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VOORWOORD.

De leidraad, waarvan hiermede een eerste stuk in het licht
verschijnt, werd door mij geschreven voor mijne studenten.
Zij heeft vóór alles ten doel de lessen, die door mij over han
delsrecht worden gegeven, voor mijne hoorders en voor mij
zelf aangenamer en vruchtdragender te maken. Aanhalingen
van bronnen, literatuur en rechtspraak, onontbeerlijke defini
ties hebben voor den hoorder alleen dan nut, wanneer hij in
de gelegenheid is er aanteekening van te houden: zij moeten
daarom gedicteerd worden. Dat dicteeren onnoodig te maken
beoogt dit werkje. Daardoor wordt voor den hoorder het dub
bele voordeel verkregen, dat hij wat medegedeeld wordt juist
opgeteekend voor zich krijgt en van altijd min of meer werk
tuigelijken arbeid wordt ontheven, terwijl ook zijne aandacht
minder door het opschrijven van het gehoorde zal worden
geabsorbeerd en meer tijd tot ontwikkeling van bijzondere
punten zal worden verkregen. Meer dan een leidraad schijnt
tot bereiking van dit doel niet noodig. Wat hier gegeven wordt
moet zijn noodzakelijk complement vinden in de mondelijke
voordracht. Vandaar dat de meeste quaesties niet anders wor
den aangeduid dan door vragen, dat nergens iets meer wordt
gevonden dan schetsmatige uiteenzettingen.
Inrichting en vorm van het werkje berusten dan ook ge
heel op didaktische overwegingen; deze hebben voorgezeten bij
de geheele behandeling van de stof, er toe geleid hier wat
uitvoeriger, daar wat beknopter te wezen. Schijnbare onregel
matigheden in den opzet laten zich hierdoor verklaren.
De opgaven van de literatuur (vooral van de laatste jaren)
en van de jurisprudentie mogen evenwel de meening recht
vaardigen, dat het werkje wellicht ook in ruimeren kring
dan die mijner leerlingen van nut zal kunnen wezen. De ver-
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wachting dat bet uit dien hoofde althans voor de praktijk van
eenigen dienst kan zijn, was dan ook niet geheel vreemd aan
mijn besluit 0111 tot de uitgave over te gaan. De literatuur
opgaven betreffen in hoofdzaak monographieën en tijdschrift
artikels; eene geregelde verwijzing naar algemeen bekende
hand- en leerboeken, als de werken van KIST, DIEPHUIS ofHOLTIUS, kwam mij overbodig voor. Alle aanhalingen, ook
van vonnissen en arresten, zijn met zorg gecollationneerd,
terwijl overal naar eene juiste keuze is gestreefd.
Bij de ook in dit boekje uitgesproken, trouwens reeds
vroeger door mij verdedigde meening, dat aan het zooge
naamde handelsrecht naast het burgerlijke recht eene zelf
standige stelling niet meer toekomt, schijnt de titel eenige
toelichting te behoeven. De term „handelsrecht komt daarin
voor als de gebruikelijke naam ter aanduiding van al die
onderwerpen van het verkeersrecht, die men in de bestaande
handboeken over het burgerlijk recht gewoonlijk niet behan
deld vindt. De omvang van den leidraad werd in hoofdzaak
door dit negatieve criterium bepaald.
Utrecht, 25 Augustus 18^9.

MOLENGRAAFF.

VOORBERICHT.

Deze tweede druk mag worden genoemd een geheel her
ziene en verbeterde uitgave, waarin de resultaten zijn neerge
legd, waartoe voortgezette overweging van de behandelde
onderwerpen mij heeft geleid.
De indeeling bleef nagenoeg ongewijzigd. § 17 „Ambachtsof handwerkslieden, werk- of arbeidslieden, fabrieksarbeiders
is vervallen. De groote omvang dien de arbeidswetgeving
allengs heeft verkregen, is oorzaak, dat de behandeling daar
van in dezen Leidraad niet meer op hare plaats zou zijn. De
genoemde § is vervangen door een nieuwe § 17 „Handels
agenten", die nevens de „Handelsbedienden en -gemachtigden",
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het onderwerp van § 16, in wetgeving en rechtspraak een
zelfstandige positie beginnen in te nemen. De §§ 45 „Loten'
en 46 „Overige Toonderpapieren" van den eersten druk zijn
vereenigd tot § 45 „Overige toonderpapieren", waarin wordt
gehandeld zoowel over „loten" als over „kaarten en biljetten
van verschillenden aard". In een nieuwen § 46 wordt thans
de „Levering door middel van zakenrechtelijke papieren
besproken, een onderwerp dat in § 28 van den eersten druk
was ondergebracht. §§ 77 en 78 hebben van plaats gewisseld
in verband met het meer algemeene karakter, aan den inhoud
van de tegenwoordige § 77 gegeven.
De belangen van het onderwijs zijn ook nu weder in de
eerste plaats in het oog gehouden. Ze hebben er toe geleid
in het bijzonder de algemeene leerstukken wat meer uit te
werken. Aan een juist inzicht in de behandelde onderwerpen
zal dit ten goede komen. Ten behoeve van het onderwijs is
ook een belangrijke uitbreiding gegeven aan de formulieren,
welke de voornaamste der in het verkeer gebruikelijke schrif
turen en dokumenten onder de oogen van den lezer brengen.
In het algemeen is het boek gebleven een leidraad voor
hen die mijne lessen over het handelsrecht volgen. Naar het
geen ik daarover heb gezegd in het Voorwoord tot den eer
sten druk mag ik hier wel verwijzen. Ik meen, niettemin, te
mogen aannemen, dat deze nieuwe bewerking, door de aan
vulling van de literatuur en van de uitgegeven rechtspraak,
waarbij vooral naar volledige vermelding van de laatste is
gestreefd, van eenig nut zal wezen ook voor hen, die met de
toepassing van het recht zich bezighouden.
Bij de raadpleging gelieve men indachtig te zijn, dat het eerste
stuk van dezen druk is uitgegeven in 1905, terwijl de volgende
stukken zijn verschenen resp. in 1908, 1910, 1911 en 1912.
Gaarne breng ik hier openlijk dank aan mijn vriend DRUCKER
voor de hulp, mij verleend bij het nazien van de drukproeven
van vel 12 af, alsmede aan Mr. W. C. MEES R.AZN. die zoo welwil
lend was, de bewerking van de beide registers op zich te nemen.
Utrecht, 6 Maart 1912.

MOLENGRAAFF.

VOORBERICHT.
De derde druk gaf mij gelegenheid mijn werk in overeen
stemming te brengen met den tegenwoordigen stand van wet
geving, wetenschap en rechtspraak. Eene herziening vooral
van de eerste 24 paragrafen, welke reeds twaalf jaren geleden
in tweeden druk verschenen, bleek daarbij noodig. § 13:
„Handels- en fabrieksmerken" is omgewerkt in verband met
de omvangrijke inmiddels openbaar gemaakte rechtspraak;
in § 14: „Octrooien, modellen" is een overzicht van ons nieuwe
octrooirecht opgenomen; § 16: „Handelsbedienden en -gemach
tigden" kon worden besnoeid, nu de arbeidsovereenkomst in
het Burgerlijk Wetboek uitvoerig is geregeld; § 28: „De Vereeniging" en § 24: „Handelsvennootschappen" hebben talrijke
wijzigingen ondergaan naar aanleiding van de vele belang
rijke vragen, in de nieuwere literatuur en rechtspraak te
berde gebracht. De overige paragrafen zijn allen zorgvuldig
herzien en aangevuld, met name is § 43: „Effecten" belang
rijk uitgebreid.
Aan het doel, een leidraad te wezen bij de beoefening en
de toepassing van het handelsrecht, moge het werk blijven
beantwoorden. In de opgave van de literatuur en de recht
spraak is gestreefd naar volledigheid en nauwkeurigheid.
Bij de raadpleging gelieve men indachtig te zijn, dat het eerste
en het tweede stuk van dezen druk zijn verschenen in 1915.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Mr. G. NAUTA, die
mijne aandacht vestigde op verschillende drukfouten in het
derde en het vierde stuk van den tweeden druk, aan de
H.H. DRUCKER en SUIJLING voor de hulp, mij verleend bij
het nazien van de drukproeven, en voor de wenken mij
daarbij gegeven, en aan Mr. W. C. MEES R.AZN., die zich
andermaal belastte met de bewerking van de beide registers.
Utrecht, Juni 1917.
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v. BONEVAL FAURE,Procesr.) . Mr. R. VAN BONEVAL FAURE, het Nederlandsche
FAURE, Procesr.
> " Burgerlijk Procesrecht, dl 1, 3de dr., 189dj
dl. 2, 4de dr., 1900; dl. 3, 3de dr., 1901; dl. 4
lste st., 2de dr., 1886; dl. 4, 2de st., 2de dr.,
1897; dl. 5, 1899.
DE COURCY, Quest.
: A. DE COURCY, Questions de droit mantime,
le—4e série, 1877—1887.
DANIËL
: J. W. DANIËL, A treatise on the law ofnegotiable instruments, 2 dl., 3de dr. 1886.
DANJON
: D. DANJON, Traité de droit maritime, 1910 vlg.
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Mr. C. W. OPZOOMER , Het Burgerlijk Wetboek
verklaard, dl. 1—3, 2de dr., 1874/6; dl. 4 11,
1876 -1887; dl. 1 en dl. 2, lste en 2de stuk.
3de dr. door Mr. A. GRÜNEBAUM, 1911/3; dl. 3,
3de dr. door Mr. JULES GOUDEKET AZ., 1911 /5;
dl. 12—16, door Mr. J . A. LEVY, 1892—
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BI.
BL.

Bl.

Bl.

Bl.
Bl.

Bl.
Bl.
Bl.
Bl.
Bl.
BL
Bl.
Bl.
BL.

6 r. 1 v. o. en bl. 7 r. 1 v. b.: E. EBERSTADT, der Ursprung
enz., 2de dr., 1915.
23 n°. 20: Veiligheidswet, gew. bij de wet van 29 Juni 1915,
S. 281. Gew. tekst K. B. 2 Juli 1915, S. 304.
24 r. 14 v. b.: T. M. C. ASSER, Schets v. h. Nederl. handels
recht, 13de druk, bewerkt door W. L. P. A. MOLENGRAAFF,
1917.
De opgave der Hoofdwerken aan te vullen met: O. B. W.
DE KAT, Effectenbeheer, 1916.
25 r. 3 v. b.: The Bankruptcy Act van 1883 is vervangen door
eene gelijknamige wet van 1914.
r. 21 v. b.: J. CHITTY, a treatise on the law of contracts,
16de dr. 1912.
r. 21 v. b.: W. B. ANSON, principles enz., 14de dr. door
M. L. GWYER, 1917.
27 r. 1 v. o.: de wet op de „warrants-hoteliers" is aangevuld
door een wet van 17 Mrt. 1915.
28 r. 15 v. b.: LYON-CAEN en RENAULT, mannel, enz., lldedr.
1913.
r. 17 v. b.: E. THALLER, traité élémentaire, enz., 5de dr.
1916.
30 r. 9 v. o.: E.. v. LAÏTDMANN, 7de dr., dl. 1, 1917.
31 r. 1 v. o.: 1901, lees: 1907.
44 r. 21 v. b.: Eb. Amsterdam 19 Jan. 1914, W. 9765.
58 r. 20 v. o.: voor „Verg. §§ 74, 75 en 76 lid 1" leze men
„Verg. §§ 74—75/ en 76 lid 1".
79 r. 10 v. o.: art. 20 Hong. Hwb. is vervangen door de wet
LVII van 1907.
80 r. 4 v. b.: D. M. KERLY, the law of trade marks, enz.,
4de dr. door F. G. UNDERHAY, 1914.
87 r. 18 v. b.: K. B. 29 Aug. 1912, S. 284, laatst gew. bij
K. B. 26 Jan. 1915, S. 26.
103 r. 16 v. b.: K. B. 18 Mrt. 1912, S. 106 enz. (Octrooigemachtigdenreglement), gew. K. B. 1 Mei 1914, S. 190.
103 r. 16 v. o.: POUILLET, traité etc. des brevets d'invention,
6de dr. 1915.
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Bl. 114 r. 9 v. o.: „Beursvoorschriften 1915", lees „ Beursvoorschriften 1914".
Bl. 114 r. 8 v. o.: de „Beursvoorschriften 1914" zijn sedert her
haaldelijk gewijzigd.
Bl. 130 r. 4 v. o.: Overeenkomst tusschen Nederl. Indië en de Nederl.
Handel-Mij. van 9 Nov. J l ? Aug. 1916 (wet van 30 Dec.
1916, 8. 570), artt. 1 en 3.
Bl. 132 r. 5 v. o.: H. L. HART, the law of banking, 3de dr. 1914.
Bl. 149 r. 7 v. o.: H. E. 15 Jan. 1915 is opgenomen in W. 9801.
Bl. 150 r. 7 v. b.: H. E. 5 Jan. 1915 is opgenomen in "W. 9832.
Bl. 178 r. 22 v. b.: F. B. PALMER, company law, 10de dr. door
A. F. TOPHAM, 1916.
Bl. 178 r. 23 v. b.: W. W. COOK, a treatise, enz., 7de dr., 5 dl. 1913.
Bl. 197 r. 19 v. b.: H. E. 19 Febr. 1915 is opgenomen in W. 9861.
Bl. 199 r. 6 v. o.: J. BAUEE, der Aufsichtsrat, 4de dr. 1912.
Bl. 203 r. 21 v. b.: H. E. 11 Dec. 1914 is opgenomen in W. 9813.
Bl. 212 r. 3 v. b.: L. PARISIUS en H. CRÜGER, 8ste dr. 1915.
Bl. 213 r. 6 v. b. Bij te voegen: de wet van 18 Dec. 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières de production et le credit au travail.
Bl. 244 r. 8 v. b.: J. W. DANIËL, a treatise, enz., 6de dr. door TH.
H. CALVERT, 1913.
Bl. 265 r. 21 v. o.: H. E. 30 Apr. 1915 is opgenomen in W. 9849.
Bl. 299 r. 11 v. o.: bl. 579 v. te vervangen door: bl. 597 v.
Bl. 342 r. 2 v. o.: de wet v. 8 Aug. 1913 is aangevuld bij de wet
v. 17 Mrt. 1915.
Bl. 353 r. 17 v. b.: „de wetten van 8 Febr. 1902 en 8 Mrt. 1912"
te vervangen door: „de wet van 8 ïebr. 1902 , en bij te
voegen: Wet van 4 Apr. 1915, tendant a protéger les
propriétaires des valeurs mobilières dépossédés par suite de
faits de guerre, dans les territoires occupés par 1'ennemi.
Bl. 369 r. 4 v. b.: P. F. SIMONSON, treatise enz., 3de dr. 1913.
Bl. 392 r! 1 v. b.: „K. B. 15 Mei 1916, S. 187", te vervangen
door: „K. B. 15 Dec. 1916, S. 531".
Bl. 392 r. 15 v. b.: „K. B. 15 Mei 1916, S. 187" te vervangen
door: „K. B. 15 Dec. 1916, S. 531".
Bl. 393 r. 1 v. b.: „K. B. 1 Juli 1913, S. 321" te vervangen door:
„K. B. 22 Nov. 1916, 8. 511".
r. 2 v. b. Bij te voegen: „gew. bij K. B. 17 Nov. 1916,
S. 508".
r. 5 v. b. Bij te voegen: „gew. bij de wet v. 16 Dec. 1916,
S 549".
r. 7 en 8 v. b. Lees: „K. B. 15 Jan. 1882, fc>. 14, laatst
gew. bij K. B. 14 Oct. 1916, S. 475".
r. 14 v. b.: „K. B. 14 Juni 1913", enz., te vervangen door:
„K. B. 29 Nov. 1916, S. 518".
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BI 452 r 8 v. b.: „K. B. 15 Mei 1916, S. 187" te vervangen
door: „K. B. 15 Dec. 1916, S. 531".
BI 454 r. 3 v. b.: „K. B. 6 Mrt. 1916, S. 112" te vervangen
door:- „K. B. 22 Aug. 1916, S. 421".
BI. 461 r. 6 v. b. Na „Postwet van 1891" in te voegen: „en bij
de wet v. 16 Dec. 1916, S. 549 .
BI. 496 r. 1 v. o.: H. E. 1 Dec. 1916 is opgenomen in W. 10048.
BI. 528 r. 5 v. o.: Kgt. Amsterdam 8 Nov. 1916 is opgenomen in
W. 10090.
BI. 539 ï. 1 v. o.: Kgt. Amsterdam 8 Nov. 1916 is opgenomen in
W. 10090.
BI. 590 r. 7 v. o.: Eb. Botterdam 6 Juni 1916 is opgenomen m
W. 10077.
'
BI. 737 r. 3 v. b.: Eb. Eotterdam 28 Juni 1916 is opgenomen in
W. 10077.
BI. 796 r. 18 v. o.: H. E. 16 Febr. 1917 is opgenomen m W. 10092.
BI. 832 r. 17 v. o.: „Eb. Amsterdam 15 Oct. 1905" te vervangen
door „Eb. Amsterdam 15 Oct. 1915, N. J. 1915, bl. 184,
ged. vern. Hof Amsterdam 20 Oct. 1916, W. 10083 .
Bl. 954 r. 12 v. o.: Eb. Amsterdam 26 Juni 1916 is opgenomen
in W. 10095.
Bl. 961 r. 4 v. o.: Hof den Bosch 17 Oct. 1916 is opgenomen in
W. 10097.

§ 1. BEGRIP EN BETEEKENIS VAN HET
HANDELSRECHT.
Wat is handelsrecht? Verschillende beteekenissen.
I. In dogmatischen zin: Recht van den handel als staat
huishoudkundig begrip.
H a n d e l : Het geheel (complex) van alle handelingen, die
ten behoeve van den omzet van waren worden verricht, d. w. z.
die strekken om de goederen te brengen van den voortbren
ger naar den verbruiker.
Tegenstelling tot voortbrenging en verbruik (ver
tering). — De handel bemiddelt tusschen voortbrenger en
verbruiker.
L. GOLDSCHMIDT, Hb. Hr., dl. 1,
dr. (1874), bi. 398: „Handel ist
die der Vermittelimg des Güterumlaufs zugewendete Erwerbstbatigkeit".

H a n d e l s d a a d : elke handeling, welke den omzet van
waren bewerkstelligt of bevordert.
P. APPERT, des actes de commerce terrestres (1897): „toute acte d entremise entre 1'offre et la demande, en vue de satisfaire aux besoins du
public, et accompli en vue de tirer de cette entremise un profit pécuniaire
personnel".

H a n d e l a a r : ieder die van handelsdaden in dezen zin
zijn beroep maakt.
Decretum Gratiani, pars 1", can. 11, § 2, dist. 88: Quicunque rem comparat, non ut ipsam rem integram et immutatam vendat, sed ut materia
sibi sit aliquid operandi, ille non est negotiator; qui autem comparat rem,
ut illam ipsam integram et immutatam dando (al. vendendo) lucretur, ille
est mercator, qui de templo Dei ejicitur (CHRYSOSTOMUS).
BEN. STRACCHA, tract. de mercatura, pars I, n°. 4: Mercator est, qui
negotiationis seu negotiationum exercendarum, quaestusque liciti faciendi
causa, frequenter merces permutat, seu emit, ut easdem non minutatim,
nee mutata per se forma distrabat.
F. BESLAY, comm. du code de commerce, dl. 1, n°. 5: la premiere con
ditiën pour être commergant... c'est de faire des actes d'entremise, d'être
intermédiaire.
1
MM.F.NFIRAAFF.
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H a n d e l s r e c h t : 1°. het recht van den h a n d e l , als eene
afzonderlijke categorie van menschelijke handelingen: de weten
schap van de rechtsbetrekkingen, welke uit den omzet van waren
voortspruiten. Het doet de regels kennen, die de verhoudingen
en betrekkingen beheerschen, waarin de menschen ter zake
van het omzetten van waren tot elkander treden (objectief
criterium);
E. T H A L L E R , courte étude sur les actes de commerce, Ann. 1895, 2 —184:
„le droit commercial gouverne les actes d'entremise s'exer<;ant sur les
produits, sur 1'argent et les titres fiduciaires pendant le temps de leur
cireulation".

2°. het recht van den handelaar, van den handelsstand,
als eene afzonderlijke categorie van menschen: de wetenschap
van de rechtsbetrekkingen, die door de uitoefening van een
handelsbedrijf worden in het leven geroepen. Het doet de regels
kennen, welke de verhoudingen en betrekkingen beheerschen,
waarin zij die een handelsbedrijf uitoefenen, door de uitoefe
ning daarvan tot elkander en tot andere menschen komen te
staan (subjectief criterium).
Onderscheid tusschen privaat en publiek handelsrecht.
P r i v a a t h a n d e l s r e c h t : de regeling van de verhoudin
gen en betrekkingen, die de handel of het handelsbedrijf
tusschen bijzóndere personen in het leven roept.
P u b l i e k h a n d e l s r e c h t : de regeling van de verhouding
van het staatsgezag (den staat) tot den handel en daardoor tot
de bijzondere personen die aan den handel deelnemen (bepalin
gen in het algemeen belang ter bevordering van den handel,
tot regeling of beperking van den handel of van sommige
takken daarvan, enz.).
J. GR U N Z E L , System der Handelspolitik, 1901.

H a n d e l s r e c h t in dogmatischen zin is een deel van de
handelswetenschap in ruimeren zin, d. i. de som van
al die kundigheden, welke van beteekenis zijn voor het han
delsbedrijf.
Voornaamste hulpwetenschap bij de beoefening van het
handelsrecht is de handelswetenschap in engeren zin, de vak
kennis, de kennis van de wijze waarop de handel in het
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algemeen en iedere tak van handel in 't bijzonder gedreven
wordt en van de economische beteekenis van de verrichtingen
des koopmans.
MAIER—ROTHSCHILD, Handb. der ges. Handels-wissenschaften, door J. F.
ScHaH en R. CALWER, 2 dl., 1914. — (T. OBST, das liuch des Kaufmanns,
4DE dr., 2 dl., 1913.

II. In stellig-rechtelijken zin: de som van al die rechtsregels
en voorschriften, waaraan de wetgever den naam handelsrecht,
heeft gegeven. In engeren zin: de inhoud van het Wetboek
van Koophandel; in ruimeren zin: de inhoud van het Wet
boek van Koophandel en de van het algemeen burgerlijk
recht afwijkende voorschriften voor handelszaken, welke in
de andere wetboeken en in andere wetten verspreid zijn.
ITI. In eigenlijken zin: de som van die eigenaardige rechts
regels, welke uitsluitend voor kooplieden of voor handelszaken
gelden, die dus een bijzonder recht voor den handel vormen,
afwijkend van het algemeen burgerlijk recht.
In het werkelijk leven zijn de grenzen tusschen voortbren
ging, omzet en verbruik moeilijk aan te wijzen. Waartoe
moet de nijverheid worden gebracht?
Spraakgebruik: nu eens wordt handel in een zeer beperkten, dan weder
in een zeer ruimen zin gebezigd. Zaken in en buiten den handel: artt.
593, 1210, 1368, 1480, 1481, 1779 en 1990 B. W. en 491 Rv. — v.
REEKEN, uitoefening van private rechten op zaken met eene publieke
bestemming, in Themis 1893, bl. 1 v. — OPZOOMER—GOUDEKET, dl. 3,
bl. 142 v.

Het handelsrecht in dogmatischen zin is een begripsbepa
ling, die voor het recht geen waarde heeft.
Zie in anderen zin o. a. G-OLDSCHMIDT, a. w., §§40 en 41; THALLER,
courte étude, t. a. p., bl. 177 v.

Overal omvat het stellige handelsrecht meer dan het handels
recht in dogmatischen zin, valt althans nergens daarmede samen.
De scheiding van het burgerlijk recht in ruimeren zin in
burgerlijk recht in engeren zin en handelsrecht is alleen histo
risch te verklaren en berust niet op eenig theoretisch of
wetenschappelijk beginsel.
Zie over de vraag, of de „nature des choses" de onderscheiding tus
schen kooplieden en niet-kooplieden medebrengt: BESLAY, a. w., dl. 1, n°.-67.
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Geschiedenis van liet handelsrecht.
L. &OLDSCHMIDT, Handb. des Handelsr., 3de dr., dl. 1, geschichtlichliterarische Einleitung u. die Grundlehren, Abth. 1, Universalgescliichte
des Handelsrechts, I (1891). — P. REIIME, Geschichte des Handelsrechtes,
in EIIRENBERG, Hb. d. ges. Hr., dl. 1, bl. 28 v. — P. HUVELIN, 1'histoire du
droit commercial. Conception générale; état actuel des études, 1904. —
W. MITCIIELL, an essay on the early history of the law merchant, 1904.
MOI.ENGRAAFF, is het noodzakelijk of wenschelijk tusschen handelsrecht
en burgerlijk recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonder
lijke wettelijke regeling te maken, § 2 de geschiedenis van de scheiding,
H. X. J. Y. 1883, dl. 1. — W. ENDEMANN, Studiën in der romanischkanonischen Wirthschafts- und Rechtslehre bis zum Ende des 17. Jahrh.,
2 dl. 1874/83. — Gr. COHN, warum hat und braucht der Handel ein
besonderes Recht? in Drei wissensehaftliche Vortrage, 1888.

Het Romeinsche recht kent het handelsrecht niet als een
afgezonderd deel van het verkeersrecht.
Bakermat van een bijzonder handelsrecht zijn de handels
steden aan de Middellandsche zee, voornamelijk die van Italië,
in de 10de en de volgende eeuwen.
Het Romeinsch-canonieke recht onvoldoende voor de nieuwe
verkeersvormen.
Het woekerverbod, ontwikkeld in tal van decretalen van

1179—1311.
LUKAS 6, v. 34 en 35: mutuum date nil inde sperantes. — Deer. Greg.
IX de usuris (5, 19). — VI de usuris (5, 5). — Clem. un. de usuris
(5, 5). — Encycliek van BENEDICTUS XIV van 1 Nov. 1745.
Quidquid sorti accidit usura est. — Usura est, ubi amplius requiritur
quam quod datur (Deer. Grat. II, C. 14, qu. 3, can. 3, 4).
ENDEMANN, die nationalokonomischeri Grundsatze der canonistischen
Lehre, 1863, bl. 8 vlg. — PR. X. PUNK, Geschichte des kirchlichen
Zinsverbotes, in Tübinger Universitatsschriften aus dem Jahre 1876. —
MOLENGRAAFF, oude en nieuwe woekerwetten, R. M. 1895, bl. 365. —
P. SCHAUB, der Kampf gegen den Zinswueher, ungerechten Preis u. unlautern Handel im Mittelalter, 1905.

