
74.   NIEUWE JURISPRUDENTIE OVER DE VEREENIGING ZONDER 

RECHTSPERSOONLIJKHEID.*) 

De jurisprudentie over de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid blijft 
weinig bevredigend. 

In twee gedingen, die beide met een in December 1916 gewezen arrest van 
den Hoogen Raad werden beëindigd, is dit weder gebleken. 

In het eerste betrof het een vordering door het bestuur van zulk een 
vereeniging ingesteld op grond van een door haar met een derde gesloten 
overeenkomst. Het bestuur had in de dagvaarding verklaard op te treden als 
lasthebbers van de met name aangeduide leden. Deze toevoeging mocht de 
bestuurderen niet baten, het Hof te 's-Gravenhage (arr. 28 Jan. 1916, W. 9920) 
verklaarde de vordering niet-ontvankelijk. Het is niet tegen deze beslissing, dat ik 
zou willen opponeeren, wel tegen haar motiveering. Men kan zich bij 
overeenkomsten door een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
gesloten, op tweeërlei standpunt stellen. Men kan n.l. de rechten uit zulk een 

overeenkomst voortvloeiende toekennen of aan de gezamenlijke leden (dan niet 
als eenheid beschouwd) of aan de bestuurders persoonlijk. De laatste opvatting 
vindt men onder meer verdedigd bij Star Busmann (Land I, blz. 826), Canes (W. 
P. N.R. 1959 vlg.) en Polak (Handelsrecht I, blz. 378), de eerste heb ik zoowel in 
dit Weekblad 1919 vlg.1) en 1960), als in mijne bewerking van Asser I4, blz. 652, 
trachten te handhaven. Zij vond steun bij Mej. Polano in haar bekende dissertatie 
over de rechtspersoonlijkheid van vereenigingen,. blz. 368. Zij schijnt mij nog 
steeds de juiste. Het komt mij nog altijd voor, dat de andere meening — zij mag 
dan uit de woorden van art. 12 der wet van 1855 een zekere kracht kunnen putten 
— den zin der bepaling miskent en haar doel voorbij schiet. Doel was toch zeker 
bescherming voor den derde. Hij meende een rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging tegenover zich te zien, stond echter tegenover eene die die 
hoedanigheid mist. De bestuurder trad op in een kwaliteit, die hij rechtens niet 
had, hij moet voor de gevolgen van dat optreden instaan. Maar dat nu daarom 
ook den derde een medecontractant kan worden opgedrongen, dien hij niet 
begeerde, kan ik niet inzien. De bepaling vóór hem geschreven, zou zich zoo 
tegen hem keeren. Dat schijnt mij geen gezonde wijze van wetsinterpretatie. Men 
bedenke, dat de bepaling van art. 12 geen toepassing vindt,  waar de 
mede-contractant zeer goed   weet   met   een   niet- 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie, no. 2497 (3 November  
1917). 

1)    Zie Verz. Geschriften III, p.  252 e.v. 
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rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging te doen te hebben, immers dan 
contracteert hij ook niet met de vereeniging, maar met de bestuurders 

persoonlijk. Onze vraag rijst, als de ander meent te staan tegenover de 

vertegenwoordigers der vereeniging, maar de bedoeling der partijen niet wordt 

bereikt door het gemis der qualiteit van rechtspersoon, die de wet de vereeniging 

onthoudt. Huldigt men de hier bestreden opvatting dan moet men aannemen dat 
de vordering tegen den derde valt in het faillissement van den bestuurder en op 

zijne erfgenamen overgaat. Is dat niet ook een gevaar voor de 

vereenigings-leden? Het verbaast mij, dat juist iemand als Star Busmann, die 

toch mede zoo krachtig partij heeft gekozen tegen de leer van den H. R. in het 

proces over de nalatenschap Druyvestein, de hier bestreden meening aanhangt. 

Mag ik hem nog het volgende geval voorleggen. Stel gedurende den tijd dat het 
Haarlemsche Museum de rechtspersoonlijkheid miste, was een inkoop voor de 

verzameling gedaan. Volgens Mr. Star Busmann kan uit dezen koop de 

bestuurder die de handeling verrichtte, persoonlijk tegen den verkooper optreden. 

