
75.   OVER RECHTSPERSONEN. *) 

/.   Het rechtskarakter der vennootschap onder [irma. 

I. 

Wie de belangstelling der juristen vraagt voor de leer der rechtspersonen heeft 
kans aan een gesloten deur te kloppen. We hebben nu wel genoeg gehoord over 

de tegenstelling van de theoriën van Savigny en Gierke, van Brinz en 

Molengraaff en zoo vele anderen, is het niet het meest onvruchtbare werk, 
waarin theoretici zich nu eenmaal schijnen te vermeien, om daarin weer te gaan 

pluizen? Het is een verzuchting die ik van den lezer verwacht, vooral van de 

lezers van dit Weekblad, dat toch in de eerste plaats bestemd is om de praktijk 

van het recht te dienen. En de firma? staat haar rechtskarakter nu niet ongeveer 

vast, waarom daaraan nu weer te wrikken? hebben we hier bovendien niet 

onlangs nog kunnen lezen, dat dit rechtsinstituut zijn besten tijd gehad heeft en 
tot indrogen, zoo niet tot uitsterven bestemd schijnt1)? 

En toch durf ik de aandacht voor eenige beschouwingen over de 

rechtspersonen vragen en zal ik die beschouwing met een betoog over het 

rechtskarakter der vennootschap onder firma aanvangen. Het komt mij voor, dat 

klaarheid in de leer der rechtspersonen nog niet is gewonnen, dat nog geen 

resultaat is bereikt, bevredigend zoowel voor ons denken dat de gegevens der 
rechts-stof in logisch grijpbaren samenhang wil rangschikken als voor onze 

rechtsovertuiging. Zoolang die klaarheid niet is gevonden, is verder zoeken 

plicht niet in de laatste plaats ter wille van de rechtstoepassing, die immers van 

minder heldere voorstellingen vroeg of laat het slachtoffer wordt. En wat de 

firma betreft, zij mag dan bestemd zijn om te verdwijnen, voorloopig is zij voor 

ons rechtsleven nog van genoeg belang om als men meent dat er iets hapert in 
wat er over haar rechtskarakter gewoonlijk wordt voorgedragen, dat nog eens te 

onderzoeken. Bovendien zelfs het onderzoek van minder belangrijke 

rechtsinstituten kan beteekenis bekomen, indien daardoor het inzicht is een 

begrip dat wij ook elders gebruiken, wordt verhelderd. Ik waag het er dus maar 

op nog eens over rechtspersonen en om te beginnen over de firma te spreken. 

Wie de litteratuur over de firma doorwerkt, komt al heel spoedig bij de 
handelingen der Juristenvereeniging van 1881 terecht. Ik houd er wel van in 
zulke oude discussies te bladeren, zij geven — 

*)   Weekblad  voor  Privaatrecht,  Notaris-amb:  en   Registratie  nos.   
2741—2745 (8 Juli 1922 e.v.). »)   Zie A. S. Oppenheim in W. P. N. R.  2725. 
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juist als boekbeoordelingen — zoo vaak een teekenend beeld van de opvattingen 
van een zeker tijdvak. Soms meer dan lijvige artikelen of zware boeken. Déze 

discussies hebben nog iets bijzonder belangwekkends, men voelt dat het er 

warm toeging, dat men er in den hoffelijken en wat stijven vorm dier dagen met 

overtuiging vocht; maar treffend vooral is het als men den loop die het debat 

nam beziet in het licht van de veertig jaren rechtsontwikkeling die er op zijn 

gevolgd. 
Wat toch is het geval? Aan de orde was gesteld de vraag, welke wijzigingen 

wenschelijk waren in de bepalingen onzer wet betreffende de vennootschappen 

onder firma, maar van al de vragen die in die formule begrepen kunnen worden 

geacht, was er slechts één — trouwens de meest principieele — waarvoor men 

aandacht had: behoort het vennootschapsvermogen als afzonderlijke boedel te 

worden behandeld, ja dan neen? Zou men aan de firma rechtspersoonlijkheid 
verleenen en zoo neen, zou men dan toch een scheiding maken tusschen actief 

der vennootschap en actief der vennooten, met het belangrijk gevolg dat in geval 

van faillissement op dat vennootschapsvermogen een recht van verhaal 

uitsluitend aan de vennootschapscrediteuren werd toegekend? Of zou men het 

bestaan van zulk een afzonderlijken boedel ontkennen, de vennootschap 

behandelen als een gewone mede-eigendom, bij faillissement slechts zooveel 
boedels formeeren als er vennooten zijn, tusschen welke dan het actief der firma 

zou worden verdeeld, terwijl haar crediteuren in die beide boedels opkwamen 

met de privé-schuldeischers? Het eerste stelsel geeft de handelscrediteuren een 

bijzondere positie, bestemt voor hen het actief der firma, het tweede stelt hen 

met de privé-schuldeischers op één lijn. Van het eerste was de toenmalige 

rechter, later raadsheer in den H. R., Mr. Hingst de verdediger, het andere vond 
in Mr. Loder zijn voorvechter. Slagvaardig als altijd streed deze voor zijn 

stellingen, maar aanvankelijk naar het schijnt met het gevoel een verloren zaak 

te verdedigen. Wat hij wenschte was behoud van wat de jurisprudentie in zijn 

tijd aannam, hij zelf noemde zijn stelsel het oude, maar de strooming 

buitenslands ging in andere richting, Duitschland, Engeland, Zwitserland, Italië, 

België — alle huldigden min of meer de zelfstandigheid van den boedel, 
Frankrijk had nooit anders gedaan — was het wonder dat de tegenstanders een 

leer verouderd noemden, die alleen bij ons het „oude" wilden handhaven? De 

krijgskans is tegen ons, erkende Loder. Doch wat gebeurt? De stemming die 

vóór de vergadering niet gunstig scheen, draait, verscheidene sprekers vallen 

hem bij en als de hoofden geteld worden wint hij met 35 tegen 16 het pleit. 
Het scheiding en deelingstelsel, gelijk het heet, behoorde de wet te 

aanvaarden. De firma-eigendom een gewone mede-eigendom naar 

Romeinsch-rechtelijk recept, geen afzonderlijke boedel met eigen recht,  geen  

scheiding  tusschen   firma-crediteuren  en  privé- 



300 P. SCHOLTEN 

crediteuren, dit werd den wetgever als het te brengen toekomst-recht 
voorgehouden. De wetgever heeft zich van dit votum der Juristenvereeniging 

bitter weinig aangetrokken; de wet luidt in 1922 als in 1881. Dit gebeurt meer. 

Maar de rechtsontwikkeling heeft niet stil gestaan, zij is voortgegaan ondanks den 

wetgever. Ook dit gebeurt meer. Maar wat wèl eigenaardig is: zij is voortgegaan 

in volkomen tegengestelde richting als de Juristenvereeniging had gewezen. 
Vatten we enkele regels samen, die thans als geldend recht algemeen worden 

aanvaard: 1". Particuliere schuldeischers van de vennootschappen kunnen geen 

beslag leggen op de goederen der vennootschap, enkel op hetgeen hun debiteur 

eventueel bij vereffening zal toekomen en op zijn aandeel in de winst; 2°. 

inschu!-den van de vennootschap kunnen alleen door deze worden opgevorderd, in 

eigen naam kan geen der vennooten vorderen, ook niet voor zijn aandeel; 3". de 

schuldenaar der vennootschap kan niet in vergelijking brengen een vordering op 
een der vennooten in privé, evenmin de vennoot-schuldenaar in privé een inschuld 

der vennootschap of de vennootschap een inschuld van een der vennooten in privé; 

4". eindelijk het belangrijkste: het vennootschappelijk vermogen vormt een 

zelfstandigen waarborg voor de vennootschappelijke schuldeischers, dat vermogen 

kan — ook bij faillissement — eerst na vereffening worden verdeeld. Het laatste is 

een uitspraak van den H. R. van 28 Juni 1889, W. 5735 — het is sindsdien tot een 
vaste faillissementspractijk geworden. Vgl. ook arrest 26 Nov. 1897, W. 7047 en 

de verder bij Molengraaf f, blz. 200 en bij Polak I, blz. 205 geciteerde 

jurisprudentie. Wie dit alles overziet, kan, dunkt mij, niet loochenen, dat naar 

geldend recht — indien men daaronder althans ook de rechtspraak begrijpt — de 

zelfstandigheid van den boedel bij de firma vaststaat1). 
Van waar deze ontwikkeling, deze afwijking van de richting die toen door de 

leidende figuren werd aangewezen, waarin hebben zij misgetast? Is het de wet, die 

tot deze beslissingen dwingt? een nieuwe en juistere interpretatie van hare 

bepalingen, die tot het in z i ch t  bracht dat zij aldus behoort te worden begrepen? 

Het kan moeielijk worden volgehouden. Aanknoopingspunten kan men als zoo 

dikwijls, ook hier vinden, de artikelen over de liquidatie (32 en vlg. W. v. K.) 

kunnen daartoe gevoegelijk worden gebruikt — dat zij tot de opvatting die men 
thans algemeen volgt, dwingen, en de tegenovergestelde uitsluiten, kan niemand 

in ernst beweren"). Maar waaruit is dan deze thans in de practijk zoo vaststaande 

rechtsleer te verklaren? Het ligt voor de hand als we zoo positief 

') Nabcr. Een nieuwe studie over mede-eigendom, blz. 205 vlg.. tracht hiertegen te 
reagecren. Hij doet dan stellig iets anders dan hij volgens blz. 8 van ditzelfde werk de taak 
der rechtswetenschap acht. ..werkelijk nageleefde maatschappelijke   gedragsregels   
beschrijven". 

