
76.   OVER RECHTSPERSONEN. 

11.   Nogmaals de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid. * ) 

I. 

In het Weekblad van het Recht is in een aanteekening onder het arrest van 4 

Jan. 1918 de wensch uitgesproken dat de rechtsgeleerde wereld nu eindelijk de in 

dat arrest neergelegde leer over de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid zou 

aanvaarden en de veel besproken vraag tot rust zou komen. Er schijnt veel voor te 
zeggen, het mag immers nu wel constante jurisprudentie heeten, dat gelijk de H. 

R. het in 1909 uitdrukte, de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 

„privaatrechtelijk als niet bestaande moet worden aangemerkt". Tot driemaal toe 

heeft de H. R. zich in dezen geest uitgesproken1), is het niet verstandig, is het ook 

ter wille van de rechtszekerheid niet gewenscht, zich daarbij neer te leggen? Wat 

mij betreft, het is mij niet goed mogelijk: ik blijf de leer bedenkelijk achten en 
kan er dus niet goed over zwijgen, maar bovendien brengt zij naar mijn meening 

juist de rechtszekerheid in gevaar. Ik zal straks uiteenzetten waarom, ik wil eerst 

nog eenige aandacht aan de arresten wijden. 
Legt men de arresten van 1909 en 1918 naast elkaar — dat van 1916 waarover 

ik mij vroeger heb uitgesproken2) laat ik thans ter zijde — dan blijkt dat de aanval 

tegen de opvatting van het Amsterdamsche Hof, dat zich in beide arresten zeer 
gelijk bleef, in 1918 van een andere zijde kwam dan in 1909, of liever, wat toen 

bijzaak was en slechts subsidiair werd aangevoerd, werd nu het beslissende punt 

in het geding. In 1909 trachtte de eischer in cassatie in de eerste plaats de leer van 

Hamaker ingang te doen vinden, die onderscheidde tusschen rechts- en 

handelingsbevoegdheid en de vereeniging, wier statuten niet Koninklijk zijn 

goedgekeurd, wèl rechtsbevoegdheid maar geen handelingsbevoegdheid 
toekende. Die leer werd verworpen en men heeft later niet getracht daarop terug 

te 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 2754—2757 (7 October 
1922 e.v.). 

1) De  volledige  opgave  dezer  jurisprudentie  luidt: 
Arrest van 17 Dec. 1909. W. 8947, W. P. N. R. 2108, waarbij Rb. Amsterdam 26 Juni 

1907, W. 8628, W. P. N. R. 2001: Hof Amsterdam 4 Dec. 1908, W. 8875, W. P. N. R. 2045 
(het Druyvesteyn-geval of geval van het Haarlemsche Museum). 

Arrest van 15 Dec. 1916. N. J. 1917, 78, W. 10113, W. P. N. R. 2497, waarbij Hof 
Arnhem 16 Nov. 1915, N. J. 1916, 147, W. 9899 (de bas van het Eltensch 
muziekgezelschap). 

Arrest van 4 Jan. 1918, N. J. 1918, 242, W. 10229, waarbij Rb. Utrecht 9 Febr. 1917, N. 
J. 1917, 301, Hof Amsterdam 29 Jan. 1917, N. J. 1917, 537, W. 10102 (de Utrechtsche 
IJsclub Vooruit). 

2) W. P. N. R. 2497. Zie Verz. Geschriften III, p. 291 e.v. 
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komen — wij gelooven terecht. Maar daarnaast was in 1909 aangevoerd, dat in 
ieder geval de instelling tot erfgenaam van de vereeniging die 

rechtspersoonlijkheid miste als een instelling van de gezamenlijke leden kan 

worden beschouwd en reeds op dien grond de vereeniging, nu zij inmiddels 

weder rechtspersoonlijkheid verkregen had, haar qualiteit van erfgenaam in 

rechten mocht handhaven. De H. R. verwerpt deze opvatting; zijn de gezamen-

lijke leden ingesteld, dan is de vereeniging niet ingesteld, om de vordering 
ontvankelijk te doen zijn zou dus noodig zijn dat gesteld was dat de rechten der 

gezamenlijke leden zijn overgegaan op de vereeniging-rechtssubject en dit is 

niet geschied. Soortgelijke ge-dachtengang geeft nu het arrest van 1918. Ter 

wille van de duidelijkheid en ook omdat dit arrest niet in dit Weekblad is opge-

nomen, wil ik even aan de feiten herinneren en de motiveering van de uitspraak 

van ons hoogste rechtscollege gedeeltelijk overnemen. Notaris Dubois te Utrecht 
had aan de Utrechtsche IJsclub Vooruit in 1909 een terrein verhuurd voor 12 

jaar. De IJsclub, opgericht 1884. verloor in 1913 haar rechtspersoonlijkheid door 

verloop van den termijn, waarvoor zij was ,,aangegaan". Aanvankelijk schijnt 

niemand dit bemerkt te hebben, althans de overeenkomst loopt door, nog in Mei 

1914 wordt huur betaald. Doch in 1915 komen de moeilijkheden. Het bestuur 

stelt voor het begane verzuim goed te maken door de vereeniging voor 29 jaar te 
verlengen, ingaande 17 April 1913 (den dag waarop de rechtspersoonlijkheid 

was verloren gegaan). Aldus wordt ten slotte ook besloten, maar niet dan nadat 

een belangrijk deel der leden de club had verlaten en een nieuwe IJsclub, ook 

IJsclub Vooruit geheeten, had opgericht. De complicaties hierdoor ontstaan, laat 

ik ter zijde, op de eindbeslissing hadden zij geen invloed. Voor ons is 

voldoende, dat met de uittredende leden ook de verhuurder zich op het standpunt 
stelt, dat door het verlies der rechtspersoonlijkheid de huurovereenkomst is 

geëindigd en aan het bestuur den toegang weigert. Het bestuur tracht zich dien 

toegang langs gerechtelijken weg te verschaffen en de vraag die het proces 

beheerscht is deze: is de verhuurder nog aan het huurcontract met de vereeniging 

gebonden? Volgens de Rechtbank wel, volgens het Hof niet. De H. R. verwerpt 

het cassatieberoep. Volgens het Hof is er geen identiteit tusschen de nu 
procedeerende vereeniging (goedgekeurd 1915) en die welke het contract sloot 

(goedgekeurd 1884). Nu de statuten van deze inhielden dat zij na 29 jaar te niet 

ging, behoudens verlenging, had zij, nu de verlenging niet plaats vond, 

opgehouden te bestaan en mocht een voortbestaan niet worden afgeleid uit het 

feit, dat ook na afloop van den termijn de samenwerking was voortgezet. In deze 

overweging is vereeniging en rechtspersoon vereenzelvigd. Met het teniet gaan 
der rechtspersoon verdween de vereeniging, in den gedachtengang van het Hof 

is de vereeniging-rechtspersoon een wezen voor zich, met het feit der 

samenwerking 
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is geen verband. Dezen gedachtengang volgt de H. R. niet, hij sluit zich echter 

geheel aan bij een andere overweging, die ook bij het Hof te vinden is, en die 

doordat ze in het arrest van het Hof niet duidelijk van de vorige is gescheiden, 

daaraan iets verwards geeft, en wel deze dat al is de vereeniging blijven bestaan, 

de rechtspersoon daarvan gescheiden, te niet gegaan is, en dus zonder meer niet 

mag worden aangenomen dat aan de nieuwe rechtspersoon de rechten der oude 

toekomen. In de eigen woorden van den H. R.: 

,,dat juist is de stelling van het Hof, dat het rechtssubject, hetwelk thans 
de nakoming der overeenkomst vordert, niet hetzelfde is dat in 1909 de 

overeenkomst sloot (samengetrokken uit twee overwegingen); 
dat immers de regeling der wet van 22 April 1855 (S. 32) zooals uit den 

samenhang der bepalingen en uit de geschiedenis der wet blijkt, 

medebrengt dat een vereeniging, die, hetzij goedkeuring der statuten niet is 

gevraagd of is geweigerd, hetzij doordien het tijdvak, waarvoor die 
goedkeuring is verleend verstreken is, rechtspersoonlijkheid mist, niet als 

rechtssubject is aan te merken; 
dat het Hof dus terecht heeft aangenomen, dat toen de erkenning der 

vereeniging ,,de Utrechtsche IJsclub Vooruit", welke in 1884 Koninklijke 

goedkeuring op hare statuten had verkregen, tengevolge van het verloopen 

van den bij die goedkeuring gesloten termijn had uitgewerkt, aan haar 
bestaan als privaatrechtelijke eenheid, als subject van recht een eind was 

gekomen — dat de rechten en verplichtingen tot dusver aan gezegd 

rechtssubject toekomende, toen niet overgingen op de vereeniging zonder 

rechtspersoonlijkheid, vermits deze naar Nederlandsch recht niet draagster 

van die rechten en verplichtingen kan zijn, en dat, toen in 1915 de 

vereeniging, die eenige jaren door gemis aan rechtspersoonlijkheid slechts 
was geweest een veelheid van personen zonder eenheid naar buiten, door 

goedkeuring der nieuwe statuten weer rechtssubject werd, dit laatste niet, 

zonder dat van eenigen overgang is gebleken en alleen omdat de 

vereeniging feitelijk is blijven bestaan, rechten kan doen gelden, welke die 

vereeniging als zoodanig in 1909 tegelijk met haar rechtspersoonlijkheid 

had verloren." 