Goed, maar als nu de vereeniging de rechtspersoonlijkheid weder verwerft? Mijn 

tegenstander meent, als ik, dat hiermede wèl de verloren qualiteit herwonnen is, 

maar de vereeniging dezelfde is gebleven. Uit mijn opvatting over art. 12 volgt 

dat in dat oogenblik ook de vereeniging, dan weer rechtspersoon, mag 
procedeeren tegen den nalatigen verkooper. Busmann moet dit naar zijn leer 

ontkennen, hoe zou het recht overgegaan zijn van de bestuurders persoonlijk op 

de vereeniging? Maar blijkt nu niet, dat die leer minder goed in overeenstemming 

is met de voorstelling, dat de vereeniging met en zonder rechtspersoonlijkheid 

dezelfde blijft en dat haar — d. i. ten slotte de vereenigde leden — de rechten en 

vorderingen toekomen? 
Voorts wijs ik nog op art. 1682 B. W. De maatschap is niet rechtspersoon, de 

vennoot die handelt, bindt zich zelven, niet zijn medevennooten; maar wat zegt 

art. 1682 over de rechten voortvloeiend uit de door den vennoot voor de 

maatschap verrichtte handelingen? Dat de maatschap, d. i. dus de gezamenlijke 

ven-nooten, deze kunnen handhaven, is er geen reden bij de vereeniging zonder 

rechtspersoonlijkheid hetzelfde te leeren? 
Eindelijk meen ik nog steeds tegen de woorden van art. 12 een beroep te 

mogen doen op die van art. 6 der wet van 1876 over de coöperatieve 

vereenigingen. Deze wet bevat niet een aanvulling van de wet van 1855 op dit 

punt, maar een zelfstandige regeling en nu blijf ik van oordeel, dat er geen goede 

grond van wetgeving is aan te wijzen, waarom deze regeling zou moeten 

verschillen van die welke geldt als de vereeniging het karakter eener coöperatie 
mist. En de tekst dezer wet pleit zeker voor mijn gevoelen. Bovendien: de 

hoofdelijkheid der aansprakelijkheid van de bestuurders geeft een positief 

argument voor de uitlegging van althans deze bepaling in  den  door mij 

verdedigden  zin.  Star  Busmann  schijnt 
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dit te ontkennen, ik herhaal daar tegenover de vraag, die ik indertijd Canes 
voorlegde: „neemt gij dan actieve hoofdelijkheid aan en beweert ge dus dat de 

bestuurders hoofdelijk de medecontractanten mogen aanspreken? Zoo ja, welken 

grond kunt gij voor deze hoofdelijkheid aanvoeren? Zoo neen, is dan niet beslist 

dat hier enkel van gebondenheid, niet van rechten der bestuurders sprake is? 

Zoowel art. 6 der wet van 1876 als art. 12 der wet van 1855 zijn niet dan 

uitvloeisels van dezelfde gedachte, die ook in art. 1843 B. W. is neergelegd: wie 
in een anders naam met een derde handelt zonder daartoe gerechtigd te zijn, bindt 

zich zelven; geenszins ligt daarin opgesloten dat hij nu ook den derde aan zich 

bindt. 
Doch wij moeten terugkeeren naar het arrest van het Hof te 's-Gravenhage. 

Welke meening kiest het? Er zijn overwegingen die met alle duidelijkheid de hier 

door mij bestreden meening aanvaarden, en toch is er plaats voor twijfel. Immers 
aan de overwegingen, die ik bedoel, gaan er eenige vooraf, waarin er op wordt 

gewezen, dat de eischers niet stellen tot het voeren van het geding bijzonder 

gemachtigd te zijn, maar hunne bevoegdheid enkel steunen op hunne 

hoedanigheid van bestuurder. Deze overweging past enkel in het andere stelsel. 

Hebben de leden in het geheel geen recht, dan is het onnoodig na te gaan, of de 

bestuurders op kunnen treden als zoodanig, dan wel een bijzondere lastgeving 

noodzakelijk is van de leden. Maar voor het stelsel, dat de gezamenlijke leden 
gerechtigd zijn, is dit onderzoek wel van belang. Hier splitst zich n.l. de opvatting 

die ook mij de juiste schijnt. Er zijn er, die ook bij de vereeniging zonder 

rechtspersoonlijkheid de bestuurders de bevoegdheid toekennen als zoodanig de 

rechten der leden te handhaven, zoo b.v. Hamaker, anderen achten enkel de leden 

zelven gerechtigd en meenen dat de bestuurders dus alleen krachtens een 

bijzonderen last mogen optreden. In mijn bewerking van Asser liet ik de 
beslissing tusschen deze beide opvattingen in het midden. Thans komt het mij 

voor, dat de laatste de voorkeur verdient. De algemeene bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging, die het bestuur eener vereeniging toekomt, hangt met het 

handelen van het bestuur voor de rechtens als éénheid te beschouwen leden — m. 