-)    Vgl.  Naber,  t.a.p.  blz.  203. 
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een reeks resultaten kunnen constateeren, waartoe de rechtsontwikkeling geheel 
naast de wet is gekomen, deze aan de rechts-overtuiging der betrokken kringen, 
hier dus aan die van den handel toe te schrijven. Toch geloof ik, dat als men de 
vraag die in 1881 in het middelpunt der belangstelling stond de vraag over de 
verdeeling van het faillissementsactief, aan de handelskringen had voorgelegd en 
nu voorlegde, dat dan daarop geen positief antwoord over de billijkheid of 
onbillijkheid van de een of de andere conclusie zou gekomen zi jn  en dat dat thans 
evenmin zou komen — voor zoover althans de nu reeds jaren lang bestsande 
praktijk het antwoord niet mede zou bepalen. Over de vraag van het faillissement 
dus niet een positieve overtuiging bij de betrokkenen, het beroep op de billijkheid 
werd in de Juristenvereeniging zoowel van de eene als van de andere zijde gedaan. 
Maar poog het eens met de vraag over de scheiding van schulden en vorderingen. 
Zou eenig handelsman die onder een firma handel drijft, betwijfelen dat wat zijn 
firma te vorderen heeft, niet zijn vordering is, ook niet voor een evenredig deel en 
dat wat hij persoonlijk schuldig is, niet een schuld van zijn firma is? Hoe het moet 
gaan bij faillissement en dergelijke abnormale calamiteiten, daar breekt hij zich het 
hoofd niet mee, maar in den normalen gang houdt hij beide: firma- en 
privé-vermogen volkomen gescheiden. Maar, werpt men tegen — en ook die 
tegenwerping is reeds bij gelegenheid van de discussies in 1881 gemaakt') — dat 
doet de koopman die alleen handel drijft ook, ook hij scheidt zijn zaak van zijn 
overig actief, handelsschuld en privéschuld. Ik betwist het niet en het zal te eeniger 
tijd er misschien toe leiden dat de zaak van den koopman tot een afzonderlijk 
vermogen wordt met eigen schulden, maar voorloopig is er nog wel eenig verschil. 
Immers déze scheiding is geheel afhankelijk van de willekeur van den koopman. 
Hij maakt haar en hij acht zich ter wille van een goede administratie dacrtce 
verplicht, maar hij weet ook dat als hij haar verbreekt niemand het hem zal kunnen 
beletten. Bij de vennootschap staat hij in verhouding tot een ander, de scheiding is 
verplichting der vennooten tegenover elkaar. Hun afspraak samen te werken, hun 
gezamenlijke afzondering van een deel hunner vermogens daartoe, verplicht hen 
dit deel afgezonderd te houden zoolang zij de samenwerking voortzetten. Uit de 
verplichting tegenover elkaar volgt bij openlijk te zamen als één optreden naar 
buiten die tegenover derden. Derden weten dat en houden er rekening mede. Uit de 
samenwerking vloeit het op zich zelf stellen van het vermogen noodzakelijkerwijze 
voort. Maar is daarmee dan toch niet gezegd dat faillissementsliquidatie naar het 
tegenwoordig stelsel of uitsluiting van het beslag voor privéschuld op firma-actief 
eisch der rechtsovertuiging  van  de  betrokkenen  is?  Ik  geloof  dat  
men  zoo 

')   P.  R. Fcith. Thcmis  1881.  blz. 352. 
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de vraag niet moet stellen. We zien hier gebeuren wat naar mijne meening in de 
rechtsvorming zoo vaak gebeurt. Er zijn bepaalde verlangens in den kring der 

betrokkenen. Maar die verlangens zijn niet overtuigingen omtrent nauwkeurig 

omschreven rechtsregels, daarvan weten zij weinig, het zijn ook niet 

oordeelvellingen over concrete ingewikkelde verhoudingen, veelal staan ze daar 

hulpeloos tegenover. Hun rechtsoordeel zegt ja noch neen. Die verlangens 

betreffen elementaire vragen: hier de scheiding firmaschuld en privé-schuld, 
firma-actief en privé-vermogen. Het is de jurist, die omdat zijn doordenken der 

stof behoefte aan eenheid heeft, nu de consequenties gaat trekken: scheiding 

goed, maar dan, het spreekt van zelf, geen compensatie van privé-vordering met 

privé-schuld, maar dan ook geen beslag op firmagoed voor particuliere schuld, 

dan ook de faillissementsafwikkeling naar het thans gebruikelijk recept. De vage 

drang van de betrokkenen vindt zijn omlijning in de rechtsregels die de jurist 

formeert. 
De beide factoren die gewoonlijk aan de rechtsvorming medewerken, kan 

men hier duidelijk onderkennen, juist doordat ten aanzien van een der als 

consequentie gestelde regels het rechtsbewust-zijn niet duidelijk spreekt. Een 

bewustzijn van scheiding bij de betrokkenen — op grond daarvan een reeks 

regels door rechtswetenschap en rechtspraak geformuleerd — aanvaarding der 

regels door het rechtsbewustzijn der kringen waarvoor zij bestemd zijn als in 
overeenstemming of althans niet in botsing met wat dat verlangt. 

Een miskenning dus der elementaire kracht van die rechts-overtuiging, gevolg 

van een kijk op de zaak, die te uitsluitend uitging van het scherp scheidend 

schema dat men zich als Romeinsch dacht: mede-eigendom niet anders dan een 

individueele eigendom met ander object, het onverdeelde aandeel, ziedaar de 

grondslag der misvatting van 1881. Doch er komt nog iets bij. Er is nog een 
grond, die tot verzelfstandiging van den firma-boedel leidt en deze is van 

technisch-juridischen aard. Het is de omstandigheid, dat processueel door de wet 

zelf die zelfstandigheid boven twijfel is gesteld. Art. 5, 2° Rv. bepaalt, dat indien 

de verwerende of eischende partij een corporatie, maatschap of 

handelsvereeniging is, deze hare benaming in de plaats van haar naam en 

voornaam in de dagvaarding moet worden uitgedrukt. De vennootschap, niet de 
vennooten individueel dus partij in het proces, ook voor de materieelrechtelijke 

verhouding is dat niet zonder belang. De noodzakelijkheid voor advocaten en 

rechters deze materieel-rechtelijke verhouding te zien in de vormen waarin zij 

zich processueel vertoont, heeft ten gevolge dat de processueele regels en 

begrippen op de vorming der materieel-rechtelijke grooten invloed hebben. 
Het proces wordt gevoerd door de firma, het leidt tot een vonnis voor of 

tegen de firma verkregen, moet men de verhoudingen waarover geprocedeerd 

wordt ook niet als die der firma denken? 
Doch  nu  is  het  juist  die  processueele  positie,  die  bij  mij   

den 
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twijfel heeft wakker geroepen of de zelfstandigheid van de vennootschap in de 
theoretische beschouwingen daaromtrent wel de plaats heeft gevonden, die zij 

behoeft. Eenerzijds zijn er beslissingen aan te wijzen die met die theoretische 

beschouwingen volkomen in overeenstemming naar mijn meening in hunne 

conclusie de zelfstandigheid hebben ontkend, anderzijds zijn er ook te noemen 

waarbij de zelfstandigheid inderdaad tot haar recht komt, maar die naar mijn 

oordeel met de theorie gelijk men haar gemeenlijk voordraagt moeilijk zijn te 
rijmen. 

Dit een en ander vereischt nadere toelichting. 

II. 

Over het rechtskarakter der vennootschap onder firma bestaat in de 
Nederlandsche litteratuur en rechtspraak van dit oogenblik geen strijd meer. 

Raadpleeg Molengraaff, Polak of Kist-Visser, ge vindt overal hetzelfde en de 

jurisprudentie oordeelt niet anders. Citeeren we den eerste: ,,Er is geen 

aanleiding de vennootschap onder firma een rechtspersoon te noemen, dat is een 

gekunstelde en overbodige constructie, zonder beteekenis voor de practijk . . . 
Het vennootschapsvermogen is het door de vennootschapsverhouding 

beheerschte gemeenschappelijke eigendom der afzonderlijke vennooten. Dezen 

hebben in dit vermogen en in de bestanddeelen daarvan niet vrij beschikbare, 

maar door de vennootschapsverhouding gebonden aandeelen. Zoolang de 

vennootschap bestaat, kan scheiding en deeling niet worden gevorderd" '). 

Daarnaast Visser: ,,De vennootschap onder firma is niet rechtspersoon . . . De 
verschillende vermogensbestanddeelen behooren hun toe gemeenschappelijk, 

d.w.z. beheerscht door de tusschen hen bestaande gemeenschappelijke 

rechtsverhouding, de Germaanschrechtelijk gezamende hand. De goederen 

vormen een afzonderlijk vermogen bestemd tot de verwezenlijking van het 

vennootschapsdoel en waarover de vennooten alleen voor 

vennootschapsdoeleinden mogen beschikken"2). Ten slotte Polak: ,,De 
vennootschap onder firma is derhalve geen rechtspersoon. Maar wel is hier een 

vermogen dat krachtens de overeenkomst der vennooten afgescheiden is van hun 

overig vermogen en dat bestemd is voor een bepaald doel. Het recht van iederen 

vennoot op dat vermogen is beperkt door de eenmaal daaraan gegeven 

bestemming. Zoolang de vennootschap duurt, moet dat vermogen die 

bestemming behouden, is geen der vennooten bevoegd over zijn aandeel te 

beschikken enz."3) Men zal mij, hoop ik, na deze aanhalingen wel gelooven als 
ik zonder voorbeelden te noemen zeg, dat de jurisprudentie, zoodra zij ge-

legenheid vindt zich over deze zaak uit te spreken, zonder uitzon- 

J)   Leidraad, blz.  182 en 200. 
2) Bij Kist, Handelsrecht III. blz.  192 en 248. 
3) Handboek,  I,  blz.  293. 



304 P. SCHOLTEN 

dering in denzelfden geest oordeelt. De karakteriseering van de vennootschap 
onder firma als niet-rechtspersoon maar wel gemeenschappelijk vermogen 

gebonden aan het contract kan veilig een ..heerschende leer" worden genoemd. 

Uit dit rechtskarakter worden dan de regels afgeleid die ik boven noemde — of 

die karakteriseering zelf is samenvatting dier regels, daarover kan men twisten. 

De beschouwing zelf wordt algemeen aanvaard. 
Ik zal haar hieronder nader ontleden en hoop dan aan te toonen dat zij toch 

niet zoo sterk is als men bij de eenstemmigheid harer verdedigers zou 

verwachten. Doch ik wil beginnen haar eens van ter zijde te bezien. Tot welke 

consequentie leidt zij ten aanzien der positie van de vennootschap in het proces? 