Ik geloof, dat met deze uitspraak de kern van de zaak wordt geraakt, zij 

maakt duidelijk dat de wetenschappelijke, theoretische opvatting van wat 

,.verleening der rechtspersoonlijkheid" of „erkenning als rechtspersoon" is voor 

practische vragen als in dit proces werden gesteld, beslissend is. En zij heeft 

verreikende practische consequenties. Immers de uitspraak van den H. R. is niet 

alleen van  belang  voor  de  gelukkig   toch   nog  altijd   zeldzame  
gevallen 
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dat een vereeniging na verloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, blijft 
voortbestaan, haar rechtspersoonlijkheid verliest en deze dan later weer terug 

krijgt, ze geldt ook voor iedere vereeniging, die vóór haar verkrijging van de 

rechtspersoonlijkheid een tijdje als vereeniging niet-rechtspersoon heeft bestaan. 

En dit stadium doorloopt iedere vereeniging. Regel is dat een vereeniging met 

haar oprichting hare werkzaamheden begint, gelden en goederen verkrijgt, 

overeenkomsten aangaat en intusschen de Kon. goedkeuring aanvraagt. Komt 
deze af, dan gaan nu volgens ons hoogste rechtscollege de verkregen goederen en 

aangegane verbintenissen niet zonder meer op de vereeniging-rechtspersoon 

over, maar is daartoe een bijzondere overdracht vereischt. Het practisch belang 

dezer uitspraak zal, dunkt mij, niemand betwisten, en ook niet dat zij tegen wat 

in het leven gewoonlijk gebeurt, recht ingaat. Van zulk een overdracht heb ik nog 

nooit gehoord. Dat door dit uiteen gaan van de praktijk en den regel, die volgens 
den H. R. ten deze rechtens is, de rechtszekerheid niet wordt gediend, is 

duidelijk. Daarbij komt dat ook de rechtstoestand bij het einde eener vereeniging 

dubieus is. Besluit de naamlooze vennootschap haar werk te beëindigen, dan 

neemt men algemeen aan, dat zij ter wille der liquidatie blijft bestaan, binnen 

beperkten kring duurt zij, haar rechten behoudt zij, ze is nog rechtspersoon. 

Hetzelfde zal men wel mogen aannemen voor een vereeniging die binnen den 
tijd waarop haar bestaan is gefixeerd, tot ontbinding besluit. Maar als die 

vereeniging nu eens een eind neemt met den datum die reeds van te voren in de 

statuten als haar laatste dag is aangegeven? Met haar rechtspersoonlijkheid 

verliest zij haar rechten, zegt de H. R. Aan wie komen die toe? Men zal toch wel 

niet volhouden — zooals de Regeering in 1855 beweerde, — dat als het 

,;denkbeeldig wezen" (de rechtspersoon) wordt weggenomen, een massa van 
goederen en rechten overblijft, waarop niemand aanspraak h e e f t ' ) ?  De 

vereenigde leden zullen toch wel als de gerechtigden moeten worden beschouwd. 

Maar dan rijst de vraag of ook daarvoor in het stelsel van den H. R. niet weder 

een bijzondere overdracht noodig is? Als bij de verkrijging der rechts-

persoonlijkheid een overdracht moet geschieden van leden op vereeniging, zal 

omgekeerd bij verlies toch ook wel zulk een overdracht van vereeniging op leden 
moeten plaats hebben. En hier moet er dan worden bijgevoegd, dat niet alleen 

zulk een overdracht nooit geschiedt, maar ook niet goed denkbaar is, hoe zij zou 

kunnen geschieden. Er is niemand meer die overdragen kan. Dus toch res 

nullius? Weinigen zullen geneigd zijn die consequentie te aanvaarden, ieders 

rechtsgevoel komt er tegen in opstand, al kan worden toegegeven dat art. 10, 

laatste lid der wet van 1855 van zulk een voorstelling uitgaat. Alles te zamen, 
dunkt mij, reden genoeg om 

1)    Handelingen  Tweede   Kamer   1854'5.    blz.   580. 
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aan   te   nemen,   dat ook  het practisch  belang  een  nogmaals  be-
spreken dezer kwesties rechtvaardigt. 

Daar komt nog iets bij. Een nieuwe behandeling der vraag kan misschien ook 

licht brengen in een wel niet gelijke maar toch verwante vraag die zich bij de 

naamlooze vennootschap voordoet. Een naamlooze vennootschap heeft 

handelingen verricht na dat de akte waarbij zij werd opgericht is verleden, maar 

vóór de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Het komt voor, het komt zelfs op 
betrekkelijk groote schaal voor. Toch staan de rechtsgevolgen allerminst vast. 

Ook deze vraag wensch ik te bezien. Waar echter de „bewilliging" van art. 36 W. 

v. K. een eenigszins ander karakter heeft als de Koninklijke goedkeuring der wet 

van 1855 laat ik haar aanvankelijk rusten en houd mij eerst met de vereeniging 

zonder rechtspersoonlijkheid bezig. 

II. 

Als het Amsterdamsche Hof de tegenstelling tusschen zijn leer en die der 
Rechtbank te Utrecht wil doen uitkomen, geeft het de volgende omschrijving van 

de beteekenis der erkenning: ,,dat de erkenning niet slechts een hoedanigheid aan 

een vereeniging toevoegt, doch daardoor een geheel ander begrip doet ontstaan, 

immers het louter feitelijke begrip „vereeniging" daardoor op den achtergrond 

treedt, en een subject gevormd wordt, dat aan het rechtsleven deelneemt". Dit is 

gebrekkig gezegd; — het „doen ontstaan" van een „begrip" heeft geen zin en het 
„op den achtergrond treden", mist alle bepaaldheid —■, maar de bedoeling is 

toch wel duidelijk. Het Hof meent blijkbaar: volgens de Rechtbank verkrijgt 

door de erkenning iets dat reeds bestaat een nieuwe hoedanigheid, volgens ons 

daarentegen ontstaat door die erkenning een nieuw „wezen", een nieuw „ding". 

We raken hier aan den strijd door Molengraaff met zooveel beslistheid en 

zooveel volharding tegen de bestaande theorieën over de rechtspersonen ge-
voerd. Het is moeielijk sprekender voorbeelden aan te halen van wat hij in dezen 

niet wil, dan de beide arresten van het Amsterdamsche Hof, waarover we het in 

deze beschouwingen hebben, juist dat „wezen", dat „ding", dat rechtspersoon 

zou zijn, is het. wat Molengraaff vervolgt. Het is voor hem het spook waarvan 

hij het bestaan ontkent en dat hij tot zijn ergernis toch weer telkens in litteratuur 

en rechtspraak ziet opduiken. Intusschen men meene niet te snel, dat de 
moeielijkheid, waar het hier om gaat, door een partij kiezen vóór of tegen 

Molengraaff zou zijn beslist. Het vonnis van Utrecht mag hem in den geest 

verwant zijn, het is klaarblijkelijk toch met zorg zóó geredigeerd dat het niet 

enkel al op grond der verwerpelijkheid van deze kettersch geoordeelde leer zou 

moeten worden  vernietigd.  Wat  meer zegt,  onder de  theorieën  

waarvan 
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Molengraaff niet wil weten, staat die van Gierke misschien wel op de eerste 
plaats. En toch oordeelt Gierke in deze juist als de Utrechtsche Rechtbank. 

