
79.  DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VEREENIGING OF 

INSTELLING?*) 

Het is merkwaardig, hoezeer de critiek op het ontwerp naam-looze 

vennootschappen los komt. Aanvankelijk algemeen begeerd en vriendelijk 

begroet, toen een tijd lang doodgezwegen, daarna van nieuw leven vervuld, 

schijnt het ontwerp thans wel vooral de aandacht te vragen om de critiek wakker 

te roepen. Van alle zijden weert men zich, niet het minst van de zijde van den 

handel. 
Het is niet mijn bedoeling aan deze critiek thans mede te doen en evenmin om 

ter verdediging van het ontwerp op te treden. Bij mij heeft kennisneming van het 

ontwerp en zijn bestrijding een twijfel doen opleven die al meer bij mij was 

gerezen, een twijfel omtrent den aard der naaml. vennootschap, waaraan ik te 

dezer plaatse uiting wil geven. 
De naamlooze vennootschap een vorm van vennootschap, tegelijk een 

corporatie — het schijnt een vanzelf sprekende waarheid. Zoo is zij altijd 

opgevat en zoo ziet haar ook de ontwerper. En toch, er zijn verschijnselen, die de 

vraag doen stellen of zij wel altijd, wel onvoorwaardelijk als zoodanig kan 

worden beschouwd. 
Daar is vooreerst een kleinigheid in het ontwerp zelf, of liever het ontbreken 

van een voorschrift in verband met de toelichting. Art. 55 van het gew. ontwerp 
noemt onder de wijzen van te niet gaan van naamlooze vennootschappen niet: 

het komen van alle aandeelen in één hand. De weglating is niet toevallig. De 

toelichting leert het, de bedoeling is in zoo'n geval de naamlooze vennootschap 

te laten voortbestaan. Ik beweer geenszins dat dit met erkenning van het 

corporatie-karakter onvereenigbaar is, het wordt ook naar de geldende wet 

aangenomen1), het geldt wellicht ook bij andere organisaties") — men kan er een 
voortbestaan van den vorm in zien, nadat de inhoud te loor is gegaan, maar het 

doet toch hier de vraag rijzen: Als de naamlooze vennootschap blijft bestaan als 

alle aandeelen in één hand komen, waarom is het dan niet geoorloofd aan den 

enkeling zonder medewerken van derden een naamlooze vennootschap op te 

richten? We weten allen dat het met behulp van stroomannen gebeurt en zal 

blijven gebeuren ook als het ontwerp wet zal z i jn  geworden. Is het niet tijd 
dezen eisch van schijn — die enkel in de juridische qualificatie der handeling 

niet in eenig reëel belang zi jn grond heeft — te laten vallen? Er is een streven 

naar het zelfstandig maken der handelszaak in rechten, de onderneming wordt 

een rechtsbegrip; moet er niet plaats 

*)    Feestuitgave behorende bij het Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-ambt en 
Registratie no. 2947  (19 Juni 1926). i)    Molengraaff,  blz.  249. '2)    Mijne 
bewerking van  Asser I, 5e druk, blz. 685. 
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gelaten worden om die zelfstandigheid geheel door te voeren door de 
mogelijkheid te erkennen het bedrijf zelf tot een instelling te maken, 

rechts-subject gelijk de van staatswege opgerichte instelling het is? 
üaar is verder de van vele zijden komende grief tegen het ontwerp, dat het de 

„gesloten" en de ,.publieke" naamlooze vennootschap niet scheidt. Merkwaardig 

al weder voor den eigenaardigen gang der rechtsontwikkeling in deze is dat de 

laatste, de oudste al meer en meer het karakter van corporatie, van 
samenwerking van leden verliest, terwijl de eerste dit karakter veel duidelijker 

vertoont. Van een vennootschap onder firma wordt ter wille van verdeeling bij 

eventueel overlijden een naamlooze vennootschap gemaakt. De juridische vorm 

wordt anders, maar in werkelijkheid blijven de vennooten (nu 

aandeelhouders-directeuren) zich ven-nooten gevoelen. Stel daartegenover de 

publieke naamlooze vennootschap, de maatschappij met een kapitaal van 
millioenen waarvan de aandeelen dagelijks ter beurze worden verhandeld. 