Ook daar heeft men het antwoord gereed: De inschulden der vennootschap 

kunnen alleen worden opgevorderd in naam der vennootschap, niet door de 

ven-nooten individueel. Dit is vaste leer. En tegen de vennooten individueel kan 
krachtens de hoofdelijke aansprakelijkheid wel worden opgetreden, maar dit 

proces is te scheiden van dat tegen de vennootschap. Molengraaff leert: ,,het 

vonnis tegen de vennootschap behoort niet zonder meer tegen hen (de 

vennooten) individueel uitvoerbaar verklaard te worden" '). Wie is nu partij in 

het geding? De vennootschap durft men niet antwoorden, immers dit zou op een 

rechtspersoonlijkheid neerkomen — de vennooten individueel is met de 
wetsbepalingen op dit stuk moeielijk vereenig-baar, zou trouwens tot de 

conclusie leiden, dat het bijzonder rechtskarakter der firma, die men voor het 

materieel recht stelt, in het procesrecht plotseling zou wegvallen. Ook dat gaat 

niet. Men zegt dus: ..partij zijn alle vennooten ,,in deze hunne hoedanigheid"" 

-), of: ,,de gezamenlijke vennooten in hun door de vennootschapsovereenkomst 

gevormde onderlinge verhouding"'1). 
Het is zonder meer duidelijk, dat deze voorstelling klaarheid mist. 
Immers, we gebruiken het begrip partij in dubbelen zin. Daarmee duiden we 

óf dengeen aan, die voor den rechter staat, óf dengeen over wiens 

rechtsverhouding een beslissing wordt gevraagd. In den eersten zin is de voogd, 

in den tweeden de pupil partij, in den eersten den bestuurder van het zedelijk 

lichaam, in den tweeden dat lichaam zel f .  Star Busmann noemt de eerste partij 
in processueelen-, de tweeden in materieelen zin'). Hoe nu bij de vennootschap 

onder firma? Volgt men de heerschende leer. dan zijn zoowel in processueelen 

als in mateiieelen zin de vennooten partij, maar in hunne hoedanigheid. Maar 

dat gaat niet, partij in hoedanigheid wil j u i s t  zeggen wel partij in processueelen  

niet in  materieelen  zin,  dat dus degeen  die  proce- 

')   Blz.  184. 
-)    Molengraaff.   t.a.p. 

:i)    Zoo   Kist-Visser,   blz.   270.   Vgl.   ook   Polak.   blz.   309:   
Star   Busmann, Hoofdstukken,   blz.   138. 4)   Blz.  128. 
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deert een ander is dan degeen over wiens rechten geprocedeerd wordt. Het proces 
eischt hier een klare scherpe scheiding en die brengt de voorstelling der 

heerschende leer niet. Dat deze onhelderheid zich wreekt, zal ik dadelijk 

aantoonen. Ik begin met te vragen: hoe rijmt men het partij zijn der vennooten 

met de aangehaalde bepaling van art. 5 Rv., die de maatschap of han-

delsvereniging partij noemt? hoe verklaart men dat het proces doorgaat 

onafhankelijk van veranderingen in de firma? hoe vooral dat het vonnis tegen de 
firma verkregen alleen op het vennootschapsvermogen verhaalbaar is? Toch leert 

dat zoowel Star Bus-mann als Molengraaff. Hoe dat verweermiddelen die de 

firmanten persoonlijk betreffen niet kunnen worden aangevoerd, wanneer zij in 

hoedanigheid zijn gedagvaard? Al die conclusies hangen met de positie die het 

materieele recht aan de firma geeft ten nauwste samen, ik zou niet gaarne een 

ervan opgeven, maar dan moet men ook de voorstelling laten varen dat 
dagvaarding der vennootschap slechts een anderen naam voor dagvaarding der 

vennooten is. Daarmee zijn zij niet te vereenigen. De eenige wijze om hier hel-

derheid te brengen is in processueelen zin de vennooten, in materieelen de 

vennootschap partij te noemen. 
Voor het proces althans kunnen we de volkomen zelfstandigheid der 

vennootschap onder firma niet missen. 
Bespreking van enkele rechterlijke uitspraken zal dat duidelijk maken. Het zal 

blijken tot welke verwarring en welke onbillijkheden de thans geldende 

opvattingen leiden. 
Vooreerst een vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage (22 Nov. 1921, N. J. 

1922, 74). Zij acht uitgesloten dat in een procedure tegen een firma door den 

eischer een der firmanten in vrijwaring wordt opgeroepen. Maar stel nu dat de 
firma het verweer voert dat de firmant die met den eischer handelde, niet tot die 

handeling gerechtigd was, wat anders dan oproeping in vrijwaring is dan de 

juiste weg? Waarin verschilt deze verhouding van de zoo vaak voorkomende 

figuur dat de eischer den vertegenwoordiger in vrijwaring wil oproepen omdat 

de vertegenwoordigde, aangesproken, de volmacht ontkent? De vennoot staat al 

rechtstreeks als partij tegenover den eischer zegt de Rechtbank. Wat baat het den 
eischer als hij in het proces tegen de firma geen veroordeeling tegen den vennoot 

kan krijgen, stellig niet op de gronden waarop hij tegen de vennootschap 

ageerde? Is vrijwaring — behandeling dus van de actie tegen de firma en die 

tegen den firmant persoonlijk in één geding niet de eenig mogelijke methode om 

den eischer aan zijn recht te helpen? Verwant is de vraag of in een proces tegen 

de vennootschap een vennoot mag tusschen komen of zich voegen. Op 
denzelfden grond als de Haagsche Rechtbank ten aanzien der vrijwaring 

antwoordde de Rechtbank te Almelo (vonnis 25 Juni 1919 W. 10741) ont-

kennend,  de vennoot is al in  het  geding.  Hoe  zij  daarmee vast- 

20 
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liep leert een later vonnis (20 Sept. 1920) van dezelfde Rechtbank in hetzelfde 

proces (ook in W. 10741 opgenomen). De gedaagde vennooten gaan ieder een 

anderen procureur stellen en eigen verweer voeren. De afzonderlijke 
procureurstelling laat de Rechtbank toe, consequent in haar stelsel dat de 

vennooten partij zijn. Maar een verschillend verweer voeren, dat gaat niet, zegt 

de Rechtbank, dan lijdt het verweer aan een innerlijke tegenstrijdigheid en moet 

het er voor worden gehouden dat er geen verweer is gevoerd, de vordering wordt 

toegewezen. Lijden deze beslissingen zelf niet aan innerlijke tegenstrijdigheid? 

Volgt uit de noodzakelijkheid van één verweer niet dat er slechts één partij is, 
dat dus ook de afzonderlijke procureurstelling niet had moeten zijn toegelaten? 

en daaruit niet dat tusschenkomst wèl denkbaar is? Ook hier werd de positie der 

vennootschap in het proces miskend. Eindelijk een vonnis der rechtbank te 

Utrecht (12 Juni 1918 W. P. N. R. 2541). Een vennootschap onder firma treedt 

als eischeres op, de ged. beweert dat zij vreemdeling is en vraagt cautie 

overeenkomstig art. 152 Rv. Nu blijkt dat de firma gevestigd in Australië bestaat 

uit twee Nederlanders en één Engelsch-man. De Rechtbank beveelt den laatste 

— en dezen alleen — voor het volle bedrag der kosten cautie te stellen. Ook dit 

ten onrechte. Over de netelige vraag der nationaliteit van vennootschappen 

spreek ik nu niet. Ik vraag enkel: wat beteekent in een procedure door de 

vennootschap opgezet een bevel tot cautie aan een der vennooten gegeven? Stel 

dat deze weigert aan dat bevel te gehoorzamen — waaraan zou gedaagde of 
rechter de bevoegdheid ontkenen dit aan de vennootschap of wil men aan de 

andere vennooten tegen te werpen? Mag de firma niet doorprocedeeren zonder 

cautie? Maar dan is er niet een bevel aan den éénen vennoot, maar aan de 

vennootschap. Of mag zij het wel? Maar dan is het bevel krachteloos. Ook hier 

een innerlijke tegenstrijdigheid gevolg van miskenning van het feit dat de 

vennootschap als éénheid partij is — niet bepaalde individuen. 
Zeide ik te veel toen ik beweerde dat de gebrekkige theorie tot bedenkelijke 

beslissingen leidt? Nu een juiste beslissing, maar die met de leer moeilijk is te 

vereenigen. Ik bedoel het arrest van den H.R. van 10 Febr. 1921, W. 10706, N. 

J. 1921, 409. Een vennootschap spreekt een harer leden aan op grond van 

ongeoorloofde concurrentie. De vordering wordt toegewezen. Als cassatie-

middel wordt o.a. gesteld, dat niet de handelsvennootschap, maar de invidueele 
leden tegen den ged. hadden moeten agéeren. Het beroep wordt verworpen, de 

motiveering is niet gelukkig; ten aanzien van dit punt missen we de in arresten 

van den H. R. zoo gewenschte helderheid. „Nu volgens art. 5 B. R. de benaming 

der ,.maatschap of handelsvereeniging" in de dagvaarding moest worden 

uitgedrukt, zal de veroordeeling ten bate van die zelfde partij onder  haar  in  

de  dagvaarding  genomen   benaming    moeten   ge- 
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schieden':, zegt de H. R. Mij dunkt, dat zal niemand betwisten, maar de vraag is 
of de dagvaarding ten name van vennootschap of vennooten moet gesteld 

worden. Molengraaff meent in zijn onderschrift in het aangehaalde W. v. h. R. 

dat de H. R. in die vraag geen partij gekozen heeft en geen partij kon kiezen 

omdat een bepaald wetsartikel dat bij beslissing in den een of anderen zin zou 

zijn geschonden, niet is aan te wijzen. Mij schijnt het dat de H. R. deze vraag 

wèl heeft beslist. Op de boven aangehaalde overweging volgt: „terwijl de wet 
geen onderscheid maakt of de vordering gericht is tegen een derde dan wel tegen 

een medevennoot". Molengraaff weet met deze woorden geen weg. Welke 

andere strekking kunnen zij hebben dan om aan te geven, dat ook bij een geding 

tegen een vennoot de vennootschap op haar naam kan ageeren? En zou indien de 

H. R. dat uitgesloten achtte, inderdaad niet schending van de aangehaalde 

wetsartikelen (5 Rv., 15—18 W. v. K, 1376, 1655 en 1661 B. W.) zijn 
aangenomen, op grond dat de beslissing het rechtskarakter van de firma 

miskende? Schending der wet is waarlijk wel eens aangenomen bij minder nauw 

verband van rechtsvraag en wetstekst. 
Ik neem aan dat hier wel is gegeven een beslissing over de vraag of ook tegen 

een mede-vennoot op grond van het vennootschapscontract de vennootschap 

zelve in rechte kan optreden. Een beslissing in bevestigenden zin, die trouwens, 
zooals de proc.-gen. opmerkte, in art. 1667 B. W. sterken steun vindt. Maar 

indien dit zoo is, dan staat ook wel vast dat in het proces tegen de vennootschap 

niet de vennooten individueel partij zijn. Men procedeert niet tegen zich zelf. 