,,Trotz des somit unvermeidlichen Wech-sels der Rechtsubjectivitat ist der an 

Stelle des rechtsfahigen Vereins tretende nicht rechtsfahige Verein kein neuer 

Verein, sondern der durch Entziehung der rechtlichen Anerkennung seiner 

Persönlich-keit deklassierte alte Verein. Genau wie umgekehrt der nicht 

rechtsfahige Verein, wenn er durch Eintragung oder Verleihung Rechtsfàhigkeit 
erlangt, derselbe Verein bleibt, obschon mit seiner Erhohung die nunmehr 

anerkannte juristische Person in die Rechten und Pflichten der verbundenen 

Mitgliedergesammtheit suc-ce d i r t " 1 ) .  En Michoud, met Saleilles de 

verkondiger van Gierke's leer in Frankrijk, sch r i j f t 2 ) ,  als hij de vraag 

bespreekt of de ver-eeniging tegelijk met haar erkenning als rechtspersoon kan 

worden gemachtigd vroeger gemaakte liberaliteiten te aanvaarden — een vraag 
die merkwaardig genoeg de Fransche practijk bevestigend beantwoordt: ,,Si l'on 

se place au point de vue théorique on doit reconnaître qu'avec le système de la 

fiction la solution est tout à fait illogique. Dans ce système, en effet, la 

personnalité morale est créée par un acte de l'État; avant cet acte, il n'y a rien, et 

l'on se met en contradiction formelle avec l'art. 906 du Code Civil, lorsqu'on 

propose de valider après coup une libéralité adressée au néant. Au contraire la 

solution est admissible pour ceux qui admettent avec nous que l'association 
même non déclarée, est par elle même un groupement qui présente les caractères 

fondamentaux de la personnalité morale et à qui il ne manque pour pouvoir 

figurer sur la scène juridique qu'une condition extérieure et formelle, la 

reconnaissance. Dans ce système il est tout simple d'admettre que la 

reconnaissance est déclarative et non créatrice de la personnalité morale; et il n'y 

a aucune difficulté logique à la faire rétroagir. En d'autres termes l'association 
non reconnue n'est pas, avec cette théorie, une societas qui se transforme par le 

fiat créateur de l'État en corporation; elle est dès le moment où elle se constitue, 

une corporation à l'état de devenir, une corporation en voie de formation.'' Ik 

vraag verontschuldiging voor de lange aanhaling, ik had haar vooreerst noodig 

om te doen zien dat men van uit de theorie van Gierke tot soortgelijke resultaten 

komt als de Utrechtsche Rechtbank: Molengraaff en Gierke staan hier tegenover 
de traditioneele fictieleer. Maar bovendien heeft het citaat zijn nut omdat het kan 

aantoonen, dat niet de uitlegging van den tekst der wet, maar het inzicht in de 

theoretische beteekenis der erkenning hier de beslissing bepaalt. Zijn de woorden 

die Michoud den voorstanders   der   fictieleer   in  den  mond  legt,  

niet  in  volkomen 

1) Vereine  ohne  Rechtsfàhigkeit,   blz.   9. 
2) La  theorie  de  la  personnalité   morale,   I,  blz.   419   (de  

cursiveeringen  zijn 
van den auteur). 
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harmonie met wat onze rechterlijke colleges leerden? 
We moeten dus trachten die beteekenis nader vast te stellen en daarbij kan de 

tegenstelling die het Hof maakt: toekenning van een nieuwe hoedanigheid of 

schepping van iets nieuws, uitnemend dienst doen. Niet omdat ze ons inderdaad 

voor de beslissende keus plaatst, maar omdat integendeel, hoewel zij voor de 

hand ligt, toch alleen het inzicht dat de vraag zoo niet gesteld mag worden, de 

bevrijdende helderheid in deze stof kan brengen. 
Blijft men bij de tegenstelling staan, dan schijnt de innerlijke 

tegenstrijdigheid van beide oplossingen onvermijdbaar. Wie in de toekenning 

der rechtspersoonlijkheid enkel het geven van een bepaalde hoedanigheid ziet, 

komt er altijd weer toe rechtspersoonlijkheid vóór de rechtspersoonlijkheid aan 

te nemen. Logisch schijnt er niets tegen in te brengen: het bestaan moet aan het 

verkrijgen van recht voorafgaan. Wie aan de niet-erkende vereeniging rechten 
toekent, maakt haar tot rechtssubject, een rechtssubject met beperkte 

bevoegdheden, maar een rechtssubject. Het is duidelijk uit de plaatsen die ik 

aantoonde. Alleen wie bestaat kan worden gedeclasseerd en verhoogd, zooals 

Gierke het gevolg der rechtspersoonlijkheid omschrijft. Trouwens met een 

beroep op § 50 C. P. O., die aan de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 

„passive Prozessfâhigkeit" toeschrijft, laat voor het Duitsche recht de bewering 

die paradoxaal schijnt, dat de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
rechtspersoon is, zich verdedigen. Maar ook Michoud, die van een corporatie à 

l'état de devenir spreekt, neemt het bestaan van een corporatie, d. i. in zijn 

terminologie van een rechtspersoon vóór de erkenning aan. Doch omgekeerd, 

wie aan de andere zijde staat, komt onherroepelijk in moeielijkheden met het 

feit, dat het dezelfde vereeniging is vóór en na, rechtspersoon of geen 

rechtspersoon. Goedgekeurd worden de statuten der vereeniging, die reeds voor 
die goedkeuring werkte, zooals uit den in de statuten zelf vermelden 

oprichtingsdatum blijkt. En na afloop van den termijn kan de samenwerking 

geheel onder dezelfde regeling worden voortgezet. Daartegenover moet 

klaarheid gevonden worden door hen die in de erkenning de schepping van een 

nieuw wezen zien. En dat mislukt hun steeds. Zie slechts naar het Hof, het gaat 

de voortduring ontkennen, maar wie zal het college daarin volgen? — ook de H. 
R. wraakt deze overweging —; het noemt het begrip der vereeniging „louter 

feitelijk ", maar vergeet dat dit toch ook vóór de verleening der 

rechtspersoonlijkheid werking in rechten heeft; het laat dan de vereeniging „op 

den achtergrond treden", maar maakt niet duidelijk, wat dat beteekent en hoe dan 

de verhouding tusschen beiden, vereeniging en rechtspersoon is. 
De oplossing dezer moeilijkheden kan enkel gevonden worden door 

bezinning op wat de rechtspersoon is, wat de beteekenis is van  zulk  een  

rechtsbegrip.  Het  is  een  ken-theoretisch   probleem, 



330 P. SCHOLTEN 

waarover in den laatsten tijd door Emge1) en Leo Polak2) goede dingen zijn 
gezegd. Terecht heeft Polak er op gewezen, dat we in de rechtswetenschap nooit 

met een andere werkelijkheid te maken hebben dan met die van het recht, van 

den rechtstellenden geest. In de werkelijkheid van het recht, dat is in 

rechtsregels, concrete rechtsverhoudingen, in den inhoud van het 

rechtsbewust-zijn ook, brengt de rechtswetenschap eenheid met behulp van haar 

categorieën. Een daarvan is die van het subjectief recht, dat die van rechtssubject 
en rechtsobject onderstelt. Een nadere bepaling van deze beide kan enkel door 

onderzoek van het begrip van subjectief recht gegeven worden. Het is echter niet 

noodig daar hier op in te gaan. Voor ons is het voldoende dat reeds uit de zuiver 

formeele omschrijving, rechtssubject is al datgene waaraan eenig recht toekomt, 

volgt dat enkel door ontleding van rechtsregels en concrete rechtsverhoudingen 

de vraag kan worden beantwoord, wat nu in eenig gegeven recht als subject kan 
optreden. Het rechtssubject is enkel in het recht te zoeken, al wie daar buiten 

omziet naar een wezen, dat voor zich zou bestaan en dan drager van rechten zou 

kunnen worden, miskent den aard der rechtswetenschap. Hij maakt zich aan een 

principieele kennistheoretische fout schuldig en blijft bevangen in het naïef 

realisme. Dat geldt van de organische leer, die van „leiblich-geistige 

Lebenseinheiten" spreekt, sociologische en rechtsbegrippen door elkaar werpt en 

uit sociologische eenheid tot rechtspersoonlijkheid concludeert3). Maar het geldt 
evenzeer voor de fictie-leer en ook voor Molengraaff en zijn aanhangers4). 