In de steden sluiten zich de kooplieden en ambachtslieden
aaneen tot corporaties (universita dei mercanti, ordo, curia,
ars, marcadancia).
Veelal verkrijgen zij de bevoegdheid statuten te maken, en
eigen (oorspronkelijk disciplinaire) rechtsmacht uit te oefenen.
De consul mercatorius of mercatorum of negotiatorum. Consules mercatorum komen het eerst in de tweede helft der
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12dc eeuw voor, in de steden van Boven- en Midden-Italië
(Piacenza, Vercelli, Milaan, Pisa, Modena, Lucca, Florence,
Rome). Daardoor ontwikkelt zich naast het jus civile een
eigen recht voor de leden der corporatie (gilde): een beroepsrecht, standrecht, waarvan de omvang afhangt van de be
voegdheid van den eigen rechter.
Waar de ambachts- en koopmansstand minder als een afge
scheiden lichaam naast de overige bevolking staat en eigen
jurisdictie niet bezit, ontwikkelt zich ook geen beroepsrecht,
maar een modern verkeersrecht voor alle burgers, zoo in Genua.
A. SCHAUBE, Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge, 1906.
A. LATTES, il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle citta
Italiane, 1883; studii di diritto statutario, 1887; il diritto consuetudinario
delle citta Lombarde, 1899. — Gr. ARIAS, studi e documenti di storia
del diritto, 1901.
Yerg. over den toestand in Genua en in Florence in het bijzonder:
LASTIG, Entwickelungswege u. Quellen des Handelsrechts, 1877. —
A. LATTES, nuovi documenti per la storia del commercio e del diritto
Genovese, 1910. — A. DOREN, Entwickelung und Organisation der Florentiner Ziinfte im 13. u. 14. Jahrh., 1897 (S. S. F., XV, H. 3); das
Florentiner Zunftwesen v. 14. bis zum 16. Jahrh., 1908. -— G. BONOLIS,
la giurisdizione della Mercanzia in Jirenze nel secoio XIY, 1901. —
E. STALEY, the guilds of Florence, 1906.
Over Pisa: A. SCHAUBE, die pisanischen consules mercatorum im 12TEN
Jahrhundert, Z. H., dl. 41, bl. 100.
Over Bologna: Gr. LASTIG, Bologneser Quellen des Handelsrechts aus
dem 13. bis 19. Jahrhundert, 1891.

Invloed van de misrechtbanken en van de rechtspraak over
landgenooten in den vreemde. Nationes; consules nationum.
F. BOURQUELOT, études sur les foires de Champagne, in Mémoires
présentées a 1'acad. des inscr. et belles-lettres, sér. 2, t. 5, 1865. — GOLUSCHMIDT, die Gescliaftsoperationen auf den Messen von Champagne, Z. H.,
dl. 40, bl. 1. — P. HUVELIN, essai hist. sur le droit des marchés et des
foires, 1897; quelques données nou velles sur les foires de Champagne,
Ann. 1898, bl. 376.

De consules ordinis maris te Pisa (sedert + 1201 (?) ), be
stuurders van de ordo maris, het zeehandelsgilde, oorspron
kelijk belast met de behartiging van de belangen van het gilde,
vormen allengs een rechtscollege voor zeehandelszaken. Instel
ling van de consules maris et judicem eorum (het consulaat van
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de zee), voor de rechtspraak in zeezaken, door de koningen
van Arragon te Valencia in 1283, later te Mallorca 1343,
te Barcelona 1347 (waar het gerechtshof voor zeezaken zich
ontwikkelt tot een hof voor alle handelszaken, 1401), te Perpignan 1388, en elders. De consules maris spraken in eersten
aanleg, de judex sprak in appèl recht. Ook buiten de grenzen van
Arragon wordt in Spanje de consulaire rechtspraak aange
troffen: Burgos (tweede helft der 15de eeuw), Bilbao 1511,
Se villa 1543.
A. SCHAUBE, das Konsulat des Meeres in Pisa, 1888 (S. S. F., VIII,
H. 2); neue Beitrage zur Geschichte des Konsulats des Meeres, in
Programm des K. Gymnasiums zu Brieg, 1891; neue Aufschlüsse
über die Anfange des Consulats des Meeres, in Dt. Zft. für Geschichtsw.,
1893. — K. DE VALROGER, étude sur i'institution des consuls de la mer
au moyen-age, in Nouv. rev. liist. de dr., 1891, bi. 36, 193.

In Frankrijk rechtspraak in handelszaken door de juge et
consuls ingesteld te Toulouse in 1549, te Parijs in 1563, te
Marseille in 1565.
GLASSON, les juges et consuls des marchands, in Nouv. rev. hist. de
dr., 1897, bl. 1 v. — DENIÈRE, la juridiction consulaire de Paris
1563—1792, 1872. — F. MOREL, les juridictions commerciales au moyenage, 1897.

Handelsrecht: het recht dat door deze bijzondere rechters werd
toegepast op de zaken, aan hunne rechtspraak onderworpenIn Engeland, Nederland, de Hanzesteden geen afzonderlijke
rechter voor de leden van de gilden der handelaars en ambachts
lieden (koopmans- en bedrijfsgilden). Daar ook geen handels
recht, afgescheiden en naast het burgerlijk recht, maar voor
een ieder geldende landswetten, gewestelijke of stedelijke
keuren en ordonnanties.
O. VAN REES, geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot
het einde der 18de eeuw, dl. I (1865), hfdst. 2, § 4 de gilden, bl. 119.
C. J. FORTUYN, de Gildarum historia, forma et auctoritate politica, medio
in primis aevo, Prft. 1834. — J. TER GOUW, de gilden, 1866. — A. J.
M. BROUWER ANCIIER, de gilden, 1895. — J. C. OVERVOORDE en J. G.
CH. JOOSTING, de gilden van Utrecht tot 1528 (Oude Vaderl. Rechtsbr.,
XIX), 2 dl., 1896/7. — O. GIERKE, das deutsche Genossenschaftsrecht,
dl. 1, 1868. — W. STIEDA, zur Entstehung des dt. Zunftwesens, 1876. —
R. EISERSTAUT, magisterium und fraternitas, 1897 (S. S. F., XV, H. 2);
der Ursprung des Zunftwesens und die alteren Handwerkerverbande des
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Mittelalters, 1900. - K. HEGEL, Stadte und (rilden der germanischen
Völker im Mittelalter, 2 dl., 1890/1. — A. DOREN, Untersuchungen zur
Geschichte der Kaufmannsgilden des Mittelalters, 1893 (S. b. F., XII,
H. 2). — CH. GROSS, gilda mercatoria, 1883; the Gild Merchant, 2 dl.,
1890.

Eerste codificatie van het handelsrecht op de tegenwooidige wijze: Ordonnance du Commerce van Maart 16i•>, waar
naast de Ordonnance de la Marine 1681.
Het handelsrecht hierin gecodificeerd in hoofdzaak als een
gilderecht, een recht voor personen die bepaalde beroepen
uitoefenen en voor hunne beroepshandelingen, toe te passen
door bijzondere rechters.
Fransche omwenteling. De gilden worden afgeschaft, alle
beroepen en beroepshandelingen vrij.
Dekreet van 2/17 Maart 1791, art. 7 § 1: A compter du lcr avril
prochain, il sera libre a toute personne de faire tel négoce ou d'exercer
telle profession, art ou métier qu'elle trouvera hon.
E. M. SAINT-LÉON, histoire des oorporations de métiers depuis leurs
origines jusqu'a leur suppression en 1791, 2DE dr., 1909. — E. LEVASSEUU,
histoire des classes ouvrières et de 1'industrie en France avant 1789,
2 dl., 2DE dr., 1900/1; histoire du commerce de la France, 2 dl.

Code de commerce, 1807. De bijzondere rechtspraak wordt
behouden. In den Code civil wordt alleen de uit het Romeinsche recht (het jus civile) bekende rechtsstof opgenomen.
Drieledige inhoud van den Code de commerce:
a. Beroepsrecht, bepalingen voor kooplieden; b. afgezon
derd deel van het privaatrecht: de niet-Romeinschrechtelijke
overeenkomsten; c. bijzondere voorschriften omtrent handels
daden, in verband met de bijzondere rechtspraak.
Stelsel van opsomming der handelsdaden, ook ter bepaling
wie kooplieden zijn. Subjectieve en objectieve handelsdaden.
De Code overgenomen door of voorbeeld voor tal van andere
Staten. Naarmate het burgerlijk recht minder voldoende is,
bevatten de handelswetboeken meer bijzondere bepalingen voor
kooplieden en voor handelszaken. Zoo vooral het Alg. Duitsche Handelswetboek van 1861. Ook wordt de opsomming der
handelsdaden in de nieuwere wetboeken steeds uitgebreider.
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Te onzent wordt het Fransclie voorbeeld gevolgd, hoewel
de handelsrechtbanken niet zijn behouden.
Het Wetboek van Koophandel bevat beroepsrecht en, als
afgezonderd deel van het privaatrecht, eene behandeling van
enkele overeenkomsten. Daarnevens in andere wetten enkele
bijzondere bepalingen voor sommige rechtsbetrekkingen (zaken
van koophandel). Art. 150 Grw. laat samensmelting van het
Burg. "VVetb. en het Wetb. van Kooph. tot één wetboek toe.
Verg. art. 146 lid 1 Grw. 1848.
In het Duitsche Handelswetboek van 1897 is het handels
recht weer geregeld als een stand- of beroepsrecht. Opsomming
niet van handelsdaden, maar van handelsbedrijven. Daarnevens
beslissen ook de inrichting en de omvang van het bedrijf en
de inschrijving in het handelsregister over het toepasselijke
recht, §§ 2 en 3 Hgb.
Cr. SCHIRRMEISTER, der KaufmannsbegrifF nach geltendem und künftigem
deutschen Handelsrecht, Z. H., dl. 48, bl. 418; 49, bl. 29.

De noodzakelijkheid van bijzondere bepalingen voor koop
lieden of voor handelszaken is betwist en moet, althans voor
ons land, worden ontkend.
H. N. J. V. 1883, dl. 1, bl. 180 v.: praeadv. van A. F. K. HARTOGH
en MOLENGRAAFF; dl. 2, bl. 95 v.: beraadsl. — J. B. POLENAAR, E. M.
1883, bl. 415; — M. TH. GOUDSMIT, in Themis 1883, bl. 382; — J. P.
MOLTZER, in Themis 1884, bl. 173. — GOLDSCHMIDT, in Rev. dr. intern.,
dl. 2, bl. 357 v. — Gr. COIIN, a. W. — PH. HEOK, in Archiv f. d. civ.
Prax., dl. 92, bl. 438 (das Recht des rechtsgeschaftlichen Massenbetriebs
ist das Handelsrecht, bl. 456). — C. VIVANTE, per un codice unieo delle
obbligazioni, in Archivio giuridico, dl. 39, bl. 497; un code unique des
obligations, Ann. 1893, bl. 1 v. — L. BOLAFFIO, per un codice unioo
delle obbligazioni, 1889. — GAUFFRE, tendance actuelle a 1'unification du
droit civil et du droit commercial, th. 1898. — CH. LAURENT, la fusion
du droit civil et du droit commercial, th. Paris 1903.
Argumenten, aangevoerd voor behoud van exceptioneele bepalingen
voor handelszaken en kooplieden (GOLDSCHMIDT, Hb. Hr., dl. 1, 2DE dr.,
§ 3, en bl. 365, n°. 2): 1°. Het handelsverkeer heeft behoefte aan
eene groote mate van vrijheid, en duldt geen vormen; — 2°. Het han
delsverkeer heeft behoefte aan uitgebreide en krachtige bescherming der
goede trouw (art. 1374 lid 3 B. W.); — 3°. De handel verlangt eene
eenvoudige, snelle en zekere procedure; — 4°. De handel heeft een cosmopolitisch karakter; — 5°. Het handelsverkeer kan de gewoonte als
rechtsbron niet ontberen.
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G e w o o n t e r e c h t : de in het rechtsverkeer door het telkens
volgen van dezelfde gedragslijn in het leven geroepen regels;
in het stelsel van codificatie: de niet in de wetboeken be
schreven regelen van doen en laten, welke in het rechtsver
keer feitelijk worden in acht genomen; het onbeschreven recht.
Rb. Rotterdam 8 Mei 1901, ~W. 7656: alleen het voortdurend en on
afgebroken verricht worden eener handeling vestigt gebruik (gewoonte).

Afschaffende (derogeerende) gewoonte: de gewoonte die strijdt
met eene in de wet opgenomen bepaling.
Aanvullende gewoonte: de gewoonte die een niet in de wet
geregeld onderwerp betreft; zij vult de wet aan. Verg. daarbij
art. 13 Wet h. Alg. Bep.
J. KOSTERS, de plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaat
recht, 1912.
ZITELMANN, Gewohnheitsrecht und Irrthum, in Archiv f. d. civ. Praxis,
dl. 66, bl. 323. — G. RÜMELIN, das Gewohnheitsrecht, in Jahrb. f. d.
Dogm., dl. 27, bl. 153. — W. ANDERSSEN, das Gewohnheitsrecht, in
Zft. Priv. u. öfftl. Recht, dl. 37, bl. 337. — S. BRIE, die Lehre vom
Gewohnheitsrecht, dl. 1, 1899.
E. DANZ, Laienverstand und Rechtsprechung, in Jher. Jahrb., dl. 38,
bl. 373 v.; die Auslegung der Rechtsgeschafte, 3de dr., 1911. —F. STEIN,
das private Wissen des Richters, 1893. - G. Kisz, Gesetzesauslegung
und „ungeschriebenes" Recht, in Jher. Jahrb., dl. 58, bl. 413 v. — P.
GÉNY, méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 1899.
— G. DÉREUX, de 1'interprétation des actes juridiques privés, th. 1905.
— K. JANSMA, uitlegging van overeenkomsten, Prft. 1913. — P. A. J.
LOSECAAT VERMEER, wil en verklaring bij overeenkomsten, Prft. 1913,
Hfdst. II.
P. LADAND, die Handels-Usancen, Z. H., dl. 17, bl. 466 v. — GOLD
SCHMIDT, Hb. Hr., dl. 1, 2de dr., § 35. — K. HAGEN, die Usance u. Treu
und Glauben im Verkehre, 1894. — R. STRANSKY, zur Frage der rechtlichen Natur der Börsen-lJsancen, Z. H., dl. 75, bl. 276. — C. VIVANTE,
gli usi mercantili, in Arch. giur., dl. 29. — R. W. ASKE, the law relating to custom and the usages of trade, 1909
O. BÜLOW, Gesetz und Richteramt, 1885; heitere u. ernste Betrachtungen über die Rwft., 1901.

Art. 3 Wet h. Alg. Bep.: Gewoonte geeft geen recht, dan
alleen wanneer de wet daarop verwijst.
S. J. HINGST, zin van art. 3 Alg. Bep., R. B. B. 1886/87, A, bl. 77 v.
(bl. 109: gewoonte in art. 3 A. B. beteekent het provinciale of gemeen
telijke burgerlijk reeht, hetzij beschreven, hetzij onbeschreven); het plaat
selijk burgerlijk reeht in Nederland, t. z. p. 1888, A, bl. XXXIV vlg.
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Is door dit artikel (i. v. m. art. 1 lid 2 Afschaftingswet 16
Mei 1829, S. 83) alle gewoonterecht afgeschaft?
Aldus : OPZOOMER, Wet h. Alg. Bep., 4de dr., bl. 86 v. — DIEPIIUIS,
N. B. R., dl. 1, bl. 98 v. — ASSER-SCHOLTEN, dl. 1, bl. 50 v. — LAND,
Inleiding, bl. 192. — Anders: HOLTIUS, voorl. o. b. handels- en
zeeregt, dl. 1, bl. 32 v. (de in 1838 bestaande gewoonten alleen voor
zoover zij met de wetgeving in strijd zijn). — A. DE PINTO, iets over
gewoonterecht, in Tliemis 1863, bl. 360 v. — v. BONEVAL FAURE, N. B.
1864, bl. 91 v. (de in 1838 bestaande gewoonten alleen in de stoffen, bij
het Burg. 'Wetb. behandeld). — J. A. FRUIN, het gezag van het ge
woonterecht in Nederland, N. B. 1865, bl. 429 v. (alleen het gewoonte
recht op het gebied der codificatie van 1838). — v. BEMMEI.EN, N. B.
1868, bl. 268 v., en Rgl. Opst., dl. 1, bl. 188 (alleen het gewoonterecht
met betrekking tot de rechtsonderwerpen, welke in de wetboeken van
1838 behandeld zijn).
Hooge Baad 27 Maart 1863, W. 2471: alle gewoonten.

Gewoonte is niet een door partijen te bewijzen feit, maar
een door den rechter toe te passen rechtsregel. Niettemin kan
het bestaan van een gewoonte worden bewezen door een be
richt van deskundigen of door getuigen.
OPZOOMER, t. a. p., bl. 106 v. — v. BONEVAL FAURE, Procesr., dl. 4
1, 2de dr., bl. 13 v. — ASSER-SCHOLTEN, t. a. p., bl. 52. — LAND, In
leiding, bl. 193 v. — H. R. 10 Apr. 1884, W. 5025; 26 Mrt. 1885, W.
5152; 27 Mrt. 1885, W. 5157; 30 Nov. 1888, W. 5652; - Rb. Assen
18 Juni 1888, W. 5928; 5 Mrt. 1912, W. 9385. — Zie ook Rb. Rotter
dam 8 Mei 1901, W. 7656. — Anders: DIEPHUIS, N. B. R dl. 1, bl. 108;
dl. 2, bl. 295; - Rb. den Bosch 25 Mei 1894, W. N. R. 1314, waar
tegen HAMAKER, over de kracht der gewoonte, t. z. p., 1317.
Bedenkelijk H. R. 5 Juni 1908, W. 8719: De rechter kan en behoeft
naar het bestaan van een handelsgebruik alleen onderzoek te doen, als
het bestaan wordt gesteld.
Zie over het bewijs van het bestaan eener gewoonte: Rb. Amsterdam
26 Apr. 1867, W. 2899 (bewijs van een de wet aanvullende gewoonte opge
legd); H. R. 5 Juni 1874, W. 3735; Rb. Rotterdam 19 Oct. 1885, W. 5261;
Hof Amsterdam 28 Mei 1886, W. 5350; Rb. Amsterdam 10 Jan. 1913,
W. 9498. — Onjuist Hof Arnhem 28 Dec. 1881, W. 4778 (het bestaan
van een gebruik kan niet door verhoor van deskundigen worden bewezen).

Ten onrechte wordt onderscheid gemaakt tusschen ge
bruiken en gewoonterecht, op grond van de zgn .opinio
necessitatis, welke een vereischte voor het gewoonterecht zou
zijn.
Naar de gewoonte (het gebruik) verwijzen o.a. artt. 1375, 1382
en 1383 B. W. Zie ook artt. 60 lid 2, 644 en 755 W. v. K.
Mo '
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Verg. over de beteekenis van „gebruik" in art. 1375 en van „bestendig
gebruikelijke bedingen" in art. 1383 15. W.: H. R. 15 Jan. 1869, W .
3082: alleen algemeene, niet ook plaatselijke gebruiken of gebruikelijke
bedingen komen in aanmerking; Rb. Maastricht 1 Febr. 1883, W. 4961;
Rb. den Haag 2 Jan. 1894, W. 6498; Rb. Haarlem 5 Jan. 1897, W.
6956; Rb. Middelburg 14 Oct. 1903, W. 8018; — anders Rb. Assen 5 Mrt.
1912, W. 9385. — Zie voorts J. F. HOUWING, W. P. N. R. 2316—2319,
2338-2341, 2345.

In deze gevallen kan de gewoonte derogeeren aan wette
lijke bepalingen van aanvullend recht.
Aldus JANSMA, a. w., bl. 78 v.; — LOSECAAT VERMEER, a. w., bl. 5J
v.; — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1, n°. 82; — H. R. 5 Juni 1874,
W. 3735 (naar art. 1375 B. W. zijn partijen gehouden aan elke, mits
met het wezen der overeenkomst niet strijdende, op het gebruik gegronde,
afwijking van den gewonen bij de wet voorgeschreven regel). — Zie ook
Arb'. Amsterdam 20 Juni 1861, W. 2287, M. v. H. 1861 bl. 226 (voor
bestendig gebruikelijke bedingen); Rb. Rotterdam 19 Apr. 1890, VU. 586O
(voor bestendig gebruikelijke bedingen in tegenstelling van gebruiken),
vern. Hof den Haag 23 Febr. 1891, W. 6011 (het opvolgen van een van
de wettelijke bepaling afwijkend gebruik, als bestendig gebruikelijk beding, voor partijen verbindend beschouwd); Rb. Rotterdam 2 Jan. 1905,
W. 8296 (wat gebruik en billijkheid vorderen moet geacht worden stil
zwijgend te zijn overeengekomen). — Anders: Rb. Amsterdam 26 April
1867* W. 2899; Rb. den Haag 27 Oct. 1903, W. 8013; H. R. 26 Juni
1908, W. 8729 (tegenover het voorschrift der wet kan de gewoonte of
het gebruik geen recht geven); Hof den Haag 10 Oct. 1913, V. 9606.

Een handelsrecht, als exceptioneel recht hetzij voor koop
lieden hetzij voor handelsdaden, bestaat niet in Engeland,
Zweden, de Vereenigde Staten van Amerika, Zwitserland
(Bundesgesetz über das Obligationenrecht van 1881, in wer
king sedert 1 Jan. 1883, herzien in 1911).
Het moderne verkeersrecht: wat daartoe te brengen.''
§ 2. BRONNEN, INVOERING EN INHOUD VAN
HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL.
Bronnen.
S. J. FOCKEMA ANDREAE, overzicht van Oud-Nederlandsclie rechts
bronnen, 1881.

Tot 1811 plakkaten, landrechten, stedelijke keuren en costumen. Vooral op het gebied van het zee- en verzekeringsrecht,
echter ook voor wissel- en faillietenrecht. Ze betreffen steeds
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een bijzonder onderwerp, daarom later bij de betrekkelijke
onderwerpen te noemen.
De Costumen van Antwerpen in vier redacties, genaamd
antiquissimae van 1547, in antiquis van 1570, impressae van
1582, en compilatae van 1608.
Gr. DE LONGÉ, coutumes de la ville d'Anvers, 1870 vlg., in Recueil
des anciennes coutumes de la Belgique.

Fransche bronnen:
De ordonnanties van Lodewijk XIV: de Ordonnance du
Commerce van 1673 (Code Savary of Code marchand), de
Ordonnance de la Marine van 1681.
JACQ. SAVARY (1622—1690), le parfait négociant, 1670, 2E verm. dr.
1675, in 1688 gevolgd door: Parères ou avis et conseils sur les plus

importantes matières du commerce. — Pu. BORNIER (f 1711), ordonnance
de Louis XIV sur le commerce, 1678. — F. DE BOUTARIC (F 1733),
explication de 1'ordonnance de Louis XIV concernant le commerce, 1743.
— R. J. VALIN (F 1765), nouveau commentaire sur 1'ordonnance de la
marine, 1762, in 1834 uitgegeven door BÉCANE. — JOUSSE (F 1781),
nouveau commentaire sur 1'ordonnance du commerce, 1761, in 1828 uit
gegeven door BÉCANE.

Oud-Vaderlandsclie literatuur vóór 1811.
Er bestaan geene werken alleen over handelsrecht.
De Pandekten-kommentaren van ULUIC HUBER (1636—1694), praelectiones juris civilis; GER, NOODT (1647—1725), en JOAN VOET (1647—1713),
commentarius ad Pandectas, 1698. — P. PECK (1529—1589), in titulos
Dig. et Cod. ad rem nauticam pertinentes commentarii, 1556, later door
A. VINNEN (VINNIUS, 1588—1657) uitgegeven. — Huoo DE GROOT
(1583—1645), inleydinge tot de Hollandtsclie Rechtsgeleertheyt, in tal
van uitgaven, de oudste van 1631, later door S. VAN GROENEWEGEN V. D.
MADE in 1644, door W. SCHORER in 1767 en door S. J. FOCKEMA ANDREAE
in 1895 (2 dl.; 2de dr. 1910) uitgegeven. — S. VAN GROENEWEGEN V. D. MADE
(1613—1652), de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia, 1649. —
SIMON VAN LEEUWEN (F 1682), censura forensis, 1662, en Rooms-Hollandsrecht, 1-664, 12de uitg. (2 dl.) door C. W. DECKER, 1780. — OLRIC
HUBER (1636—1694), heedendaegse Rechtsgeleertheyt, 1686, 5de dr. door
Z. HUBER, 1768. — C. v. BIJNKERSHOEK (1673—1743; O. W. STAR
NUMAN, C. van Bijnkershoek, zijn leven en zijne geschriften, Prft. 1869),
quaestiones juris privati, in 4 bk., vooral over zee- en assurantierecht. —
E. VAN ZURCIC, codex Batavus, waarin het algemeen kerk-, publijk- en
burgerlijk recht van Hollant en Zeelant, en het ressort der Generaliteyt
is begrepen, 1711. Met vervolg door P. v. D. SCHELLING, 3de dr. 1738. —
H. J. ARNTZENIUS, institutiones juris belgici civilis, 3 st. 1783/98. —
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D. Gr. v. D. KEESSEL, theses selectae juris Hollandici, 1800; nieuwe dr.
1860.
JOH. V. D. LINDEN, regtsgeleerd, practicaal en koopmanshand
boek, 1806. De eerste die het handelsrecht afzonderlijk behandelt. Hij
verdeelt zijn stof in vier boeken: I burgerlijke Rechtsgeleerdheid, II lijf
straffen, III procedure, IV handelsrecht. Herdruk 1893.

Verder de verschillende verzamelingen van sententiën, ad
viezen, enz., zooals:
C. M. NEOSTADIUS (V. NIEUSTAD, 1549—1606), utriusque Hollandiae,
Zelandiae, Frisiaeque curiae decisiones, 1627 en later.
Sententiën en
gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, ZeeTand en W. Friesland, Rotterdam, 1662. — J. LOENIUS, decisiën en
observatiën, met aant. door T. BOEL, 1712.
Zes deelen Consultatiën, advyzen en advertissementen van Hollandsche
Rechtsgeleerden, Amsterdam 1623—39, 1647, en 2de druk, Rotterdam
1648—1666. — J. M. BAREI.S, advijzen over den Koophandel en zeevaert
(turbes, memoriën, resolutiën, missives, enz., van Amsterdamsche advokaten), 2 dl. 1780. — Verzameling van casus-positiën, enz., betrekkelijk
tot voorvallende omstandigheden in den Koophandel, 2 dl., Amsterdam,
1793, 1804. — De verzamelingen van consultatiën en advijzen van
Is. v. D. BERG, Nederlands advys-boek, 5 dl. 1693—98; J. SCHOMAKER,
selecta consilia et responsa juris, 6 dl. 1738 v.; G. DE HAES, nieuwe
Hollandsche consultatiën, 1741; J. J. v. HASSELT, aanteekeniugen en
byvoegselen op de Hollandsche consultatiën, enz., 4 dl. 1780 83, J.
SCHRASSERT, 250 Consultatiën, advysen en advertissementen, 5 dl.
1740—54, e. a.

Latere werken:
Gr. A . C. DE JONGE, historia juris mercatorii Belgiae septentrionalis
usque ad annura 1811, Prft. Leiden, 1842. — J. KOIILER, Niederlandisches Handelsrecht in der Blütezeit des Freistaates, Z. H., dl. 59,
bl. 243, 505.
M. Tri. GOUDSMIT, geschiedenis van het Nederlandsche zeerecht. Dl. 1,
Inleiding, Geschiedenis der bronnen. 1882 (R. M. 1883, bl. 124).