Was de leer juist, dan had niet de vennootschap moeten ageeren, maar de 

overige vennooten individueel. Dit arrest huldigt een andere rechtsleer dan de 

beslissingen, die ik zooeven bestreed. De éénheid der firma in het proces wordt 
er ondubbelzinnig in gehuldigd. 

Doch er zijn nog eenige tegenwerpingen te maken, die moeten worden 

bezien. Vooreerst: art. 5 Rv. spreekt van de maatschap of handelsvereeniging. 

Moet dan ook aan de burgerlijke maatschap dezelfde zelfstandigheid als aan de 

firma worden toegekend? Als ge die zelfstandigheid — die heel veel op 

rechtspersoonlijkheid lijkt — voor de firma opeischt, komt zij dan ook niet aan 
de burgerlijke maatschap toe? Ik erken het gewicht van de tegenwerping, maar 

moet weerlegging nog even uitstellen. In den loop van mijn betoog komt zij van 

zelf nog ter sprake. 
Ten tweede: Is de dagvaarding op naam van de individueele vennooten met 

bijvoeging van „handelende onder de firma enz." dan ongeoorloofd? Strikt 

genomen niet juist, zeker, ongewenscht ook — maar het blijft ten slotte aan den 
rechter ook in zulk een formuleering een dagvaarding namens de vennootschap 

te zien. Ook hier zal gelden dat eenige formeele eisch die men mag stellen deze   

is,   dat   voldoende   uit   de   dagvaarding   blijkt   wie   optreedt. 
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Dagvaarding namens A als directeur der naaml. vennootschap X schijnt me even 
geoorloofd als die namens de N. V. zelve en soortgelijk antwoord kan men ook 

hier geven. 
Ten derde. Men beroept zich op de analogie met de gezamenlijke erfgenamen. 

Ook deze kunnen, naar art. 4 Rv., gedurende een jaar na het overlijden des 

erflaters, zonder uitdrukking van namen en woonplaatsen aan het sterfhuis 

worden gedagvaard. Als men meent dat art. 5 voor de vennootschap in de richting 
van rechtspersoonlijkheid wijst, moet men dan ook voor de gezamenlijke erven 

niet hetzelfde aannemen en omgekeerd als de uitdrukking „gezamenlijke erven" 

niet anders kan zijn dan een verkorte benaming, geldt dit dan ook niet voor de 

vennootschap? Ik meen dat men met die analogie voorzichtig moet zijn. Ik wil er 

hier slechts op wijzen, dat als men Meijers' leer aanvaardt en aanneemt dat de 

schulden eerst door aanvaarding overgaan maar daarnaast de schuldeischers van 
den erflater op den boedel verhaal hebben en dat met dat verhaal juist de 

bepalingen van art. 4, 6° en 126, 12 Rv., samenhangen, ook hier een zekere 

zelfstandigheid van den boedel niet kan worden ontkend. Hoever dat gaat, met 

welke rechtsbegrippen men die het best omschrijft, hebben we niet te 

onderzoeken. Het is een vraag van erfrecht, gelijk het een vraag van 

vennootschapsrecht is den juisten juridischen vorm te vinden, waarin de regels 

die de vennootschapsverhouding beheer-schen tot een geheel worden gegoten. En 
zooveel meen ik reeds te hebben aangetoond, dat aan de processueele zijde van 

de heerschende leer omtrent het rechtskarakter der firma iets hapert. Dat 

processueel slechts de voorstelling: de vennootschap, zelfstandig gedacht, partij 

bevredigt. Intusschen is daarmee slechts iets gewonnen als we die voorstelling 

ook met het materieele recht in overeenstemming kunnen brengen en daaraan de 

juiste plaats in het rechtssysteem kunnen toewijzen. 
Wenden we ons thans tot die materieele zijde. 

III. 

Loder beroemde in 1881 er zich op, dat hij een oude leer handhaafde 

tegenover een nieuwen waan — in waarheid waren de stellingen die hij bestreed 

zoo oud als de vennootschap onder firma zelve en was zijn leer bij deze 

vergeleken jong. 
Het instituut der vennootschap onder firma is in de Middeleeuwen in Italië 

ontstaan en reeds dit Middeleeuwsch-Italiaansche recht kende de afscheiding 

tusschen vennootschap en vennooten. Dat zijn precies dezelfde vragen, waarvoor 

wij nu nog staan, die de auteurs van dien tijd bespreken en de stadsrechten 

beslissen, hoe het moet gaan met compensatie, faillissement en zoo en het zijn  

uitspraken in  denzelfden  geest als  thans onze  jurisprudentie 
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velt die ook toen voor juist werden gehouden. Het Genuéesche stadsrecht schreef 
reeds voor: Creditores societatum mercatorium in rebus et bonis societatum 

praeferentur quibuscunque aliis cre-ditoribus sociorum singulorum. W. 

Endemann] ) en Lastig'2) vermelden talrijke plaatsen waaruit hetzelfde kan 

blijken. Van uit Italië komt de leer der scheiding van vennootschap en vennooten 

in Frankrijk en in ons land. Het is overal hetzelfde: de handel verlangt haar en het 
handelsrecht verleent haar, ook dan als de Romanistische doctrine haar moeielijk 

kan invoegen in haar systeem. Daarover zoo straks meer, eerst nog eenige 

voorbeelden, hoe de practijk tot soortgelijke beslissingen kwam als wij thans nog 

voor ons recht aannemen. Voor Frankrijk kan men ze o.a. bij Troplong:!) vinden, 

voor de Nederlanden vermeld ik de volgende. Costumen van Antwerpen, van 

compagnie no. 5. ,,En mogen de goederen van eenige compagniën niet 

gearresteert, uitgewonnen noch geexecuteert worden voor de particuliere schulden 
van een van de compaignons. 6. Mach desniettemin voor al sulke schulden arrest 

gedaan worden op al sulken deel als men naemaels zoude moghen bevinden (alle 

lasten van de compaignie afgetrokken) t'voeren tot behoeve van al sulcken 

particulieren debiteur. 3. Item zo wanneer cooplieden hebben diversche 

compagniën van coop-manschappen in diversche plaatsen, d'eene compagnie 

noch de goederen der selver en zijn niet gehouden voor de schulden van de ander 
compagnie. 7. Item en macht de schuit van een der compagnie oft statie niet 

gecompenseert worden met de schuld van de andere compagnie sonder consent 

van partijen ". Daarnaast twee adviezen bij Barels4) vermeld. Bij het eerste dat 

van 1707 dateert behandelen de advocaten A. en J. van den Ende dezelfde vraag 

of een particulier crediteur van een der vennooten beslag kan leggen op de 

goederen der vennootschap. Zij antwoorden ontkennend. Bij het tweede (1716) 
geeft de eerste als zijn gevoelen te kennen dat tegenover de vennootschap niet op 

compensatie met een schuld van een der vennooten particulier beroep kan worden 

gedaan. ..Zijnde dit een zaak zoo klaar en zeker — voegt hij er aan toe — beiden 

na rechten en na stijle mercantil. dat het zoude zijn een kaars op den middag te 

willen hebben aangestoken, indien men deswegens nog meer adstructie zoude 

komen te requireeren." 
Het is teekenend voor de verhouding van handelsrecht en burgerlijk recht in de 

17e en 18e eeuw — of juister gezegd voor die van het werkelijke verkeersrecht 

en de doctrine — dat van al deze regelen, ter bepaling van het rechtskarakter der 

vennootschap onder firma van zoo groot belang, bij de gezaghebbende auteurs 

slechts 

' ) Studicn in die Romanisch-Kanonistische Wirtschaft- und Rechtslehre I, blz,  407. 
a)    Zeitschrift  für das  Gesammtc  Handelsrecht Bd.  24,  blz.  387 vlg. 
:1)    Du  contrat de  société  no.  54  vlg. 
')    Advyzen   over  den   Koophandel   no.   62  en   86. 
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sporadisch iets is te vinden. Zij spreken alleen van het maatschapscontract der 
Pandecten. Wel was er toen een vervreemding van de school en het leven. 