a.w. met de rechtspersoonlijkheid — ten nauwste samen. Waar de wetgever deze 

ontkent, schijnt het mij niet geoorloofd ten aanzien van dit punt te doen alsof zij 
er toch is. Niet de bestuurders, wél de gezamenlijke leden kunnen m. i. tegen 

derden optreden; dat zij bevoegd zijn daarbij zich door bepaalde personen, dus 

ook door de bestuurders, als hunne bijzondere lasthebbers te doen vertegen-

woordigen, kan niet worden bestreden. De regel nul ne plaide par procureur is 

nergens door de wet uitgesproken en behoeft ook niet op andere gronden te 

worden aangenomen. 
Nog op een consequentie der door mij bestreden opvatting van art. 12 der wet 

van 1855 wil ik wijzen. De vordering hier ingesteld, strekt tot ontbinding met 

schadevergoeding, het blijkt uit de con- 



VEREENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 295 

clusie van het O. M. bij het straks te noemen arrest H. R.; bij het ontbreken van 
een behoorlijke resumptie der feiten in het arrest van het Hof, valt dit daaruit niet 
op te maken. Gevolg der opvatting, die waarschijnlijk ook die van het Hof is, zal 
zijn, dat althans de schade-actie nimmer kan worden toegewezen. Alleen de be-
stuurders zouden kunnen ageeren, maar hebben zij schade geleden? die trof toch 
niet hen, maar de gezamenlijke leden. En wijst niet ook deze conclusie op het 
bedenkelijke der leer? 

Ik zeide dat dat proces met een arrest van den Hoogen Raad is geëindigd. Bij 
dit arrest1) is echter de vraag, waar het hier om gaat. niet beslist. Op gronden die 
hier niet van belang zijn, werd het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard. 

Het tweede arrest van den H. R., waarop ik in den aanvang van dit opstel 
doelde, bevat wèl een beslissing voor het rechtskarakter der vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid van belang. Men vindt dat arrest  (van  15 December  
1916)   hierachter afgedrukt. 

In het dorpje Elten wordt een muziekgezelschap ,,de Harmonie" gevormd, het 
gezelschap constitueert zich tot een vereeniging, maar de koninklijke 
goedkeuring wordt niet aangevraagd. Voorzitter van het gezelschap is de heer 
Vos de Wael, bij de statuten wordt bepaald dat de vereeniging de 
muziekinstrumenten van haar voorzitter in leen zal ontvangen. De instrumenten 
worden onder de leden verdeeld en zoo komt de bas terecht bij den 
boerenarbeider Leeners. De harmonie in het gezelschap blijkt niet bestendig, de 
heer Vos de Wael verlaat de vereeniging en eischt zijn instrumenten terug. 
Leeners is echter niet bereid de bas zoo maar zonder meer af te geven. Er volgt 
dus een revindicatoir beslag en een proces dat in drie instanties wordt gevoerd en 
voor den Hoogen Raad met een veroordeeling van den gedaagde eindigt. Het Hof 
had anders geoordeeld, het had aangenomen dat zoowel tusschen Vos de Wael en 
de Harmonie als tusschen deze en Leeners een contract van bruikleen bestond en 
dat daarom, zoolang het gebruik waarvoor de zaak bestemd was, niet was 
geëindigd, terugeisching niet mocht plaats hebben. De Hooge Raad vernietigt 
deze beslissing op grond der volgende overwegingen, die ik hier letterlijk 
overneem, omdat ze mij, ondanks herhaalde lezing, niet duidelijk zijn geworden: 

,,dat het Hof, ter weerlegging der bedenking van den tegen-woordigen eischer, 
dat de vereeniging, als missende koninklijke goedkeuring, in rechten niet bestaat, 
en Vos de Wael dus met haar geen overeenkomst kan sluiten, beroep gedaan op 
art. 13 der bedoelde wet van 1855, welk artikel kennelijk toepasselijk werd 
geacht, omdat V. de W. mede lid der vereeniging was en de overeenkomst van 
bruikleening in de statuten was neergelegd; 

dat dat beroep echter ten onrechte is geschied, immers daarbij is 
voorbijgezien, dat gezegd art. 13 handelt over de verhouding eener 

')   22 Dec.   1916.  N. .1.   1916. 92. 
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niet als rechtspersoon erkende vereeniging onderling, niet over de verhouding van 
de leden tot de vereeniging; 

dat dus het Hof door zijn beslissing de artt. 5 en 12 der wet van 1855 heeft 
geschonden enz." 