Beiden zien in den mensch de drager van recht, in den mensch van vleesch en 

bloed, zij stellen diens persoonlijkheid buiten het recht, voor hen gaat die aan de 

rechtsregeling vooraf. Het verschil is slechts dat Molengraaff hierbij wil blijven, 

terwijl de lieden der fictie ter wille der rechtsgevolgen aannemen, dat 

niet-menschen door het recht kunnen worden behandeld, alsof zij menschen 
waren. Beiden vergeten dat ook de zoogenaamde natuurlijke persoonlijkheid niet 

anders is dan een rechtsbegrip! Zoolang we in de rechtswetenschap van 

persoonlijkheid spreken, blijven we binnen de perken van het recht, het is dus 

nooit a priori te zeggen — gelijk èn Molengraaff èn de fictie-leer doet —■ dat 

alleen de mensch persoon is, het zal een vraag zijn die slechts op grond der door 

het positieve recht verschafte gegevens kan worden beantwoord. Het heeft geen 
zin om als het Hof te spreken van wezens die dan door de wet of den Staat 

geschapen moeten worden om aan het rechtsleven deel te nemen, maar het is 

evenzeer 

1)    Archiv für Rechts-  und Wirtschaftsphilosophie.  Bd.  XII,   148.  279.  
378. 
-)    Handelingen  Ver. Wijsbegeerte des  Rechts.  III.  34  vlg. 
3)   Vgl. Emge. t.a.p., speciaal blz. 288/290. 
') Met materialisme in metapbysischen zin, waarvan Eigeman in de Vereeni-ging voor 

Wijsbegeerte des Rechts Molengraaff en de zijnen betichtte, heeft dit weinig of niets te 
maken.  Diens betoog was één verwarring.  Vgl.  Polak t.a.p. 
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een miskenning van den aard der rechtswetenschap als men het bestaan van 
rechtspersonen ontkent. 

Met behulp van een begrip als rechtspersoon kunnen we eenheid brengen in 

een reeks verschijnselen en daardoor die verschijnselen zonder voor ieder weer 

opnieuw eigen rechtsregels te stellen, beheerschen. Het was, meen ik, Holder, 

die ergens er zijn verbazing over uitsprak, dat niemand er zich aan had 
gestooten, dat dank zij het begrip rechtspersoon de kegelclub-rechtspersoon op 

één lijn kwam met den Staat en gescheiden werd van de kegelclub zonder 

rechtspersoonlijkheid. Deze verbazing over het niet-verbazen was onredelijk. 

Juist door kegelclub en Staat rechtspersoon te noemen, wijst het recht datgene 

aan wat zij gemeen hebben. Dit kan geschieden met volkomen erkenning der 

verscheidenheid die zij overigens ook rechtens vertoonen. 
Eenheid in een reeks verschijnselen door aanwijzing dat zij door dezelfde 

regels worden beheerscht, eenheid ook in een aantal regels in dien zin dat zij 

samenhangen, de een den ander bepaalt en met den een ook de ander intreedt — 

die te brengen is de waarde van begrippen als verbintenis, overeenkomst en ook 

rechtspersoon. Als rechtspersoon — dàn vertegenwoordigingsbevoegdheid van 

het bestuur, dàn zelfstandigheid van vermogen, van recht en plicht, dàn 

bevoegdheid in rechten op te treden en zoo meer. De waarde van zulk een 
eenheid is betrekkelijk. Ik herinner nogmaals aan de gevaren van de 

Begriffsjurisprudenz. Het zal mogelijk zijn dat door den aard der verhouding, de 

werking van een regel zal moeten worden ontkend die in het normale geval wél 

zou gegolden hebben. Maar dat is bij de rechtspersonen niet anders dan elders, 

het is precies zoo voor ieder rechtsbegrip van deze soort, voor verbintenis en 

zakelijk recht, voor overeenkomst en rechtsopvolging. Het is het kind met het 
waschwater uitwerpen, indien men ze daarom wil schrappen, de beheersching 

der rechts-stof wordt noodeloos verzwaard en als men consequent is en bij zijn 

uitdelging van de abstracte tot de meer concreete rechtsbegrip-pen overgaat — 

voor welke, zij het in mindere mate, toch hetzelfde geldt —  ten slotte 

onmogelijk. 
Het recht wijst de voorwaarden aan, onder welke de persoon ontstaat. Dat is 

de geboorte van den mensch; voorts onder meer: de vorming van een 

vereeniging na de goedkeuring van haar statuten bij Koninklijk besluit. Heeft 

men nu de beschouwingen die ik gaf gevolgd, en kan men haar deelen, dan is het 

duidelijk dat dit ontstaan geenszins aan het verkrijgen van recht in tijd moet 

voorafgaan. Het is zeer goed mogelijk dat beide samenvallen. Wie het tegendeel 

volhoudt, denkt altijd weer aan een ergens buiten het recht staand wezen dat het 
recht ontvangt. Indien de rechtspersoon slechts het begrip is met behulp waarvan 

rechtsverhoudingen worden geregeld, is er geen enkele reden waarom niet ook 

verhoudingen, reeds bestaande op het oogenblik dat de regels 
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die in dat begrip worden samengevat, hunne werking beginnen, onder die 
werking zouden kunnen worden gebracht. 

Denkbaar is het dus: of deze denkbaarheid werkelijkheid wordt, hangt af van 

het positieve recht, den regel en de daaraan onderworpen handeling. Naar mijn 

meening is er nu voor ons recht alle aanleiding aan te nemen dat de rechten der 

vereenigde leden bij de erkenning hunner vereeniging als rechtspersoon op deze 

overgaan. Wat toch is het geval? Eenige menschen richten een vereeniging op, zij 
maken daarbij hun afspraak zoo, dat deze als het ware op het ontstaan van een 

rechtspersoon is gericht. Dit is de juiste kern van wat Gierke en zijn aanhangers 

ten aanzien van dit punt beweren. De betrokkenen denken zich blijkens de 

statutenbepalingen de rechten van vereeniging en leden gescheiden, het bestuur 

vertegenwoordigt de vereeniging, de leden hebben verplichtingen tegenover haar, 

niet tegenover elkander individueel, het meerderheidsbeginsel maakt een werken 
der vereeniging zonder toestemming der leden mogelijk en zoo meer. Intusschen, 

dit rechtsgevolg: de rechtspersoonlijkheid wordt door de wet aan deze handeling 

van partijen onthouden: het samengebrachte geld komt den leden toe, de 

aangegane verbintenissen zijn hun verbintenissen enz. Nu komt de erkenning af. 

Voortaan zullen dus de te betalen contributies aan de vereeniging toevallen, zal 

het bestuur haar verbinden. Maar is nu nog overdracht noodig van hetgeen al ver-

kregen is? Immers neen, het is dezelfde rechtsverhouding tusschen de leden die 
nu komt onder de werking van andere regels en wel de regels, die in het begrip 

rechtspersoon worden samengevat. De statuten van een opgerichte, niet van een 

op te richten vereeniging worden goedgekeurd. Daaruit volgt, dat hetgeen de 

leden verricht hebben nu de werking krijgt, die de betrokkenen er van den 

beginne aan mee beoogden. Er is een overgang van rechten, maar de eisch van 

een overdracht mag niet worden gesteld. 1) 
Wat hiervan het gevolg is voor de gevallen die ik tot uitgangspunt van deze 

beschouwingen maakte, hoop ik aan te toonen. Vooraf echter nog drie 

opmerkingen. 
Ten eerste, dat door de zaak zoo te stellen als ik deed, de vraag: nieuw wezen 

of nieuwe hoedanigheid, haar zin verliest. Er is inderdaad voor het recht een 

nieuw wezen ontstaan. Maar tegelijk kan men zeggen dat de rechtsverhouding 
van partijen, die bestond en blijft bestaan, door een ander begrip wordt 

beheerscht. Wil men daarom van nieuwe hoedanigheid van die verhouding 

spreken, dan is daartegen geen bezwaar. Het komt er alles slechts op aan. hoe 

men wezen en hoedanigheid begrijpt. 
Ten tweede. Men zal zien, dat deze beschouwing in haar consequentie die van 

Michoud nadert. Daarom wil ik op één verschil 

')    In een volgend opstel hoop ik aan te toonen dat bij de s t icht ing  iets geheel gclijksoortigs 

plaats  vindt. 
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wijzen. Volgens Michoud heeft de erkenning declaratieve kracht. Dat is geenszins 
mijn opvatting. Eerst mèt en dóór de erkenning ontstaat de rechtspersoon. Maar 

de overeenstemming tusschen mijne beschouwingen en die van den Franschen 

auteur is deze, dat we beide aannemen, dat eerst ten gevolge van de erkenning de 

handeling van partijen de werking krijgt die ze reeds van den beginne beoogde. 