Merkwaardiger nog is dat ook in de codificatie het karakter der vennootschap 

onder firma ongeregeld blijft, dat bepalingen over beslag, compensatie en 

faillissement ontbreken. Het Hof van Rouaan1) wees er op in zijn advies over het 

ontwerp, maar de opmerking bleef zonder gevolg. Codificatie en doctrine 

hangen nauwer samen dan men veelal meent. Niettemin ging de practijk haar 
gang — gelijk zij vroeger haar stellingen had gehandhaafd ondanks de leer der 

school, deed zij het thans ondanks de codificatie. 
Voor Frankrijk staat dit, meen ik, vast, voor ons land blijkt dit uit hetgeen in 

1845/6 is geschied. Toen wordt een procedure gevoerd, die onze vraag opnieuw 

aan de orde stelt. Failliet verklaard is een vennootschap onder firma, — wat ook 

thans weer geschiedt — maar zonder dat. zooals wij zouden verwachten, ook het 

faillissement der deelgenooten is uitgesproken. Een privé-crediteur van een der 
vennooten vraagt in dit faillissement te worden toegelaten, maar dit wordt hem 

door het Hof te Noord-Holland geweigerd2). Een dergelijke verificatie wordt 

met het rechts-karakter der vennootschap onder firma in strijd geacht. De schei-

ding dus scherp doorgevoerd. Maar dan komt ook de verandering. De Themis 

van 1846 brengt een feilen aanval op deze uitspraak en op de leer die er aan ten 

grondslag lag van de hand van Mr. F. A. T. Weve, daartegenover stelt Mr. A. S. 
van Nierop in de Jaarboeken voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving van het-

zelfde jaar een verdediging van beide. Sindsdien is de vraag niet meer van de 

lucht, dissertaties en tijdschriftartikelen volgen elkaar op, de leerboeken kiezen 

partij, en wil men de richting die litteratuur en rechtspraak nemen met een 

enkele algemeenheid aanwijzen, dan moet die ongetwijfeld hierin worden 

gezocht dat de leer van de zelfstandigheid van het firmavermogen wordt 
teruggedrongen, vooral sinds ook de H. R. zich tegen haar verklaart. Althans één 

der consequenties die men uit die leer wilde afleiden, dat nl. indivi-dueele 

vennooten eerst zouden kunnen worden aangesproken na uitwinning der 

vennootschap, wordt in 1849') door ons hoogste rechtscollege uitdrukkelijk 

verworpen, eenige jaren later wordt deze beslissing nog eens herhaald') en 

verscheidene andere arresten5), al raken zij dan niet aan de vragen van beslag, 
faillissement en compensatie, waar het hier in de eerste plaats om gaat. wijzen  

toch  in  hun  motiveering  in  diezelfde  richting.    De  lagere 

1) Fenct. Travaux  préparatoires du Code Civil  V,  blz.  544. 
2) Arrest  van  2  Febr.   1845.  W.  
565. 
-1)   2 Aug.  1849. W.  1040. 
4) Arrest van 22 Oct.  1852. W.  1385. 
5) Vgl. arresten van 30 Jan.  1852. W.  1309, 3 Febr.  1854, W.  1513;  11 Juni 

1880.  W. 4521. 
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rechtspraak volgt, al is het blijkbaar niet zonder tegenstribbelen, al blijft met 
name de faillissement-practijk nog vaak bij het oude. Langzamerhand wordt de 

vennootschap meer en meer behandeld als een mede-eigendom naar de regels 

die de Pandecten-leerboeken daarvoor geven. Haar hoogtepunt bereikt deze 

richting in 1881 in het votum der Juristen-Vereeniging. Hoe daarna de kentering 

is gekomen heb ik boven reeds aangegeven. 
Die kentering was dus reactie tegen een beweging waarvan ik het beginjaar 

op 1846 heb gesteld. Maar van waar die beweging zelf, die dan toch inging 

tegen wat een traditie van eeuwen was? Vooreerst heeft daarop stellig het 

ontbreken van iedere meer preciese bepaling in de codificatie en de neiging van 

iederen tijd vlak na een codificatie en speciaal van onze rechtsleer na 1838 het 

geheele recht enkel uit wet-teksten af te leiden grooten invloed gehad. Maar 

daarnaast dient toch een andere factor genoemd: het zijn de inzichten van den 

tijd omtrent de rechtspersoonlijkheid waarmede een zelfstandigheid van de 
firma moeielijk vereenig-baar is. Het deel van Savigny dat zijn 

rechtspersoon-beschouwing bracht is van 1840 en die beschouwing zette haar 

stempel op heel een tijdvak. In die beschouwing lag veel wat ook in vroegere 

was te vinden, maar meer dan vroeger komt in de 19e eeuw het han-delsrecht 

onder den invloed der doctrine. Ons vraagstuk is een merkwaardige illustratie 

voor de verhouding van theorie en prac-tijk, de practijk vraagt aan de theorie de 
formuleering van haar uitkomsten om haar eigen consequenties te kunnen 

vaststellen, maar leidt de theoretische opzet tot practisch onwenschelijke resul-

taten dan reageert zij vroeg of laat. Het was de theorie over de rechtspersoon die 

het vraagstuk gedurende de 19e eeuw be-heerschte, zonder die theorie aan te 

tasten vond men na 1880 een uitweg om de practisch niet gewenschte resultaten 

te keeren. Nu is het de vraag of die uitweg wel houdbaar is en of niet de theorie 
zelf juist ook in verband met dit vraagstuk moet worden bezien. Dat is het doel 

van dit opstel. Het is goed daarbij er op te letten, hoe vroegere eeuwen dezelfde 

resultaten die wij thans aannemen theoretisch verantwoordden. 
Dat kan heel kort worden gezegd. Het is altijd weer het begrip der 

rechtspersoonlijkheid waarmede men de verschijnselen die op zelfstandigheid 

van het firmavermogen wijzen tracht te verklaren. 
Het was zoo bij de Middeleeuwers en het is nog zoo bij de hedendaagsche 

Franschen. De Commentatoren wier verdienste het immers geweest is de theorie 

voort te bouwen, naarmate de practijk van het rechtsleven het eischte, begonnen 

er mede. Het eerst wordt met het eigen recht der handelsvennootschap rekening 

gehouden door Bartholomaeus de Salliceto, hij is ook de eerste die uitdrukkelijk 

van rechtspersonen spreekt. Maar den aanloop daarbij vindt men toch al bij 
anderen, zeer duidelijk b.v. bij Baldus. 

In de eerste plaats is het merkwaardig de ontwikkeling te zien, 
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die de behandeling van de compensatievraag toont. Als gevraagd wordt of aan 
den beheerder eener vennootschap die van een der vennooten inbreng vordert 

compensatie met een vordering op hem zelven kan worden tegengeworpen, dan 

antwoordt reeds CinusJ ) ontkennend. Gemotiveerd anders dan door het nooit 

ontbrekende beroep op een plaats uit het corpus juris is de uitspraak niet. 

Baldus'") stelt de vraag en geeft het antwoord in dezelfde termen, maar hij 

motiveert wel: ,,quia corpus societatis agit, non ille tanquam singularis persona; et 
ideo quod debitur societati non compensatur cum uno ex sociis". Sallicetus3) 

schrijft Baldus na: iste enim non petit ut sibi debitum nee ipse ut singularis 

persona, sed debitum societatis. Ideo ei non compensatur quod ipse ut singularis 

persona . . . maar dan volgt: quia quod est universitatis non est singulorum, 

waarmede de societas openlijk gelijk gesteld wordt met 

universitas-rechtspersoon. Maar gebruikt ook niet Baldus reeds dat begrip in den 
zin dien ik aanhaalde? 

Daarnaast stel ik de uitspraken omtrent de vraag wie proce-deeren moet bij 

inning van een vordering der vennootschap. De groote kerkrechtleeraar, 

Innocentius III — over wiens rechtspersoon-beschouwingen ik in een volgend 

opstel nog een enkele opmerking wil maken — had nog geleerd dat een 

dagvaarding van een vennootschap ten name der vennooten moest geschieden. 
Baldus leerde anders: si contra extraneum qui non est de societate libellus 

procederet etiam in nomine societatis. Sallicetus volgt hem ook hierin. Eerst 

latere tijden geven de vennootschap het recht ook tegen den vennoot te ageeren. 
Eindelijk wijs ik er op dat uitdrukkingen als: societas vicem unius personae 

habet — socii pro una persona reputantur in negotiis in de literatuur dezer tijden 

schering en inslag vormen. Alles wijst op het gebruik van het begrip der 
rechtspersoonlijkheid. 

Met de concrete regels dringt ook deze theorie door. In de eigenlijke 

civilistische litteratuur bemerkt men er weinig van, daar b l i j f t  het bij de strenge 

scheiding van universitas eenerzijds en societas en communio anderzijds. Aan 

rechtspersoonlijkheid van deze laatste wordt niet gedacht maar in de schrijvers 

die wat ter zijde staan — van den tweeden rang soms — vindt men de voor-
stelling wel, bij hen is zij onuitroeibaar. Ook hier beroep ik mij op het advies van 

Van den Ende bij Barels '): „zijnde in rechten en practyeque notoir, dat een 

compagnie is een corpus mysticum (een verbeeld lichaam) of een lichaam op zich 

zelve, geheel en al verschillend van de compagnons in hun particulier". Hij citeert 

Tuschius: ,,Societas enim personae vice fungitur pari ratione ac hereditas,   

municipium   et   decuriae.    Quin   et   bona   societatis  non 

') In  zijn  aanteckening  op  C.   IV,   31,   3. 
2) Ad  C.   IV.   31.  9. 
:') Aant.   op  dezelfde  plaats. 
') Advies   62. 
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dicuntur bona socii, nisi primo solutis debitis societatis. Hij noemt dan een reeks 
auteurs die evenzoo oordeelen. Raadpleegt men schrijvers pf rechterlijke 

uitspraken van de eerste helft der 19e eeuw, het is niet anders. Ook de boven 

geciteerde beslissing van het Hof van Noord-Holland motiveert met de 

vennootschap als corpus mysticum. 
In Frankrijk is de leer de rechtspersoonlijkheid der firma — traditioneel als ze 

ook daar was — van het begin der codificatie aangenomen en nadien niet weer 
verlaten. De tegenstand was zwak en bleef zonder gevolg. Sinds eenigen tijd, met 

name sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 23 Febr. 1891 1 ) wordt over 

de burgerlijke maatschap evenzoo geoordeeld. Merkwaardig is de toelichting, die 

Colin et Capitant van deze leer geven. Men beroept zich op wetsteksten, maar 

deze houden de auteurs die ik noemde voor weinig belangrijk. Ze kunnen gebruikt 

worden, maar vroeger heeft niemand er ooit uitgehaald, wat men er nu in leest. La 
vraie raison, qui a déterminé ce revirement, zeggen zij, doit être cherchée dans les 

avantages pratiques de la personnification2). En wat zijn die practische 

voordeelen? Precies dezelfde regels die men ook ten onzent ten aanzien der firma 

volgt. Als een samenvatting daarvan beschouwt men blijkbaar het toekennen der 

rechtspersoonlijkheid. 
Intusschen met dit alles is nog niet meer bewezen dan dat men ten allen tijde 

zelfstandigheid van het vennootschapsvermogen en rechtspersoonlijkheid rr>at 

elkaar in verband heeft gebracht. Dat dit ook juist is, kan eerst blijken door een 

wat dieper gaande critische beschouwing. 

IV. 