Mij is deze uitspraak duister. Vos de Wael spreekt met zijn mede-leden af dat 
hij hun muziekinstrumenten in bruikleen zal geven, die afspraak wordt in de 
statuten neergeschreven. Wordt zij daarmede niet een deel van de regeling der 
onderlinge verhouding der leden? Er is toch veel voor te zeggen. Mr. Noyon ont-
kent het in zijn conclusie. Laten wij aannemen dat hij gelijk heeft, maar wat is zij 
dan: een overeenkomst met de niet-rechtspersoon-lijkheid bezittende vereeniging? 
Nu kan men daarover — ik heb het zooeven betoogd — tweeërlei meening 
hebben, men kan van oordeel zijn dat het dan een overeenkomst is met degenen 
die gehandeld hebben of een overeenkomst met de door de handelende personen 
vertegenwoordigde gezamenlijke leden. In dit geval, waar naar het schijnt alle 
leden handelden, komt dit op hetzelfde neer. Maar voor zoover ik weet is nog 
nimmer beweerd dat zulk een overeenkomst, op grond dat de vereeniging niet is 
rechtssubject, alle rechtsgevolg zou missen, dus nietig zou zijn. En toch schijnt 
dat de opvatting van den Hoogen Raad ..met de vereeniging kan V. de W. geen 
overeenkomst sluiten en dus mag op die overeenkomst geen beroep worden 
gedaan". 

Mag ik nog een vergelijking maken? Stel de harmonie van Elten was niet een 
muziekgezelschap ter ontwikkeling harer leden, maar ze had een commercieel 
doel, ze ging b.v. de omtrek rond om met muziekuitvoeringen geld te verdienen. 
De overeenkomst waarbij het gezelschap gesticht is, was dan een overeenkomst 
van maatschap geweest, van rechtspersoonlijkheid zou geen sprake zijn geweest. 
Zou men nu ook in zulk een geval het beroep op een clausule uit een 
overeenkomst, waarbij een der vennooten aan de maatschap muziekinstrumenten 
in leen gaf, hebben mogen afdoen met de bewering dat zulk een overeenkomst 
onbestaanbaar is? En zoo neen, waarom wordt dan hier anders beslist? Toont de 
vergelijking niet, dat juis t  dit beroep met de vraag der rechtspersoonlijkheid 
niets te maken heeft? Een overeenkomst van een der vennooten „met de 
maatschap" erkent ieder als een overeenkomst tusschen de vennooten onderling, 
een overeenkomst van een lid ..met de vereeniging" zou niet een overeenkomst 
met de leden zijn, maar aan nietigheid lijden? Ik kan deze rechtspraak niet anders 
dan weinig bevredigend noemen. 

Maar laten we hopen, dat de Hooge Raad zich spoedig herstelt. De vraag van 
den rechtstoestand van de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid is hem thans 
weer eens voorgelegd. In de procedure over de Utrechtsche IJsclub „Vooruit" zal 
een beslissing in cassatie moeten worden gegeven. De vraag die daar het proces 
beheerscht was deze  of  met  het  verlies  der  rechtspersoonlijkheid 
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een door een vereeniging gesloten huurovereenkomst vervalt. De Rechtbank 
ontkent het1), het Hof") beweert met evenveel beslistheid het tegendeel. 

Tweeërlei opvatting over de rechtspersoon staan in de beide uitspraken scherp 

tegenover elkaar. Wat de uitslag moge zijn, we hopen in ieder geval op een goed 

gemotiveerd, principieel arrest van den Hoogen Raad. Tot zoolang zullen we over 

de zaak zwijgen. Misschien bestaat er dan wel gelegenheid ook onzerzijds de 

geheele vraag nog eens aan een hernieuwd onderzoek in dit Weekblad te 
onderwerpen. 

M   9 Febr.  1916. W. 9904, N. J.   1917, 301. -)   
29 Jan.   1917, N. J.   1917.  537. 

 


