verwijzing niet een 

scherp-omlijnd criterium is gegeven waarnaar zonder verdere moeite elk geval 

kan worden beslist, maar ik geloof niet, dat dergelijk eenvoudig criterium te 

geven is. Met de aanwijzing van het ware karakter der vragen die we opwierpen 

en hun rangschikking onder andere van wijdere strekking is toch iets gewonnen. 
Men weet dan althans den weg dien we te gaan hebben en tast niet meer in het 

blinde. De aanwijzing daarvan was mij de hoofdzaak, niet de definitieve 

oplossing van de detailvragen. Als ik niettemin enkele daarvan kortelijk wil 

bespreken, is het mij dan ook minder om die oplossing te doen, dan wel om door 

een voorbeeld het gezegde toe te lichten. 
Vooreerst dan het geval van de contributie-verhooging. Het duidelijkst is dit 

als men twee mogelijkheden tegenover elkaar stelt. Men denke zich het volgend 

geval. Een vereeniging, in wier statuten bepaald is dat degenen lid kunnen zijn 

die aan zekere ver-eischten beantwoorden en óf jaarlijks een bijdrage van f 5.— 

voldoen, of in eens een bedrag van f 50.— storten, besluit tegen den zin van een 

minderheid in die sommen te brengen op f 10.— en f 100. —. Wat zal daarvan 

het gevolg zijn ten aanzien van de beide categoriën van leden? Het eenvoudigst 
is het antwoord daarop voor de laatste. Als onbetwiste hoofdregel van 

intertemporaal recht geldt zeker deze, dat als aan een bepaald in een enkel 

oogen-blik gebeurend feit een rechtsgevolg wordt verbonden, verandering in den 

regel onverschillig is en wanneer ook dat rechtsgevolg moet worden beoordeeld, 

de wet moet worden toegepast, die gold op het oogenblik dat het feit gebeurde. 

Ook na het wijzigingsbesluit zal dus hij, die door zijn f 50.— te storten het 
lidmaatschap had verkregen,   het  voortbestaan   van  dat  lidmaatschap,   

rechtsgevolg 

1)    Vgl.  Struyckcn.  Het  rechtsbegrip blz.  256. 
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van het door den ouden regel beheerscht gebeuren, kunnen volhouden. En 
wanneer de vereeniging bepaalde, dat zij die al lid waren behalve de al gegeven 

vijftig gulden er nog eens vijftig zouden moeten afdragen, zou zij haar wijziging 

een terugwerkende kracht geven, die het lid zich niet behoefde te laten 

welgevallen. Is het nu met de jaarlijks vijf gulden contribueerenden anders? Ik 

geloof het wel. Bij hen is het lidmaatschap niet een voor altijd bepaalde 

verhouding van vereeniging en lid, rechtsgevolg van één enkel feit, maar slechts 
een telkens voor één jaar bepaalde band, afhankelijk van een telken jare zich 

herhalende gebeurtenis. Wordt nu de contributie midden in het jaar verhoogd, 

dan zal de toestand van het lid yoor dat jaar volkomen dezelfde zijn als van hem 

die door een praestatie in eens het lidmaatschap verkreeg, maar voor een 

volgend jaar is dat anders en zal hij zich aan den nieuwen regel hebben te 

onderwerpen. 
Een andere regel van intertemporaal recht, waarop ik gelegenheid had in mijn 

boven geciteerd artikel te wijzen ') is deze, dat als onder de oude wet een recht 

verkregen is, dat niet geeft een speciale bij de verkrijging bepaald omschreven 

bevoegdheid, maar dat een min of meer vaag complex is van bevoegdheden, die 

op verschillende oogenblikken uit dat recht kunnen voortkomen, die be-

voegdheden beoordeeld zullen moeten worden door de wet van het tijdstip 

waarop zij ontstaan. Ik gaf daar als voorbeeld den eigendom, waarvan de 
inhoud") door het telkens geldend recht wordt bepaald, zoodat b.v. de rechten en 