Zoo zijn wij toch weder bij het begrip der rechtspersoonlijkheid aangeland. 
Ik heb mij voorgenomen een bespreking van de ,,theoriën" uit te stellen tot het 

slot van de reeks opstellen die ik over dit onderwerp denk te schrijven, maar een 

enkele aanduiding van het standpunt dat ik ten aanzien der theorie inneem is 

thans moeielijk te vermijden. Van polemiek zal ik mij daarbij onthouden. 
De rechtswetenschap geeft een beschrijving van de verschijnselen van het 

recht, de concrete rechtsverhoudingen, de rechtsregels. Zulk een beschrijving is 

echter iets anders dan een opsomming, als iedere wetenschap zoekt ook de 

rechtswetenschap verband tusschen die verschijnselen, zij streeft naar eenheid. Is 

zulk 

]) Dalloz 1891. I. 337. Zie verdere rechtspraak bij Colin-Capitant II, blz. 642: Planiol II, 
1956, ,.C'est vainement, voegt deze er bij. qu'une part ie  de la doctrine résiste encore à 
cette innovation" 

-   II. blz.  643. 
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een zoeken van eenheid reeds ter wille van de beschrijving noodzakelijk, voor de 
rechtswetenschap heeft zij nog een bijzondere waarde doordat ze beheersching 

der stof, het vinden van de in het geheel passende concrete rechtsregeling 

mogelijk maakt. Een methode nu om die eenheid te bereiken geeft het begrip 

rechtspersoon. Met behulp daarvan wordt de band gelegd tusschen het 

gerechtigd zijn van een en van meerderen. Voor het privaatrecht is het begrip 

van subjectief recht centraal. Het gaat daarbij uit van de betrekking van een 
mensch en een lichamelijk voorwerp, de eigendomsvoorstelling zooals iedere 

leek die heeft. Uit die voorstelling vormt de rechtswetenschap haar begrippen 

subject, object en rechtsbetrekking. Bij nadere beschouwing der rechts-ordening 

blijkt dan echter, dat niet alleen die betrekking op allerlei wijze gevarieerd kan 

zijn, maar dat ook de gelijkstelling van mensch en rechtssubject, lichamelijk 

voorwerp en rechtsobject, die logisch, niet historisch als uitgangspunt is te 
stellen, is verbroken. Om een voorbeeld te noemen: waar het gerechtigd zijn van 

meerderen tot een zaak door het recht in dezen vorm is gegoten, dat individueele 

eigenaarsbevoegdheden van deze personen geheel zijn uitgesloten, dat dank zij 

een reeks rechtsregels (de organisatie) door anderen voor hen die bevoegdheden 

worden uitgeoefend, dat iedere persoonlijke aansprakelijkheid voor door dezen 

aangegane verbintenissen ontbreekt, wordt met behulp van het begrip rechts-
persoon ordening in de stof gebracht, de eenheid gevonden. Niet de leden zijn 

eigenaars maar de vereeniging (rechtspersoon) is eigenaar, dat is een 

voorstelling, die wij gemakkelijk kunnen grijpen, — dank zij haar is het 

mogelijk de categorie van het subjectief recht te behouden en al wat het recht 

omtrent den eigendom, omtrent het crediteur en debiteur zijn voorschrijft zonder 

meer toe te passen. Met behulp van dat begrip worden dus reeksen van 
verschijnselen van vereenigingsrecht, maar ook daarbuiten, voor de 

rechtswetenschap verklaard. 
Ter bepaling van de waarde van het begrip moet hier nog één ding aan 

worden toegevoegd. Men heeft wel gezegd dat een begrip als dat van 

rechtspersoon enkel waarde heeft als een verkorte uitdrukking, die gemakshalve 

gebruikt mag worden maar iedere verdere beteekenis mist. Wie zoo redeneert, 
vergeet dat in het vormen van een nieuw begrip altijd iets meer ligt dan enkel 

maar de samenvatting van het gevondene. Hij vergeet ook de eigenaardige 

verhouding tusschen rechtswetenschap en recht. Van andere wetenschappen 

onderscheidt de onze zich hierdoor, dat het object harer bemoeiingen (het recht) 

en de wetenschap niet-scherp zijn te scheiden. De tendens tot eenheid die de 

wetenschap kenmerkt zit ook in het recht zelf. Gelijke gevallen gelijk te 
beoor-deelen is een fundamenteele rechtseisch. Vandaar de neiging om zoodra 

wij in een reeks verschijnselen een zekere eenheid hebben gevonden en die 

eenheid in een rechtsbegrip haar uitdrukking heeft 
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gekregen, met behulp daarvan al meer verschijnselen te omvatten. Het gevaar 
daarbij te ver te gaan, een gevaar waartegen het intuïtief rechtsoordeel ons moet 

behoeden, dat we het rechtsgevoel noemen, doet aan de waarheid, dat het 

rechtsbegrip op het recht zelf invloed heeft, niets af. Dat wat men 

„Begriffsjurisprudenz" heeft genoemd voor het recht allerbedenkelijkste 

gevolgen kan hebben — waarlijk we behoeven daarvan niet meer te worden 

overtuigd. Ook ten aanzien der rechtspersoon hebben we dat ervaren, en de 
reactie daartegen is volkomen begrijpelijk. Maar dit neemt niet weg, dat onze 

geest, die altijd weer naar eenheid zoekt, de hulpmiddelen om die te vinden niet 

kan versmaden en — dat het recht in zijn ontwikkeling niet kan ter zijde laten 

wat de rechtswetenschap heeft ontdekt. Alleen al de noodzakelijkheid, zoo 

economisch mogelijk met die resultaten te handelen, dringt er toe. Het zijn altijd 

weer formules die het recht aan de wetenschap voorlegt, die formules worden 
met behulp van door de rechtswetenschap gevormde begrippen opgesteld. 

Ik meende dat deze korte uitweiding noodzakelijk was, ik hoop dat zij 

duidelijk genoeg is om wat ik over de rechtspersoonlijkheid der vereenigingen, 

met name van de firma te zeggen heb. begrijpelijk te maken. 
Eén ding vloeit er dadelijk uit voort. Het komt er niet op aan of de wet het 

woord rechtspersoon gebruikt, het zijn de rechtsregelen zelf die voor den 
onderzoeker beslissend zijn, als hij voor de vraag staat of deze categorie hier 

past. Met de ongelukkige voorstelling dat de rechtspersoonlijkheid door een 

bijzonder daarop gerichte handeling moet worden verleend, dat dit uit het begrip 

zelf volgt, een voorstelling die gedurende de 19e eeuw een groot deel der 

litteratuur beheerschte, hebben we nu wel voor goed gebroken. 
Dat we dat gedaan hebben is zeker wel voor een groot deel gevolg van de 

beweging die aandacht vroeg voor de dogmatische constructie, maar ook voor 

de beteekenis in het rechtsleven van die talrijke vereenigings- en 

gemeenschapsvormen, die niet passen in het schema door de 

Pandecten-systemen opgesteld, dat enkel kende eenerzijds de societas en het 

condominium met consequente doorvoering van het individueel gerechtigd zijn 

der deelhebbers anderzijds de universitas, waar deelhebber en vereeniging 
geheel en al van elkaar gescheiden werden gedacht. Een beweging die in 

Duitschland door de namen van Beseier en Gierke wordt getypeerd. Bij ons had 

zij een voorlooper in B. J. Gratama {Themis 1856). terwijl tot het beste wat zij 

heeft voortgebracht het artikel van S. J. Hingst in de Nieuwe Bijdragen van 1882 

en 1883 en de dissertatie van H. J. Koenen over Rechtsgemeenschap (1891) 

be-hooren. Met het naar mijn meening te veel vergeten stuk van Hingst moet ik 
mij even bezig houden. 

De omkeer in de opvattingen over de firma na het votum der 

Juristenvergadering van   1881   is voor een goed  deel  aan  hem  te 
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danken. Ter vergadering had hij den strijd tegen Loder verloren, maar in de 
uitspraak der Vereeniging berustte hij niet. De vraag van het rechtskarakter der 

vennootschap werd in breeder verband gebracht, heel het onderwerp van 

mede-eigendom, gemeenschap en corporatie opnieuw onderzocht. De practische 

uitkomsten van den schrijver ten aanzien van het vermogen der firma werden 

door hen die later kwamen, algemeen aanvaard. Daarover spreek ik nu niet, ik 

wensch den theoretischen grondslag waarop hij ze bouwde, wat nader te bezien. 
Voor Hingst is de vennootschap onder firma wèl vereeniging, niet 

rechtspersoon. Hij handhaaft de oude tegenstelling tusschen societas en 

universitas, enkel een rechtsbetrekking tusschen de deelgenooten eenerzijds met 

een bundel individueele rechten op de ingebrachte zaken tegenover een 

rechtspersoon anderzijds, die tot haar leden staat als tot iederen derde. Tusschen 

die beide in vindt hij dan voor velerlei vereenigingsvormen plaats. Van de 
voorwerpen, die in de vennootschap zijn ingebracht, hebben de vennooten geen 

bijzonderen eigendom, van het geheel zijn zij gezamenlijk eigenaar. Het eerste 

wordt uitgedrukt door hier van vereeniging te spreken, het tweede door de 

rechtspersoonlijkheid uitgesloten te verklaren. Immers, en daarop valt de nadruk, 

volkomen scheiding van ieder belang van leden en vereeniging is het criterium 

de rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoon is alleen het zedelijk lichaam naar het 
Burgerlijk Wetboek van 1838, de vennootschap is geen rechtspersoon ,,want dan 

zouden de winsten niet meer voor de vennooten zijn, dan zou het ingebrachte 

kapitaal noch in natura, nóch in een equivalente waarde een deel uitmaken van 

het privé vermogen der vennooten, dan zouden bij uittreden, noch sterven van 

vennooten, zij, noch hun erven, recht hebben op teruggave van den inbreng" '). 
Het is duidelijk, alleen de vereeniging met ideëel doel, waartoe de leden niet 

ter wille van eigen belang toetreden, is zedelijk lichaam naar den tienden titel 

van het derde boek en alleen dit zedelijk lichaam is rechtspersoon. Maar het is 

dunkt mij ook duidelijk, dat deze omschrijving van dit begrip niet juist kan zijn. 