Algemeene verzameling van bronnen van het zeerecht:
J. M. PARDESSUS, collection des lois maritimes anterieures au dixhuitième siècle, 6 dl. Paris 1828—1845.

De toestand van den handel ten tijde van de republiek kan
men leeren kennen uit:
LE MOINE DE 1'ESPINE, de koophandel van Amsterdam, late dr., 3 dl.
1691, later door I. LE LONG uitgegeven, 1714; 16DE dr., 4 dl. 1801. —
J. P. RICARD, le négoce d'Amsterdam, 1722. — F. v. D. OUDERMEULEN,
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recherches sur le commerce, 2 dl., Amsterdam 1779. — S. RICARD, traité
général du commerce, Amsterdam, 1715; herz. dr., 2 dl., 1781. — A. DE
LA SÉRIONNE, la richesse de la Hollande, 5 dl., 1768, later vertaald door
E. LIJZAC, Holland's rijkdom, 4 dl., 1780/83.
E. LASPEYRES, Greschichte der volkswirthschaftlichen Anschauungen
der Niederlander und ihrer Litteratur zur Zeit der Republik, 1863. —
O. VAN REES, geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het
einde der 18de eeuw, 2 dl., 1868. — O. PRINGSHEIM, Beitrage zur wirtschaftlichen Entwickelungsgeschichte der Niederlande im 17. u. 18. Jahrliundert, 1890. — W. C. MEES, proeve eener geschiedenis van het bank
wezen in Nederland tgdens de Republiek, 1838. — S. MULLER FZN.,
geschiedenis der Noordsche Compagnie, 1874. — B. VAN RIJSWIJK>
geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht, Prft. 1900. — J. H. DE
STOPPELAAR, Balthazar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederl.
handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog, 1901. — P. Cr. Bos,
het Grroningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594, Prft. 1904.
— C. TE LINTUM, de Merchant Adventurers in de Nederlanden,
1905. — W. VAN RAVESTEYN JR., onderzoekingen over de economische
en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste
kwart der 17de eeuw, Prft. 1906. — M. P. ROOSEBOO», the Scottish
staple in the Netherlands. An account of the trade relations between
Scotland and the Low Countries from 1292 till 1676, 1910.
R. HaPKE, Niederlandische Akten u. Urkunden zur Gescliichte der
Hanze u. zur dt. Seegeschichte. Dl. 1, 1531—1557. 1913.

Geschiedenis der codificatie, 1798—1838.
DE WAL, het Nederlandsehe handelsregt, dl. I, bl. 4—9, UOS- 8—17.
— HINGST, geschiedenis der codificatie, Hfdst. I: vóór 1795; Hfdst. II:

na 1795, R. B. B. 1886/7, afd. A, bl. 11—48. — LAND, Inleiding,
bl. 89 v.

Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1798, alg. beg.
art. 28: „Er zal een Wetboek gemaakt worden, zoowel van
Burgerlijke, als van Lijfstraflijke Wetten, te gelijk met de wijze
van Regts-vordering, op gronden, door de Staatsregeling ver
zekerd, en algemeen voor de gansche Republiek. Deszelfs invoe
ring zal zijn, uiterlijk binnen twee Jaaren, na de invoering der
Staatsregeling".
Dekreet van 5 Sept. 1798. Instelling (28 Sept. 1798) eener
Commissie tot het ontwerpen van een algemeen Burgerlijk en
Lijfstraffelijk wetboek (7 leden voor de burgerlijke wetten, 5
leden voor de lijfstraffelijke wetten). Zij maakt een plan van
algemeene verdeeling van 't wetboek (ingeleverd bij het Uit-
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voerend Bewind 25 April 1801), waarbij het handelsrecht is
begrepen in het burgerlijk recht.
Staatsregeling van 16 Oct. 1801, art. 84: „Het Staatsbe
wind zorgt, dat een algemeen Civiel en Crimineel Wetboek,
nadat op de daarvan gemaakte ontwerpen de consideratiën
van het Nationaal Gerechtshof zullen zijn ingenomen, ten
spoedigsten aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging
worde aangeboden".
De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806
herhalen de voorschriften over de codificatie niet.
Ontwerp van een Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk
Holland van 1807 van JOH. VAN DER LINDEN, in vier deelen:
I. familierecht, II. eigendom en erfrecht, III. verbintenissen
(waaronder de rechtsstof van h e t Wetb. v. Kooph.),
IV. de rechtsoefening. Op last van koning Lodewijk Napoleon
samengesteld.
De commissie voor het burgerlijk recht, daarna door koning
Lodewijk benoemd (K. B. 18 Nov. 1807), concludeert tot
vaststelling van een afzonderlijk Wetb. van Koophandel (rap
port van 30 Mei 1808).
K. B. 29 October 1808: benoeming eener commissie voor
de samenstelling van een Wetboek van Koophandel. 3 leden:
A. VAN GENNEP, M. S. ASSER en J. v. D. LINDEN.
K. B. 24 Febr. 1809 betreffende de invoering van het
Wetboek Napoleon ingericht voor het Koninkrijk Holland,
art. 4: „onverminderd de bepalingen bij het voorgaande artikel
gemaakt (houdende afschaffing der landrechten en costumen),
zullen provisioneel, en tot dat deswegen nader zal zijn ge
disponeerd, in kracht blijven alle wetten en costumen, be
trekkelijk tot societeiten van koophandel, het wisselregt, de
assurantiën, averijen en zeezaken, mitsgaders tot alle andere
zaken van commercie, waaromtrent in dit wetboek geenerhande bepalingen zijn vastgesteld".
Ontwerp Wetboek van Koophandel van 8 Juni 1809. Het
heeft drie boeken en 694 artikels. Het derde boek is getiteld:
„van de regtbanken van koophandel, en de manier van pro
cederen in zaken den koophandel betreffende".
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Briefwisseling van eenige Rechtsgeleerden, 1819, bl. 119 v., 339 v. —
M. v. H. 1859, Meng. bl. 73—82. — Het ontwerp is in 1866, met een
voorrede, opnieuw uitgegeven door T. M. C. ASSER.

Inlijving van Nederland bij Frankrijk, 16 Maart en 9 Juli 1810.
Keiz. Dekreten van 8 Nov. 1810 en 6 Jan. 1811, houdende
invoering van den Code de commerce met 1 Jan. 1811 voor
het land bezuiden Waal, Merwede en Maas, met 1 Maart
1811 voor de overige deelen des lands.
Herstel van de nationale onafhankelijkheid, Dec. 1813.
Grondwet van 29 Maart 1814, art. 100: „Er zal worden
ingevoerd een algemeen Wetboek van burgerlijk regt, lijf
straffelijk regt, van den koophandel, en van de zamenstelling der regterlijke magt en de manier van procederen".
Souv. Besl. 18 April 1814, houdende instelling eener com
missie voor de wetgeving van 10 leden. De leden A. VAN
GENNEP en J. WALRAVEN speciaal belast met het opstellen
van een ontwerp van een Wetboek van Koophandel, dat, dooi
de commissie vastgesteld, 17 Jan. 1815 aan den Vorst wordt
aangeboden en 2 Febr. aan den Raad van State verzonden.
Het ontwerp heeft drie boeken en 887 artikels. Het derde
boek luidt: „van de regtbanken van assurantiën, averijen en
zeezaken, en de manier van procederen in zaken den Koop
handel betreffende".
Nieuwe Grondwet, 24 Aug. 1815, art. 163 = art. 100 Grondw.
v. 1814.
De reeds uitgewerkte ontwerpen worden in handen gesteld
van eene Commissie uit de zuidelijke provinciën (voor het
Wetb. v. Kph.: MARTINELLI en VAN CUTSEM, raadsheeren in
het Hof te Brussel, en PALMAERT, koopman te Brussel, in
conferentie met v. GENNEP en PHILIPSE), K. B. 5 Sept. 1815.
K. B. 21 Nov. 1816, benoeming eener Commissie van vier
leden voor de herziening van de ontwerpen van wet op de
rechterlijke organisatie en instellingen, enz. (VAN GENNEP,
KEMPER, FARJON en PHILIPSE). Zij zendt 6. Febr. 1819 een
herzien ontwerp Wetb. v. Kooph. aan den Koning in.
Het heeft drie boeken en 891 artikels. Het derde boek is
getiteld: „van de afdeelingen van den koophandel in de arron-
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dissementsregtbanken en de manier van procederen in zaken
den koophandel betreffende".
Het ontwerp wordt gesteld in handen van den Raad van
State. Deze onderzoekt het en zendt 7 en 14 Maart 1820 zijn
verslag in. Den 24sten Oct. 1822 worden de beide eerste
boeken van het ontwerp, verdeeld in acht wetsontwerpen,
bij de 2de Kamer der Staten-Generaal ingediend. Het derde
wordt teruggehouden om niet vooruit te loopen op de rechter
lijke organisatie.
De acht wetsontwerpen worden in 1822 en 1823 geheel of
gedeeltelijk in de Afdeelingen der 2de Kamer onderzocht. De
processen-verbaal van dit onderzoek worden gesteld in handen
van de bij K. B. v. 28 April 1821 ingestelde Commissie van
redactie der nationale wetgeving, K. B. 4 Sept. 1824. Deze
vormt nieuwe redactiën en dient haren arbeid in Juni en
Aug. 1825 bij deD Koning in. 20 Oct. 1825 worden boek
I en II in de nieuwe redactie aan de 2de Kamer voorgelegd.
Behandeling en aanneming der verschillende titels 10 Febr.—
10 Maart 1826 door de 2de Kamer; 18 Maart 1826 door de
lste Kamer. Alleen Bk. I, tit. 7 (wissels, enz.), en Bk. II,
tit. 9 (verzekering) worden verworpen. Indiening van het 3de
boek, thans handelende over faillissement, rehabilitatie en
surséance van betaling, bij Kon. Boodschap van 21 Dec. 1825,
ingekomen in de zitting van 1 Febr. 1826. 27 Febr. en 15
Maart indiening van gewijzigde ontwerpen voor de verworpen
titels. Aanneming van deze titels en van het 3de boek in de
2de Kamer 18, 20 en 21 Maart, in de lste Kamer 23 Maart
1826. Wetten van 23 Maart 1826, S. 18—27, 31—34, 38, 39,
43—48. Wijzigingswetten van 15 Mei 1829, S, 14 en 15.
Doorloopende reeks van artikelen voorgeschreven bij art. 7
der Afschaffingswet (wet van 16 Mei 1829, S. 33). Het K. B. v.
5 Juli 1830 bepaalt de invoering van het wetboek op1 Febr. 1831.
F. A. VAN HA.LL, kritische beschouwing van de zeven eerste Titels van
het nieuwe Ned. W. v. Kooph., B. R. W. 1829, hl. 59—161; van Boek
II, titel I, ald. 1830, bl. 86—99.

Belgische opstand. K. B. 5 Jan. 1831, S. 1, waarbij de in
voering wordt geschorst. K. B. 24 Febr. 1831, S. 6, tot herMOLENGRAAFF.
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ziening der reeds aangenomen wetboeken. Indiening van
wijzigingswetten in de zittingen van 1833/34, 34/35, 3o/36.
Wetten van 23 Dec. 1834, S. 41-44, 46-48; van 25 April
1835, S. 11—13, 15—18; van 26 Dec. 1835, S. 44—50;
van 24 April 1836, S. 14—16.
Beredeneerd verslag der aangebrachte wijzigingen in B. R. W. 1836,
bl. 60—92; 1837, bl. 86-121.

Wet van 10 Mei 1837, S. 22, tot herstelling van eenige
misstellingen. K. B. 4 Juli 1837, S. 51, bepalende dat o.a.
het Wetb. van Kooph. ter Landsdrukkerij zal worden uitge
geven. K. B. 10 April 1838, S. 12, bepalende de invoering
der wetboeken op 1 Oct. 1838 (in Limburg, krachtens K. B.
10 Oct. 1841, S. 43, op 1 Jan. 1842).
NOORDZIEK, geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de 2^ Kamer
der Staten-Generaal over het ontwerp van een Wetboek van Koophandel,
dl I zittingsjaar 1822/23; dl. II zittingsjaar 1825/26. - VOORDUIN,
geschiedenis en beginselen der Ned. Wetboeken, dl. I Inleidwg; dl.
YXII X Wetboek van Koophandel.

Inhoud van het Wetboek van Koophandel. Verdeeling in
drie boeken en 923 artikels; verdeeling der boeken in titels.

Vergelijking tusschen den Code de commerce en liet Wetboek van
Koophandel.
Twee beginselen bij de samenstelling van het Wetb. van
Kooph. aangenomen:
1°. weg te laten alle strafrechtelijke bepalingen. "\ an
daar het onderwerp van C. d. c., L. 3, t. 4: des banqueroutes,
overgebracht naar de wet van 10 Mei 1837, S. 21, houdende
tijdelijke aanvalling der bepalingen omtrent de enkele en
bedriegelijke bankbreuk. Art. 87 C. d. c„ houdende straf
bepaling tegen makelaars, weggelaten;
20. zich te bepalen tot het materieele recht en dus alle
voorschriften en bepalingen van processueelen aard naar
het Wetboek van Burg. Rechtsv. over te brengen. Op
dien grond het onderwerp van O. d. c., L. 2, t. 2: de
la saisie et vente des navires, overgebracht naar W. v. B.
Rv Bk. 2, t. 4: van executoriaal beslag op en verkoop
van schepen (art. 311 W. v. K.); de bepalingen omtrent het
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opmaken en verdeelen van avarij-grosse (dispache) door des
kundigen, in den C. d. c. voorkomende in artt. 414 en 416,
overgebracht naar artt. 317—320 W. v. B. Rv.; het onder
werp van C. d. c., L. 3, t. 2: de la cession de biens, naar W. v. B.
Rv., Bk. 3, t. 3: van boedelafstand en de vormen van dien.
Het vierde boek van den G. d. c.: „de la juridiction commerciale", in vier titels handelende over de inrichting en de
bevoegdheid der rechtbanken van koophandel en over de wijze
van procedeeren voor deze rechtbanken en voor de Hoven
van appèl, is geheel weggebleven.
Zie het aangeteekende op bl. 17. In de Wet op de rechter
lijke organisatie van 18 April 1827 waren bepalingen opge
nomen (artt. 53 en 54) omtrent kamers voor de zaken van
koophandel en faillissementen bij de arrondissements-rechtbanken, samengesteld uit drie rechters en twee kooplieden.
Bovendien gaf art. 44 den Koning de bevoegdheid den kan
tonrechter, met vier assessoren tot den handelsstand of het
fabriekwezen behoorende, voor handelszaken te bekleeden met
de rechtsmacht der arrondissements-rechtbanken. Bij de her
ziening van deze wet, bij de wet van 28 April 1835, werden
deze bepalingen weggelaten en daarmede het denkbeeld eener
afzonderlijke handelsrechtspraak geheel losgelaten. W. v. B.
Rv., Bk. 1, t. 4: van rechtspleging in zaken van koophandel,
bevat slechts bepalingen van ondergeschikte beteekenis. Zie
hieronder bl. 52.
J. v. D. HONERT
bl. 48, 59 v.

TIIZ.,

handboek v. d. Burgerlijke Regtsvordering,

Onderwerpen voorkomende in den C. d. c. doch niet in het
W. v. K.: 1°. de bepalingen over de gehuwde openbare koop
vrouw, artt. 4, 5 en 7 C. d. c.; dit punt wordt geregeld in
art. 168 Burg. Wetb.; 2°. C. d. c., L. 1, t. 3, sect. 2: des contestations entre associés et de la manière de les décider; de
daarin voorgeschreven gedwongen arbitrage niet overgenomen ;
3°. C. d. c., L. 1, t. 4: des séparations de biens; overbodig
geworden naast Burg. Wetb. Bk. 1, tit. 8: van huwelijksche
voorwaarden, en tit. 10: van de scheiding van goederen; 4°. C.
d. c., L. 1, tit. 7: des achats et ventes.
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Onderwerpen behandeld in het Wetboek van Koophandel
doch niet in den Code de commerce:
1°. De bepalingen omtrent assignatiën, kassiers- en ander
papier aan toonder, Bk. 1, titel 7, afd. 2 en 3; 2°. De titels
9 en 10 van boek I: over verzekering in 't algemeen, en over
brand-, oogst- en levensverzekering. Zij ontbraken nog in het
wetboek van 1826 (1830) en zijn eerst bij de latere herziening
in 1835 ingevoegd; 3°. In het 2de boek, dat over het geheel
vollediger en uitvoeriger is dan de Code, worden daarin ont
brekende bepalingen gevonden omtrent de boekhouders van
schepen (in tit. 2), het vervoer van passagiers (tit. 5, afd. 5),
aanvaring (tit. 6), schipbreuk, stranding en zeevonden (tit. 7),
de aansprakelijkheid van den verzekeraar voor avarij-particulier en de berekening daarvan (in tit. 11), en ten slotte
omtrent schepen en vaartuigen welke de rivieren en binnen
wateren bevaren (tit. 13); 4°. In het 3de boek, tit. 2, de
surséance van betaling, welk onderwerp reeds bij S. Besl.
van 29 Jan. 1814, S. 20, was geregeld.
De reklame of terugvordering in zaken van koophandel
(W. v. K., Bk. 1, tit. 8) wordt in den Code, beperkt tot
faillissement, in het derde boek: des faillites et banqueroutes,
tit. 3, behandeld.
Wijzigingswetten sedert 1838 tot stand gekomen:

1°. Wet van 4 Juli 1874, S. 89, ter vervanging van de
artt. 79—85 over het voorrecht van den commissionnair.
2°. Wet van 8 Juli 1874, S. 95 (de pand wet); art. 2 wijzigt
art. 315 K. over pand- en verbandbrieven op schepen.
3°. Wet van 1 Juni 1875, S. 81, wijzigende art. 302 over
levensverzekering.
4°. Wet van 26 April 1884, S. 95, waarbij, in verband met
de invoering van het nieuwe Wetb. van Sr., art. 398 K. is
ingetrokken en artt. 440 en 893 zijn gewijzigd.
5°. Wet van 20 Jan. 1896, S. 9, ter invoering van de
Faillissementswet van 30 Sept. 1893, S. 140, gew. bij de wet
van 6 Sept. 1895, S. 155; afschaffing bij art. 2 van de artt.
198, 205 en 285, alsmede van het derde boek van het Wetb.
v. Kooph.; wijziging bij art. 4 van de artt. 84 en 199 K.
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6°. Wet van 31 Dec. 1896, S. 244, tot wijziging van de
artt. 379, 380, 383 en 384 over de vertooning van het jour
naal en de scheepsverklaring.
7°. Wet van 2 Mei 1897, S. 140, tot aanvulling en wijziging
van de artt. 748 en 755 over den laad- en lostijd van binnen
schepen (K. B. 3 Jan. 1898, S. 1).
8°. Wet van 27 April 1904, S. 83, tot wijziging der artt. 154,
179 en 228 over den betaaldag en het protest van wisselbrieven.
9°. Wet van 13 Juli 1907, S. 193, tot regeling der arbeids
overeenkomst; wijziging bij art. V van art. 754 lid 2 K.
K. B. 22 Nov. 1879, n°. 26: Benoeming eener Staatscommissie tot
herziening van het Wetboek van Koophandel; Jeden J. Gr. KIST, H. C.
YERNIERS VAN DEP. LOEFF (op verzoek ontslagen 1884), J. A. FRUIN
(F 1884), T. M. C. ASSER, M. J. PIJNAPPEL, Gr. J. TH. BEELAERTS VAN
BLOKI.AND (op verzoek ontslagen Juni 1888) en W. L. P. A. MOLENGRAAFF
(ben. in 1885). Ontwerp van wet op „het handelspapier" (wissels, acceptatiën en cheques), openbaar gemaakt in 1886; ontwerp van wet op het
faillissement en de surséance van betaling in 1887; ontwerpen van wets
voorstellen betreffende: 1°. het handelsregister; 2°. de firma; 3°. de
vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de naaml.
vennootschap, de onderl. waarborgmij. en de coöperatieve vereeniging;
4°. tot wijziging van tit. IV en van tit. Y afd. 1 v. bk. 1 W. v. K.;
5°. betreffende de vrachtvervoerders en expediteurs, in 1890. Alle ont
werpen zijn vergezeld van toelichtingen. Ontbinding der commissie
7 Nov 1890.

Wetten betreffende het verkeersrecht, na 1838 tot stand
gekomen;
1°. Wet van 30 Mei 1847, S. 26, betreffende verliezen door het te
loor gaan van schuldbrieven ten laste van het Rijk, gewijzigd bij de wet
van 2 Mei 1851, S. 26, en van 17 April 1887, S. 63.
2°. Wet van 7 Mei 1856, S. 32, houdende bepalingen omtrent de
huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, gew. bij de wet van
13 Nov. 1879, S. 190, bij Inv. Swb. en bij de wet van 1 Juli 1909,
S. 219 (Schepenwet).
3°. Wet van 22 Dec. 1857, S. 171, tot buiteneffectstelling en ver
vanging van de wet van 3 Sept. 1807, op de interesten.
4°. Wet van 1 Juni 1861, S. 53, houdende bepalingen omtrent den
doortocht en het vervoer van landverhuizers, gewijzigd en aangevuld bij
de wet van 15 Juli 1869, S. 124, en bij Inv. Swb.
5°. Wet van 28 Mei 1869, S. 96, betrekkelijk de afgifte van zeebrieven
en vergunningen tot het voeren der Nederlandsche vlag, gew. bij Inv.
Swb. en bij de wet van 17 Juli 1911, S. 213 (art. 12 lid 1).
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6°. Wet van 9 April 1875, S. 67, tot regeling van de dienst en het
gebruik van spoorwegen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 31 Dec.
1880, S. 258, van 10 Mei 1882, S. 66, van 8 April 1893, S. 62, en bij
Inv. Swb.
7°. Wet van 2 Juni 1875, S. 95, tot regeling van het toezicht bij het
oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen ver
oorzaken (Hinderwet), gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 19 Dec.
1876, S. 255, van 4 Sept. 1896, S. 152, van 24 Juni 1901, S. 161, van
16 Juli 1907, S. 216, van 1 Juli 1909, S. 246, alsmede bij Inv. Swb.
Gewijzigde tekst: K. B. 15 Dec. 1896, S. 222.
8°. Wet van 17 Nov. 1876, S. 227, tot regeling der coöperatieve
vereenigingen, gewijzigd en aangevuld bij de wet van 7 Mei 1878, S. 41,
bij Inv. Swb. en bij art. 2 Inv. Faillw.
9°. [Wet van 9 Aug. 1878, S. 124, omtrent de regeling van de dienst en
het gebruik der lokaalspoorwegen, vervangen eerst door de wet van 28 Oct.
1889, S. 146, daarna door de] wet van 9 Juli 1900, S. 118, houdende
nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop
uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd.
10°. [Wet van 25 Mei 1879, iS'. 85, houdende bepalingen op de handelsen fabrieksmerken, gewijzigd bij de wet van 22 Juli 1885, S. 140, en ver
vangen door de\ wet van 30 Sept. 1893, S. 146, houdende bepalingen op
de fabrieks- en handelsmerken (Merkenwet). gew. bij de wet van 30 Dec.
1904, S. 284, bij art. 8 der wet van 10 Febr. 1910, S. 56 (i. v. m. het
Nederl. onderdaan schap van de bevolking in Ned. Indië), bij art. 2 der
wet van 7 Jan. 1911, S. 5 (conventie van Genève) en bij de wet van 8
Febr. 1912, S. 64 (in verband met de Octrooiwet).
11°. Wet van 23 April 1880, S. 67, betreffende de openbare middelen
van vervoer, met uitzondering van de spoorwegdiensten, gewijzigd bij
Inv. Swb. en bij art. 8 der wet van 9 Juli 1900, onder 9°. genoemd.
12°. Wet van 25 Mei 1880, S. 88, tot instelling van een Rijks-post
spaarbank, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 20 Juli 1895, S.
135, 8 Dec. 1906, S. 319, en 1 Juli 1909, S. 211. Gewijzigde tekst: K. B.
15 Dec. 1910, S. 368.
13°. Wet van 28 Juni 188i, S. 97, tot regeling van den kleinhandel
in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap (Drank
wet), gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 23 April 1884, S. 54,
van 16 April 1885, S. 78, van 27 April 1901, S. 85, van 12 Oct. 1904,
S. 230, van 30 Dec. 1905, S. 361, van 1 Nov. 1907, S. 291, van 7 Jan.
1911, S. 22, alsmede bij Inv. Swb. Gewijzigde tekst: K. B. 17 Oct. 1904,
S. 235.
14°. Wet van 11 Juli 1882, S. 86, houdende bepalingen ter voorkoming
van aanvaringen of aandrijvingen op zee, gewijzigd bij Inv. Swb.
15°. Wet van 23 Juli 1885, S. 151, houdende bepalingen omtrent de
opruiming en het beheer van vaartuigen en andere voorwerpen, in open
bare wateren gestrand of gezonken.
16°. Wet van 5 Mei 1889, S. 48, tot het tegengaan van overmatigen
en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen (Arbeids-
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wet), laatst gewijzigd bij de wet van 7 Oot. 1911, S. 314. Gewijzigde
tekst, K. B. 20 Oct. 1911, S. 319.
17°. | Wet van 23 Juni 1889, S. 82, houdende bepalingen tot voorkoming
van bedrog in den boterhandel, vervangen door de\ wet van 9 Juli 1900,
S. 112 (Boterwet), gewijzigd bij de wet van 11 Juli 1908, S. 227. Ge
wijzigde tekst: K. B. 13 Aug. 1908, S. 285.
18°. Wet van 15 April 1891, S. 91, houdende bepalingen tot voor
koming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk,
die voor de scheepvaart openstaan.
19°. Wet van 30 Sept. 1893, S. 140, op het faillissement en de sur
séance van betaling (Faillissementswet), gewijzigd bij de wetten van 6
Sept. 1895, S. 155, van 9 Juni 1902, S. 91, bij art. VIII der wet van
13 Juli 1907, S. 193, tot regeling der arbeidsovereenkomst, en bij art.
43 Auteurswet 1912; in werking sedert 1 Sept. 1896.
20°. Wet van 20 Juli 1895, S. 137, houdende bepalingen tot beveili
ging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen (Veiligheidswet),
gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909, S. 245.
21°. Wet van 2 Mei 1897, S. 141, tot oprichting van Kamers van
arbeid (Wet op de Kamers van arbeid).
22°. Wet van 2 Jan. 1901, S. 1, houdende wettelijke verzekering van
werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven
(Ongevallenwet 1901), laatst gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910, S.
228. Gewijzigde tekst: K. B. van 26 Juli 1910, S. 241.
23°. Wet van 28 Mei 1901, S. 139, houdende regeling betreffende de
toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in
dienst hebben van stuurlieden en machinisten (Schipperswet), gewijzigd
bij de wetten van 14 Juli 1904, S. 156, en van 16 Juli 1907, S. 218.
Gewijzigde tekst: K. B. van 30 Aug. 1907, S. 244.
24°. Wet van 6 Juni 1905, S. 171, houdende wettelijke bepalingen betref
fende loterijen (Loterijwet 1905), aangev. bij de wet van 19 Mrt. 1913, S. 106.
25°. Wet van 1 ' Juli 1909, S. 219, houdende bepp. ter voorkoming
van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorge
komen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van
schippers, stuurlieden of machinisten (Schepenwet), gewijzigd bij de wet
van 23 Sept. 1912, S. 305.
26°. Wet van 7 November 1910, S. 313, tot regeling van het Octrooi
recht voor uitvindingen (Octrooiwet).