verplichtingen van buren tegenover elkaar beoordeeld zullen worden naar de wet 

van het oogenblik, ook al was de eigendom veel vroeger verkregen. Ik bepleitte 

iets dergelijks voor de arbeidsovereenkomst en mocht de voldoening smaken dat 

de ontwerp-bepaling in dezen geest werd gewijzigd :'). Van gelijken 

onbepaalden aard als de verhouding van eigenaar tot derden en van arbeider en 
patroon nu is de verhouding van lid en vereeniging. Ook hier hebben we met een 

blijvende verhouding te doen, waaruit telkens weer nieuwe bevoegdheden zullen 

geboren worden. Is dit zoo, dan zal ook hier moeten gelden, wat daar rechtens is, 

dat n.l. die bevoegdheden bij wijziging naar het nieuwe recht zullen moeten 

worden beoordeeld. Dat dus, als een vereeniging besluit dat de ondersteuning of 

het pensioen die de leden op zekeren leeftijd zu l l en  genieten, wordt 
verminderd, die vermindering ook geldt ten aanzien van hen, die op het oogen- 

1)   Zie no.   1808 van dit Weekbl.  blz.  230. 
'2) Deze term, dien ik in navolging van Kohier gebruikte, is niet onberispelijk. Strikt 

genomen is scheiding van ,,het recht" en de . .inhoud van het recht" niet mogelijk, en kan 
men dus niet zeggen dat het recht blijft, maar zijn inhoud veranderd wordt; ter aanduiding 
van het eigenaardig onbepaalde en daardoor veranderlijke  van  het  recht  is  de  
tegenstelling  echter  gemakkelijk. 

■') Vgl. art. 1 der overgangsbepalingen van het ontwerp door de 2e Kamer 
aangenomen. 

i') 
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blik van het wijzigingsbesluit al lid waren. Ook als ze op dat oogenblik al 
pensioentrekkenden of ondersteuning-genietenden waren? Het hangt er van af, 

hebben we met een ondersteuning te doen die aan de leden bij een bepaalden 

toestand wordt gegeven, bij ziekte b.v., dan zal vermindering dadelijk in werking 

komen voor allen, ook voor hen, die op dat oogenblik ziek zijn, immers niet aan 

het ziek geworden zijn onder de oude statuten, maar aan het ziek zijn onder de 

nieuwe is het rechtsgevolg vastgeknoopt. Is er daarentegen quaestie van een 
pensioen, dat op een bepaalden leeftijd ingaat, dan zal waar het feit, waarop het lid 

zich zou kunnen beroepen, het bereiken van dien leeftijd, onder den ouden regel 

heeft plaats gehad, ook na de wijziging die regel moeten worden toegepast. Hier 

hebben we niet meer met een in het algemeen uit het lidmaatschap voortvloeiend 

recht te doen, maar nu is reeds onder de oude wet een speciale bevoegdheid dit lid 

in onderscheiding van anderen voor altijd toekomende, geboren. Vindt men1) het 
onbillijk dat hij die soms lang gecontribueerd heeft maar toevallig eerst één dag na 

de wijziging den vereischten leeftijd bereikte, in zooveel slechter conditie komt 

dan de ander, die een enkelen dag eerder geboren werd, dan vergeet men, dat 

dergelijke ongelijke behandeling van twee bijna in gelijken toestand 

verkee-renden altijd gevolg moet zijn van een wijziging in het recht, die tusschen 

twee in tijd vlak bij elkaar liggende gebeurtenissen een hooge scheidsmuur 
optrekt, een scherpe grens maakt tusschen de gebieden van het elkaar opvolgend 

recht. Als met de uitkeeringen ter ondersteuning gaat het met die ter verdeeling 

van winst, met het dividend. Veranderingen in de wijze waarop de winst zal wor-

den verdeeld zijn onbeperkt toegelaten. En m. i. doet het er zelfs niet toe, of door 

een dergelijk wijzigingsbesluit een ongelijkheid tusschen de leden in de toekomst 

wordt geschapen. Bestaat echter eenmaal de ongelijkheid, zijn sommigen der 
aandeelhouders preferent, dan is verandering daarvan niet mogelijk. Een 

dergelijke verandering toch is niet meer het vaststellen van een nieuwen inhoud 

van het lidmaatschapsrecht in het algemeen, het is het ontnemen aan een bepaalde 

categorie van leden van juist datgene, waardoor hunne rechtsverhouding tot de 

vereeniging zich onderscheidde van die der anderen. Wie preferent aandeelhouder 

wordt, verkrijgt niet een lidmaatschap zonder meer, maar een lidmaatschap dat 
juist in dat ééne punt, het vóórgaan bij winstdeeling, van dat van anderen 

onderscheiden is2). 