Van terugwerkende kracht zou ik niet willen spreken. Voor de gevallen die ik 

behandel, is dit niet zonder belang. En ten derde: wat hier betoogd is voor het 
verkrijgen der rechtspersoonlijkheid geldt mutatis mutandis precies zoo voor het 

verlies bij voortbestaan der vereeniging. 

III. 

Beschouwt men de zaak-Druyvestein in het licht van het boven gegeven 
betoog, dan levert zij slechts één moeilijkheid op. Het is deze: kan de instelling 

van een vereeniging tot erfgenaam geïnterpreteerd worden als een instelling der 

vereenigde leden, nu de vereeniging tegen verwachting van den erflater op het 

oogen-blik van zijn daad rechtspersoonlijkheid miste? Ik kan mij voorstellen dat 

men bezwaar maakt dit aan te nemen, toch zou ik zelf geneigd zijn dit wel te 
doen. Alleen dan wordt een testament juist geïnterpreteerd indien de bedoeling 

van den erflater zooveel mogelijk wordt geëerbiedigd. Gaat men daarvan uit, dan 

is het zeker beter deze interpretatie te aanvaarden1), dan de geheele erfstelling 

zonder uitwerking te laten. Maar indien men dit aanvaard heeft, dan levert de 

overgang der rechten van de vereenigde leden op de vereeniging geen 

moeielijkheid meer op. De subject-wisseling bij behoud der verhouding sluit dien 
overgang in. 

Eenigszins anders ligt het geval van de Utrechtsche IJsclub. Men kan de vraag 

opwerpen of de overgang, dien we bepleiten, ook plaats heeft waar mèt de 

rechten de verplichtingen overgaan en dus de wederpartij in het contract, die eerst 

de rechtspersoon als mede-contractant had, dan de vereenigde leden tegenover 

zich krijgt en daarna weer de rechtspersoon. Nu maakt juist de laatste overgang 
de positie van den verhuurder zwak en vereenvoudigt die dubbele overgang ónze 

vraag: wie met een vereeniging-rechtspersoon contracteert, kan zich niet beklagen 

als diezelfde vereeniging-rechtspersoon nakoming van hem verlangt, ook al ligt 

er tusschen den datum van contract en opeisching een periode, waarin hij niet had 

mogen vorderen. Om een vergelijking te maken: 

*) Vgl. Enneccerus, Lchrbuch des Burg. Rechts. I. blz. 277. Erbcinsetzungcn und 
Vermachtnisse ZU gunsten des nicht rechtfahigen Vcreins werden regclmassig als den 
Vereinsmitgliedern ausgeselzt auf zu fassen sein und zwar unter der Bestimmung,   dass   
sie   zum   Vereinsvermögen   gehören   sollen. 



334 P. SCHOLTEN 

als iemand een vordering, die niet mocht worden overgedragen, cedeert en haar 
daarna weder door een nieuwe cessie terug bekomt, kan de schuldenaar, tot 

nakoming aangesproken, op de immers weer goed gemaakte onregelmatigheden 

geen beroep doen —■ stellig niet als hij in den tijd van die onregelmatigheid 

gezwegen heeft. Ook deze verhuurder heeft zich niet op het verlies der rechts-

persoonlijkheid beroepen toen zij verloren was, toen heeft hij de huur in 

ontvangst genomen. Een andere vraag is of hij het toen had kunnen doen, een 
vraag die naar mijn meening niet in het algemeen te beantwoorden is. Men 

begrijpt, dat ik de leer dat mèt het verlies der rechtspersoonlijkheid de 

contractueele verhoudingen waarin de vereeniging staat, verbroken worden, als 

ten eenenmale onjuist verwerp, maar ik geef toe dat het mogelijk is, dat de 

interpretatie van de een of andere contractsverhouding tot de conclusie leidt, dat 

deze enkel voor den duur van het bestaan der vereeniging als rechtspersoon is 
aangegaan. Precies zooals de verbintenissen van een natuurlijk persoon bij zijn 

dood op zijn erfgenamen overgaan, maar overeengekomen kan worden of men bij 

stilzwijgen der overeenkomst uit den aard der handeling kan moeten afleiden dat 

met het overlijden de rechtsband is verbroken. Maar gelijk gezegd, in dit geval 

had de Utrechtsche Rechtbank dit niet behoeven te onderzoeken, haar dictum 

schijnt me volkomen juist. 
Gedurende den tijd dat de vereeniging rechtspersoonlijkheid mist, is een actie 

vóór of tegen haar niet mogelijk. Aangesproken moeten dus worden de 

gezamenlijke leden en ten name van dezen kan worden geageerd. Er is hier een 

rechtsverhouding die door de wet van 1855 als geldig wordt erkend, krachtens 

die verhouding zijn de gezamenlijke leden in betrekking getreden tot een derde, 

de derde heeft dus met hen gezamenlijk te doen. De aansprakelijkheid volgens 

art. 12 der wet staat hier geheel zelfstandig naast. Dit is slechts dan anders, indien 
juist ôm het ontbreken der rechtspersoonlijkheid de handelende personen op 

eigen naam hebben gecontracteerd. Over dit alles heb ik vroeger1) uitvoerig 

gehandeld en ik heb er voor het oogenblik niets aan toe te voegen. Slechts deze 

vraag past in dit verband: hoe gaat het met de aansprakelijkheid als de 

vereeniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt? Het antwoord moet luiden, dat de 

aansprakelijkheid der gezamenlijke leden vervangen wordt door die der 
vereeniging. Wie handelde in de meening een rechtens erkende eenheid 

tegenover zich te vinden, kan zich niet beklagen als ten slotte ook een eenheid 

tegenover hem staat. De aansprakelijkheid volgens art. 12 staat daar naast en 

blijft bestaan, tenzij daarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand is gedaan. 
Ten slotte één opmerking. De rechtstoestand van een vereeniging 

1)    Het laatst in dit Weekblad no. 2497. Zie Verz. Geschriften III. p. 291  e.v. 
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zonder rechtspersoonlijkheid wil ik hier niet in bijzonderheden uitvoerig 
behandelen. Welke opvatting men daaromtrent ook volgt, er blijft licht iets 

gewrongens in onze conclusiën. Oorzaak daarvan is de tegenstrijdigheid in de 

wet, die eenerzijds toestaat vrijelijk vereenigingen te vormen en die handeling 

geldig verklaart, anderzijds daaraan een der gevolgen die blijkens den inhoud der 

statuten door de betrokkenen werd beoogd (de rechtspersoonlijkheid) onthoudt en 

dit aan een formaliteit verbindt. Intusschen, ik geloof niet dat uitwerking der hier 
verdedigde opvatting ernstige bezwaren zou opleveren. De heerschende leer doet 

dat wel. Mij was het vooral te doen om helderheid te brengen in de voorstellingen 

omtrent den rechtspersoon, maar ik zou mijn doel niet bereikt achten, indien tot 

de stof die we te ordenen hebben, behalve wet en practijk niet ook de inhoud van 

ons rechtsbewustzijn werd gerekend. Wanneer de wetenschap een begrip vormt 

dat telkens weer schijnt te dwingen tot resultaten, die ons rechtsbewustzijn niet 
bevredigen, dan hapert er iets. We vernielen dan met ons instrument de stof die 

we met behulp daarvan willen ordenen. Waar niet de tekst der wet, de 

uitgesproken wil van den wetgever, maar de theorie, die wij volgen bij de 

toepassing en die misschien ook hem wel voor oogen stond — wat doet dat er 

toe? — tot resultaten leidt waartegen ons rechtsbewustzijn in opstand komt, 

hebben we het recht en den plicht die theorie aan een ander onderzoek te 
onderwerpen, dan is er alle kans dat zij niet deugt. En dàt de leer van den H. R. in 

zijn resultaten niet bevredigend is, zullen wel weinigen tegenspreken. Vanwaar 

anders de stof die beide beslissingen hebben doen opwerpen? beide, maar vooral 

de eerste, al schijnt mij de tweede nog wel zoo bedenkelijk. Maar toen was men 

door het voorgaande arrest al voorbereid op wat er komen zou. Gelukkig dat de 

ervaring leert, dat zulk een onbevredigende rechtspraak het op den duur toch niet 
houdt. Trouwens behalve de Rechtbank te Utrecht ging ook die van Roermond1) 

er reeds tegen in, toen zij in een keurig gemotiveerd vonnis den rekenplicht 

tegenover een vereeniging vaststelde van iemand, die voor die vereeniging beheer 

had gevoerd vóór zij rechtspersoonlijkheid bezat. Voor deze rechtspraak meen ik 

den theoretischen grondslag te hebben gelegd. 
Wat het buitenland betreft, in Duitschland oordeelt het Reichs-gericht als wija). 