Van zijdelingsch belang zijn de wetten en besluiten regelende
den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken,
het muntwezen, de maten, gewichten, weegwerktuigen en
gasmeters, het toezicht op stoomtoestellen, de meting van zee
schepen, den loodsdienst en het loodswezen, het bakenwezen, de
brievenposterij en de pakketpost, de telegrafie, de zeevisscherijen, de Nederlandsche Bank en het consulaatwezen.
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Literatuur:
Hoofdwerken:
ASSER, BERG, GODEFROY, TYDEMAN en DE VRIES, het Wetboek van
Koophandel met aanteekeningen, 2DE druk door T. M. C. ASSER, 1873.
A. DE PINTO, handleiding tot het Wetboek van Koophandel, 2 dl., 3DE
druk, 1876. — A. C. HOLTIUS, voorlezingen over het handels- en zeeregt, uitgegeven door B. J. IJ. DE (TEER, 3 dl. 1861, en Het Nederlandsclie
faillitenregt, 1850, 2DE dr., met aanteekeningen van B. J. L. DE Q-EER,
1873. _ J. DE WAL, het Ned. Handelsregt, 3 dl. 1869. — J. A. LEVY,
het Alg. Duitsche Handelswetboek vergeleken met het Ned. Wetboek
van Koophandel, 1869. — J. Gr. KIST, beginselen van Handelsregt vol
gens de Nederlandsche wet, 6 dl. 1867-1877. Dl. 1-5, 2D<; druk 1874—
89; dl. 1 en 3, 3DE dr. door L. E. YISSER, 1904 en 1914. — G. DIEPHUIS,
handboek voor het Handelsregt, 3 dl., 2DE dr. 1874. — T. M. C. ASSER,
schets van het Nederlandsche Handelsrecht, 12DE dr., 1911. - M. POLAK,
handboek v. h. Nederl. Handelsrecht, dl. 1, 1914. — N. K. F. LAND,
beginselen van het hedendaagsche wisselrecht, 1881. — J. C. DE MAREZ
OYENS, beginselen van het hedendaagsche faillietenrecht, 1883. — MOLENGRAAFF, de Faillissementswet verklaard, 2DE dr., 1914. — J. G. L. NOLST
TRENITÉ, Nederlandsch Assurantierecht. Brandverzekering, 1902; Zeever
zekering, 2 dl., 1907.
Monografieën bij de betrekkelijke onderwerpen.

Tijdschriften: in het bijzonder
DE YRIES en MOLSTER, het Magazijn van Handelsrecht, 1859—1875,
17 dl.

Verzamelingen van jurisprudentie: in het bijzonder
D. LEON, de Rechtspraak van den Hoogen Raad. Wetboek van Koop
handel, 3DE druk, door A. LEVY, 1905/6, L8TE suppl. door P. A. OFFERS,
1913.
W. C. I. J. CREMERS, aanteekeningen op de Ned. Wetboeken,
bevattende de literatuur en de jurisprudentie, dl. II met 3 vervolgen. —
Magazijn van Handelsrecht. Nieuwe verzameling onder redactie van C.
D. ASSER Jr. en F. A. MOLSTER, sedert 1889.

§ 3. OVERZICHT VAN BUITENLANDSCHE
WETGEVING EN LITERATUUR.
I. Landen zonder codificatie van handelsrecht (zonder
handels wetboek).
1°. Engeland.
The Merchant Shipping Act van 1894; gewijzigd en aangevuld in 1897,
1898, 1900, 1906 (WITTMAACK, Z. H., dl. 60, bl. 403 v.), 1907, 1911,
1913 (the Pilotage Act). Zij bevat eene regeling van alles wat met de
zeevaart in verband staat.
Verdere wetten: The Sills of lading Act van 1855, over het endosse-
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ment van cognossementen. — The Bills of Exchange Act van 1882, met
wijziging van 1906, bevattende eene codificatie van het wisselrecht. —
The Bankruptcy Act van 1883, regelende het faillietenrecht (gewijzigd in
1884, 1890 en 1913). — The Factors Act van 1889, betreffende den handel
door middel van „mercantile agents" (commissionnairs en agenten).
— The Partnership Act van 1890, regelende de vennootschap onder firma.
— The Sale of Ooods Act van 1893, regelende den koop en verkoop van
lichamelijke roerende zaken. — The Trade Marks Act 1905, betreffende
de fabrieks- en handelsmerken. — The Marine Insurance Act 1906, met
aanvulling van 1909, tot regeling van de zeeverzekering. — The Patents
and Designs Act 1907, met wijziging van 1908, op de octrooien en mo
dellen. — The Limited Partnerships Act 1907, op de commanditaire ven
nootschappen. — The Companies (Consolidation) Act van 1908, regelende
de vereenigingen (waaronder de naamlooze vennootschappen), gewijzigd
in 1913.

Literatuur:
W. BEAWES, lex mercatoria rediviva, 1751, 6'LE dr. 1813. — E. JENKS,
a Digest of English civil law, 2 dl. — J. W. SMITII, a compendium of
mercantile law, 2 dl., llde dr., 1905. — C. G. ADDISON, a treatise on the
law of contracts, llde dr. door W. E. GORDON, 1912. — FR. POLLOCK,
principles of contract, 8STE dr., 1911. — J. CHITTY, a treatise on the law
of contracts, 15DE dr. door W. PAINE, 1909. — W. R. ANSON, principles
of the English law of contract and of agency in its relation to contract,
12DE dr. door GWYER, 1910. — S. M. LEAKE, principles of the law of
contracts, 5DE dr. door RANDALL, 1906. — M. D. CHALMERS, the Sale of
Goods Act 1893, incl. the Eactors Acts 1889/90, 7DE dr. 1910. — Mc.
CULLOCH, commercial dictionary, 1882. — Kleinere werken over mercan
tile of commercial lau> van T. M. STEVENS, 44e dr. 1903; J. E. C. MUNRO,
2de dr. door PEASE, 1903; E. A. FARLEIGH, 1910; E. G. DIXON, 1911.

2°. Vereenigde Staten van Amerika.
Congreswet tot regeling van de octrooien, handels- en fabrieks
merken van 1870, gew. in 1909; op het faillissement van 1 Juli 1898,
gew. in 1903, 1906 en 1910.
Civil Code of New-York, ontwerp van DUDLEY FIELD (1865), ingevoerd
o. a. in Californië en Dakota.
General Act relating to negotiable instrunients (Negotiable InstrumentsLaw), in 1897 en volgende jaren ingevoerd in veertig Staten en Territories.

Literatuur:
TH. PARSONS, the law of contracts, 9DE dr. door GOUI.D, 3 dl., 1904. —
C. F. BEACH, a treatise of the modern law of contracts, 2 dl. 1897. —
Het State Library bulletin, Legislation, van de Universiteit te Albany,
geeft inlichting omtrent de wetgeving der verschillende Staten.
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3°. De Scandinavische Rijken.
Denemarken. Danske Lov van 15 April 1683, waarnaast een faillietenwet van 25 Maart 1872, gew. in 1887, 1897, 1901 en 1905, een wet
op de berechting van handelszaken van 19 ïebr. 1861, en andere wetten
regelende enkele bijzondere onderwerpen.
Zweden. Algemeen wetboek van 1734 (1736), waarvan het 5'!'- hooii stuk (Handels-Balk) het handelsrecht bevat. Hiernevens een faillietenwet
van 18 Sept. 1862, een wet op de naamlooze vennootschappen van 12 Aug.
1910 (Z. H., dl. 72, bl. 158), een wet op de scheepshypotheek van
10 Mei 1901, e. a. m.
„ T •
Noorwegen. Norske Lov van 1687. Verder een faillietenwet van 6 Juni
1863 gew in 1899 en 1906; een wet op de rechtbanken van koophandel
van '20 Dec. 1902, gew. in 1907; een wet op de naamlooze vennoot
schappen van 19 Juli 1910; wetten op den industrieelen eigendom
(merken, modellen, octrooien) van 2 Juli 1910, enz.
In de drie Rijken zijn nagenoeg eenvormig geregeld: liet wisselrecht
(Scandinavische wisselwet van 7 Mei 1880); het zeerecht (Denemarken
1 April 1892, Zweden 12 Juni 1891, Noorwegen 20 Juli 1893); het
recht betreffende de handels- en fabrieksmerken (Denemarken 11 Apr.
1890, gew. in 1898 en 1904, Zweden en Noorwegen 1884, gew. m 1900);
het handelsregister, de firma en de procura (Denemarken 1 Mrt 1889,
Zweden 13 Juli 1887, gew. in 1895, Noorwegen 17 Mei 1890); de cheques
(Denemarken en Noorwegen 23 April en 3 Aug. 1897, Zweden 24 Mrt.
1898); de koop en de ruil van roerende zaken (Denemarken b Apr.
1906,'zweden 20 Juni 1905, Noorwegen 24 Mei 1907; Z. H., dl. 58,
T. M. C. ASSER , de Scandinavische wisselwet van 1880, 1880.

II. Landen met een gecodificeerd handelsrecht.

A. Landen met het beperkte handelsrecht van den Code
de commerce.
1°. Frankrijk. Code de commerce van 1807, in werking getre
den 1 Jan. 1808.
LOCHÉ , législation civile, commerciale et criminelle de la France, 1827
—1832, 31 dl. Over den Code de comm. dl. I en XVII—XX. — LOCRE,
Esprit du Code de commerce, 4 dl., 2de dr. 1829.

•

De Code telt IV boeken en 648 artikels. Hij geldt inLuxemburg, Polen en België, voor zooverre later niet gewijzigd..
Belangrijke wijzigingswetten;
Wet van 28 Mei 1838, houdende een nieuw 3de boek over faillisse
ment en bankroet.
Wet van 17 Juli 1856, afschaffende de gedwongen arbitrage bij ge
schillen tusschen vennooten (Bk. 1, tit. 3, sect. 2).

27
Wet van 2 Juli 1862 tot wijziging van de artt. 74, 75 en 90 over de
wisselmakelaars.
Wet van 6 Mei 1863 tot wijziging van de artt. 27 en 28 over de
commanditaire vennootschap.
Wet van 23 Mei 1863, wijzigende Bk. 1, tit. 6 (invoeging van eene
nieuwe afdeeling over handelspand en wijziging van de bepalingen om
trent commissionnairs).
Wet van 18 Juli 1866, op de makelaardij (afschaffing van het mono
polie van de makelaars in goederen en wijziging van verschillende
artikelen van Bk. 1, tit. 5).
Wet van 24 Juli 1867, sur les sociétés, handelende over commanditaire
vennootschappen op aandeelen, naamlooze vennootschappen, vennootschap
pen a capital variatie, tontines en levensverzekeringmaatschappijen (wijzi
ging en aanvulling van Bk. 1, tit. 3, sect. 1 C. d. c.), gewijzigd bij
wetten van 1 Aug. 1893, 9 Juli 1902 (gew. bij de wet van 16 Nov. 1903)
en 22 Nov. 1913.
Wetten van 8 Deo. 1883 en 23 Jan. 1898, over de verkiezing van de
leden der rechtbanken van koophandel. Het 4de boek was op dit punt
reeds in 1871 gewijzigd.
Wet van 10 Juli 1885, sur Vhjpotheque maritime (scheepshypotheek,
onze pand- en verbandbrieven), vroeger reeds geregeld bij de wet van
10 Dec. 1874.
Wet van 12 Aug. 1885, tot wijziging van de artt. 216, 258, 262, 263,
265, 315, 334 en 347, en afschaffing van de artt. 318 en 386 (betreffende
het zee- en assurantierecht).
Wet van 11 April 1888, ter vervanging van de artt. 105 en 108
(verval van vorderingen ter zake van vervoer).
Wet van 4 Maart 1889, sur la liquidation judiciaire et la faillite (be
treffende wijzigingen in het faillietenrecht).
Wet van 24 Maart 1891 tot wijziging van de artt. 435 en 436 over
het verval van vorderingen wegens aanvaring.
Wet van 7 Juni 1894 tot wijziging van de artt. 110, 112 en 632 over
het plaatsverschil bij wissels.
Wet van 14 Dec. 1897 tot wijziging van de artt. 407 en 433.
Wetten van 30 Dec. 1903, gew. 31 Maart 1906 en 23 Maart 1908,
omtrent de rehabilitatie (van gefailleerden).
Wet van 17 Maart 1905 tot aanvulling van art. 103 (verbod van de
beperking van de aansprakelijkheid der vrachtvervoerders).
Naast den Code de comm. staan wetten op handels- en fabrieksmerken
van 23 Juli 1857 (gew. by wet van 3 Mei 1890); op de ontvangcedullen
(warrants) van 28 Mei 1858; op de „warrants agricoles" van 18 Juli
1898 en 30 Apr. 1906; op de chèques van 14 Juni 1865, gew. 19 Febr1874, aangev. 30 Dec. 1911 (chèques barrés); op den verkoop en de ver
panding van een handelszaak (fonds de commerce) van 17 Mrt. 1909,
gew. 31 Juli 1913; op teekeningen en modellen van 14 Juli 1909; op
de „warrants-hoteliers" van 8 Aug. 1913, e. a.
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Literatuur:
JACQ. SAVARY, le parfait négociant, 1675. — R. J. POTIIIER (1699—
1772), Oeuvres. Nieuwe dr. door BUGNET, 11 dl. 1861—90. — J. M.
PARDESSUS, cours de dr. comm., 4 dl. 1814—16 (6de dr. 1857). —
FRÉMERY, études de dr. comm. 1833. — J. A. ROGRON, Code de commerce expliqué, 14de dr. door (r. DE BOISLISLE, 1892. — COHENDY, Code
de commerce et lois commerciales usuelles, 3de dr. 1901. — BESLAY,
commeutaire du C. d. c., dl. 1 en 5, 1867/69. — BRAVARD-VEYRIÈRES,
traité de dr. comm., 6 dl., uitgegeven door DEMANGEAT, 2de dr. 1888/92.
— DELAMARRE et LEPOITVIN, traité théorique et pratique de dr. comm.,
6 dl. 1860. — MASSÉ, le droit comm. dans ses rapports avec le droit des
gens et le droit civil, 4 dl., 3de dr. 1874. — BÉDARRIDE, commentaire
du C. d. c., 32 dl. (nw. uitg. van livre 1 tit. 7: des achats et ventes,
door B. ABRAM, 1909). — ALAUZET, commentaire du C. d. c., 8 dl.,
3de dr. 1879. — LYON-CAEN et RENAULT, manuel de droit commercial,
10de dr. 1910; précis de dr. comm., 2 dl., 1884/85, 4de dr. onder den
titel: traité de droit commercial, 10 dl. 1906 v. — E. THALLER, traité
élémentaire de droit commercial a 1'exclusion du droit maritime, 4de dr.
1910. — E. THALLER, traité général théor. et prat. de droit comm. 1907 v.
(Pic, sociétés commerciales, 2 dl.; JOSSERAND, les transports; PERCEROU,
faillites et banqueroutes, 2 dl.; RIPERT, droit maritime, 2 dl.).— L. LACOUR, préeis de droit commercial (z. zeerecht), 1912. — J. RUBEN DE
COUDER, dictionnaire de droit commercial, industriel et maritime, 3de dr.
6 dl. 1877/81, suppl. 2 dl. 1898. — DARRAS et COHENDY, Code de com
merce annoté, 2 dl. 1901/4.
T y d s c h r i f t e n : R e v u e d e d r o i t c o m m e r c i a l s e d e r t 1837; Annales
de dr. comm. van THALLER, sedert 1887; — voor de wetgeving: Les
lois nouvelles, red. SCHAFFHAUSER, sedert 1885.

2°. België. De Code de comm. is nagenoeg geheel herzien.
Ongewijzigd bestaan alleen artt. 197—215 (de la saisie et vente des
navires) en artt. 642 - 648 (over de wijze van procedeeren voor de recht
banken van koophandel en de hoven van appel).
De wet op de rechterlijke organisatie van 18 Juni 1869 regelt de in
richting van de rechtbanken van koophandel (artt. 615—630 C. d. c.),
het livre préliminaire van den Code de proc. civ. van 25 Maart 1876,
titel 1, de bevoegdheid dier rechtbanken (artt. 631—641 0. d. c.). Verder
werd het derde boek (faillissement, bankroet en surséance) vervangen
door de wet van 18 April 1851, het vennootschapsrecht geregeld bij
de wet van 18 Mei 1873, gew. bij de wetten v. 22 Mei 1886 en 25 Mei 1913
(nieuwe tekst-uitgave v. 22 Juli 1913), het wisselrecht bij die van
20 Mei 1872, de verzekering bij de wet van 11 Juni 1874, het zeerecht bij
de wet van 24 Aug. 1879, met wijzigingen in 1902, 1908 en 1911 (nieuwe
tekst-uitgave v. 4 Sept. 1908), het binnenlandsch vervoer bij de wet van
25 Aug. 1891, enz.
Naast den Code zijn te noemen de wetten van 18 Nov. 1862 op de war-
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rants, van 20 Juni 1873 op de cheques, van 1 April 1879 op de handelsen fabrieksmerken en van 29 Juni 1887 op het akkoord ter voorkoming
van faillissement.
L i t e r a t u u r : P . NAMUR, le code de commerce beige revisé, 2 dl., 1884,
suppl. 1887. — H. BIOÏ, traité théorique et pratique de droit commercial,
1886. — CF. BELTJENS, encyclopédie du droit commercial beige, 4 dl., 1899;
2DE dr. door E. MECHELYNCK, dl. 1, 1909.

3°. Griekenland. De eerste drie boeken van den Code de
commerce zijn ongewijzigd vertaald ingevoerd in 1885. Het
derde boek (faillissement) is vervangen door de wet van
13 Dec. 1878.
Wet van 24 April 1910 tot herziening van het 2de boek (zeerecht)
en toevoeging aan het 1ste boek van een 9den titel (verzekering). De
handelsrechtbanken zijn afgeschaft bij de wet van 28 Mei 1887.

B. Landen met een uitgebreid handelsrecht.
1°. Spanje.
Codigo de comercio van 30 Mei 1829, in werking sedert 1 Jan. 1830.
Het is verdeeld in 5 boeken en 1219 artikels. Nieuw handelswetboek
van 22 Aug. 1885, ingevoerd 1 Jan. 1886, gew. bij de wetten van
10 Juni 1897 (artt. 870—873 over surséance van betaling) en 29 Juli
1903 (art. 446, wissel aan eigen order); het heeft 955 artikels en bevat
een exceptioneel verbintenissenrecht voor handelszaken.
De rechtbanken van koophandel werden opgeheven en de bijzondere
handelsprocedure (Bk. 5 van het wetboek van 1829) afgeschaft bij Be
sluit van 6 Dec. 1868.
Wet van 21 Aug. 1893 op de scheepshypotheek.
MITTERMAIER, das Spanische Handelsgesetzbuch von 1885, Z. H., dl.
33, bl. 286. — PRUDHOMMK, code de commerce espagnol, traduit et
annoté, 1891.
L i t e r a t u u r : JUAN DE HEVIA BOLANOS, laberinto de comercio terrestre
y naval, 1616. — P. ESTASÉN, instituciones de derecho mercantil, 2de
dr., 8 dl., 1907. — L. BENITO, manual de derecho mercantil, dl. 1, 1904;
dl. 2, 1909.

2°. Portugal.
Codigo comercial van 18 September 1833, met een uitgebreid handels
verbintenissenrecht, thans vervangen door een nieuw Wetboek v. Koop
handel van 23 Aug. 1888, in werking sedert 1 Jan. 1889. Wetboek van
handelsprocesrecht van 14 Dec. 1905, waarin het faillissement is opge
nomen. Wet van 21 Mei 1896 op de fabrieks- en handelsmerken.

3°. De verschillende Staten van Midden- en Zuid-Amerika,
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wier wetboeken meerendeels navolgingen zijn van het Handels
wetboek van Spanje of van dat van Portugal.
4°. Duitschland. Entwurf eines allg. Deutschen Handelsgesetzbuchs van 1861.
J. LUTZ, Protocolle der Komraission zur Berathung eines allg. Deut
schen Handelsgesetzbuches, 9 dl. 1858-1861.

Invoering in de meeste Duitsche Staten in 1861—1865. Het
Alg. Duitsche Handelswetboek wordt Bondswet voor den
Noord-Duitschen Bond 5 Juni 1869, wordt Rij k s wet in 1871.
Het is verdeeld in vijf boeken en 911 artikels.
Handelswetboek van 10 Mei 1897, in werking sedert 1 Jan.
1900, gew. (§§ 74—76) 10 Juni 1914, en wat het zeerecht be
treft door de wetten van 2 Juni 1902, 12 Mei 1904, 30 Mei
1908 en 7 Jan. 1913. Dit wetboek is verdeeld in vier boeken
(handelsstand, handelsvennootschappen en stille vennootschap,
handelszaken en zeehandel) en 905 artikels. Het gebied der
bijzondere bepalingen voor handelszaken belangrijk ingekrom
pen. Het handelsrecht gemaakt tot een koopmansrecht.
Het wisselrecht is geregeld door de Allg. Deutsche Wechselordnung van 1847 en de Nürnberger Novellen van 1861, beide
in 1871 tot Rijkswetten verheven, gew. door de wet van
30 Mei 1908 (wisselprotest) (nieuwe uitgave v. d. tekst der
Wechselordnung, 3 Juni 1908); het faillietenrecht door de Rijks
wet (Konkursordnung) van 10 Febr. 1877, gew. 17 Mei 1898.
De Rijkswet op de rechterlijke organisatie (Gerichtsverfassungsgesetz) van 27 Jan. 1877, gew. 17 Mei 1898, 20 Mrt. 1905,
1 Juni 1909, 22 Mei 1910, heeft handelsrechtbanken ingevoerd,
in den vorm van handelskamers bij de „Landgerichte".
Naast deze wetten nog te noemen: de Gewerbeordnung (eene wet rege
lende de uitoefening van bedrijven) van 21 Juni 1869, sedert herhaalde
lijk, het laatst in 1912, gewijzigd (kommentaren van R. v. LANDMANN,
6DE dr. 2 dl. 1913; K. v. ROIIRSCHEIDT, 2 dl., 2de dr. 1912; F. NEUKAMP, 10DE dr. 1912; F. STIER-SOMLO, 1913; R. BEYENDORFF, die Geschichte der Reiehsgewerbeordnung, 1901; das System der R.Gew O., 1902);
de wetten omtrent patronen en modellen van 11 Jan. 1876; op de coöperatieve
vereenigingen van 1 Mei 1889 (20 Mei 1898); op de octrooien van 7 April
1891; op de „Gebrauchsmuster" van 1 Juni 1891; op de vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid van 20 April 1892 (20 Mei 1898); op de
handels- en fabrieksmerken van 12 Mei 1894, gew. 31 Mrt. 1913; op
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de binnenscheep- en de vlotvaart, beide van 15 Juni 1895 (20 Mei 1898)
(T. M. C. ASSER, het privaatrecht der binnenvaart. 1895); op de oneer
lijke mededinging van 7 Juni 1909; de beurswet van 22 Juni 1896, gew.
8 Mei 1908; de wetten op het in bewaring nemen van effecten van
5 Juli 1896 (Bankdepotgesetz); op de hypotheekbanken van 13 Juli
1899; omtrent de gemeenschappelijke rechten van obligatiehouders van
4 Dec. 1899, gew. 14 Mei 1914; op de private verzekeringsondernemingen
van 12 Mei 1901; op de uitgave-overeenkomst (Verlagsrecht) van 19 Juni
1901, gew. 22 Mei 1910; de „Seemannsordnung" van 2 Juni 1902, gew.
23 Mrt. 1903 en 12 Mei 1904 (H. N. KLUIJVER, de Duitsche Zeemans
wetgeving van 1902, R. M. 1904, bl. 504); wet op de „Kaufmannsgerichte" van 6 Juli 1904; Scheck-wet van 11 Mrt. 1908; wet op de
overeenkomst van verzekering van 30 Mei 1908.

Literatuur:
Jon. MARQUARD (+ 1668), tractatus politico-juridicus de jure mercatorum et commerciorum singulari, 2 dl. 1662. — Gr. F. VON MARTENS,
Grundriss des Handelsrechts, insb. des Wechsel- und Seerechts, 1797. —
MENO PÖHLS, Darstellung des gem. Deutschen u. des Hamburgischen
Handelsrechts für Juristen u. Kaufleute, 4 dl. 1828—1834. — H. THÜI.,
das Handelsrecht, I, 6de dr. 1879; II, 4de dr. 1878; III, 1880. — L.
GOLDSCHMIDT, Handbuch des Handelsrechts, 2 dl.; dl. 1, 2de dr. 1874;
dl. 1, 3de dr. 1891 (onvoltooid); System des Handelsrechts, 4de dr. 1892.
— W. ENDEMANN, das deutsche Handelsrecht, 4de dr. 1887. — Hand
buch des deutschen Handels-, See- und Wechselrechts (van verschillende
medewerkers), uitgegeven door ENDEMANN, 4 dl. 1882—1885. — C. GAREIS,
das Deutsche Handelsrecht, 8sto dr. 1909. — J. F. BEUREND, Lehrbuch
des Handelsrechts, dl. 1, 1886/96. — K. COSACK, Lehrbuch des Handels
rechts mit Einschluss des Seerechts, 7de dr. 1910. — K. LEHMANN,
Lehrbuch des Handelsrechts, 2de dr. 1911. — Y. EHRENBERG, Handb.
des ges. Handelsrechts, door K. ADLER e. a., dl. 1, 1913.
Kommentaren. Oudere: ER. V. HAHN, dl. 1, 3de dr. 1877, dl. 2, 2dedr.
1883; E. S. PUCHELT, 2 dl. 4de dr. door FÖRTSCH, 1893/4; A. ANSCIIÜTZ
en O. v. VÖLDERNDORFF, 3 dl. 1867/74; C. GAREIS en O. FUCIISBERGER,
1890. — Op het wetboek van 1897: H. MAKOWER, dl. 1 en 2, 13de dr.
door F. MAKOWER, 1906/7; dl. 3 door LOEWE, 12de dr. 1900; zonder
zeerecht: K. LEHMANN en V. RINS, 2do dr., 3 dl., 1914 vlg.; H. STAUB,
2 dl., 9de dr. door KÖNIGE, PINNER en BONDI, 1912/3; A DÜRINGER en
M. HACHENBURG, 2de dr., 3 dl., 1908/13; S. GOI.DMANN, 3 dl., 1901/6;
A. BRAND, 1911. - Zeerecht: G. SCHAPS, 1897/1906.
STOBBE, Handb. d. dt. Privatrechts, 5 dl., 3de dr. door H. O. LEHMANN,
1893/1900. — H. DERNBURG, das bürgerl. Recht des dt. Reichs u. Preussens, 6 dl.; dl. 1 en 2, 3de dr. 1906; dl. 2, 4IE dr. door ENGELMANN en
KAAPE, 1909/14.