Over de interpretatie van den aangehaalden titel spreek ik nu niet, maar tegen de 

identificatie van het aldus bepaalde zedelijk lichaam en den rechtspersoon heb ik 

bezwaar. Immers ter bepaling van het begrip rechtspersoon wordt in laatste 
instantie beroep gedaan op iets anders dan op een rechtsregel. Rechtens kan de 

verhouding precies dezelfde zijn, of het doel der vereeniging is ideëel of van 

stoffelijken aard. Voor de beschikkingsbevoegdheid van de leden over de 

ingebrachte zaken, voor de aansprakelijkheid van de zaken voor schulden, voor 

hun verhouding tot bestuurders en zoo meer, maakt dit geen verschil. Hingst zou 

slechts dan een scheiding op 

')    Nieuwe Jaarboeken  1882,  hlz.   IQ. 
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het door hem fundamenteel geacht onderscheid kunnen bouwen, als art. 1702 B. 
W. precies het tegenovergestelde inhield van wat het bevat, en voorschreef dat 

bij ontbinding der vereeniging het ingebrachte vermogen niet mocht komen aan 

de leden en dit tot dwingend recht maakte. Of hij dan terecht in het idiëele van 

het doel der vereeniging een criterium voor de rechtspersoonlijkheid zag, laat ik 

in het midden, maar dan zou althans dit criterium aan een rechtsregel zijn 

ontleend. Thans is dat niet het geval en reeds daarmee is het veroordeeld. Het 
ontbeert den noodzakelijken steun in het positieve recht. 

Maar toch is deze opvatting merkwaardig, omdat zij de consequentie is van 

een voorstelling die in de geschiedenis van corporatie en rechtspersoon telkens 

naar voren komt, een voorstelling die de corporatie brengt in de nabijheid der 

stichting en in het doode hands principe het wezenlijke van beide z iet .1) .  Was 

die voorstelling inderdaad in het positieve recht doorgedrongen, een 
omschrijving als die van Hingst van de rechtspersoon zou althans mogelijk zijn 

geweest. Maar de loop der maatschappelijke ontwikkeling heeft dit ten 

eenenmale verhinderd. Wat ik hiermee bedoel zal duidelijk zijn als men bedenkt 

dat volgens Hingst ook de naamlooze vennootschap niet is rechtspersoon. De 

tweede helft der 19e eeuw toont een ontzaglijke ontwikkeling van het 

vereeni-gingsleven, en die ontwikkelingslijn gaat stijgend tot op onzen tijd toe. 
De naamlooze vennootschap is zeker niet het eenige maar juridisch wel het 

belangrijkste symptoom hiervan. Haar doel is niet anders dan bevordering van 

het geldelijk belang der deelhebbers, toch is haar inrichting, is het geheel der 

rechtsregels die het instituut bepalen, van dien aard, dat aan haar 

rechtspersoonlijkheid zoo goed als nooit is getwijfeld. Hingst doet het wel, maar 

de juristenwereld heeft als 't ware intuitief gevoeld, dat dàt toch niet gaat. 
Beslissend mag dat niet zijn, het geeft te denken. 

De categorie der rechtspersoonlijkheid werd te hulp geroepen ter verklaring 

van de verschijnselen, die het recht der naamlooze vennootschap vertoont en ter 

verdere ontwikkeling van dat recht. Daarmee is ook voor de 

rechtspersoonlijkheid in het algemeen één ding behouden dat dreigde verloren te 

gaan: rechtspersoonlijkheid is vereenigbaar met belang van de leden bij de 
vereeniging, geldelijk belang. Die gedachte is voor de ontwikkeling van het 

vereeni-gingsrecht van groot belang geweest en heeft ook in talrijke rechtsregels 

zijn uitdrukking gevonden. Het is de verdienste der zelfde auteurs die ik 

aanhaalde en ik mag er voor ons recht ook wel Molengraaff bij noemen dat te 

hebben doen uitkomen. Niet in het belang, maar in den rechtsvorm zelf moet de 

rechtspersoonlijkheid zitten. Maar dan komen we weer voor de vraag te staan: 
waarom 

')    Ook  de cisch  van  de  staats-inmenging  hangt  hiermee  samen,   ik  
hoop  ook hierop  in  een  later opstel   terug  te  komen. 
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is de naamlooze vennootschap rechtspersoon, de vennootschap onder firma niet. 
Het is bekend dat daarop algemeen wordt geantwoord, omdat uitsluiting van de 

persoonlijke aansprakelijkheid der deelhebbers daarvoor essentieel is en deze bij 

den eersten vennootschapsvorm wel, bij den tweeden niet bestaat. 
Ik moet uiteenzetten waarom ook dit mij niet bevredigt. 

V. 

Het zal wel geoorloofd zijn den aanval in de eerste plaats tegen Molengraaff 
te richten. De heerschende leer steunt vooral op hem. Hij schr i j f t 1 ) :  „Eerst 

dan vormen de vereenigde personen een eenheid, als zij aan het rechtsverkeer 

deelnemen, niet individueel maar gezamenlijk, doordat zij door hetgeen in naam 
der vereeniging wordt verricht gezamenlijk worden verbonden, niet (althans niet 

allen) ook individueel. De leden gezamenlijk hebben rechten en verplichtingen, 

die niet zijn rechten en verplichtingen der indivi-dueele leden." Ook 

Molengraaff spreekt dan van rechtspersoon. Met het laatste zinnetje dat ik 

citeerde geeft hij een m. i. juiste omschrijving van de rechtspersoonlijkheid der 

vereeniging. Zoodra rechten en verplichtingen der vereeniging niet zijn rechten 
en verplichtingen der individueele leden, is er een rechtspersoon, immers dan is 

het subject dier rechten en verplichtingen iets anders dan het invididueele lid en 

daarop komt het aan. Maar indien dit zoo is, dan is het verband met den vorigen 

zin door mij aangehaald, met het criterium der uitsluiting van de persoonlijke 

aansprakelijkheid, mij volkomen duister. Hoe kan het daarvan afhangen of de 

rechten der vereeniging zijn die van de individueele leden? Dat de schrijver die 
uitsluiting voor bepaling van het subject der verplichtingen beslissend acht, kan 

ik begrijpen, al houd ik het voor onjuist, maar de rechten? En het komt toch op 

verplichtingen èn rechten aan. 
Dit laatste betwist de auteur, die, voorzoover ik weet, het eerst het hier 

besproken criterium heeft opgesteld, Laband2). Zijn betoog komt hierop neer: 

Voor onderscheiding tusschen maatschap en rechtspersoon kan de regeling der 
rechten op de goederen der maatschappij geen dienst doen, want deze is geheel 

in handen van partijen. Wat men daarbij ook als kenmerkend voor de rechts-

persoon stelt, het staat partijen vrij iets soortgelijks bij maatschap te bedingen. 

Het onderscheid kan dus alleen liggen in de passieve zijde van het recht, in de 

verplichting. Deze ligt eens en voor altijd vast. Is er een verplichting van het 

individueel lid dan is er maat- 

')   Leidraad blz.  161. 
-)    Beitrage   zur   Dogmatik   der   Handelsgesellschaften.   Zeitschrift   

für   das   ge-sammte Handehrccht  Bd.  30  u.  31. 
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schap, zoo neen dan hebben we met een rechtspersoon te doen. Het betoog is 
scherp als alles wat Laband schreef. Schijnbaar is er weinig tegen in te brengen, 

toch acht ik het niet houdbaar. Reeds vroeger heb ik op de commanditaire 

vennootschap op aandeden gewezen. Hier is persoonlijke aansprakelijkheid van 

de beheerende vennooten, toch geeft het meerderheidsbeginsel, dat hier geldt en 

geheel wordt volgehouden, alle aanleiding om van rechtspersoonlijkheid te 

spreken. Overtuigender echter is een direct betoog. Tegen Laband zou ik dan 
tweeërlei willen aanvoeren. 

Vooreerst dat zijn uitgangspunt niet juist is. Het komt niet op een 

onderscheiding tusschen maatschap (rechtsbetrekking) en rechtspersoon aan. De 

vraag is voor welke rechtsbetrekking de categorie van den rechtspersoon past. 

Onderlinge gebondenheid der leden sluit rechtspersoonlijkheid niet uit. Het is 

een petitio principii hier het een óf het ander te willen vinden. De omstandigheid 
verder, dat bij iederen vereenigingsvorm de deelhebbers het in hun macht 

hebben hun rechten op de ingebrachte zaken naar welgevallen te regelen, doet 

niet af. Zij kan hoogstens ten gevolge hebben, dat door die regelen een 

vereeniging die naar haar type geen rechtspersoon zou zijn dit in concreto toch is 

en omgekeerd. De vraag kan evenzeer voor iedere concrete vereeniging als voor 

ieder type van wet of gebruik gesteld worden of er rechtspersoonlijkheid bestaat 
— ja dan neen. Hoe daarbij van belang kan zijn dat de leden hunne verhouding 

ook anders hadden kunnen regelen, kan ik niet inzien. 
In de tweede plaats — en dit raakt allen die voorstander van deze opvatting 

zijn. Het schijnt eenvoudig te zeggen: persoonlijke aansprakelijkheid, dus 

althans ten aanzien der verplichtingen niet een ander dan de individueele leden 

gebonden, dus geen rechtspersoonlijkheid. Maar is het zoo? Kan die 
individueele gebondenheid niet staan naast de bijzondere gebondenheid, waarin 

we de rechtspersoon erkennen? Indien aan de vordering tegen de vennootschap 

de compensatie met wat het individueele lid te vorderen heeft, niet kan worden 

tegengeworpen, noch voor het geheel, noch voor een deel, moet dan niet worden 

aangenomen, dat die vordering een anderen schuldenaar heeft dan het 

individueele lid? En indien het tegen de vennootschap verkregen vonnis niet 
zonder meer op het vermogen van den vennoot kan worden geëxecuteerd, volgt 

dan daaruit niet wederom, dat dit vonnis tegen een ander dan den vennoot is 

verkregen? Vennootschap en vennooten naast elkaar verbonden, is dat niet het 

beeld dat de rechtsverhouding der vennootschap onder firma ons geeft? En hoe 

anders kunnen we dat voorstellen dan door naast de persoonlijke aansprakelijk-

heid die van de rechtspersoon te stellen? 
Ongemerkt kom ik zoo van het polemische deel van het betoog in het positief 

