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IN LE 10 I N G. 


Het is een speciaal in den laatsten tijd vrij veel besproken onder

werp. waarover dit werkje zal handelen. Steeds in een tijd van crisis 

wordt er hier en in het buitenland gesproken en geschreven over 

een herziening van de bepalingen. die de naamlooze vennootschap 1) 
regelen. waarbij dan in Duitschland en in ons land wordt aange

drongen op een betere regeling van het instituut van den Aufsichtsrat 

en van commissarissen. omdat men vindt. dat deze colleges niet 

voldoen aan de eischen, die men eraan mag stellen en dat aan vele 

ineenstortingen van naamlooze vennootschappen zij mede schuld zijn. 

doordat ze zich niet op voldoende wijze van hunne taak hebben 

gekweten 'l 

Het is natuurlijk zeer goed te begrijpen . dat menschen. die hun 

geld geheel of gedeeltelijk hebben verloren als aandeelhouder of als 

obligatie- of polishouder. steeds iemand trachten te vinden. die schuldig 

is aan dit voor hen vaak zeer belangrijk verlies. 

Zooals ik reeds zeide. zijn het dan behalve de directeuren ook de 

commissar:3sen van naamlooze vennootschappen. over wie hun toorn 

zich uitstort. 

Het is nu de positie. die de laatstgenoemden in onze N ederlandsche 

naamlooze vennootschappen bekleeden. die ik in de hierna volgende 

bladzijden zal trachten te beschrijven. terwijl ik daarbij. waar mij dit 

noodig schijnt. de ontwerpen van wet op de naamlooze vennootscha p 

zal bespreken en aan de hand daarvan en van eenige buitenlandsche 

wetgevingen. zal pogen. eenige aanwijzingen te geven. waardoor het 

1) Den laatsten tijd is dit steeds meer en meel' de vorm geworden. waarin bijna 

alle groote en zeer vele kleine ondernemingen wo rden gedreven. zoodat het alleszins 

begrijpelijk is, dat men deze associatie uitvoerig wi! regelen. 

2) Voorbeelden en Iiteratuur vermeld ik later bij he t behandelen van verschillende 

onderwerpen. 
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misschien mogelijk zal worden om bij een eventueele meer uitgebreide 

regeling van de naamlooze vennootschap het instituut van commis

sarissen te regelen op eene wijze. die met de eischen. door de praktijk 

gesteld aan het beheeren van groote of kleine naamlooze vennoot

schappen. en met de belangen van hen. die hun geld op de eene of 

andere wijze aan eene naamlooze vennootschap toevertrouwen. beide 

rekening houdt. 

Het is niet de eerste maal. dat de commissarissen van onze 

naamlooze vennootschap het onderwerp van een dissertatie zijn 

geweest. 
In 1882 behaalde Mr. A . Croockewit den titel van doctor in de 

rechtswetenschap door het schrijven van een proefschrift getiteld: 

.. De commissarissen bi} de naamlooze vennootschap". terwijl in 1895 

Mr. C . de R.oon Swaan in de rechten promoveerde op eene disser

tatie .. Het toezicht in de naamlooze vennootschap" geheeten . 

Echter zijn er sinds het laatste der beide proefschriften reeds meer 

dan 25 jaren verloopen. gedurende wei ken tijd er op het gebied van 

het recht der naamlooze vennootschap veel is gewijzigd. en in welk 

tijdsverloop de literatuur op dit gebied. ook in ons land een grooten 

omvang heeft aangenomen l). zoodat ik niet te vaak in herhaling za 

behoeven te vervallen van wat mijn voorgangers op dit gebied reeds 

hebben aangetoond. 

Het is dus zoowel het geldend recht als het jus constituendum. 

waarover ik bij het bespreken van het instituut van commissarissen 

wil handelen. Echter zal ik nooit trachten een wetsartikel te formu

leeren. dat volgens mij in een nieuwe wet op de naamlooze vennoot

schap zou moeten worden opgenomen. Ik acht me hiertoe niet 

competent en zonder den geheelen opzet van het wetsontwerp te 

kennen. schijnt het me ook absoluut onmogelijk. om op dit gebied 

aileen. dat toch ook voor verschillende andere onderwerpen van 

vennootschapsrecht van belang is. eenig artikel woordelijk te om

schrijven. Ik zal me dus steeds beperken tot het aangeven van de 

lijnen . waarin naar mijne meening het wetsontwerp zich zal moeten 

bewegen. 

I) Sinds April 1922 verschijnt onder redactie van P rof. J. G. Chr . V olmer en 

Mr. E. J. J. VB n der H eyden een tiJdschrift. de N Bamloo ze Vennootschap. dat 

voornamelijk gewijd is aan verschillende quaestie·s. dezen associatievorm betreffende. 
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In de volgende hoofdstukken zal ik dan eerst trachten de geschied

kundige ontwikkeling van het onderwerpelijk instituut op te sporen. 

Daarna zal ik een kort overzicht geven van eenige buitenlandsche 

wetten, voor zoover betreft de voornaamste bepalingen, die ze 

inhouden omtrent de inrichting van het bestuur der Naaml. Venn., 

waaraan ik dan eenige algemeene beschouwingen zal vastknoopen 

over het al of niet verplicht stellen, dat er commissarissen in iedere 

naamlooze vennootschap optreden. 

Vervolgens zal ik de benoeming en belooning van commissarissen 

bespreken. waarbij dan tevens de rechtsverhouding tusschen hen en 

de naamlooze vennootschap ter sprake zal komen. terwijl ik daar bij 

ieder onderdeel de wensche!ijkheden van nieuwe wetteliJke bepalingen 

zal bespreken. 

Ten slotte zullen het vierde en vijfde hoofdstuk handelen over 

rechten en plichten. d. i. dus over den werkkring van commissarissen 

en over hunne aansprakelijkheid. Bij deze beide onderwerpen zal ik 

eerst het geldend recht onder oogen zien en dan als tweede deel 

van het hoofdstuk het jus constituendum bespreken. Ik wijk hier dus 

van de wijze van behande!ing van het derde hoofdstuk af; dit doe 

ik, omdat het me toeschijnt, dat bij deze beide onderwerpen de wet 

in grooter mate wijzigingen en aanvullingen zal moeten ondergaan, 

dan bij de quaestie der benoeming en belooning. 