1)    Zoo  b.v.  van Woelderen  t.a.p.   blz.   188. 
'2) Merkwaardig is de regeling van § 275 Duitsch bandelswetboek. Dit laat de ontneming 

van de preferentie toe. mits ook door een gequalificeerde meerderheid der preferente 
aandeelhouders goedgekeurd. Dezen vormen als het ware een éénheid in de groote éénheid 
der vereeniging, ook in dien kring geldt weer het meerderheidsbeginsel. Het behoeft geen 
betoog dat iets dergelijks alleen op grond eener  uitdrukkelijke wetsbepaling  mag  
worden  aangenomen. 
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Zoo zou ik de reeks toepassingen kunnen voortzetten, maar ik acht het beter 
haar hier af te breken, om nog even stil te staan bij de uitzondering waar ik op 
wees. Strijdig met wet en goede zeden mag een wijziging niet zijn, dit is voor de 
toekomst de eenige beperking. De wet zwijgt, bij ons is dus hier alleen van een 
moge-lijken strijd met de goede zeden sprake. Gelijk elke rechtshandeling van 
private personen, mag ook deze niet in botsing komen met de ongeschreven 
regels, die men die der goede zeden noemt. Met de goede zeden nu strijdig is elke 
wijziging, waarbij de meerderheid willekeurig in de bevoegdheden der leden 
ingrijpt. De meerderheid heeft macht over de minderheid, maar zoodra zij die 
macht niet meer ter wille van de corporatie, maar alleen ter wille van zich zelf 
gebruikt, maakt zij haar mede-leden tot object van haar willekeur; met een juiste 
opvatting van wat de goede zeden eischen is dat niet te vereenigen. In zooverre 
ligt iets waars in de boven bestreden meening van Dernburg, dat het wenschelijke 
of noodige der wijziging over het rechtmatige beslist, maar het verschil van die 
meening met de onze is dit, dat naar onze opvatting niet de vereeniging recht of 
wenschelijkheid der verandering heeft aan te toonen, maar het aan het lid is te 
bewijzen dat hij buiten elk verband tot die wenschelijkheid werd beraamd. En in 
zooverre is ook de vaak verkondigde bewering gerechtvaardigd, dat de gelijkheid 
tusschen de leden niet mag worden verbroken door statuten-wijziging. Op zich 
zelf te algemeen, is zij juist, als ze willekeurige verbreking der gelijkheid 
verboden acht. Zoo zou, gesteld in een kleine naamlooze vennootschap hebben de 
aandeelhouders, bestuurders de meerderheid der aandeelen en daarmee der 
stemmen in handen en gesteld zij gebruikten de meerderheid b.v., door in de 
statuten te zeggen dat de aandeelhouders-bestuurders hooger dividend, zullen 
krijgen dan de overige of iets dergelijks, de nietigheid van zoon wijzigingsbesluit 
zeker kunnen worden ingeroepen. Ook als een vereeniging bepaalde dat zekere 
voordeden voortaan alleen aan de oudste of de rijkste leden zouden komen. In de 
gemeenschap heeft de meerderheid de bevoegdheid het recht vast te stellen, maar 
de gemeenschap moet een rechtsgemeenschap blijven. Dit karakter zou zij 
verliezen als dergelijke beslissingen van willekeur konden worden doorgezet. 

Op welke wijze aandeelhouder of lid die nietigheid in rechte kan doen gelden, 
zullen we hier niet bespreken. Een bespreking daarvan, die noodzakelijk niet tot 
die van de nietigheid van statuten-wijzigingen beperkt zou kunnen blijven, maar 
ook de gevallen dat in strijd met de statuten is gehandeld zou moeten omvatten, 
zou ons te ver voeren. Later kom ik er wellicht in een afzonderlijk artikel op 
terug. Hier was het doel slechts de grenzen der wijzigingsbevoegdheid aan te 
geven. 

 