Merkwaardig is zeker, dat een auteur als Ennec-cerus, die deze beslissing 

bestrijdt en voor de noodzakelijkheid van een overdracht van leden op 

vereeniging bij verkrijging der rechtspersoonlijkheid opkomt, daar toch aan 

toevoegt: ,,Doch wird im Zweifel als beabsichtigt an zu nehmen sein, dass die 

Forderun- 

')   20 Mei  1915, N. J.  1915. 849. 
'2) Entscbeidungen Civilsachcn. Bd. 85. n. 51. Vgl. uil de uitgebreide litteratuur vooral de 

uiteenzetting van Oertmann, Alg. Theil, Vorbem. 6 bij ..Juristischc Personen". 
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gen und andere formfrei übertragbare Rechte übertragen, im Besitz der 
Vereinsorgane befindliche Mobilien übereignet und die sog. Vereinsschulden 

vom Verein übernommen sein sollen"1).  Wie een overdracht eischt, maar deze 

gaat vermoeden, is al een heel eind op weg zijn eisch te laten vallen. Zoo dringt 

dikwijls de rechtsovertuiging de menschen een kant uit, waarheen hun theorie 

hen eigenlijk verbiedt te gaan; de omweg van een te vermoeden bedoeling is 

meer gebruikt. 

IV. 

En nu de naamlooze vennootschap. 
Art. 39 W. v. K. laten we daarbij voorloopig ter zijde. De H. R. heeft 

uitgemaakt2), en naar ieders oordeel terecht uitgemaakt, dat verzuim van 

publicatie het bestaan der naamlooze vennootschap niet raakt. Van het oogenblik 

der Koninklijke bewilliging bestaat zij en kan zij in rechten worden 

aangesproken, de persoonlijke aansprakelijkheid der bestuurders, volgens art. 39, 
staat daarnaast. Met deze omstandigheid moet bij raadpleging der buitenlandsche 

litteratuur rekening worden gehouden, elders ■— in Frankrijk b.v. ■— is wel de 

publicatie voorwaarde der rechtspersoonlijkheid, gelijk zij het bij ons is voor de 

coöperatieve vereeniging. 
Art. 36 W. v. K. kent tweeërlei vorm van oprichting van naamlooze 

vennootschappen. Het is mogelijk dat eerst een ontwerp-akte door den notaris 
wordt opgesteld, daarop de Koninklijke bewilliging wordt gevraagd en dan de 

akte overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp wordt verleden. Het is ook 

mogelijk dat de oprichting dadelijk bij akte geschiedt en daarop dan de bewilli-

ging volgt. Kiest men de eerste wijze van handelen, dan komen moeielijkheden, 

als waarop ik hier doel, niet voor. Dat de aandeelhouder tegenover de naamlooze 

vennootschap tot storting verbonden is van wat hij bij de akte van oprichting 
toezegde, zal niemand betwisten. Toch heeft zelfs de ,.verklaring" van dezen 

regel hoofdbreken gekost — hoe kan de naamlooze vennootschap de toezegging 

tot storting bij de akte aannemen, terwijl zij op dat oogenblik nog niet bestaat, 

maar eerst door de akte ontstaat? Men heeft er mandaat, zaakwaarneming, beding 

ten behoeve van derden, cessie bij gehaald:'). Alles toch wel teekenen, dunkt mij, 

dat men op den verkeerden weg is als men de rechtspersoon elders zoekt dan in 
de rechtsverhouding zelf. Er is geen enkele reden, waarom de vorming van den 

rechtspersoon de verbintenis tegenover haar 

1) Lehrbuch, I. blz.  253. 
-) 19 Jan.   1896.  W.  8634. 
:i) Vgl. Grosheide. Oprichting van naaml. vennoocschappen naar Nederl. Recht, 

diss., 1913, blz.  355. 
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en de overdracht aàn haar niet in één handeling zouden kunnen worden besloten. 
Precies als door de stichtingsacte de stichting in het leven wordt geroepen en 

tegelijk eigendom verwerft. 
Minder eenvoudig is de zaak als men de tweede wijze van handelen volgt, als 

er dus een tijdsruimte ligt tusschen de akte en het ontstaan van den rechtspersoon 

op het oogenblik van de Koninklijke bewilliging. Tal van vragen rijzen. 

Vooreerst kan ook dan de naamlooze vennootschap de nakoming verlangen van 
toezeggingen bij de oprichting gedaan? Dan is zij niet bij die oprichting maar 

eerst later in het leven getreden. Hoe staat het met den inbreng, gaat daardoor 

eigendom over, op welk oogenblik en op wie? Is de aanstelling van een directeur 

bij de akte geldig? Maar niet alleen de handelingen in de akte neergelegd vragen 

de aandacht. Ook daarna maar vóór de bewilliging kan de naamlooze 

vennootschap feitelijk handelen (d..w.z. de directie treedt in haar naam op), — 
feitelijk maar ook rechtsgeldig? Voorbeelden zijn: in een vergadering na de 

oprichting worden commissarissen benoemd, er heeft een overdracht van 

onroerend goed plaats1), het bedrijf wordt reeds aangevangen, er wordt gekocht 

en verkocht, er worden obligaties of nieuwe aandeelen uitgegeven. Het zijn alle 

voorbeelden uit de practijk, de Rechtbank te Rotterdam wijst er in haar vonnis 

van 14 Jan. 1921 2) op dat zoo iets vooral voorkomt als een vennootschap onder 
firma wordt omgezet in een naamlooze; het koortsachtig handelen in de 

winstgevende oorlogsjaren maakte dat men ook overigens dikwijls niet op de 

Koninklijke bewilliging kon wachten. 
Litteratuur over deze verhouding is te onzent haast niet te vinden. Van den 

Dries3) maakte in dit Weekblad eenige opmerkingen over de fiscale zijde der 

zaak, overigens wordt zij blijkbaar beschouwd als een onderdeel der vraag, in 
hoever overeenkomsten vóór de oprichting der naaml. vennootschap door de 

oprichters aangegaan rechtsgevolg voor de vennootschap kunnen hebben. 

Visser4) en Grosheide5) behandelden beiden deze vraag, maar het blijkt niet dat 

zij eenig onderscheid maken of de handelingen waarover zij het hebben vóór de 

akte, dan wel na de akte maar vóór de bewilliging zijn verricht en ook uit het 

Rotterdamsche vonnis, dat ik zooeven citeerde, is niet te zien of de koop, die tot 
het proces aanleiding gaf, namens een in wording zijnde naamlooze 

vennootschap gesloten, vóór of na de akte heeft plaats gehad. 
Toch schijnt die onderscheiding mij dringend noodzakelijk. Vóór de akte 

bestaan er niets anders dan afspraken tusschen de oprichters om  een naamlooze 

vennootschap te vormen,  met  de  akte is 

J) Zie rechtsvraag in W. P. N. R. 2308. 
2) N. J.   1922.  59. 
3) W. P. N. R. 2637/38. 
4) Kist-Visser,  III, blz. 427 vlg. 
5) T.a.p. blz. 358 vlg. 