stellende. Doch er moet nog één algemeene opmerking  vooraf gaan.  Het 

schijnt mij   —  en in zooverre stem ik 
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met Gierke1) in — willekeur voor de rechtspersoonlijkheid één bepaalden regel 
als criterium te stellen. Doet men dat, dan is het begrijpelijk, dat men aan dat 

begrip zelf — als Molengraaff — weinig of geen waarde toekent. Immers dan is 

het slechts een andere uitdrukking voor dien éénen regel. Ziet men echter in deze 

categorie een samenvatting van vele regels, die op haar beurt door aanwijzing der 

eenheid het mogelijk maakt nieuwe verschijnselen te beheerschen, dan kan zoo'n 

bepaald criterium als uitsluiting der aansprakelijkheid niet worden aanvaard. Zij 
die de grens daarin zoeken staan altijd voor de moeilijkheid dat de 

rechtsgeschiedenis gevallen aanwijst waar de rechtspersoonlijkheid algemeen 

werd aangenomen en toch hun criterium niet opgaat"). Het is een reeks 

rechtsregels die hier beslissend is. En nu moet naar mijn meening verklaard 

worden, dat de vennootschap onder firma rechtspersoon is, omdat de regels die ik 

nu al zoo dikwijls heb aangehaald over compensatie, beslag, faillissement en 
executie hierin worden samengevat, dat niet de individueele vennooten eigenaar 

zijn, crediteur of debiteur, maar dat die kwaliteit aan de vennootschap als eenheid 

gedacht toekomt. De eenige passende uitdrukking waarin dit alles wordt 

weergegeven is: de vennootschap rechtspersoon. De proef op de som is het 

proces. Voor het proces geeft geen andere voorstelling een  bevredigend 

resultaat. 
Het komt mij dus voor dat de door de Franschen voortgezette traditie geli jk 

heeft. Maar waarom heeft men haar zoo vaak verworpen? Mijns inziens in laatste 

instantie, omdat men al t i jd weer naar een rechtspersoonlijkheid buiten het recht 

zocht. Men zocht het in de onderscheiding van belang; het doode hands principe, 

volkomen scheiding van belang van leden en vereeniging werd het criterium. Dat 

dit beginsel invloed kan hebben op de rechts-regeling, het kan niet worden 
betwist, denkbaar althans is een onderscheiding van regeling van vereenigingen 

die het geldelijk belang der leden nastreven en vereenigingen met idiëel doel. 

Maar tot de vraag rechtspersoon of niet, doet dit, zoolang de rechten ook bij de 

vereeniging met geldelijk doel niet aan individueele leden worden toegeschreven, 

niets af. Of men zocht het in de wijze van besluiten-neming, zocht in de daarin te 

ontdekken wil van den rechtspersoon iets wat hem zelfstandigheid zou geven. Het 
is de bekoring die van Gierke's betoogen is uitgegaan, die dit zoo sterk ingang 

heeft doen vinden. Ik zelf ben onder dien indruk geweest. Maar of die wil al dan 

niet te ontdekken is. is geen vraag van recht, is voor het recht onverschillig. Ik 

geef toe ook rechtens maakt het belangrijk verschil of het meerderheids-beginsel 

in een vereeniging geldt en een organisatie is gevonden om   dit  te  doen  

werken  dan  wel  deze ontbreekt.   En   zelfs  ga  ik 

')    Genossenschaftsiheorie   blz.   308. 
-)    Vgl.   eenerzijds  Hingst   Jaarb.   1882,   blz.  20.  anderzijds  Polak  

I,  blz.   289. 
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verder: geldt dat beginsel dan zullen van zelf regelen in werking treden die op 
rechtspersoonlijkheid wijzen, maar op die regels komt het aan. Verband met de 

rechtspersoonlijkheid is er, maar niet het meerderheidsbeginsel maar de regels 

omtrent eigendom en schuldvordering van de vereenigde leden zijn beslissend. 

Een organisatie met meerderheidsbeginsel vraagt als het ware om toepassing van 

de categorie der rechtspersoon, maar het is ongeoorloofd te zeggen dat die 

categorie nu enkel daar, waar 't meerderheidsbeginsel geldt, toepassing vindt. 
Voor de rechtspersoonlijkheid eener vereeniging keeren we altijd weer terug 

tot deze simpele vraag: zijn naar positief recht de individueele leden gerechtigd en 

verplicht of zijn zij het niet. Maar vraagt men wellicht, kunnen zij dan niet te 

zamen gerechtigd en verplicht zijn? Zeker kunnen ze dat, maar wat beteekent dat? 

Is in dat gezamenlijk gerechtigd en gebonden zijn een individueel recht of 

individueele plicht te vinden, dan ontbreekt de rechtspersoonlijkheid. Is dit niet 
het geval, dan is zij er. Vandaar dat inderdaad voor de maatschapsvormen het 

antwoord alleen gegeven kan worden voor een concrete verhouding of voor een 

typeverhouding, niet in het algemeen los van eenig naar tijd en plaats bepaald 

recht. Ik beweer niet: de vennootschap onder firma is rechtspersoon, maar ik zeg: 

de vennootschap onder firma van het Nederlandsch recht van heden is 

rechtspersoon. 
Vraagt men nu of ik hetzelfde ook voor de burgerlijke maatschap zou 

volhouden, dan antwoord ik dat dat pas zou kunnen worden beslist na uitvoerig 

onderzoek van de rechtsregels die onze burgerlijke maatschap beheerschen. Het 

is hier de plaats niet om dat onderzoek in te stellen, maar ik wil wel zeggen dat er 

geen reden is die vraag a priori ontkennend te beantwoorden. Immers de 

verschillen tusschen burgerlijke en handelsmaatschap zijn geen van allen van 
dien aard, dat daardoor reeds de rechtspersoonlijkheid der eerste zou zijn 

uitgesloten. Daarom is de Fransche ontwikkeling die ook hier de stap deed 

volkomen begrijpelijk. Het schijnt dat de feitelijke verhoudingen ten onzent, de 

gevallen van burgerlijke maatschap, zooals het rechtsleven die vertoont, nog niet 

de behoefte aan een dergelijke beslissing hebben gewekt. 
Zeker is het wel dat niet aan de onderscheiding tusschen burgerlijke en 

handelsvennootschap — die zich ietwat heeft overleefd — maar aan een tusschen 

openlijke en stille maatschap de toekomst behoort. De overeenkomst van 

samenwerking met het doel winst te behalen en de winst te deelen kan in 

tweeërlei vorm voorkomen: óf partijen beloven elkaar zekere praestaties, zij 

binden zich tot een bepaalde verdeeling van winst of verlies, de handeling voor 

gemeene rekening, de zoogenaamde stille commanditaire vennootschap zijn daar 
voorbeelden van óf partijen verbinden zich tot samenwerking, in dien zin dat zij 

te samen naar buiten zullen optreden. Het eerste is het maatschapstype, waaraan 

in het Rom. 
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recht in de eerste plaats is gedacht, het tweede is het type, dat we vooral in de 
vennootschap onder firma maar ook in de naam-looze terug vinden. Het tweede 

heeft altijd neiging zich tot rechtspersoon te vormen. Een overeenkomst van 

samenwerking met de daarvoor noodzakelijke afscheiding van vermogen, die 

ook naar buiten kenbaar is, brengt er vanzelf toe de samenwerkenden ook 

rechtens als één te behandelen. Het eigenaardig karakter van dezen 

maatschapsvorm zien we in de jurisprudentie van den laatsten tijd meer en meer 
erkend, de niet-toepasselijkheid van art. 1302 B. W. op de maatschap die onze 

jurisprudentie thans leert, is er een symptoom van. Hoe juist die uitspraken 

wellicht op zichzelf mogen zijn, de leer dat art. 1302 bij de maatschap steeds 

toepassing mist lijkt me door haar algemeenheid onjuist. Waarom de 

overeenkomst waarbij A aan B toezegt hem een zeker bedrag te fourneeren om 

een bepaalde handeling te verrichten en B belooft die handeling naar eisch van 
koopmanschap met de noodige zorg uit te voeren en A eventueel een 

winstaandeel te betalen, geen wederkeerige zou zijn kan ik niet inzien. Toch is 

het een maatschapscontract. De overeenkomst van blijvende samenwerking heeft 

echter andere beteekenis. Of die echter nu tot rechtspersoonlijkheid leidt, hangt 

van het positieve recht af, al kan niet worden ontkend dat haar aard er als het 

ware om vraagt. Het is wel merkwaardig dat de regels wier ontwikkeling onze 
conclusie voor de vennootschap onder firma bepaalden, geen van alle 

uitdrukkelijk in de wet zijn uitgesproken. 
Ten slotte, men vraagt wellicht wat is nu de positieve winst van uw lang 

betoog. Ik hoop: een beter inzicht in de vraag der rechtspersoonlijkheid. Verdere 

opstellen zullen dat moeten bevestigen. Maar wat daarvan zij, zonder practisch 

belang is de zaak zeker niet. Is eenmaal erkend, dat de vennootschap onder firma 
rechtspersoon is, dan zal dat juist om de waarde die aan zulk een uitspraak, naar 

ik boven uiteenzette, toekomt van belang zijn voor allerlei vragen die reeds 

gerezen zijn of rijzen zullen in bepaalde rechtsverhoudingen van firmanten. Dit 

opstel is reeds zoo lang geworden, dat ik dit thans niet nader kan toelichten1). 

Eén ding noem ik slechts. Ik heb er nadrukkelijk op gewezen en met voorbeelden 

aangetoond hoe weinig klaar, hoe onbillijk ook in resultaat de heerschende leer 
ten aanzien van de processueele positie der firma werkt. Neemt men de 

rechtspersoonlijkheid aan, dan is een duidelijke voorstelling gewonnen: de 

vennootschap rechtspersoon partij in materieelen zin, de vennooten of diegenen 

onder hen die volgens het vennootschaps-contract tot vertegenwoordiging be-

voegd zijn, partij in processueelen zin, dan wordt, — wat altijd toch nog meer 

zegt, — iedere onbillijkheid vermeden. 

1)   Enkel  ter illustratie  wijs ik op  H. R.   20 Nov.   1914,  W.   9789,  een  
m. i. onjuiste beslissing. 

 