F. DAHN, Handelsrechtliche Vortrage, 1875. — J. RIESSER, zur Revision des Handelsgesetzbuches, 1887/9. — E. FRIEDBERG, Forinelbuch f.
Handels-, Wechsel- u. Seerecht, 2de dr. 1901. — E. KAI'FMANN, Handels-
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rechtl. Rechtsprechung, sedert 1900. — E. SEHLING, Sammlung von Pallen
aus dem Handelsr., enz., 4de dr. 1912.
Verzamelingen van vonnissen van liet ROHGer. en het RGer.: O.
FUCHSBERGER, dl. 1 Handelsr., 3de dr. 1900, 1ste suppl. 1912; E. en O.
GRÜNEWALD, 1903; — van liet RGrer.: O. RÜDORFF, dl. 2 (Handelsgesetzb.
enz.) 1904.
T i j d s c h r i f t e n : Zeitschr. für das gesamte Handelsrecht u. Konkursrecht, sedert 1858. — Archiv für Theorie u. Praxis des allg. deutschen
Handels- u. Wechselreclits, 1862—1888. — Archiv für hiirgerl. Recht,
sedert 1889. — Leipziger Zeitschr. f. Handels-, Konkurs- u. Versicherungsrecht, later f. Deutsches Recht, sedert 1907.

5°. Oostenrijk-Cisleithanië.
Invoering van de eerste 4 hoeken van het Duitsche Handelswetboek
met 1 Juli 1863, bij wet van 17 Dec. 1862 (gew. bij wet van 4 Apr.
1875 op de makelaardij); van de Duitsche Wisselwet met 1 Mei 1850,
bij Besl. van 25 Jan. 1850. Paillietenwet van 25 Dec. 1868, vervangen
door eene nieuwe wet sedert 1 Jan. 1915; Gewerbeordnung van 20 Dec.
1859, sedert herhaaldelijk gewijzigd, laatst in 1913 (nieuwe tekst-uitgave
16 Aug. 1907); wet op de coöperatieve vereenigingen van 9 Apr. 1873;
op de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van 6 Mrt. 1906;
chèquewet van 3 Apr. 1906; wet op de handelsbedienden van 16 Jan. 1910.
L i t e r a t u u r : PR. POLLITZER, das österr. Handelsrecht, 1895. — R. VON
CANSTEIN, Lehrbuch des österr. Handelsrechts, 2 dl. 1895/6. —- J. HASENÖHRL, das österr. Obligationenrecht in syst. Darstellung, 2 dl., 2de dr.
1898/9.— A. VON RANDA, das österr. Handelsrecht, 2 dl., 2de dr. 1911/12. —

Kommentaar van STAUB—PISKO, 2 dl., 2de dr. 1910.

6°. Hongarije, Croatië en Slavonië.
Handelswet (navolging van het Duitsche wetboek) van 16 Mei 1875
(ingevoerd 1 Jan. 1876); wisselwet (navolging van de Duitsche) van
5 Juni 1876 (ingevoerd 1 Jan. 1877); faillietenwet van 27 Maart 1881;
chèquewet van 1908.
L i t e r a t u u r : P . N AGY, a magyar kereskedelmi jog kézikönyve (Hand
boek v. h. Hongaarsche handelsrecht), 2 dl., 7de dr. 1909. — A. KLUPATIIV,
a magyar, enz. (Handboek, enz.), 2 dl., 4de dr. 1906.

7°. Italië.
Codice di commercio van 2 April/31 Oct. 1882, ingevoerd met 1 Jan. 1883.
In vele opzichten eene navolging van het Alg. Duitsche Handelswetboek.
In tit. 6 van boek I vindt men een aantal bepalingen over handelsver
bintenissen in 't algemeen. Het wetboek omvat het wisselrecht, het faillietenrecht en het handelsprocesrecht. — Wet van 25 Jan. 1888 tot afschaffing
van de rechtbanken van koophandel; Beurswet van 20 Mrt. 1913.
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O u d e r e L i t e r a t u u r : BENV. STRACCHA (de eerste schrijver over
handelsrecht, 1509—1578), tractatus de mercatura seu mercatore, 1553
(L. FRANCHI, Benvenuto Stracca Giureconsulto Anconetano del Sec. XVI.
Note bio-bibliografiche, Roma, 1888; A. LATTES, lo Stracca giureconsulto,
in Rev. del dir. comm., dl. 7, bl. 624 v.). — SIGISM. SCACCIA, tractatus de
commerciis et cambio, 1618. — RAPH. DE TURRI, tractatus de cambiis,
1641. — FRANC. ROCCÜS, responsorum legalium cum decisionibus centuriae
duo, ac mercatorum notabilia, 2 dl., 1655. — JOAN BAPT. CARDINALIS DE
LMOA (F 1683), theatrum veritatis ac justitiae, 15 dl., 1758. — ANSALDUS
DE ANSALDIS (1651 —1719), discursus legales de commercio et mercatura,
1689. — Jos. LAURENT. MAR. DE CASAREGIS (1670 — 1737), discursus legales
de commercio, 3 dl., 1719, 1729; volledige uitgave, 4 dl., Yenetië 1740
(GOLDSCHMIDT, die Werke des Casaregis, Z. H., dl. 10, bl. 468; T. GIANNINI,
profili storici, in Arch. giur., dl. 53, bl. 508).
Oudere verzamelingen van jurisprudentie: Rotae Genuae
de mercatura et rebus ad eam pertinentibus decisiones, 1552 (beslissingen
van de rota (rechtbank) te Genua); decisiones Sacrae Rotae Romanae
(beslissingen van het hoogste Gerechtshof der Pauselijke kurie) 1587.
N i e u w e r e L i t e r a t u u r : E . VIDARI, corso di diritto commerciale,
9 dl., 5*16 dr. 1900/8. — A. MARGHIERI, trattato di diritto commerciale,
3de dr. door A. SCIAJ.OJA, 1910 v. — Ascou e. a., il Codice di com
mercio commentato, 3de dr. (L. BOI.AFFIO en C. VIVANTE), 9 dl., 1909 v.
— BENSA e. a., commentario al Codice di commercio, 1900 v. — D. SUPINO,
istituzioni di diritto commerciale, 12de dr. 1913. — U. NAVARRINI,
trattato elementare di diritto comm., 2 dl., 2de dr. 1914; trattato teoricopratico di diritto comm., 1913 v. — C. VIVANTE, istituzioni di diritto
comm., 13de dr. 1914; trattato teorico-pratico di diritto comm., 4 dl., 3de
dr. 1908 v. — U. PIPIA, trattato di diritto comm., dl. 1, 2, 1913 v.
T i j d s c h r i f t e n : I I d i r i t t o c o m m e r c i a l e , v a n SERAFINI en SUPINO, sedert
1883. — Rivista del diritto commerciale, van VIVANTE en SRAFFA, sedert
1903.

8°. Rumenië.
Wetboek van Koophandel v. 16/28 April 1887, eene navolging van het
Italiaansche Wetboek. Wijzigingswetten v. 20 .Juni 1895, v. 6 April 1900 en
v. 2 Maart 1902 betreffende het faillissement.
9°.

Bulgarije.

Wetboek van Koophandel van 18 Mei 1897, eene navolging deels van het
Hongaarsche deels van het Rumeensche Wetboek.* AVijziging van enkele
artikels in 1898 en 1899.

C. Eene eigenaardige stelling neemt Zwitserland in.
Bumlesgesetz iiber das Obligationenrecht van 14 Juni 1881, in werking
sedert 1 Jan. 1883, vervangen, in verband met de invoering van het
MOLENGRAAFF.
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch v. 10 Dec. 1907 op 1 Jan. 1912, door het
Schweizerisches Obligationenrecht van 30 Mrt. 1911. Dit omvat het geheele
verbintenissenrecht, met inbegrip van die overeenkomsten welke gewoon
lijk in de handelswetboeken behandeld worden, zooals de assignatie, de
commissie, de vervoerovereenkomst, de vennootschap onder firma, de
commanditaire en de naamlooze vennootschap, de wissel, de cheque en
ander order- en toonderpapier.
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs van 11 April 1889, in
werking sedert 1 Jan. 1892. Het steunt op de onderscheiding van hen
die wel en hen die niet in het handelsregister zijn ingeschreven.
Daarnevens: Wetten van 25 Juni 1885 op het toezicht op het verzeke
ringsbedrijf; van 29 Maart 1893 op het vervoer langs spoorwegen en
met stoombooten; van 28 Maart 1905 over de aansprakelijkheid van spoor
weg- en stoombootondernemingen en van de post; van 21 Juni 1907 op
de octrooien van uitvinding; van 2 April 1908 op de overeenkomst van
verzekering.
L i t e r a t u u r : F. FICK, das Schweizerische Obligationenrecht vom 30.
Miirz 1911, 2 dl., 1911 v. (kommentaar). — V. ROSSET. en MENTHA, manuel
du droit civil suisse, dl. 3, 1912. — Kommentaren op het Burgerlijk \\ etboek: door GMÜR e. a., dl. 6 Obligationenrecht, door H. BECKER, 1913 v.;
— door EGGER e. a., dl. 5 das Obligationenrecht, door H. OSER, 1911 V.

Verzamelwerken cler geldende wetten-.
S. BORCIIARDT, vollstandige Sammlung der geitenden Wechsel- und
Handelsgesetze aller Lander, 1ste Abth, die Wechselgesetze, 1871, 2 dl.
(Oorspronkelijke en Duitsche tekst). — O. BORCIIARDT, Sammlung der
seit dem Jahre 1871 publicirten Wechselgesetze, 1883.
O. BORCHARDT, die Handelsgesetze des Erdballs, 31!0 dr., 14 dl., 190G v.
(Les lois commerciales de 1'univers, 40 dl., 1911 v.; The commercial laws
of the world, 1913 v.)
Een jaarlijksch overzicht der wetgeving in alle landen geeft de Annuaire
de législation étrangère, uitgegeven door de Société de législation comparée,
sedert 1871. Daarnaast voor Frankrijk, sedert 1881, de Annuaire de légis
lation frangaise.

§ 4. POGINGEN TOT VERKRIJGING VAN
INTERNATIONALE RECHTSEENHEID.
Gr. COIIN, die Anfange eines Weltverkelirsrecht, in Drei reclitswissenscliaftliche Yortrage, 1888. — MEILI, die internationalen Unionen über
das Recht der Weltverkehrsanstalten und des geistigen Ligentums, 1889.
J. A. LEVY, wet of tractaat? 1880. — D. JOSEPIIUS JITTA, la methode
du droit international privé, 1890.

Pogingen van particulieren. Het Institut de droit vnievnational, opgericht in 1873.
De Association for tlie Reform and Codification of the law oj
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Nations, opgericht in 1873. In de vergadering te Antwerpen
in 1877 worden vastgesteld de York and Antwerp Rules of general average (eene herziening van de York rul es,
in Sept. 1864 te York vastgesteld door de Association for the
promotion of social science). Het zijn 12 regels rakende de avarijgrosse. Clausule: Oeneral average, if any, payable according to
York and Antwerp rules.
MOLENGRAAFF , internationale avarij-grosse regeling, Prft. 1880 (Hier
over: D. J. JITTA, op den bouwgrond van het wereldreeht, in Themis
1882, en C. C. H. FRANK, Z. H., dl. 28, bl. 417).

Herziening en uitbreiding dezer regels tot 18 in eene ver
gadering te Liverpool in 1890. The York-Antwerp Rules 1890.
J. AHLERS , York-Antwerp Rules 1890, 2<3r. 1894.

Toevoeging van de Antwerp Rule 1903 in eene vergadering
van de International Law Association te Antwerpen. Zie voorts
hieronder § 63.
Comité maritime international, opgericht in 1896. Uitwerking
van ontwerpen van internationale verdragen betreffende het
aanvaringsrecht en de hulpverleening op zee.
K. A. ROMUACH JZN ., bijdrage tot de internationale regeling van het
materieele aanvaringsrecht, Prft. 1903 (ree. R. M. 1904, bl. 134).

Behandeling van de reeders-aansprakelijkheid, de scheepsvoorrechten en het vrachtrecht.
Officieele stappen. Twee wegen: wet (voorbeelden: Alg.
Duitsch Handelswb.; Scandinavische wisselwet, zeewet en an
dere wetten) of traktaat.
Traktaten: internationale telegraaf-overeenkomst, geslo
ten te Parijs 17 Mei 1865 (K. B. 25 Aug. 1865, S. 111), ge
wijzigd te Weenen 21 Juli 1868 (K. B. 31 Dec. 1868, S. 178),
herzien te Rome 16 Jan. 1872 (K. B. 30 Juli 1872, S. 84),
aangevuld te St. Petersburg 22 Juli 1875 (K. B. 1 Juni 1876,
S. 112).
Orgaan: le journal télégraphique.

Het brievenvervoer per post internationaal geregeld,
eerst door de post-conventie van Bern v. 9 Oct. 1874 (K. B.
29 Mei 1875, S. 80), later bij de postverdragen van Parijs
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1878 en 1880, van Lissabon 1885, van Weenen 1891, van
Washington 1897. Thans door het Algemeene Postverdrag
van Rome 26 Mei 1906, benevens de overeenkomsten betref
fende de uitwisseling van brieven en doosjes met aangegeven
waarde; den dienst der postwissels; den dienst der invordering
van gelden op kwitanties en handelspapier; de uitwisseling
van postpakketten; de levering van abonnementen op nieuws
bladen en tijdschriften (K. B. 27 Aug. 1907, S. 239; K. Ben
tot uitvoering 16 Sept. 1907, S. 251, en 30 Sept. 190/, S.
260, gew. 5 Febr. 1909, S. 24).
Orgaan: 1'union postale. — H. WEITHASE, Geschichte des Weltpostvereins, 2de dr. 1895. — H. KRAINS, 1'union postale universelle, 1908. —
C. J. BEELENKAHP, les lois postales universelles, 1910.

Internationale overeenkomst van Parijs tot bescherming van
den industrieelen eigendom (octrooien, modellen, han
dels- en fabrieksmerken, handelsnaam) v. 20 Maart ISSo (wet
v. 23 April 1884, S. 53; K. B. 2 Aug. 1884, S. 189). Over
eenkomsten van Madrid 14 en 15 April 1891 (wet v. 12 Dec.
1892, S. 270; K. B. 23 Mrt. 1893, S. 55) en van Brussel
14 Dec. 1900 (wet v. 7 Juni 1902, S. 85; K. B. 30 Aug. 1902,
S. 177). Nieuwe verdragen van Washington 2 Juni 1911 (wet v.
19 Mrt. 1913, S. 104; K. B. 25 Apr. 1913, S. 142), betr.. den
industrieelen eigendom en de internationale inschrijving van
fabrieks- en handelsmerken. Zie hieronder § 13.
Orgaan: la propriété industrielle, sedert 1885. •— Kommentaren van
L. DONZEL, 1892; E. POUILLET en G. PLÉ, 1896. — M. PELI.ETIER en
E. Y. NAQUET, la convention d'union pour la protection de la propriété

industrielle, 1902. A. OSTERRIETII en A. AXTER, die intern. Ubereinkunft enz., 1908. — A. OSTERRIETH, die Washingtongr Konferenz, 1912.

Internationale overeenkomst omtrent het goederenver
voer langs spoorwegen, 17 Juli 1886 te Bern vastgesteld
en 14 Oct. 1890 aldaar onderteekend door afgevaardigden
van Nederland, Duitschland, België, Luxemburg, Frankrijk,
Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Rusland. In wer
king getreden 1 Jan. 1893 (wet v. 18 Juni 1892, S. 145,
K. B. 30 Nov. 1892, S. 258). Add. verklaring v. 20 Sept. 1893
aen dd. schikking v. 16 Juli 1895 (wet v. 13 Juli 1896, S.
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113; K. B. 28 Sept. 1896, S. 160, en 18 Nov. 1896, S. 174).
Denemarken toegetreden in 1897. Add. overeenkomst v. 16
Juni 1898 (wet v. 11 Dec. 1899, S. 256; K. B. 30 Sept. 1901,
S. 214). Rumenië toegetreden in 1904. Add. overeenkomst v.
19 Sept. 1906 (wet v. 1 Nov. 1907, S. 280; K. B. 12 Dec.
1908, S. 408). Servië toegetreden in 1910, Bulgarije in 1911.
Bijzondere overeenkomst v. 24 Oet. 1898 tusschen Nederland,
België, Frankrijk en Luxemburg (K. B. 12 Jan. 1899, S. 46);
v. 1 Sept. 1910 tusschen Nederland en Duitschland (K. B.
22 Sept. 1910, S. 288). Zie hieronder § 51, III.
Orgaan: Bulletin des transports internationaux par chemins de fer,
sedert 1893. — C. D. ASSER JR., internationaal goederenvervoer langs
spoorwegen. De Berner conventie van 1886. Prft. 1887; de Bernsche
Spoorweg-conventie, 1893. — F. MEILI, Internationale Eisenbahnvertrage,
1887. — J. SCHWAB, das internationale Uebereinkonimen über den Eisenbahnfrachtverkehr, 1891. — A. v. D. LEYEN, das Berner internationale
Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr, Z. H., dl. 39, bl. 1 v. —
G. EGER , das internationale Uebereinkommen enz., 3de dr. 1909. — TH.
GERSTNER , internationales Eisenbahn-Frachtrecht, 1893. — E. ROSENTIJAL,
internationales Eisenbahn-Frachtreclit, 1894. — E. THALLER, du transport
en droit international, Ann. 1887. — LYON-CAEN, in Journ. de dr. int.
privé 1893, bl. 465; 1894, bl. 435, 641. — MARCHESINI, il contratto di
transporto delle merci per ferrovia secondo la conv. di Berna e la legislazione ital., 2 dl. 1909/10.

Internationale vereeniging tot bescherming van letter
kundige en kunstwerken, 9 Sept. 1886te Bern gevormd
tusschen Duitschland, Groot.-Britannië, België, Frankrijk,
Spanje, Italië, Zwitserland, Tunis en Haïti. Gewijzigd 4 Mei
1896 in eene conferentie te Parijs. Later toegetreden Luxem
burg, Monaco, Noorwegen, Japan, Denemarken. Verdrag tot
herziening der Berner Conventie, 13 Nov. 1908 te Berlijn geslo
ten tusschen de genoemde Staten (behalve Haïti), Liberia en
Zweden. Later toegetreden Haïti, Portugal en Nederland (wet
v. 26 Juni 1911, S. 197: met vervanging van artt. 8, 9 en
11 lid 2 v. h. Berlijnsche Verdrag door artt. 5, 7 en 9 lid 2
van de in 1896 gewijzigde Berner Conventie; K. B. 28 Oct.
1912, S. 323).
Orgaan: le droit d'auteur. — KOHI.ER , die Immaterialgüter im intern.
Recht, in Zft. f. int. Priv. u. Strafr. 1896, bl. 338. — Over de confe
rentie te Parijs zie DUBOIS, in Revue de dr. int. 1897, bl. 577. —
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Bulletin de la Soc. de lég. comp. 1897, bl. 94; Zft. f. int. Triv. u.
Strafr. 1897, bl. 419. — Kommentaar op bet verdrag te Berlijn door
H. DUNGS, 1910.
P. WAUWERMANS, la convention de Berne (revisée
a Berlin) pour la protection etc., 1910. — L. G. VAN PRAAG, de Auteurswet
1912 en baar verband tot de herziene Berner Conventie, 1912.

Tweede, derde en vierde internationale conferentie tot rege
ling van eenige onderwerpen van internationaal privaatrecht
te 's-Gravenhage, 1894, 1900 en 1904. Behandeling van eenige
regels betreffende het f a i l l i e t e n r e c h t .
Internationale conferenties betreffende het zeerecht, te
Brussel gehouden in 1905, 1909 en 1910 (aanvaring, hulp
verleening en berging, aansprakelijkheid des reeders, scheepshypotheek en scheepsvoorrechten). Overeenkomsten tot vast
stelling van eenige eenvormige bepalingen op het stuk van
aanvaring en omtrent hulpverleening en berging
op zee, 23 Sept. 1910 te Brussel gesloten (wetten v. 11 Jan.
1913, S. 26 en 27; K. Ben 21 Febr. 1913, S. 74 en 75. In
werkingtreding 1 Mrt. 1913).
Tekst: R. M. 1910, bl. 532 v.

Internationale wisselrecht-conferenties te 's-Gravenhage
in 1910 en 1912. Overeenkomst betreffende de unificatie van
het recht omtrent den wissel en het order bil.j et v. 23 Juli
1912, met daarbij belioorende eenvormige Regeling van den
wissel en het orderbiljet; (voorloopige) besluiten betreffende
de unificatie van het recht omtrent de cheque. In art. 1
der Overeenkomst verbinden de toegetreden Staten zich tot
het invoeren op hun gebied, in het oorspronkelijke ot in de
landstaal, van de eenvormige Regeling.
Tekst: Ann. 1913, bl. 157, 232, en Z. H., dl. 74, bl. 1 v. - F. MEYER,
das Weltwechselrecht, 2 dl., 1909; das Weltscheckrecht, 2 dl., 1913.

Betwist is, of het door de wet goedgekeurde traktaat de
burgers onmiddellijk bindt en eene met het traktaat strijdige
wet hare kracht doet verliezen. Zie artt. 59, 109, 121 lid 2,
150 Grw., artt, 5 en 11 Alg. Bepp.
Dat het traktaat, als uitvloeisel van een hooger gezag dan het nationale,
gaat boven de wet, leeren: H. J. HAMAKER, Yerspr. Geschr., dl. 6, bl.
161 v.; C. VAN "VOLLENHOVEN, omtrek en inhoud van het internationale
recht, Prft. 1898, bl. 20 v., 71 v.; L. E. VISSER, het wezen der inter-
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nationale gemeenschap, 1903; W. J. M. VAN EYSINGA, Proeve eener in
leiding tot het Nederlandsche tractatenrecht, Prft. 1906, bl. 121 v. —
Daarentegen bindt het traktaat alleen de regeering niet ook de onder
danen, volgens J. A. LEVY, wet of tractaat? 1880; J. C. DE MAREZ OYENSI
het normatieve karakter van internationale tractaten, 1907.
Hooge Raad 25 Mei 1906, W. 8383: art. 59 Grw. kent aan den Koning
wetgevende bevoegdheid toe op internationaal privaatrechtelijk gebied.
Volgens deze beslissing schijnt het traktaat te staan niet boven, maar
gelijkwaardig naast de wet. Verg. JITTA, R. M. 1900, bl. 156.

Literatuur;
DIENA, trattato di diritto commerciale internazionale, 2 dl., 1900/1903. —
(EHRENBERG)-V. BAR, dl. 1, bl. 327 v.
P. M. PINEAU, sociétés commerciales en droit international privé, th. 1893.
J. CHAMPCOMMUNAL, étude sur la lettre de change en droit international
privé, Ann. 1894.
BEISERT, Materialien zur Frage der übereinstimmenden Gesetzgebung
der Inhaberpapiere, 1879. — MARCUS, zur Frage der internationalen
Regelung der Rechtsverhaltnisse der Inhaberpapiere, in Z. H., dl. 26,
bl. 16.
BONOLIS, les assurances sur la vie en dr. int. pr., trad. par J. VAL ÉR Y, 1902.
D. DE LEEUW, le transport international des voyageurs et des bagages
par chemins de fer, Prft. 1908.
LYON-CAEN, études de droit international privé maritime, 1883. — S. J.
HOGERZEIL, aanvaring in het internationaal privaatrecht, Prft. 1888. —
CH. CHOLET, 1'abordage international, compétence et conflit des lois, 1898.
D. J. JITTA, het vonnis van faillietverklaring in het internationaal
privaatrecht, Prft. 1880. — PH. KLEINTJES, het faillissement in het
internationaal privaatrecht, Prft. 1890 (ree. R. M. 1891, bl. 294).
J. Pu. SUIJLING, vragen van internationaal faillietenrecht naar aanleiding
van het dwangakkoord in faillissement, R. M. 1894, bl. 439. — G. CARLE,
la dottrina giuridica del fallimento nel dir. priv. int., 1872, vert. in 't
Fransch door E. DUBOIS, la faillite dans le droit international privé,
1875. — FIORE, del fallimento secondo il diritto privato internazionale,
1873. — SIMON, la faillite d'après le droit international privé, th. 1877. —
NACHBAUR, de la faillite en droit international privé, 1883. — STELIAN,
la faillite: études de lég. comp. et de dr. international, th. 1885. —
THALLER, des faillites en droit comparé, 2 dl. 1887. — A. WEISS, quelques
mots sur la faillite des commerijants, Ann. 1888, bl. 129. — R. BI.OCH,
étude sur la faillite en dr. int. priv., 1892. — P. Pic, in Journ. de dr.
int. priv. 1892, bl. 577. — M. TRAVERS, la faillite et la liquidation jndiciaire dans les rapports internationaux, 1894. — D. J. JITTA, la codification du droit international de la faillite, 1895. — A. ROLIN, étude
sur la faillite en dr. int. priv. et spécialement sur le traité franco-beige,
in Rev. de dr. int. 1903 en 1904. — Zie voorts hieronder § 91.
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§ 5. VERHOUDING VAN HET WETBOEK VAN KOOP
HANDEL TOT HET BURGERLIJK RECHT.
Het Wetboek van Koophandel bevat in hoofdzaak niet een
exceptioneel recht, maar een bijzonder of afgezonderd deel
van het privaatrecht.
D. DE BLOCQ VAN SCHELTINGA , verband tusschen burgerlijk en handels

recht, Prft. 1864.

Art. 1 lid 1 Wetb. v. Kooph.
Controverse onder het Fransche recht over de verhouding
tusschen den Code de commerce en den Code civil.
Avis du Conseil d'état van 13 Dec. 1811: „Les tribnnaux de commerce
doivent juger les questions particulières qui se présentent, suivant leur
conviction, d'après les termes et 1'esprit du Code, et, en cas de silence de
sa part, d'après le droit commun et les usages de commerce."
Meening van DEI.AMARRE et LEPOITVIN , traité de dr. comm., § I I I en
IV, no». 19—31. Zij achten de bepalingen van den Code civil over ver
bintenissen eerst in de laatste plaats toepasselijk, en dan nog alleen „en
tant que ces dispositions sont conformes a 1'intérêt du commerce et a 1'équité".

Bedoeling van onzen wetgever.
Verg. de rede van DONKER CURTIUS in de 2de Kamer op 10 Febr. 1826
bij VOORDUIN, W. V. K., dl. 1, bl. 2 v.

Het Burg. Wetb. en het Wetb. v. Kooph. vormen samen
het materieel privaatrecht; de verdeeling van dit recht over
twee wetboeken heeft geen andere beteekenis dan de ver
deeling der wetboeken in boeken en van deze in titels.
Het Burg. Wetb. geldt voor hetgeen in het Wetb. v. Kooph.
wordt behandeld, voor zooverre het bepalingen bevat, geschre
ven voor een onderwerp, waarvan het in het Wetb. van
Kooph. behandelde een onderdeel uitmaakt, tenzij eene uit
drukkelijke wetsbepaling of de aard van het bijzondere onder
werp zich daartegen verzet. Zie art. 1355 lid 2 B. W.
Overbodige verwijzingen naar het Wetb. v. Kooph. in artt. 669 lid 2,
670, 1207, 1653 en 1811 B. W.
Verwijzingen naar het Burg. Wetb. in artt. 15, 79, 85, 139, 157, 204,
244, 296, 452, 747, 754 lid 2 en 755 lid 2 W. v. K.
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§ 6. HANDELSZAKEN, HANDELSDADEN.
Ontw. 1809, artt. 2—4; Code de comra., artt. 632—634.