22 
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hunnerzijds alles verricht wat noodig was om de rechtspersoon te doen ontstaan, 
de wilsverklaringen waardoor verplichtingen tegenover de n. v. geboren worden, 

zijn afgelegd, over de goederen is bij inbreng beschikt, de organisatie is 

geschapen, waardoor de rechtspersoon in de toekomst zal kunnen handelen. 
Wat is daarvan het gevolg? 
Voor de vaststelling daarvan dienen we te letten op het verschil, dat naar onze 

wet bestaat tusschen de erkenning der vereeniging volgens de wet van 1855 en 

de bewilliging der naamlooze vennootschap. De wet spreekt uitdrukkelijk de 

geldigheid van de oprichting der vereeniging uit ook zonder erkenning, de 

erkenning is enkel voorwaarde der rechtspersoonlijkheid, bij de naamlooze 

vennootschap daarentegen is de bewilliging voorwaarde van ontstaan (art. 36 W. 

v. K., „alvorens dezelve tot stand kan worden gebracht"). Bij de vereeniging dus 

eerst: vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid, dan rechtspersoon, een 
naamlooze vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid kent de wet niet. 

Duidelijk komt dat verschil uit als de Koninklijke goedkeuring (bewilliging) 

geweigerd wordt. De vereeniging volgens de wet van 1855 blijft zonder 

rechtspersoonlijkheid voortduren. Bij de naamlooze vennootschap daarentegen 

mist tengevolge dier weigering de handeling van partijen alle effect: er is geen 

naamlooze vennootschap, dus hetgeen gestort is moet als zonder oorzaak 
gegeven worden gerestitueerd, nakoming van toezeggingen bij de akte gedaan, 

kan niet worden geëischt enz. De geheele handeling van partijen geschiedt dus 

onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging. 
Nu blijkt die handeling bij juridische analyse een meervoudige strekking te 

hebben, of liever de rechtsverhouding die door de handeling ontstaat is een 

gecompliceerde: er ontstaat een rechtspersoon, er worden verbintenissen 
geboren, goederen overgedragen enz. Het eerste wordt aan het verwerven der 

Koninklijke bewilliging gebonden, gevolg is dat al het andere wat er onver-

brekelijk één mede uitmaakt, onder hetzelfde voorbehoud geschiedt. Waar nu die 

Koninklijke bewilliging een onzekere toekomstige gebeurtenis is, gebeurt de 

geheele handeling onder opschortende voorwaarde. Ook van den Dries heeft dit 

opgemerkt1), hij voegt er aan toe: al zal van terugwerking der eenmaal vervulde 
voorwaarde geen sprake kunnen zijn. Ik zou willen vragen: waarom niet? Mijns 

inziens is hier voor die terugwerking alle grond, èn in de wet èn als men naar de 

ratio van het voorschrift vraagt. Immers de geheele gedachtengang van de 

betrokkenen is rechtsgevolg aan hunne handelingen te verbinden, zij zijn zich 

bewust daarvoor de sanctie van het overheidsgezag te behoeven, maar het is 

hunne handeling die met de sanctie volledig effect verkrijgt, waarom de 
rechtsgevolgen niet ook van het oogenblik der handeling te datee- 

')    W.P. N. R.   2637,  overdrukje  blz.   4. 
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ren? Ik kan mij niet denken dat men dit verwerpt anders dan omdat men uitgaat 

van de voorstelling dat verleening der rechtspersoonlijkheid een willekeurige 

schepping is van de overheid, die dus nimmer — tenzij de overheid zelf het 

tegendeel bepaalt — kan terugwerken. Volgt men onze beschouwing over de 

rechtspersoonlijkheid en ziet men dus in dat deze uit de rechtsverhouding zelve 
voortvloeit in verband met de wettelijke regelen, zij het dat eerst een approbatie 

der verhouding door het gezag wordt gevorderd, dan is de terugwerkende kracht 

iets van zelf sprekends. 
Als dus de bewilliging verleend is, verkrijgt de handeling volledig gevolg. Ik 

geloof dat dit resultaat voor de practijk van eminent belang is. Immers, indien 

men dit niet aanneemt, is er tot op het oogenblik der bewilliging volstrekt niets. 
Tot welke onhoudbare consequenties dat moet voeren is duidelijk. Alle han-

delingen die ik noemde, zijn nietig en enkel kan wellicht een ratihabitie helpen, 

waartoe dan een nieuw besluit der n. v. noodig is. In dezen gedachtengang is de 

mogelijkheid de bewilliging na de akte plaats te doen vinden, niets dan een 

vergissing van den wetgever; het blijft dan onverklaarbaar waarom de wet deze 

methode, de in de practijk geen enkel voordeel zou opleveren, integendeel 
vrijwel onuitvoerbaar zou zijn, met die van de goedkeuring op het ontwerp der 

akte op één lijn plaatste '). 
Bij onze opvatting heeft deze vorm naast de andere een goeden zin. Zij maakt 

aanstonds optreden mogelijk. 
Zien we nog even in bijzonderheden tot welke conclusie onze opvatting leidt. 
Vooreerst dus deze, dat de akte achteraf alle gevolg heeft, de aandeelhouders 

zijn tegenover de vennootschap gebonden en deze tegenover haar, de benoeming 

van een directeur heeft effect van den dag waarop zij geschiedde, de ingebrachte 

goederen blijken op den dag van den inbreng te zijn overgegaan. Het is dus niet 

alleen geoorloofd een akte, waarbij onroerend goed werd ingebracht, te doen 

overschrijven vóór de Koninklijke bewilliging, het is zelfs gewenscht. Doet men 

het niet, dan bestaat er altijd gevaar dat de inbrenger nogmaals over het goed ten 
bate van een derde beschikt, doet men het wel, dan zal zulk een later 

ingeschreven beschikking door de terugwerking geen gevolg hebben. 
Wat de handelingen na de akte verricht betreft, stond de vennootschap daarbij 

tegenover aandeelhouders, dan geldt precies hetzelfde. Achteraf beschouwd is de 

handeling verricht door een naamlooze vennootschap; voor de rechtshandeling 

die ze aanging, geldt evenzeer als voor die krachtens welke ze bestaat, dat zij van 
het voorbehoud der Koninklijke bewilliging afhankelijk en dus voorwaardelijk 

was. Een commissarisbenoeming in een vergadering 

1)    Het  beginnen  van  het  bedrijf  vóór  de  bewi l l i gin g   wordt  thans  
bemoeilijkt door de artt.  25 en 8 Handelsregisterwet, zie Polak,  '',  I,  blz.   162. 
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na de oprichting is dus geldig en heeft — naar achteraf kan worden vastgesteld — 
alle effect. En weer hetzelfde geldt voor de verhouding tot derden, voor zoover zij 

met het vooralsnog ontbreken der Koninklijke bewilliging bekend zijn. De 

geldleening en de uitgifte van nieuwe aandeelen1) zijn dus geldig tot stand 

gekomen, ook de verkoop van onroerend goed aan de vennootschap is geldig. Het 

antwoord door van den Dries op de rechtsvraag in W. P. N. R. 2308 gegeven 

komt mij dus niet juist voor. In het daar besproken geval van verkoop aan een nog 
niet bewilligde naamlooze vennootschap had men na de Koninklijke goedkeuring 

nog een akte van bekrachtiging gemaakt; om allen twijfel af te snijden, kan het 

gewenscht zijn, in mijn stelsel is het onnoodig. En de vraag of op het ingebrachte 

goed vóór de Koninklijke bewilliging hypotheek kan worden gevestigd, lost zich, 

aangenomen dat ook de hypotheekgever van den rechtstoestand van de vennoot-

schap afwist, in deze op: is degene die onder voorwaarde eigenaar is, tot het 
vestigen van hypotheek gerechtigd? Gelijk bekend luidt het antwoord, dat dan 

ook de hypotheek van dezelfde voorwaarde afhankelijk wordt. 
Maar als de derde met de omstandigheid, dat de Koninklijke bewilliging nog 

niet is verkregen, niet bekend is, is dan de verhouding anders? Eenerzijds kan 

men ook dan zeggen, dat de derde met de naamlooze vennootschap wilde 

contracteeren, dat dus, als achteraf blijkt dat hij ook met een naamlooze 
vennootschap gecontracteerd heeft, er alle reden is het contract geldig te noemen. 