Mogen wij, zou ik willen vragen, die aandeelhouders nog als leden eener 

vereeniging beschouwen en de directie als hun gemachtigde die voor en namens 

hen handelt? Is het juist in den aandeelhouder den vennoot te zien? ') Is het niet 

een bespotting van de werkelijkheid? De juridische vorm is democratisch, de 

macht aan de algemeene vergadering, de aandeelhouder ten slotte de eerste — de 

werkelijkheid is oligarchisch, het bestuur (dus directeur en commissarissen) de 
machthebbers. De schijn is de benoeming van bestuurders door de 

aandeelhouders — de werkelijkheid is coöptatie. Nu weet ik wel, dat de 

mogelijkheid bestaat dat de schijnver-houding, die juridisch de meerdere is de 

andere verbreekt en dat juist deze mogelijkheid een uitnemende preventie is voor 

allerlei ongerechtigheden, maar ik stel de vraag: moeten we niet tot de erkenning 

komen, dat de naamlooze vennootschap, zij moge dan corporatie zijn, toch 
zooveel van de eigenschappen van dien anderen vorm van rechtspersoonlijkheid: 

de instelling, heeft overgenomen dat dit ook in  haar wettelijke  regeling  tot 

uiting  komt? 
De rechtsgeschiedenis toont een geheel analoog verschijnsel in het kerkelijk 

recht: ook menige kerkelijke rechtspersoon was aanvankelijk corporatie en werd 

instelling. Wel merkwaardig dat we hier bij geheel andere doeleinden 
soortgelijke ontwikkeling zien. 

Ik vraag nog even de aanaacht voor de definitie van naamlooze vennootschap 

die het ontwerp geeft. Ik ben het volkomen met v. d. Heyden'2) eens dat zulk een 

definitie in de wet kan ontbreken, ik deel ook in zijn critiek op de pogingen van 

den ontwerper, maar wijst   de   gebrekkigheid  van   formuleering,  de   

„kronkelende  zin", 

') Vgl. hiervoor de ook naar mijn meening instiuctieve Rotterdamscbe disserta t i e  van 
Teekenbroek en de aankondiging daarvan door Scbadee in het Rechtsg. Magazijn   1925. 

'2)    Het  wetsontwerp  1925.  blz.   14  vlg. 
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zooals v. d. Heyden zegt, er niet op, dat het wezen der naamlooze vennootschap 
den ontwerper niet klaar voor oogen stond? 

,,De naaml. vennootschap is de vennootschap — zegt het — ,,met een in 

aandeden verdeeld maatschappelijk kapitaal", waarin enz. Is het vooropschuiven 

van het kapitaal niet een teeken dat men gevoelt dat het bijeenbrengen van het 

kapitaal, het vormen van het fonds voor een bepaald doel van commercieelen 
aard eigenlijk het essentieele is, dat de zaak hier domineert boven de personen? 

De plaats, die de naamlooze vennootschap in het rechtssysteem inneemt, is 

aan het verschuiven, zij is op weg van corporatie instelling te worden. 

Wellicht dat iemand de opmerking maakt dat dit nu alles waar mag zijn, doch 
voor het wetsontwerp zonder belang. Hij heeft gelijk, in zooverre het gaat om het 

neerschrijven der concrete regels die men wenscht. Maar wie zulk een ontwerp 

maakt, staat niet vrij tegenover de juridische constructie die hij volgt. Hij is uit 

den aard der zaak gebonden aan die welke de historie hem aan de hand doet en ik 

zou hem allerminst willen raden zich daarvan los te maken. Historisch is de 

naaml. vennootschap als corporatie gegroeid en al wordt het kleed haar te eng, 

een ander hebben wij niet zoo spoedig. Maar als men zich bewust wordt van de 

verandering die bezig is zich te voltrekken dan wordt toch ook de kijk op menig 

concreet vraagstuk anders, b.v. op het recht van den aandeelhouder om nietigheid 

van besluiten in te roepen, op het voorgestelde enquêterecht en zoo meer. Zou, 
.— zoo zou ik dit op-stelletje dat niet meer dan een vraag bedoelt te zijn, willen 

besluiten — de oppositie uit den handel tegen het ontwerp niet mede hieruit te 

verklaren zijn, dat de handel in de naaml. vennootschap ziet den organisatie-vorm 

van het bedrijf, de ontwerper een corporatie van voor commercieele doeleinden 

samenwerkende personen? 
 