De uitdrukking zaken van koophandel of handels
zaken wordt gebezigd in verschillende beteekenis: artt. 1207
(handelsverkeer), 1355 lid 2 B. W. (overeenkomsten in den
handel gebruikelijk), art. 1 lid 1 K. (de onderwerpen die in
het Wetb. v. Kooph. worden behandeld), enz.
Z a a k van koophandel of handelszaak in rechtskundigen
zin = handelsrechtsbetrekking: de rechtsbetrekkingen
(verbintenissen) welke uit handelsdaden voortspruiten, alsmede
uit de feiten en handelingen, in art. 5 W. v. K. vermeld.
J. J. CARSTEN , bijdrage tot de leer der zaken van koophandel, Prft.
1882. — Verg. ook H. R. 6 Mei 1870, W. 3217.

Tweeledig karakter van handelsdaden, handelszaken en
handelsrecht. Handelsdaden zijn te onderscheiden in: 1°. ob
jectieve of absolute, welke handelsdaad zijn onverschillig door
wie zij worden verricht; 2°. subjectieve of relatieve, welke
alleen dan handelsdaad zijn, indien zij verricht worden hetzij
als bedrijf (art. 4 1°., 3°. [bankiers, kassiers, enz.]), hetzij
door een koopman (art. 4 2°. a. h. e., 3°. [kooplieden]).
Absolute en relatieve handelszaken. Objectief handelsrecht,
het recht van de objectieve handelsdaad; subjectief handels
recht, het recht van de koopmansdaad, een deel van het
koopmansrecht.
HandeMaden.
P. DIJCKMEESTER , bijdrage tot de leer der daden van koophandel, Prft.
1864. — L. NOUGUIER, des aetes de commerce, des commergants et de
leur patente, 2 dl., 2de dr. 1884. — TIIAI.LER, courte étude sur les actes
de commerce, Ann. 1895—2—177. — P. APPERT, des actes de commerce
terrestres, 1897. — L. DUCIIANGE, des actes de commerce par relation,
th. Paris 1900. — MANARA, gli atti di commercio, 1887.

De opsomming der handelsdaden en -zaken in artt. 3—5
is limitatief.
NICOLAÏ bij VOOR DUIN, W . v. K., dl. 1 , bl. 28. — B venzoo de Fransche schrijvers: LOCRÉ, Esprit du Code de comm., dl. 8, bl. 174 v.;
LYON-CAEN en RENAULT , dl. 1 n°. 104 ( reslriclive, niet littérale)-, THAI.
LER, a. w.
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I. O b j e c t i e v e handelsdaden.
1°. Het k o o p e n van waren om ze weder te verkoopen, in
het groot of in het klein, hetzij ruw, hetzij bewerkt, of om
alleen het gebruik daarvan te verhuren Art. 3 K.
Het objectieve karakter dezer handelsdaad wordt miskend door Rb.
Amsterdam 27 Nov. 1903, W. 8058.

Beteekenis van waren? Waren is de naam waarmede
roerende goederen als voorwerp van omzet worden aange
duid ; dus: alle roerende goederen die omgezet (gekocht en
verkocht) kunnen worden, geld en papieren van waarde (zie
§ 27) daaronder begrepen.
Het zgn. speculeeren in effecten is koopen van waren om ze weder te
verkoopen. — H. E. 12 Dec. 1851, W. 1308: publieke effecten en schuld
brieven zijn waren in den zin van art. 3 K.

Onroerende goederen zijn niet „waren".
Rb. Amsterdam 18 Febr. 1881, W. 4700 (koop van vruchten op stok). —
H. R. 7 Febr. 1889, W. 5692 (verzoek tot surséance der Holl. Belg.
Bouwgrondmij); — Hof Zd. Holland 23 Oct. 1867, W. 2971, M. v. H. 1868
bl. 50, en H. R. 28 Febr. 1890, W. 5845 (verzoek tot faillietverkl. van
een eigenbouwer). — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1 n'5. 109.
Anders o. a. BESLAY, dl. 1, nrs. 107 v. (denrées et marchandises in art.
632 C. d. c. omvat onroerende goederen).
Verg. KIST-VISSER, dl. 1, bl. 55 v.

Koop van zaken, af te scheiden van den bodem of van
hetgeen daarmede is verbonden (een gebouw voor afbraak, in
te zamelen vruchten, te velde staande oogst, te hakken hout,
af te graven veen, uit te graven kleiaarde), is te beschouwen
als een samengestelde overeenkomst: aanneming van werk
(de afscheiding der zaken) en koop en verkoop (van toekom
stige roerende zaken).
Koop van roerende zaken namen aan: Hof Arnhem 20 Juni 1906, W.
8431 (koop van bovenveen), en Hooge Raad, herhaaldelijk in straf- en
belastingzaken, het laatst 15 Jan. 1892, W. 6141.— Zie voorts J. GOUDEKET, W. P. N. R. 2115, en OPZOOMER-GOUOEKET, dl. ,3, bl. 114.
Anders (er is koop van onroerend goed): Rb. Amsterdam 18 Febr. 1881,
W. 4700 (koop van vruchten op stok). — J. J. TILANUS, T. P. N. F.
1901, bl. 265 v. — Zie ook Rb. Assen 23 Febr. en 30 Nov. 1863, W.
2484 en 2583 (negatoria).

Beteekenis van koopen: het bedingen van de levering
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van eene zaak onder bezwarenden titel; liet zich aanschaften
van eene zaak. Ruilhandel is niet uitgesloten.
Beteekenis van verkoopen: het zich verplichten tot leve
ring eener zaak tegen eene contrapraestatie.
De verkoop kan in tijdsorde aan den koop voorafgaan.
Aanneming van leverantiën zonder bewerking. Blanko-verkoopen. Ter
ra ijnhandel.

B e w e r k t verkoopen. Fabrieks- en handwerks- of ambachts
nijverheid. Onder bewerkt verkoopen is ook verwerkt verkoopen
begrepen.
H. R. 4 Apr. 1913, W. 9494: onder het bewerken van waren is het
verwerken (in dit geval van vischafval tot olie en guano) mede te ver
staan; cass. verw. Hof den Haag 29 Mrt. 1912, W. 9357, bev. Rb.
Rotterdam 26 Mei 1910, W. 9156.

Betwist is, of onder „weder verkoopen, hetzij ruw, hetzij be
werkt," ook moet worden verstaan het verwerken van bouw
stoffen, al of niet na bewerking, ter uitvoering van een aan
genomen bouwwerk.
De aannemer van een werk koopt de materialen om ze als roerende
goederen te verkoopen: Rb. Assen 12 Apr. 1869, W. 3218; — Hof den
Haag 23 Mei 1887, W. 5490; — H. R. 23 Jan. 1891, W. 5988; — Rb.
den Bosch 20 Jan. 1893, W. 6330; — Hof Amsterdam 28 Apr. 1899,
W. 7363, vern. Rb. Alkmaar 2 Mrt. 1899, t. z. p.; — Hof den Bosch
22 Mei 1900, W. 7465; — Rb. Utrecht 17 Apr. 1901, W. 7646. — Zie
ook Hof Limburg 28 Dec. 1868, "W. 3104, en Hof Arnhem 11 Dec. 1878,
W. 4356 (hij koopt de materialen om ze bewerkt weer af te leveren of
te verkoopen); — Hof den Haag 7 Dec. 1885, W. 5327 (hy koopt om
verwerkt op te leveren); — Rb. Utrecht 15 Nov. 1905, W. 8376; —
Rb. Zutfen 29 Jan. 1914, W. 9682 (aannemer van lood- en zinkwerken); —•
Hof Arnhem 27 Oct. 1914, W. 9702 (verkoopen in art. 3 omvat het
afleveren van materialen aan anderen met het doel winst te behalen).
Anders: de aannemer van een bouwwerk koopt de materialen niet om
ze weder te verkoopen, maar om ze te gebruiken bij (te verwerken aan)
het door hem aangenomen werk: Rb. Amsterdam 1 Juli 1879, W. 4422,
en 21 Oct. 1881, R. B. 1881, B bl. 11; — Rb. Roermond 7 Oct. 1886,
W. 5479; — Hof den Bosch 29 Mei 1888, W. 5600; - Hof den Haag
30 Juni 1890, W. 5$13; — Rb. Amsterdam 7 Jan. 1891, W. 6140; —
Rb. Tiel 16 Jan. 1891, W. 5995; — Rb. Rotterdam 21 Juni 1893, P.
v. J. 1893, n°. 99; — Hof Leeuwarden 9 Juni 1897, W. 6980; — Rb.
Alkmaar 2 Mrt. 1899, b. a.; — Rb. Groningen 25 Juni 1897, W. 6987;
- Rb. Zutfen 2 Mrt. 1911, W. 9199. — Zie ook DIEPHUIS, N. B. R., dl. 12,
bl. 364 nt.;—KIST-VISSER, dl. 1, bl. 53; POLAK, dl. 1, bl. 77 v.
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Evenmin is de inkoop van bouwstoffen door een eigeflbouwer een koop
van deze stoffen om ze weder te verkoopen: Eb. Amsterdam 13 JaD. 1905,
W. 8307 (koop van schoorsteenmantels).

Is onder „weder verlcoopen, hetzij ruw, hetzij bewerkt,"
begrepen de overeenkomst tot vervaardiging van een voor
werp uit stof, te dien einde door den vervaardiger aange
schaft of nog aan te schaffen?
Karakter dezer overeenkomst. Is zij verkoop van bet te vervaardigen
voorwerp of aanneming van werk ? Beslist de al of niet-vervangbaarkeid
der zaak, de verplichting om al dan niet zelf te bewerken of te doen
bewerken, het al of niet in voorraad hebben der stof, het karakter der
stof als hoofd- of bijzaak, als arbeidsstof of arbeidshulpmiddel, het feit
dat de levering der zaak of wel het te verrichten werk het hoofdobject
der overeenkomst is? — E. A. COSMAN, koop of aanneming van werk?
R. M. 1902, bl. 547 (het hoofdobject der overeenkomst beslist). Verg.
H. R. 24 Mrt. 1871, W. 3320; Rb. Amsterdam 5 Nov. 1875, W. 3945;
Kgt. Dokkum 16 Sept. 1896, W. 6883; Hof den Bosch 23 Mei 1905, W.
8264 (een overeenk. tot het leveren voor f 3500 van een te bouwen stalen
motorboot in dit geval als koopovereenkomst beschouwd, omdat het voor
werp het hoofdbestanddeel der overeenk. was); Rb. Rotterdam 28 Jnni
1911, W. 9323; Rb. Amsterdam 19 Jan. 1914, W. P. N. R. 2317. —
EIST-VISSER, dl. 1; bl. 35 (beslissend is, of het ingekochte voorwerp
arbeidsstof of arbeidshulpmiddel is). — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1,
nis. H7 v. (la chose achetée, est-elle ou non considérée eomme principale?).
Is er niet in sommige gevallen een samengestelde overeenkomst: koop en
verkoop van de stof en aanbesteding en aanneming van de daaruit te
vervaardigen zaak? (bijv. bij het laten maken van een pak kleeren). Een
algemeen antwoord is niet te geven.
Kgt. Gorinchem 8 Apr. 1878, W. 4232: inkoopen van kleermakers zijn
handelsdaden. — H. R. 15 Juni 1906, W. 8392: koopen van verf door een
verver is geen handelsdaad; hij verkoopt niet de door hem gebezigde
verf; hij is aannemer van werk; vern. Rb, Arnhem 30 Oct. 1905, W.
8335: de verver koopt verfwaren om die verwerkt te verkoopen.
Zie voorts art. 2008 B. W. en art. 4 n°. 4 K. (hieronder bl. 46). SERRUYS 10 Febr. 1826 (NOORDZIEK, Gesch. 1825/26, le ged. bl. 44 v.):
1'entreprise d'un objet de manufacture, ou de fabrique, n'est pas un acte
d'achat pour revendre.

Omvat „bewerken" verrichtingen van landbouw, tuinbouw
of veeteelt?
Rb. Tiel 22 Mei 1885, W. 5247: het koopen van boompjes door een
boomkweeker is een handelsdaad. — Daarentegen niet het koopen van
vee door een veehouder (zuivelboer): Rb. Rotterdam 3 Mei 1890, W.
5910; — Rb. Amsterdam 29 Maart 1901, W. 7654; — doch wèl door
een veehandelaar: Rb. den Haag 10 Jan. 1893, W. 6345; Rb. Tiel 20
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Mrt. 1907, "W. 8739 (koopen van vee niet met bestemming voor fokkerij
of melkwinning).

Het bereiden, zij het fabriekmatig, en liet verkoopen van
de voortbrengselen van eigen bodem of eigen veestapel is in
geen geval handelsdaad.
Aldus Hof den Bosch 22 Jan. 1878, W. 4289: het telen van aardap
pels en vlas om die te verkoopen; — Rb. Zierikzee 23 Jan. 1906, W.
8359: liet bereiden van de melk der leden en de verkoop van de zuivel
producten door een coöperatieve stoomzuivelfabriek; — Rb. Utrecht 18
Apr. 1900, W. 7455, en Hof Arnhem 20 Juni 1906, W. 8431: het be
reiden van turf uit eigen gronden. — Zie echter Hof Arnhem 22 Jan.
1908, W. 8752.

De bedoeling om weder te verkoopen behoeft aan de weder
partij bij de overeenkomst niet kenbaar te zijn.
Winstbejag, het doel door den wederverkoop winst te be
halen, is als een vereischte te beschouwen.
Ontw. 1809, art. 2 (ontw. 1822, art. 3): Koophandel bestaat voorname
lijk in het koopen en verkoopen van waren en koopmanschappen (van
zaken, welke voorwerpen van handel zijn), om daarmede winst te doen en
zich eene kostwinning of beroep te bezorgen.
"Verg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1 n°. 115, en in anderen zin
THALLER, traité, 3<3e dr., n°. 21.

De v e r k o o p van waren, gekocht om ze weder te ver
koopen, wordt in art. 3 ten onrechte niet genoemd en kan
daarom niet als objectieve handelsdaad worden beschouwd.
Aldus: HOLTIUS, Voorlez., dl. 1, bl. 55; •— DIEPHUIS, dl. 1, bl. 28; —
FRUIN, iets over daden van koophandel, in Themis 1865, bl. 518; —
(KIST)-VISSER, dl. 1, bl. 52. — Anders KIST-(VISSER), t. a.p., bl. 46. —

Rb. Amsterdam 1 Pebr. 1901, W. 7654 (koop- en verkooporders aan een
commissionnair in effecten). — VOORDUIN, W. V. K., dl. 1, bl.- 27 aant.
II; — NOORDZIEK, Gesch. 1825/6, 2e ged. bl. 746. — Ontw. 1809, art.
2, b. a.
Zie voorts: Meng. in W. 2448, 2449, 2461, 2749, 2752, 2754, 2761
en 2764.
Code de comm. beige (art. 2 wet v. 5 Dec. 1872): „tout achat... pour
revendre... et toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat".

Is ook de vordering tot ontbinding van een handelskoop
een zaak van koophandel?
In dezen zin: Hof Arnhem 11 Dec. 1878, W. 4-356; Rb. Almeloo
1 Dec. 1909, W. 9139. — Anders: Hof den Haag 15 Oct. 1901, W.
7964. — Zie echter Hof den Haag 11 Juni 1903, t. z. p.
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De verplichting tot schadevergoeding bij ontbinding van een handels
koop is een handelsschuld, volgens H. R. 6 Nov. 1903, W. 7988.
Anders: Hof Amsterdam 19 Febr. 1892, W. 6173; Hof den Haag 22 Dec.
1902, W. 7876.

Koop van waren om het gebruik daarvan te verhuren.
Rb. Winschoten 27 Febr\ 1875, W. 3903, brengt hiertoe het koopen
van een omnibus door een omnibusondernemer. — Hof Arnhem 18 Juli
1907, W. 8673: het koopen van een draaimolen valt hieronder niet.

Huur van zaken om die te verhuren is niet handelsdaad.
Zie Rb. den Bosch 1 Dec. 1911, W. 9360; — KIST-YISSER, dl. 1, bl. 45.

2°. Alle handelingen met betrekking tot wissels, art. 4
n°. 2 K. — Ontw. 1822 en Wetb. v. Kooph. van 1830, Fransche
tekst: „Tout ce qui a rapport aux lettres de change".
Anders ten aanzien van assignaties, orderbriefjes, cheques, kassiers
papier, ceelen, enz.

3n. Alle handelingen betreffende den scheepsbouw en
het herstellen en uitrusten van schepen, alsmede het koopen
en verkoopen van schepen voor de vaart. Art. 4 n . 4 K.
Officieele uitgave: „Alles wat betrekking heeft tot aannemingen, tot
het bouwen, herstellen en uitrusten van schepen", enz.
Ontw. 1822 en 1825: „Alle aannemingen tot het bouwen, herstellen
en uitrusten van schepen", enz.; Fransche tekst: „Tout ce qui a rapport
a la construction, le radoub et 1'équipement des navires .
Ontw. 1809, art. 4d: „alles, wat betrekking heeft tot den scheepsbouw".
„Tot aannemingen," behoort weg te vallen.

Alléén aannemingen tot het bouwen, herstellen en uitrusten
van schepen, niet ook andere aannemingen van werk, zijn
volgens art. 4 n°. 4 handelsdaden.
H. R. 22 Mei 1846, W. 720, en 9 Mrt. 1849, W. 1007, beuevens tal
van latere beslissingen.

Uitsluitend „het koopen en verkoopen van schepen voor de
vaart", niet: alles wat betrekking heeft tot het koopen en
verkoopen daarvan.
Rb. Tiel 22 Apr. 1898, W. 7192: geldleenen voor den aankoop van
een schip is niet een handelsdaad. — Anders Rb. Amsterdam 6 Oct. 1875,
W. 3939 (overeenkomst met een tusschenpersoon omtrent diens beloohing).

4°. Het koopen en verkoopen van scheepstuigagie en
scheeps-mondbehoeften, art. 4 n°. 6 K.
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5°. Alle reed er ij en (d. w. z. het aangaan van een reederij:
het reederij-contract), verhuringen of he v rach tingen van
schepen, mitsgaders bodemerij en andere overeenkomsten
van den zeehandel, art. 4 n°. 7 K.
Zie VOORDUIN, W. V. K., dl. 1, bl. 40; MOORDZIEK, Gesch. 18'25/G, 2DE ged.
bl. 539 en 746 v.; KIST-YISSER, dl. 1, bl. 74.
Reederijen\ de reederij van zeevisscliersvaartuigen is niet een handelsdaad: A. W. SCHIPPERS JR., bijdragen tot het privaatrecht der zeevisscherij, Prft. 1900, bl. 31 v.
Bevrachtingen; Rb. Tiel 13 Jan. 1871, W. 3325, en Hof den Haag 27
Juni 1904, W. 8088, cass. verw. H. R. 11 Nov. 1904, W. 8138: ook van
fó72»«KSchepen; — daarentegen Rb. Amsterdam 9 Jan. 1891, W. 6085,
en Rb. den Haag 23 Febf. 1904, W. 8088: alleen van schepen betref
fende den zeehandel.

6°. Het aangaan van huur van schippers, stuurlieden
en scheepsgezellen en hunne verbintenissen, ten dienste van
koopvaardijschepen, art. 4 n°. 8 K.
Rb. Haarlem 1 Dec. 1903, M. v. H. 1903 bl. 18: koopvaardijschepen
zijn „zeeschepen dienende tot vervoer van personen of goederen van de
eene plaats naar de andere om op die wijze winst te behalen" ; visschersschepen behooren hiertoe niet.

7°. Alle expeditiën en vervoer van koopmanschap
pen (waaronder hier te verstaan zijn roerende lichamelijke
zaken, waarin door den afzender handel wordt gedreven),
art. 4 n°. 5 K.
Vervoer van personen is niet handelsdaad.

8°. Alle assurantiën, art. 4 n°. 10 K.
Is de daad van verzekeraar en van verzekerde beiden of alleen die van
den verzekeraar een handelsdaad? Het eerste volgens KIST-(VISSER), dl.
1, bl. 78 v.; POLAK, dl. 1, bl. 86; het laatste volgens DIEPIIUIS, dl. 1, bl.
34, en de regeering in 1826 en 1835 (VOORDLIN, W. v. K. dl. 2, bl. 137
en 132 nt. 1). — Verg. in verschillenden zin Kgt. n°. 1 Amsterdam 7 Aug.
en 28 Sept. 1860, M. v. H. 1860 bl. 294.
§ 1 n°. 3 DHgb.: die Lfebernahme von Versicherungen gegen Prümie.

Art. 5 K. noemt nog objectieve handelszaken.
Art. 5 ziet op de onderwerpen, behandeld in de titels 6, 7 en 11 van
bk. II W. v. K.; de verbintenis wegens aanvaring tegen een vast voor
werp is niet een zaak van koophandel: Rb. Rotterdam 19 Febr. 1913
W. 9540.

II. Subjectieve handelsdaden.
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1°. De commissie-handel, art. 4 n°. 1 K.: het aanvaar
den en uitvoeren van commissies (opdrachten tot het verrich
ten van daden van koophandel op order en voor rekening
van anderen) als bedrijf.
Het geven van de opdracht is voor den lastgever al of niet een handels
daad, naar gelang de te verrichten handeling voor hem al of niet een
handelsdaad is. Zie Hof Amsterdam 28 Fehr. 1908, W. 8710; 7 Mei 1909,
W. 8929; Kb. Amsterdam 1 Fehr. 1901, W. 7654; Hof Arnhem 30 Dec.
1908, W. 88G8; Rb. Dordrecht 29 Mrt. 1911, W. 9245 (opdracht te
koopen al of niet met de bedoeling weer te verkoopen). — Yerg. KISTVISSER, dl. 1, bl. 66 v.

De enkele commissie-handeling is niet handelsdaad.
Ontw. 1822, art. 5 n°. 1 Holl. tekst: „de commissiehandel, bestaande
in 't uitvoeren", enz.; Fransche tekst:'„les commissions", in 1825 ver
anderd in „Tentreprise des commissions".
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1 n°. 138: „Entrepriie, ce qui suppose une
habitude, une profession"; evenzoo handel.
Niet juist Rb. Amsterdam 3 Dec. 1886, P. v. J. 1887 n°. 23*: het
commissiecontract is van commereieelen aard.
Yerg. KIST-VISSER, dl. 1, bl. 64 v. — W. E. CALKOEN, de rechts
positie van den handelsagent, Prft. 1901, bl. 46 v.

2°. Handelingen van kooplieden, bankiers, kassiers,
makelaars, houders van administratiekantoren van publieke
fondsen, zoo ten laste van het koninkrijk als van vreemde
mogendheden, allen in hunne betrekking als zoodanig, art.
4 nu. 3 K.
Handelingen-. Zijn alleen bedoeld rechtshandelingen of ook andere recht
matige en onrechtmatige handelingen? —In den laatsten zin: POLAK, dl.
1, bl. 80 v. — De verbintenis tot teruggave van hetgeen onverschuldigd
ontvangen is, al zij het ter voldoening van een handelsschuld, is niet
een handelszaak: Rb. Rotterdam 30 Mrt. 1859, W. 2056; Rb. Am
sterdam 10 Mrt. 1873, W. 3617. Zie ook Rb. den Haag 9 Juni 1891,
W. 6070. — De verbintenis uit onrechtmatige daad is niet een handels
zaak: Rb. den Haag 11 Mei 1897, W. 6995; Rb. Amsterdam 29 Mei
1908, W. 8874. — Yerg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1, n°. 177.
Tn hunne betrekking als zoodanig. Moet de handeling vallen binnen den
kring van het bedrijf in dien zin, dat zij behoort tot de uitoefening van
het bedrijf? Verg, Hof Zd. Holland 7 Juni 1869, M. v. H. 1869 bl. 171,
W. 3132; — Rb. Rotterdam 23 Mei 1885, W. 5220; — Rb. Utrecht
13 Jan. 1902, W. 6160 (overeenkomst omtrent de wijze van uitoefening
van het bedrijf); — Rb. Rotterdam 7 Oct. 1893, W. 6435 (aanstelling
van een handelsreiziger); — Rb. Amsterdam 6 Mei 1903, W.8015 (aan
stelling van een agent); — Rb. Groningen 26 Juni 1914, W. 9682 (koop
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van haver door een houthandelaar); — of is voldoende, dat zij strekt
ten hehoeve van de uitoefening van het bedrijf, dit mogelijk maakt of
bevordert: Hof Arnhem 15 Mei 1889, vern. Rb. Arnhem 17 Dec. 1888,
W. 5772, en Rb. Amsterdam 7 Juni 1889, P. v. J. 1890 n°. 30 (geldleening ten behoeve van den handel; anders Rb. Almeloo 13 Apr. 1898,
W. 7267); — Hof Amsterdam 27 Juni 1889, W. 5799, en H. R. 25 Oct.
1889, ~W. 5785 (aanschaffing van gas en bruikleen van gastoestellen voor
winkel, werkplaats en woonhuis); — H. R. 8 Jan. 1909, W. 8793 (aan
schaffing van een machine, voordat het bedrijf is begonnen); — Kgt. n°. 2
Rotterdam 21 Febr. 1890, W. 5938 (opdracht tot vervolging van een
schuldenaar wegens aan dezen gedane leveringen); — Hof Amsterdam
18 Nov. 1891, P. v. J. 1892 n°. 12; H. R. 14 Mei 1909, W. 8871
(leening van effecten ten behoeve van den handel); — Hof Arnhem
14 Juli 1896, W. 6841 (geldleening tot betaling van een wissel).
Borgstelling voor een handelsschuld, zij het door een koopman, is op
zich zelf geen daad van koophandel: Hof Limburg 13 Juni 1870, M. v. H.
1870 bl. 131; Rb. Amsterdam 15 Dec. 1882 en 23 Mei 1883, W. 4913 en
4959; Hof den Haag 19 Juni 1893, W. 6453; Rb. Amsterdam 29 Jan. 1901,
W. 7648. — Zie ook Rb. Rotterdam 23 Mei 1885, W. 5220. — Anders
Rb. Dordrecht 8 Juni 1892, W. 6453 (borgtocht voor een handelsschuld
is een zaak van koophandel in den zin van art. 1915 lid 3 B. W.).
Eene overeenkomst omtrent de afdoening van eene handelsschuld is
een daad, van koophandel: Rb. Amsterdam 20 Nov. 1879, W. 4488; Rb.
Maastricht 13 Nov. 1884, W. 5171; — anders: Rb. Amsterdam 21 Nov.
1866 (dading) en 26 Mrt. 1868 (gedeeltelijke kwijtschelding), M. v. H.
1866 bl. 221, 1868 bl. .93; Rb. Almeloo 10 Juni 1903, W. 7970.
De vordering tot ontbinding van eene venn. van kooph. betreft een
handelszaak: Hof den Haag 15 Juni 1908, M. v. H. 1908 bl. 75.
Zie over koop en verkoop van eene „zaak" hieronder bl. 76.