Maar anderzijds kan men aanvoeren, dat de derde wilde contracteeren met 

iemand die reeds op dat oogenblik de naamlooze vennootschap 

vertegenwoordigde, niet met iemand van wien eerst achteraf zou blijken of hij 

daartoe gerechtigd was. Het voorbehoud, waarover we straks spraken, werd niet 

gemaakt. De derde wilde niet het risico loopen dat de bewilliging geweigerd 
werd, is er dus wel overeenstemming? Daar komt bij dat art. 39 W. v. K. den be-

stuurder persoonlijk tegenover den derde aansprakelijk stelt als hij gehandeld 

heeft vóór de publicatie; is het niet absurd die aansprakelijkheid niet evenzeer aan 

te nemen, als de bewilliging nog niet is verleend en de publicatie nog niet heeft 

kunnen plaats hebben? Ik zou aldus willen beslissen: Wordt de bewilliging niet 

verleend, dan is er niets tot stand gekomen en de handelende tot 
schadevergoeding gehouden. Verkrijgt de naamlooze vennootschap daarentegen 

wel de goedkeuring, dan schijnt mij ook in dit geval de rechtsband gelegd"). De 

naamlooze vennootschap zelf zal er zich niet op mogen beroepen dat de 

formaliteiten voor haar rechtsgeldig bestaan nog niet allen waren vervuld en wat 

den derde betreft — had ook hij niet kunnen weten met een n. v. te doen te 

hebben wier ontstaan nog in suspenso was?  Bedrog  natuurlijk 
1)    Zie het  voorbeeld  bij  v.  d.  Dries  t.a.p. 
2.)    Giosheide,  blz.  359, schijnt  tot dezelfde conclusie  te  komen. 
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ter zijde gelaten — kan niet van hem die met een n. v. handelt, geëischt worden 

dat ook hij onderzoekt, of die n. v. inderdaad bestaat? Laat hij dit na, dan is hij 

gebonden; een beroep dat hij niet zóó gebonden wilde zijn, zal hem niet baten als 
vaststaat dat hij geheel bereikt wat hij zich had voorgesteld en de omstandigheid 

die hij niet wilde, de verbintenis al voor het rechtsgeldig bestaan der n. v., is 

opgeheven. Maar art. 39 W. v. K. dan? zeker, ook naar mijn meening zal dat 

voorschrift hier moeten worden toegepast, misschien al naar de letter, maar 

anders zeker naar analogie. Maar deze aansprakelijkheid staat naast die van de 

vennootschap. De toestand is dus alzoo: de naamlooze vennootschap mag den 
derde aanspreken en kan door dezen aangesproken worden, bovendien mag de 

derde, indien hij dat verkiest, verhaal zoeken op den bestuurder, aan dezen 

persoonlijk komt echter geen actie toe. Immers indien hij zich tot den derde 

wendde zou deze hem terecht kunnen antwoorden niet met hem te hebben 

gecontracteerd1). 
Met de motiveering van het recente vonnis van Rotterdam, dat ik boven 

citeerde, kan ik dus niet meegaan. Op naam van een naamlooze vennootschap die 
in wording was, is ingeschreven op een door den Staat ten verkoop aangeboden 

partij gerst. De Staat spreekt den ged., die als directeur der n. v. had gehandeld, 

persoonlijk wegens wanpraestatie aan. De Rechtbank beschouwt de verhouding 

tusschen de (toekomstige) aandeelhouders als maatschap en acht den directeur, nu 

van volmacht of baattrekking door de maatschap niet bleek, gebonden (art. 1681 

B. W.). Daartegen zou ik willen stellen, dat men de verhouding tusschen de 
personen, tusschen wie geen andere rechtsband bestaat dan dat zij een akte van 

oprichting eener naamlooze vennootschap hebben verleden 2), niet juist 

qualificeert als men haar maatschap noemt, van een wilsverklaring waarbij 

partijen zich tegenover elkaar verbinden, voor maatschap essentieel, blijkt niet. 

Bovendien als ,.de handeling beschouwd moet worden als tusschen den vennoot 

persoonlijk en de derden te zijn aangegaan", zou ook de vennoot een vor-
deringsrecht bezitten; stel, dat niet de Staat hem, maar hij den Staat van 

wanpraestatie beschuldigd had, zou ook dan de Rechtbank de vordering 

ontvankelijk geacht hebben of zou zij niet een eventueel verweer, dat de Staat niet 

met hem had gecontracteerd, ge- 

1) In dezen zin ook Hof Amsterdam 19 Nov. 1920. W. 10659. waarbij het 

echter wederom niet duidelijk is, of de oprichtingsakte al was verleden. Het is 

belangwekkend deze beslissing te leggen naast die van een andere kamer van bet 

zelfde Hof van 6 Dec. 1921. W. 10860, waarbij met vernietiging van het vonnis 

der Rb. te Amsterdam van 27 Eebr. 1920. N. J. 1920. 849. weder eens wordt 

beweerd, dat bij een contract door een vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 

gesloten, de handelende persoon gerechtigd is persoonlijk nakoming te vorderen. 

Dezelfde a r g u m e n t a t i e  die het Hof in de eerste beslissing gebruikt, kan dienen om 

de onhoudbaarheid  der  tweede  aan   te   toonen. 
2) Gelijk al gezegd, of de akte al was opgemaakt, blijkt niet afdoende uit het 

vonnis. 
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grond hebben geoordeeld? De vordering had kunnen worden toegewezen, maar 
enkel op grond van art. 39 W. v. K. 

Zoo komen we dus tot een zeer eenvoudig stelsel. Wie op de bewilliging 

vooruitloopt, verricht rechtsgeldige handelingen die de n. v. binden, die immers 

achteraf gerekend wordt toen reeds bestaan te hebben. Alleen zal hij tegenover 

derden, die hij niet op de hoogte bracht van zijn bijzondere positie, persoonlijk 
aansprakelijk zijn voor zijn ietwat overmoedig handelen. De omstandigheid dat 

onze wet de inmenging van de overheid in een sanctie van de 

oprichtingshandeling van partijen doet bestaan, vrijwaart ons voor de 

moeielijkheden, die andere wetgevingen hier ondervinden1). Met de vereeniging 

zonder rechtspersoonlijkheid, die van den Dries hier aanneemt, en die dan zou 

moeten overgaan niet in een vereeniging met rechtspersoonlijkheid, maar in een 
naamlooze vennootschap hebben we gelukkig niet te maken. 

Practisch mag het verschil dat wij maakten tusschen naamlooze vennootschap 

en vereeniging niet zoo heel groot zijn, het is belangrijk genoeg om ons ten 

slotte nog eens de vraag te stellen of de oplossing die we voor de n. v. vonden en 

die zich zelve door eenvoud kenmerkt niet ook voor de vereeniging bruikbaar is. 

Ook hier is de handeling van het Staatsgezag goedkeuring van hetgeen vroeger 
is geschied en de goedgekeurde statuten houden ook in den datum van 

oprichting Zouden we nu ook hier niet terugwerking mogen aannemen? het zou 

zooveel moeielijke vragen ter zijde stellen, als we mochten concludeeren dat 

b.v. de Utrechtsche IJsclub, die bij hare tweede erkenning liet goedkeuren, dat 

zij opnieuw was aangegaan op den dag, dat zij de rechtspersoonlijkheid had ver-

loren, achteraf beschouwd voortdurend rechtspersoon was gebleven. Het schijnt 
verleidelijk. Intusschen de verschillen, die we boven al aangaven, spreken te 

duidelijk. Men lette op den tekst der wet van 1855 (art. 5 ,.treedt als 

rechtspersoon op na te zijn erkend") en vergelijke dien met art. 36 W. v. K. De 

wetgever heeft zich nu eenmaal de vereeniging gedacht, als in den regel 

bestaande zonder goedkeuring en zonder rechtspersoonlijkheid en de naamlooze 

vennootschap alleen erkend als zij uitdrukkelijk bewilligd was. Vandaar dat we 
niet uit hetgeen voor de bewilliging geldt, mogen besluiten tot gelijke conclusie 

voor de goedkeuring naar de wet van 1855. 
We moeten maar tevreden zi jn  met het resultaat dat we voor ieder van beide 

afzonderlijk hebben gevonden. 
l) Zie daarover Karl Lehmann. Das Recbc der Aktiengescllschaften. I, blz. 438 vlg., 

Paul Pic in Thaller's Droit Commercial, Des Sociétés, II, n. 840, wiens stelsel van 
personnalité morale intérieure vóór de door publicatie verkregen rechtspersoonlijkheid wel 
duidelijk maakt, dat zoodra eenmaal een handeling als de oprichting van een vereeniging 
of n. v. geldig is, maar de rechtspersoonlijkheid afhankelijk wordt van eenige formaliteit, 
men altijd tot voorstellingen neigt, die  langs  een   achterdeur  de   
rechtspersoonlijkheid   weer   invoeren. 

 