Handelsdaden krachtens wetsduiding? art. 586 n°. 1 Rv.
Verg. § 344 DHgb.
Zie Rb. Roermond 24 Juni 1897, W. 7056.

B a n k i e r s : zijn als zoodanig te beschouwen spaarbanken,
banken van leening, hypotheekbanken, voorschotbanken,
scheepsverband-maatschappijen ?
Hof Amsterdam 26 Mei 1911, W. 9250: een voorschotbank is niet
bankier.

Administratiekantoren van publieke fondsen.
Verschillende beteekenis der vermelding in art. 4 n°. 3 van
kooplieden eener-, bankiers, kassiers, enz. anderzijds.
3°. Handelingen betreffende orderbriefj es, alleenlijk ten
opzichte van kooplieden, art. 4 n°. 2 K.
4°. De handelingen, vermeld in art. 4 n°. 9 K.
MOLENGRAAFF.

4
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Art. 634 n°. 1 Code de comm.: „Les tribunaux de commerce connaitront également: 1°. des actions contre les facteurs, commis des marchands
ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel
ils sont attachés". — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1 nrs. 368 v.
Ni 1830 zijn de „cargadoors en convooiloopers" opgenomen.

Men onderscheide: a. zij die een eigen bedrijf uitoefenen
(factoors [graanfactoors], cargadoors en convooiloopers), b. zij
die in het bedrijf van een ander (in diens dienst) werkzaam
zijn "(factoors [beheerders van een bijkantoor of van een
winkel, Ontw. B. W. 1820, artt. 2792-2796], boekhouders
en andere bedienden).
De personen, onder a. vermeld, moeten handelen ten be
hoeve van een koopman, zal hunne handeling een daad van.
koophandel zijn.
Zijn, wat betreft de personen, onder b. vermeld, bedoeld
hunne verrichtingen als bediende, of hunne handelingen voor
en namens hun patroon, of hunne verrichtingen als tusschenpersoon?
Is het eerste het geval, dan zijn handelsbedienden als zoodanig koop
lieden. In dezen zin: Rb. Amsterdam 23 Mrt. 1870, M. v. H. 1.870 bl.
202 (agent van een verzekeringsmij., zonder afsluitingsbevoegdheu ), —
Rb. Amsterdam 12 Mrt. 1875, W. 3830, bev. Hof Amsterdam 4 Me! 1876,
W. 4035 (agent); - H. R. 2 Nov. 1877, W. 4170 (factoor of wmkel''Ts^het tweede bedoeld, dan zijn hunne handelingen liandelsdaden voor
hun patroon, niet voor hen zeiven, en zijn zij niet kooplieden. Aldus:
Rb. Amsterdam 1 Febr. 1878, W. 4274 (directeur eener naaml vennoot
schap)" - Rb. Zwolle 30 Juli 1884, P. v. J. 1884 n°. 34*; - Rb.
Groningen 8 Apr. 1892, -W. 6325; - Openb. Min. H. R. 20 Oct 1893,
W 6488- — Hof den Haag 14 Mrt. 1894, vern. Rb. Rotterdam 2< Jan.
1894, W.' 6497 (gérant); - W. E. CALKOEN, de rechtspositie van den
handelsagent, Prft. 1901, bl. 75 v.
Moet het laatste worden aangenomen, is hunne medewerking tot ie
verrichten van handelsdaden zelve handelsdaad, dan zijn zij kooplieden,
voor zoover zij vertegenwoordigingshandelingen verrichten, zoo bijv. e
depothouder, de reiziger, de winkelbediende, enz. Aldus: KIST-\ ISSER,
.dl. 1, bl. 87 v.
De overeenkomst tusschen den koopman (patroon) en den bediende is
voor den laatste in geen geval een handelsdaad. Zie Rb. Groningen
8 Apr. 1892, b. a. (winkelhouder); — Rb. Rotterdam 27 Febr.
,
P v J 1895 n°. 41. — Anders Rb. Amsterdam 28 Apr. 18J2, P. v.
J. 1892 n°. 92 (aanstelling van een agent); — H. R. 2 Nov. 1877, b.a.
(de aanneming v. d. aanstelling is een handelsdaad).

51
Bijzondere bepalingen voor handelszaken:
1°. Art. 670 B. W. — Verg. art. 1028 Ontw. B. W. 1820.
„Twee voorgaande artikelen", d.i. artt. 667 en 668; zie
Wetboek 1880. — „In zaken van koophandel", d.w.z. „die
het handelsverkeer regelen".
A. HEEMSKERK, de wijzen van levering eigen aan den koophandel,
Prft. 1871. — KIST-VISSER, dl. 3, bl. 48 v.; — OPZOOMER-GOUDEKET,
dl. 3, bl. 494; — LAND, dl. 2, bl. 181.

Zie in het Wetb. v. Kooph. over levering: artt. 42 (aandeelen op naam), 133 v., 139, 209, 212, 508, 573 (endosse
ment van order-papieren), 309, 310, 750 1°. (schepen). —
Zie over levering door middel van ceelen en cognossementen
hieronder § 46.
2°. Borgstelling in zaken van koophandel, art. 1865 B. W.
3°. Kracht van onderhandsche schuldbekentenissen, art. 1915
B. W. — Abus de blanc seign.
Oorsprong: de Déclarations van 30 Juli 1730 en 22 Sept. 1733, waar
van de laatste handelt over „les billets sous signature privée, au porteur,
a ordre ou autrement, causés pour valeur en argent". — v. BONEVAI. FAURE,
Procesr., IV 1, 2de dr., bl. 133 v. — Yei'g. art. 1326 Code civ.

4°. Getuigenbewijs, artt. 1933—1935 B. W. i. v. m. art. 1 r/,,7
lid 2 K.
„Ten ware bij dit Wetboek een bepaald middel van bewijs
bij uitsluiting is voorgeschreven": zie over schriftelijk bewijs
artt. 22, 90, 255 i. v. m. 257 en 258, 384, 395, 454, 621, 623
en 729 K.
Ontleening aan het Fransche recht. Eerste beperking in het édit de
Moulins van Karei IX van 1566, art. 54. De uitzondering voor „cequi
s'observe en la justice des juges et consuls des-marchands" komt reeds
voor in de Ordonnance van 1667, tit. 20, art. 2.
v. BONEVAL PAÜRE, Procesr., IV 2, 2de dr., bl. 16 v. — HAMAKER,
W. N. R. nrs. 1580—1582; Verspr. Geschr., dl. 5, bl. 247. — A. A. DE
PINTO en J. ROMBACH, moet in het burgerlijk recht de vrije bewijstheorie
worden gehuldigd, H. N. J. V. 1879, dl. 1, bl. 33 v.; beraadsl., dl. 2,
bl. 4 v. — A. LEVY, uitbreiding van het getuigenbewijs in burgerlijke
zaken, Prft. 1894. — (OPZOOMER)-LEVY, dl. 13, bl. 119 v.

5°. Reklame van verkochte en geleverde koopmanschappen,
a. bij faillissement van den kooper, artt. 230—239 K., b. bui
ten faillissement, art. 245 lid 2 K.

-
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„Koopmanschappen" = roerende (lichamelijke) goederen,
papieren van waarde daaronder begrepen, als voorwerp van
een handels verkoop; goederen (waren), waarin de verkooper
handel drijft.
Anders POLAK, dl. 1, bl. 221, die „koopmanschappen" gelijkstelt met
„roerende goederen". — Hof den Haag 30 Jan. 1914, W. 9698: „koop
manschappen" in artt. 230 en 238 K. beteekent „goederen", „roerende
zaken", „voorwerpen des handels".

6°. Rechtspleging in zaken van koophandel, B. 1, tit. 4 Rv.
a. De aanlegger kan te zijner keuze dagvaarden voor vier
verschillende gerechten, art. 314; b. verkorting van den ter
mijn van dagvaarding, artt. 801, (802 en 312); c. in alle ge
vallen kan de voorloopige tenuitvoerlegging van het vonnis
worden bevolen, art. 315; d. tenuitvoerlegging van verstekvonnissen één dag na de beteekening, art. 316; e. eenigszins
afwijkende regeling van het conservatoor beslag, artt. 303 311.
7°. De bepalingen omtrent lijfsdwang, in art. 586 Rv. voor
komende.
B. COHEN, lijfsdwang in handelszaken, Prft. 1859. — C. J. A. BICIION
v. IJSSELMONDE, de afschaffing van den lijfsdwang, Prft. 1885, bl. 70 v.,

200 v.

Verdrag van 17 Juli 1905 betreffende de burgerlijke rechts
vordering (wet v. 15 Juli 1907, S. 197; K. B. 14 Mei 1909,
S. 120).
Art. 24 Lijfsdwang, hetzij als middel van executie, hetzij als middel
tot bewaring van rechten, kan in burgerlijke of handelszaken niet wor
den toegepast op de vreemdelingen behoorende tot een der contracteerende
Staten, in de gevallen waarin tegen de eigen onderdanen geen lijfsdwang
toegelaten is. Een feit, dat door een persoon, die in zijn eigen land
woonplaats heeft, kan worden ingeroepen om ontslag uit den lijfsdwang
te verkrijgen, moet hetzelfde gevolg hebben ten voordeele van den onder
daan van een contracteerenden Staat, zelfs als dit feit in den vreemde
heeft plaats gehad.

8°. Wettelijke interesten.
Art. 2 wet v. 22 Dec. 1857 (S. 171), tot buiteneffectstelling
en vervanging der Fransche wet van 3 Sept. 1807 op de
interesten.
J. M. JOLLES, wettelijke interessen, Prft. 1893.
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De handeling kan voor beide partijen bij de overeenkomst
of slechts voor één hunner een handelsdaad zijn. Moeilijkheid
omtrent de toepassing der bijzondere handelsrechtsregels in
het laatste geval. Verschillende meeningen:
а. De toepasselijkheid der handelsrechtsregels hangt daar
van af, of de handeling voor den gedaagde een handelsdaad
is geweest.
KIST(-YISSER), dl. 1, bl. 103. — Toelaatbaarheid van getuigenbewijs
of van bewijs door vermoedens: H. R. 18 April 1878, W. 4246, cass.
verw. Hof den Haag 4 April 1877, W. 4158, vern. Rb. Rotterdam 3 Jan.
1876, W. 3944; — Rb. Rotterdam 8 Oct. 1879, W. 4434, bev. Hof den
den Haag 24 Mei 1880, W. 4553; - H. R. 15 Jan. 1885, W. 5125; —
Rb. Amsterdam 16 Febr. 1888, W. 5549; — Hof Amsterdam 8 Jan. 1892,
W. 6130; — Rb. Rotterdam 28 Jan. 1893, W. 6309; — Hof Arnhem
14 Nov. 1894, W. 6582; — H. R. 9 Apr. 1897, W. 6951; - Rb. den
Bosch 3 Dec. 1897, W. 7217; — Rb. Utrecht 6 April 1898, W. 7113; —
H. R. 27 April 1900, W. 7443; — Hof den Bosch 22 Jan. 1900, W.
7555; — Rb. Amsterdam 1 Febr. en 29 Mrt. 1901, W. 7654; — Hof
den Haag 29 Juni 1903, W. 7995; — Rb. den Bosch 20 Oct. 1905, W.
8388; — Hof Amsterdam 28 Febr. en 23 Oct. 1908, W. 8710 en 8815; —
Hof den Bosch 28 Juni 1909, W. 8957 (het geldt hier een bepaling van
openbare orde); — H. R. 14 Mei 1909, W. 8871, M. v. H. 1909 bl. 233; —
Hof den Haag 14 Nov. 1910 en 27 Jan. 1913, W. 9109 en 9509; —
Hof den Bosch 15 Oct. 1912, W. 9564; — H. R. 31 Oct. 1913, W. 9578. —
Toepasselijkheid van art. 314 Rv.: Rb. Leeuwarden 22 Juni 1869, W.
3307; — Rb. Roermond 7 Oct. 1886, W. 5479; — Rb. Amsterdam 9 Jan.
1891, W. 6085; — Rb. Tiel 16 Jan. 1891, W. 5995; — Hof Leeuwarden
9 Juni 1897, W. 6980; - Rb. Utrecht 18 April 1900, W. 7455; - Hof
Arnhem 22 Jan. 1908, W. 8752; — Rb. Groningen 26 Juni 1914, W.
9682. — Lijfsdwang, uitvoerbaarheid bij voorraad, 6°/Q rente: Rb. Rotter
dam 22 Nov. 1990 en 27 Febr. 1895, W. 5999 en P. v. J. 1895 n°.
41; — Rb. Amsterdam 25 Sept. 1896, W. 7009; — Rb. Breda 1 Oct.
1912, W. 9570.
Verg. voorts J. J. CARSTEN, bijdrage tot de leer der zaken van koop
handel, Prft. 1882.
Art. 13 loi du 25 mars 1876 (Code de proc. civ. beige, livre prél., art.
13): Si la contestation a pour objet un acte qui n'est pas commercial a
1'égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la nature
de 1'engagement du défendeur.

б. De partij in het geding, voor wie de handeling een
handelsdaad is geweest, kan van de handelsrechtsregels ge
bruik maken.
P. DIJCKMEESTER, bijdrage tot de leer der daden van koophandel, Prft.
1864. — DIEPHUIS, N. B. R., dl. 3, bl. 55 vlg.; LAND, III 2, bl. 419

54
(getuigenbewijs). — De koopman-eischer kan door getuigen bewijzen, al
beeft de gedaagde geen bandelsdaad verricht: Rb. Amsterdam 1 Dec.
1854 M v H. 1863 bl. 90; — Eb. Amersfoort 8 Jan. 1873, W 3579;
Rb. Groningen 23 Apr. 1875, W. 3908, M. v. H. 1875 bl. 259, en
17 Mei 1895, M. v. H. 1895 bl. 173; — Rb. Alkmaar 23 Oct. 1879,
W. 4797.
Als de handeling voor den eischer niet was een handels
daad, kan hij deze niet door getuigen bewijzen, al was zij voor den ged.
wèl een handelsdaad: Rb. Amsterdam 31 Dec. 1889, W. 5841; — Rb.
Groningen 27 Mei 1898, P. v. J. 1898 n°. 80; - Rb. Amsterdam 13 Jan.
1905, W. 8307: art. 1935 B. W. is eene uitzonderingsbepaling, alleen in
het belang van den handel en van kooplieden gegeven. - Niet uitvoer
baarverklaring bij voorraad noch lijfsdwang, als de eischer niet, de ged.
wèl koopman is: Rb. Amsterdam 20 Nov. 1896, W. 69o7.

c. Het handelsrecht is niet toepasselijk, als de handeling
slechts voor een der partijen een handelsdaad is geweest.
T. M. C. ASSER, handelsregt en handelsbedrijf, 1862, bl. 23, en M.
v H. 1867, bl. 44. — A. F. E. H. VAN OPPEN, eene rechtsvraag omtrent
handelszaken, Prft. 1884. — J. M. JOLLES, wettelijke interessen, Prft.
B], 51. — (KIST-)YISSER, dl. 1, bl. 101 v. — Rb. Haarlem 11 Oct. 1842,
R. B. 1843 bl. 314 vlg.; — Hof Leeuwarden 21 Sept. 1898, P. v. J.
1898 n°. 89.

d . Alleen de partij in het geding, die burgerlijk.heeft ge
handeld, niet ook degene die een handelsdaad heeft verricht,
kan zich tegen toepassing der handelsrechtsregels verzetten.
Verg. PARDESSUS, dl. 3, n°. 1347; — BRAVARD-VEYRIÈRES, dl. 2, bl.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 87 (anders ten aanzien van
de rechterlijke bevoegdheid, dl. 1, n°. 361).

461; —

e. Onderwerping van beide partijen aan het handelsrecht.

§ 845 DHgb. (behoudens uitz.); art. 54 Cod. di comm. ital.
Voor ons recht verdedigd door J. A. E. BINK, art. 1935 B. W., Prft.
1893. — Ook (OPZOOMER)-LEVY, dl. 13, op art. 1935, bl. 221 (getuigen
bewijs).

§ 7. KOOPMAN.
Ontw. 1809, artt. 1, 5^9^ Code de comm., artt. 1-7.

A. Begrip.
Definitie, art. 2 K. Drie vereischten: 1°. daden van
k o o p h a n d e l , 2°. u i t o e f e n i n g daarvan, 3°. a l s g e w o o n
beroep (beter: bedrijf). De uitoefening moet de gewone
bezigheid van den handelende zijn als middel van verdienste.
Hij die openlijk optreedt als iemand, die als middel van ver-
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dienste zijn dagelijksch werk maakt of wenscht te maken van
bepaalde handelsdaden, is koopman, al houdt hij ook geen
kantoor of winkel, al noemt hij zich niet koopman.
Ontw. 1809, art. 1: „Kooplieden zijn diegenen, welke daden van koop
handel uitoefenen, en daarvan hunne gewone en dagelijksche kostwinning
of beroep maken".
„Beroep maken" heeft alleen plaats hij handelen op eigen naam, zij
het voor rekening van een ander of door middel van een ander. Zie
Hof Amsterdam 21 Mei 1886, W. 5400; Rb. Amsterdam 3 Jan. 1890,
W. 5891 (speculeeren in effecten door tusschenkomst van een commissionnair); - Hof Arnhem 8 Nov. 1905, W. 8414. - Daarom is de com
manditair (Rb. Rotterdam 28 Jan. 1893, W. 6309, bev. Hof den Haag
23 Apr. 1894, W. 6544; Hof den Bosch 25 Apr. 1899, W. 7334) en de
aandeelhouder in een naaml. venn. niet koopman, daarentegen de ven
noot in eene venn. onder eene firma, al is hij uitgesloten van het beheer,
wèl koopman; evenzoo de commanditair die medebeheert en dus ophoudt
commanditair te zijn (H. R. 17 Apr. 1896, W. 6798).
„Gewoon beroep". Bedenkelijk: Hof Amsterdam 23 Oct. 1891, P. v. J.
1891 n°. 100.
Verg. BESLAY, commentaire etc., dl. 1, des commergants.
Bewijs: wie van verkoopen zijn beroep maakt, moet geacht worden ook
in te koopen en is dus koopman: Hof den Haag 14 Mrt. 1894, W. 6497.

De vorm waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, is onver
schillig.
Vennootschappen onder firma en naamlooze vennootschap
pen voor een burgerlijk bedrijf zijn niet kooplieden, Zie hier
onder § 24 E.
De verschillende uitlegging van art. 3 K. (zie boven bl.
43 vlg.) geeft aanleiding tot verschil van meening over de
hoedanigheid van koopman.
Zijn niet kooplieden volgens Hof Nd. Brabant 28 Juni 1842, W. 338
(anders: Rb. 's-Hertogenbosch 7 Juli 1841, W. 211;: ondernemingen van
openbare schouwspelen; — Rb. Leeuwarden 14 Juni 1842, R. B. 1842
bl. 859; Rb. Amsterdam 9 Jan. 1891, W. 6085; Rb. Utrecht 18 Apr.
1900, W. 7455: verveners; - Kgt. n°. 2 Amsterdam 23 Juni 1842, W.
315: kunstschilders; - Rb. Amsterdam 11 Juli 1843, R. B. 1844 bl.
83: orgelmakers; Rb. Amsterdam 13 Sept. 1854, R. B. 1854 bl. 495: koffiebranders; — Kgt. Zaandam 7 Sept. 1871. W. 3370; Rb. Breda '26 Mrt
1889, W. 5927: wasschers en bleekers; — Rb. Amsterdam 1 Juli 1879,
R. B. 1884 B bl. 247; Rb. den Bosch 30 Mrt. 1883, W. 4913; Rb.
Rotterdam 22 Nov. 1884, W. 5118; Rb. Amsterdam 17 Fehr. 1888, R.
B. B. 1888 B bl. 345; Rb. Tiel 16 Jan. 1891, W. 5995; Rb. Rotterdam
21 Juni 1893, P. v. J. 1893 n°. 99: aannemers van openbare werken
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en van bouwwerken; — Hof Gelderland 31 Mei 1848, W. 957: timmer
lieden; — Rb. den Bosch 14 Apr. 1871, R. B. 1872 bl. 505: beeldhou
wers; — Rb. Rotterdam 23 Mei 1885, W. 5220: metselaars; — Rb. den
Haag 28 Aug. 1865, W. 2759; Rb. Breda 19 Nov. 1889, W. 5930: huis
schilders en glazenmakers; — H. R. 15 Juni 1906, W. 8392: ververs;—
Hof Zd. Holland 23 Oct. 1867, M. v. H. 1868 bl. 50; H. R. 28 Febr.
1890, W. 5845, vern. Hof Leeuwarden 15 Jan. 1890, P. v. J. 1890 n°.
24: eigenbouwers; — Hof Amsterdam 5 Febr. 1896, W. 6814: dagblad
ondernemingen ; — Rb. Groningen 30 Sept. 1904, W. 8150: bloem- en
plantenkweekers; — Rb. Zierikzee 23 Jan. 1906, W. 8359: coöperatieve
stoomzuivelfabrieken; — Hof Amsterdam 24 Dec. 1908, W. 8866: ver
vaardigers van houtgranietwerken; — Hof Amsterdam 26 Mei 1911,
W. 9250: voorschotbanken.
Tot de kooplieden behooren volgens Hof Zeeland 6 Nov. 1855, R. B.
1856 bl. 446: molenmakers; - Hof Gelderland 21 Juni 1865, W. 5787;
Rb. Winschoten 27 Febr. 1875, W. 3903: ondernemers van diligence
diensten; — Rb. Assen 12 Apr. 1869, W. 3218; Hof den Haag 7 Dec.
1885 en 23 Mei 1887, W. 5327 en 5490; H. R. 23 Jan. 1891, W. 5988;
Rb. den Bosch 20 Mrt. 1896, M. v. H. 1896 bl. 284; Hof Arnhem 27 Oct.
1914, W. 9702 (ook: Hof Amsterdam 11 Juni 1900, M. v. H. 1900 bl.
303): aannemers van openbare werken en van bouwwerken; — H. R.
30 Juli 1875, W. 3884; Rb. Amsterdam 24 Jan. 1908, W. -8758: loge
menthouders; — Rb. Amsterdam 28 Juni 1878, R. B. 1879 B bl. 245:
schilders en gieters; — H. R. 9 Mrt. 1849, W. 1007; Rb. Alkmaar
23 Oct. 1879, W. 4797; Rb. Amsterdam 13 Mei 1880 en 15 Juni 1893,
W. 4592 en 6492: timmerlieden (die de materialen leveren, waaraan zij
hun arbeid besteden); — Hof Amsterdam 27 Apr. 1894, M. v. H. 1894
bl. 241: rietdekkers; — H. R. 17 Nov. 1892, W. 6268, vern. Hof Am
sterdam 15 Apr. 1892, W. 6196: tandartsen die kunsttanden leveren; —
Hof Arnhem 5 Nov. 1884, W. 5209: stoomververs; — Rb. Amsterdam
5 Nov. 1875, W. 3945: uitgevers; — Rb. Arnhem 30 Oct. 1905, W.
8335: ververs (vern. H. R. 15 Juni 1906, b. a.); — Hof Arnhem 20 Juni
1906, W. 8431: fabrikanten van turf en turfstrooisel; — Hof Arnhem
22 Jan. 1908, W. 8752: een nml. venn. tot het oprichten en exploiteeren
van een stoomsteenfabriek (daaronder begrepen het koopen van steenaarde);
— Rb. Rotterdam 28 Juni 1911, W. 9323, bev. Hof den Haag 24 Oct.
1913, W. 9605: de machine-fabrikant, die zijn gewoon beroep maakt van
het ontwerpen, maken en in elkaar zetten van machines op bestelling of
aanvrage; — Rb. Amsterdam 14 Dec. 1914, W. P. N. R. 2352: kleer
makers die de stof leveren voor de door hen te vervaardigen kleederen.
Onderscheiding, gemaakt door Rb. Haarlem 11 Oct. 1842, R. B. 1843
bl. 314, tusschen den rijtuigmaker die, zonder voorafgaande bestelling,
rijtuigen maakt of herstelt en daarna te koop stelt, en den rijtuigmaker die
rijtuigen voor anderen herstelt of vernieuwt en daarvoor leverantien doet.

Aannemers van bouwwerken zijn nooit kooplieden, ook al
neemt men aan dat het aanschaffen van materialen voor hen
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een daad van koophandel is; zij maken niet daarvan maar
van aannemingen hun gewoon beroep.

B. Bekwaamheid en bevoegdheid tot het drijven van handel.
Beide worden behandeld, voor • zooveel minderjarigen en
gehuwde vrouwen betreft, in het Ontw. 1809 en in den Code
de comm.
Minderjarigen. Beperkte handlichting, artt. 480—486
B. W. (wet van 4 Juli 1874, S. 91).
G e h u w d e v r o u w . A r t . 1 6 8 B . W . Z i e o o k a rt . 1 6 5 B . W .
KOHLER, Niederl. Hr., bl. 261. — G. S. P. SCHELTEMA, de getrouwde
vrouw als koopvrouw, Prft. 1896.
„Uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming": de vrouw is niet be
voegd, als de man bekend maakt, dat zij zonder zijne toestemming handelt,
of openlijk zijne toestemming intrekt (zie art. 168, lid 4, en verg. II. R.
2 Nov. 1866, W. 2848), of als zij buiten zijn weten handelt. Komt hij,
er mede bekend geworden, niet openlyk er tegen op, dan ligt daarin
goedkeuring van hetgeen geschied is.
„In en omtrent alles wat die koopmanschap betreft": Is daaronder be
grepen alles wat strekt ten behoeve en ter bevordering van de uitoefening
van den handel? — Yoor eene geldleening tot voortzetting en uitbrei
ding der zaken heeft de vrouw machtiging van den man noodig: Rb.
Amsterdam 14 Jan. 1847, W. 831; — DIEPHUIS, N. B. R., dl. 4, bl.
191. — Anders: KIST-VISSER, dl. 1, bl. 113; — LAND-STAR BUSMANN,
dl. 1 bl. 162.
„In gemeenschap". Artt. 220 C. c. en 5 C. d. comm. : „s'il y a communauté entre eux". Is bedoeld iedere gemeenschap, aldus DIEPIIUIS, N.
B. R. dl. 4, bl. 193, en LAND-STAR BUSMANN, dl. 1, bl. 162 v.; alleen
de algeheele gemeenschap en die van winst en verlies, aldus SCHELTEMA,
bl. 83 v.; of alleen de algeheele gemeenschap ? — In ieder geval is de man
aansprakelijk voor het geheel. Zie Rb. den Bosch 26 Sept. 1913, W.
9605. — Yerg. BESLAY, nrs. 353bis en v.; LYON-CAEN en RENAULT, dl.
1, nr*. 259 v.
De verbintenissen, aangegaan door de vrouw-openbare koopvrouw, zijn
voor den man niet handelsverbintenissen: Rb. Amsterdam 6 Dec. 1870,
W. 3285.

Art. 229 Ontw. B. W. 1820 (NOORDZIEK, 1820/21, dl. 2,
bl. 221): „openbare koopmanschap doende, of eenig ander
dagelijksch bedrijf oefenende".
Art. 149 Ontw. B. W. Bk. I, 1886: „die een afzonderlijk
beroep of eene kunst als bedrijf uitoefent".
B e v o e g d h e i d tot handeldrijven.
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Oud-Holl. recht, verbodsbepalingen: voor den adel (L. 3 Cod. de commerc. [4, 63], Plaeaet v. 8 Sept. 1518 [v. ZURCK-V. D. SCHELLING, Codex
Batavns v». Edelen, § 18]); voor geestelijken (Deer. Greg. IX, lib. 3,
tit. 50, cap. 6 [ne clerici vel monachi]); voor krijgslieden (L. unica Cod.
12, 35).

Het gil de-wezen (zie hierboven bl. 6 vlg.). Afschaffing der
gilden en vrijverklaring van alle bedrijven: Staatsregeling
van 1798, Grondregels art 53. Zie ook Staatsregeling 1801,
artt. 3 en 4.
Grondregels art. 53: Bij de aanneming der Staatsregeling worden ver
vallen verklaard alle Gilden, Corporatiën of Broederschappen van Neeringen, Ambachten of Fabrieken.
Ook heeft ieder Burger, in welke plaats woonachtig, het recht zoodanige
Fabriek of Trafiek op te richten, of zoodanig eerlijk Bedrijf aan te
vangen, als hij verkiezen zal.
Het Vertegenwoordigend Lichaam zorgt, dat de goede orde, het gemak
en gerief der Ingezetenen, te dezen opzigte, worden verzekerd.

Hedendaagsch recht. Algemeene regel: vrijheid om han
del te drijven (Ontw. 1809, art. 5).
In hoeverre kan bij overeenkomst de vrijheid van bedrijf
worden beperkt? — Bedingen, die vrijheid beperkende, komen
voor bij verkoop van een zaak, in overeenkomsten van ven
nootschap en in arbeidsovereenkomsten. Art. 1637a: B. W.
Verg. §§ 74, 75 en 76 lid 1 DHgb. (wet v. 10 Juni 1914).
Rb. Rotterdam 27 Febr. 1895, P. v. J. 1895 n°. 41. — Rb. Amster
dam 20 Nov. 1903, W. 8092: de verbintenis van een handelsbediende,
na het verlaten van zijn dienst niet meer in Nederland in het houtvak
werkzaam te zullen zijn, zonder eenige verdere beperking van tijd en
plaats, is in strijd met de openbare orde en dus krachteloos wegens on
geoorloofde oorzaak, vern. Hof Amsterdam 5 Mei 1905, M. v. H. 1905
bl. 178. — Zie voorts over geldige concurrentie-bedingen ten laste van
handelsbedienden: Rb. Amsterdam 30 Juni 1905, W. 8289 (beperking
wat de plaats betreft); Rb. Rotterdam 16 Jan. 1905, W. 8340 (reiziger); —
bij verkoop van een zaak: Rb. Amsterdam 15 Apr. 1910 en 3 Mei 1912,
W. 9165 en 9399; — in geval van uittreden uit eene vereeniging: Rb. den
Haag 1 Dec. 1910, W. 9323; — bij uittreden uit de directie van eene nml.
venn.: Rb. Amsterdam 24 Apr. 1914, W. 9713.
J. N. VAN DER LEY, overeenkomsten in strijd met de goede zeden, Prft.
1899. — G. KIRBERGER, het concurrentiebeding, T. P. N. F., jg. 8, bl.
87 v. — POUILLET, traité des marqués de fabrique etc., n>'s. 578 v. BERT, traité de la concurrence déloyale, nRS. 131 v. — SMITH, compendium
of merc. law,' 10de dr., bl. 2 v., 213 v. - POLI.OCK, principles of con
tract, 6do dr., bl. 337 v. — J. B. MATTHEWS en H. M. ADLER, the law
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relating to covenants in restraint of trade, 2de dr. 1907. — KOHLER,
vertragsmassige Beschrankung des Gewerbebetriebs, in Gesammelte Abhandlungen, bl. 62 v., en die Ideale im Recht, bl. 48 v.
A. LEMBERG,
vertragsmassige Beschrankungen der Gewerbe- und Handelsfreiheit, Prft.
Berlin 1888. — E. STEINBACH, Rechtsgesehafte der wirthscbaftlichen
Organisation, 1897; die Moral als Scbranke des Rechtserwerbs und der
Rechtsübung, 1898. — L. JACOBI, Recht, Sitte und Sittlichkeit, in Jher.
Jahrb., dl. 41, bl. 68 v.
Volgens de Fransche rechtspraak raag het verbod niet wezen onbeperkt,
wat den tijd of de plaats betreft; het is geldig, als het is eeuwigdurig
maar beperkt tot een bepaalde plaats, of wel als het geldt voor alle
plaatsen maar alleen gedurende een bepaalden tijd. Zie Cour de cass.
2 Juli 1900. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 546.

Art. 1637x B. W. (wet v. 13 Juli 1907 tot regeling van de
arbeidsovereenkomst) vordert voor de geldigheid van het be
ding in een arbeidsovereenkomst schrift of vaststelling bij
reglement. De rechter heeft de bevoegdheid het beding geheel
of ten deele te niet te doen en een bedongen boete te ma
tigen. De werkgever kan aan het beding rechten niet ontleenen, als hij aanleiding heeft gegeven tot het eindigen der over
eenkomst.
Beslissingen naar aanleiding van art. 1637® B. W. in R. Be. 3 bl.
85, 102 en 103; 4 bl. 19, 21 en 22; 5 bl. 21; 6 bl. 11; — Rb. Amster
dam 10 Oct. 1913, W. 9611. — Rb. Rotterdam 12 Juni 1911, "W. 9301:
art. 1637® B. W. is van toepassing op het beding gemaakt bij minnelijke
ontbinding eener arbeidsovereenkomst, ged. vern. Kgt. n°. 1 Rotterdam
3 Aug. 1910, R. Be. 2 bl. 95.

Uitzonderingen.
1°. Algemeene verbodsbepalingen:
a. Onderwijzers bij het lager onderwijs, artt. 37, 38 en 45
der wet v. 17 Aug. 1878, S. 127 (tekstuitgave van 26 Juni
1905, S. 219); — b. „Ambtenaren der directe belastingen,
invoerrechten en accijnzen, van den waarborg en de belasting
der gouden en zilveren werken, en der directe belastingen en
van het kadaster": art. 100 K. B. 30 Mrt. 1904 (Lutt. 1904,
bl. 118 v.); — c. Collecteurs v. d. Staatsloterij, tenzij met ver
gunning v. d. Minister van Financiën, art. 4 K. B. 14 Dec.
1885, S. 256.
Sanctie: a—c, ontslag.
2°. Verbodsbepalingen voor enkele handelsbedrijven of
handelsdaden.
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a. Makelaars, art. 65 K.: verbod handel te drijven in de vakken
waarin zij aangesteld zijn. Sanctie: schorsing en ontzetting.
b. Ambtenaren in het algemeen: verbod deel te nemen aan aan
nemingen of leverantiën waarover zij bestuur hebben of toezicht moeten
houden, art. 376 Sr. Zie ook art. 7 wet v. 5 Oct. 1841, S. 40, houdende
instructie voor de Algemeene Rekenk.; artt. 39 en 57 Provinciale wet
en artt. 24 en 99 Gemeentewet.
c. Ambtenaren van het muntwezen, art. 6 wet v. 28 Mei 1901, S. 130,
omtrent het toezicht en de zorg over de zaken van de munt: verbod
handel in edele metalen of in voorwerpen, daarvan vervaardigd, te
drijven of op eenige wijze daaraan deel te nemen. Sanctie: art. 377 Sr.
d. Art. 8 K. B. 14 Dec. 1885, S. 256 (debitanten van de Staatsloterij).
e. Art. 8 nrs. 15, 16, 18 Drankwet (1904).
ƒ. Ambtenaren der arbeidsinspectie, art. 20 Arbeidswet 1911: verbod
middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan ondernemingen, waarvoor
bepalingen gelden, welker handhaving aan hen is opgedragen of tot
welker uitvoering zij moeten medewerken.
ff. Art. 83 Ongevallenwet 1901: agenten der Rijksverzekeringsbank
mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan eenig bedrijf.
h. Artt. 31 en 45 Beroepswet (1902). Sanctie artt. 33 lid 2 en 47 Bw.
i. v. m. art. 11 R. O.
Wie handel drijft in strijd met een verbodsbepaling is koopman. Anders
ten onrechte: Rb. Amsterdam 16 Februari 1888, P. v. J. 1888 n°. 31
(faillietverklaring van eene bordeelhoudster geweigerd op grond van art.
3 n°. 6 Drankwet 1881/85).

Voorwaarden tot liet drijven van handel.
Alleen voor sommige bedrijven.
1°. Bijz ondere wet. Voor het oprichten van eene circu
latiebank is eene wet noodig, art. 1 Bankwet v. 22 Dec. 1863,
S. 148, gew. bij de wet v. 7 Aug. 1888, S. 122, en v. 31 Dec.
1903, S. 335. Wet v. 6 Aug. 1914, S 345, tot wijziging van
het octrooi der Ned. Bank.
Art. 1 lid 2. Onder circulatiebank wordt verstaan elke inrichting, be
stemd om bankbiljetten uit te geven of in omloop te brengen.

2°. Aangifte. Voor het drijven van handel in goud en zil
ver en het vervaardigen van voorwerpen uit goud en zilver:
aangifte bij het gemeentebestuur, artt. 29 en 30 wet v. 18 Sept.
1852, S. 178, omtrent den waarborg en de belasting der gouden
en zilveren werken. Fiscale maatregel. Sanctie: boete.
3°. Vergunning. Verkoop van sterken drank in het klein:
jaarlijksche vergunning van Burg. en Wetli. Drankwet (tekst-
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uitgave, K. B. 17 Oct. 1904, S. 235) artt. 2 en 22. Sanctie:
hechtenis of boete, art. 50 der wet.
Oprichting van inrichtingen, welke gevaar, schade of
hinder kunnen veroorzaken: vergunning van het gemeente
bestuur. Wet v. 2 Juni 1875, S. 95 (Hinderwet), later meer
malen gewijzigd. Gewijzigde tekst: K. B. 15 Dec. 1896, S. 222;
sedert gew. bij wetten v. 24 Juni 1901, S. 161; 16 Juli 1907,
S. 216, en 1 Juli 1909, S. 246. Zie artt. 1—3. Sanctie: hech
tenis of boete, art. 22.
ROCIIUSSEN, nijverheid en overheid. Proeve van onderzoek op het ge
bied van bestuursrechtspraak, 1887. — A. GORTER, de fabriekswet van
2 Juni 1875 en hare toepassing bij hooger beroep, 1889. — L. F. Gr. P.
SCHREUDER, in Theinis 1895, bl. 466 v.; 1896, bl. 1 v.; 1897, bl. 4 v.;
1898, bl. 197 v. en 485 v.

Beteekenis der vergunning, strekking van de wet. De ver
gunning heeft geen invloed op de burgerrechtelijke betrek
kingen tusschen hem die haar verkregen heeft en derden, bijv.
de buren. De toepasselijkheid van 625 B. W.: „mits men
aan de regten van anderen geen hinder toebrenge", en van
artt. 1401 en 1402 B W., indien schade is toegebracht, wordt
niet opgeheven. De burgerlijke rechter kan opheffing van den
hinder bevelen; kan hij daartoe ook het nemen van bepaalde
maatregelen of sluiting van de fabriek gelasten?
Literatuur: OLIVIER, proeve over de beperkingen van den eigendom
door het politieregt, 1847. - W. SASSEN, in Themis 1854, bl. 293 v.,
597 v. — A. A. WEVE, het onderzoek de commodo et incommodo, N. B.
1862, bl. 289. — S. J. FOCKEMA ANDREAE, beschouwingen over buren
recht, Prft 1868, en in Themis 1869, bl. 337 v. — S. LAMAN TRIP, be
schouwingen over het toezicht op inrichtingen van nijverheid, Prft. 1868,
bl. 111 v. — R. T. MEES, staatstoezicht op de fabrieksnijverheid, Prft.
1881. — P. HOFSTEDE CRULL, de concessionaris tegenover derden, Prft.
1888. — ASSER-SCHOLTEN, dl. 2, bl. 86 v. — OPZOOMER-GOUDEKET, dl. 3,
bl. 502 v.
DALLOZ, Jurispr. gén., Manufactures, fabriques et ateliers dangereux,
nrs. 8 3 v. — SOURDAT, traité de la responsabilité, dl. 2, n r s . 1474 v . —
CAPITANT, des obligations de voisinage et spécialement de 1'obligation
qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun doinmage au voisin, in
Rev. crit. de lég. 1900, n°. 4. — G. RIPERT, de 1'exercice du droit de
propriété dans ses rapports avec les propriétés voisines, th. 1902.
G. APPERT, des droits du propriétaire vis-a-vis de ses voisins, in Rev.
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trim. dr. civ. 1906, bl. 71 v. — UNGER, Handeln auf eigene Gefahr, in
Jahrb. f. d. Dogm., dl. 30, bl. 368 v.
Rechtspraak: Rb. Maastricht 26 Pebr. 1852, W. 1332, en 24 April
1856, W. 1785; Rb. den Haag 25 Mei 1858, W. 1982; Hooge Raad
30 Jan. 1914, W. 9648, eass. verw. Hof den Haag 31 Mrt. 1913, W.
9543. — Anders Rb. Assen 14 Mrt. 1870, W. 3251; Rb. Amsterdam
14 Oct. 1869, W. 3176. — Verg. Rb. Tiel 5 Sept. 1879, W. 4444; Rb.
Utrecht 13 Dec. 1876, W. 4283.

4°. Examen. Dit wordt vereischt voor de uitoefening van
bet apothekersbedrijf (de artsenijbereidkunst), art. 11 wet v.
25 Dec. 1878, S. 222, de zoogen. Artsenwet, sedert herhaalde
lijk gewijzigd, het laatst bij de wet v. 28 April 1903, S. 166;
nieuwe tekstuitgave: K. B. 22 Nov. 1893, S. 168. Zie voorts
ie wet v. 1 Juni 1865, S. 61, regelende de uitoefening der
artsenij bereidkunst, sedert meermalen gewijzigd, het laatst bij
de wet v. 19 Maart 1913, IS. 107; nieuwe tekstuitgave: K. B.
2 Juni 1903, S. 149. Sanctie; strafbepalingen.
5°. Aanstelling door het openbaar gezag.
Makelaars, art. 62 K. (aanstelling door het plaatselijk bestuur).
Collecteurs en debitanten van de Staatsloterij, art. 3 wet
v. 23 Juli 1885, S. 142, regelende de Staatsloterij.

C. Bijzondere rechtsregels voor kooplieden.
1°. De verplichting tot boekhouden en de bewijskracht
der boeken, Bk. 1, tit. 2 W. v. K.; art. 1919 B. W.
Sanctie; artt. 340 33., 341 4°., 342 3°. en 343 4°. Sr.
2°. Vennootschappen van koophandel, een associatievorm uitsluitend voor kooplieden en handelsondernemingen,
Bk. 1, tit. 3 W. v. K.
3°. De bepalingen omtrent commissionnairs, artt. 76
vlg. W. v. K. Ze zijn alleen van toepassing op hen die van
tusschenhandel op eigen naam hun beroep maken.
4°. De bepalingen omtrent makelaars, artt. 62—73 W.
v. K. Ze zijn slechts van toepassing op hen die van make
laardij hun beroep maken.
5°. Lijfsdwang is tegen kooplieden toegelaten in ruimer
mate dan tegen niet-kooplieden, art. 586 n°. 1 Rv.
Lijfsdwang blijft toepasselijk, als de koopman na het aangaan der
schuld heeft opgehouden koopman te zijn: H. R. 27 Dec. 1895, ~W.
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6754; — Rb. Amsterdam 10 Mei en 27 Juni 1895, M. v. H. 1896 bl.
14 v.; — Rb. den Haag 3 Mrt. 1896, W. 6838; — Hof Arnhem 14 Juli
1896, W. 6841. — W. v. ROSSEM, bet Ned. Wetb. v. Burg. Rv. verkl,
2de dr., dl. 2, bl. 182.

6°. Bankbreuk; Wetb. v. Strafr. artt. 340 en 341, ver
geleken met art. 346; artt. 342 en 343.
Art. 2008 B. W.
§ 8. HANDELSBOEKEN.
Ontw. wetten omtrent het bewijs 1804, hfdk. 4, artt. 8, 24—28; Ontw.
Burg. Wetb. 1807, bk. 4, tit. 9, afd. 2, artt. 7, 10—13; Ontw. Wetb. v.
Koopk. 1809, artt. 10—19; Code de comm., artt. 8—17; Ontw. Burg.
Wetb. 1820, art. 3328; Wetb. v. Kooph., bk. 1, tit. 2; art. 1919 B. W.

A . Verplichting tot boekhouden;
1°. Het dagboek (memoriaal [of journaal]), art. 6 K.
„Dagboek te houden". Ontwerp v. 24 Oct. 1822: „een of meer boeken"
(„un livre journal"); ontwerp 1825 en Wetb. 1830: „een dagboek". (Zie
de beraadslaging bij NOORDZIEK, Gresch. 1825/6, le ged. bl. 51 v., 59 v.,
63, 64.) In 1834 „een" weggelaten.

Men onderscheide: splitsing van liet dagboek in verschil
lende boeken, die te zamen het dagboek vormen, en verschil
lende boeken, die ieder voor een bepaald onderdeel van het
bedrijf dagboek zijn.
Art. 6 laat splitsing van het dagboek in verschillende boeken toe:
Rb. Utrecht 19 Mrt. 1879, R. B. 1879 B bl. 249; — Rb. Almeloo
10 Juni 1903, W. 7970 (commissie-, factuur-, vorderingsboek); — Rb.
den Bosch 9 Nov. 1906, W. 8521 (bestel-, verkoop-, kasboek).

2°. Het inventaris(„staat")- en balansregister, art. 8;
den in te schrijven jaarlijkschen staat en balans moet de koop
man eigenhandig onderteekenen.
Poging tot aanwijzing der inrichting, §§ 39 en 40 DHgb.

3°. Het kop ij boek der brieven, art. 7.
De verzameling ontvangen brieven is geen boek. Anders KIST-VISSER,
dl. 1, bl. 164.

Bewaring gedurende 30 jaren, art. 9 K. Verband met den
verjaringstermijn van art. 2004 B. W.
Art. 877 Zw. Oblr. legt alleen
boekhouding op.

de verplichting tot regelmatige
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B. Bewijskracht der koopmansboeken:
Voor het oud-vaderl. recht zie KOHLER, Niederl. Hr., bl. 262.
P. J. EERDMANS, de bewijskracht van koopmansboeken, Prft. 1877. —
P. v. BEMMELEN, de bewijskracht van koopmansboeken in ons recht, R. M.
1886. — J. L. W. C. VON WEILER, een paar vragen over de bewijskracht
van koopmansboeken, Prft. 1886. — VAN BONEVAL FAURE, Procesr.,
dl. IV 1, 2<ie dr., bl. 162 v. — ASSER-ANEMA, dl. 5, bl. 196 v.

1°. steeds tegen den auteur, artt. 1918 en 1919 lid 3 B. W.;
2°. bij wijze van uitzondering vóór den koopman, die ze hield;
deze mag zich van zijne boeken als bewijsmiddel bedienen.
Art. 1918 B. W.: scriptura privata pro sötibente non probat.
Ad 2um. Tegen kooplieden: art. 10 W. v. K.; tegen nietkooplieden: art. 1919 B. W.
„Tusschen kooplieden wegens zaken hunnen handel betreffende", art.
10 K. Beteekenis dezer woorden; verschillende meeningen:
1°. de te bewijzen zaak moet beider handel betreffen; art. 1919 B. W.
is toepasselijk tegen kooplieden wier handel de zaak niet betreft: DIEPHUIS,
N. B. R. dl. 2, bl. 41 v.; Hr. dl. 1, bl. 60; v. BELL, het bewijs
volgens het burg. recht, bl. 57 v.; KIST-VISSER, dl. 1, bl. 180 v.; v. BEM
MELEN, t. a. p., bl. 376; FAURE, t. a. p., bl. 163 v.; LAND, dl. 3, 2de 8t.,
bl. 390; POLAK, dl. 1, bl. 122. Verg. Hof Arnhem 30 Mei 1900, W.
7514; Rb. Amsterdam 4 Oct. 1909, W. 9081; Hof den Bosch 15 Oct.
1912, W. 9564. — 2°. De te bewijzen zaak moet beider partijen handel
betreffen; tegen kooplieden wier handel de zaak niet betreft, hebben
koopmansboeken geen bewijskracht: FOCKEMA ANDREAE, N. B. 1871 bl.
287. — 33. „Wegens zaken hunnen handel betreffende" beteekent „we
gens handelszaken" (BELINFANTE, W. 2918) of wel „wegens zaken
die den handel betreffen van hem, die door zijne boeken wil bewijzen":
RINK, N. B. 1872 bl. 346; BERDMANS, t. a. p., bl. 13 v.; (OPZOOMER)LEVY, dl. 13, op art. 1919, bl. 42.
Ontwerp W. v. K. 1822, art. 13: „tusschen kooplieden en ook tegen
personen geene kooplieden zijnde, wegens zaken hunnen handel betreffende".
Zie ook Ontw. Burg. Wetb. 1820, art. 3328: „boeken van kooplieden
en andere personen, derzelver handel of beroep aangaande", enz.

Welke boeken hebben bewijskracht?
De ontwerpen van 1804 en 1807 kenden bewijskracht uitsluitend toe
aan de kladboeken. „De boeken moeten inhouden de oorspronkelijke en
dagelij ksche aanteekeningen. .. . en geene daar na overgebragte en in
't net geschrevene aanteekeningen" (Hfdk. 4, art. 26 Ontw. 1804; Bk. 4,
tit. 9, afd. 2, art. 11 Ontw. 1807).

Alleen het dagboek (FAURE, t. a. p., bl. 166; EERDMANS,
t. a. p., bl. 36 v.; v. BEMMELEN, t. a. p., bl. 382, 386 v.),
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of ook andere boeken (DIEPHUIS, Hr., dl. 1, bl. 64; N. B. R.,
dl. 2, bl. 414)?
Bewijskracht bezitten volgens H. R. 28 Nov. 1856, W. 1807: alle
nevens het dagboek in den handel gebruikelijke boeken; Rb. Rotterdam
21 Oct. 1885, W. 5267: het verkoopboek; Rb. Amsterdam 20 Mei 1887,
P. v. J. 1888, n°. 15: het rekeningenboek ; Rb. Amsterdam 14 Juni 1892,
P. v. J. 1892 n°. 98: het banket- en het broodboek van een broodfabriek;
Rb. Utrecht 17 Juni 1896, W. 6832: rekening-courant-boeken, onafhanke
lijk van het dagboek; Rb. Arnhem 21 Febr. 1898, W. 7103: het groot
boek en het factuurboek, onafhankelijk van het dagboek; Rb. Amsterdam
9 Febr. 1900, W. 7505: het magazijn- en het rekeningen- of debiteurenboek, — Anders Rb. den Bosch 4 Oct. 1844, W. 624: alleen het dag
boek; Hof Nd. Holland 19 Juni 1856, W. 1859: niet een zakboekje;
H. R. 1 Juni 1894, W. 6509: andere boeken zijn niet richtig gehouden
koopmansboeken in den zin van art. 1919 B. W., als zij niet steunen
op het dagboek, en missen dus bewyskr&cht, als een dagboek niet is ge
houden. Evenzoo Rb. Alkmaar 17 Febr. 1895, W. 6684. Hof den Bosch
28 Jan. 1913, W. 9564: als het dagboek niet richtig is gehouden, helpen
andere regelmatig gehouden boeken niet. Zie voorts Rb. Leeuwarden
25 Juiji 1896, W. 6845: het grootboek heeft bewijskracht als uittreksel
van het dagboek; Rb. den Bosch 9 Nov. 1906, W. 8521: als het dagboek
is gesplitst, moeten alle boeken waarin het is gesplitst, worden vertoond. —
KIST-VISSER, dl. 1, bl. 171 v.
Verg. nog Hof Amsterdam 8 Dec. 1896, W. 6903 (strafzaak).
De rechter is bevoegd uit een richtig gehouden koopmansboek, dat geen
bewijskracht heeft, omdat het dagboek niet is overgelegd, vermoedens af te
leiden: H. R. 22 Mrt. 1901, W. 7585. — Zie ook H. R. 16 Juni 1865, W. 2733.

Heeft het boek van vertegenwoordigers, als reizigers, depot
houders en derg., bewijskracht, als deel uitmakende van de
boekhouding des principaals?
H. N. J. V. 1876, dl. 1, bl. 116 v. (praeadv. M. TH. GOUDSMIT); dl. 2,
bl. 74 en 94. — VON WEILER, a. prft., bl. 28 v. — Kgt. n°. 1 Amster
dam 29 Nov. 1867, M. v. H. 1867 bl. 369.

Voorwaarden der bewijskracht. 1°. a. in geval van art. 10 K.:
de handeling (de feitelijke grondslag der vordering) moet
niet geheel ontkend of het bestaan daarvan in 't algemeen
bewezen zijn;
Verg. over de beteekenis van „de handeling": Rb. den Bosch 25 Oct.
1839, W. 114; — Rb. Amsterdam 28 Juni 1855, R. B. 1856 bl. 43; —
Rb. Groningen 17 Jan. 1862, R. B. 1863 bl. 781; — Rb Zwolle 19 Jan.
1880, P. v. J. 1881 n°. 5* („de handeling" is niet de handelsrelatie,
waarin kooplieden met elkander gestaan hebben, maar de bepaalde hande
ling of handelingen, die het onderwerp der vordering uitmaken); —
MOLENGRAAFF.
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Rb. Breda 25 Juni 1889, W. 5934 (niet de handelsbetrekking tusschen
partijen, maar de bepaalde overeenkomst, waarop men zich beroept); —
Hof Amsterdam 11 Oot. 1901, P. v. J. 1902 n°. 178 (de handeling is
de gestelde koopovereenkomst; bij geschil over den inhoud der overeen
komst is het bestaan daarvan niet in het algemeen bewezen); — Rb.
Amsterdam 27 Nov. 1903, W. 8039; — Hof den Haag 25 Juni 1906,
W. 8456 (de posten eener specificatie, zijnde de bepaalde handelingen of
overeenkomsten, moeten in 't algemeen erkend zijn). — v. BEMMELEN,
t. a. p., bl. 369 v. — Daarentegen: Rb. Alkmaar 24 Oct. 1878, W. 4298
(de doorloopende handelsbetrekking tusschen een leverancier en zijn af
nemer is een „handeling" in den zin van art. 10).
„Het bestaan daarvan in 't algemeen bewezen zijn"; art. 10 eischt een
volledig bewijs van de handeling in 't algemeen, zoodat slechts over
enkele onderdeelen verschil is blijven bestaan: Rb. Leeuwarden 8 Jan.
1914, W. 9684. — Ook wanneer enkele posten van leveranoiën, welke één
geheel uitmaken, worden ontkend, kan aan het hier gestelde vereiscnte
zijn voldaan.

b. in geval van art. 1919

B. W.: bewijs van elders
der gewoonte dergelijke leveranciën aan de tegenpartij op
krediet te doen, m. a. w. vast moet staan dat de koopman
ten tijde der beweerde leveranciën de leverancier was van
de wederpartij.
2°. Het boek moet richtig gehouden zijn.
Hof Amsterdam 18 Mei 1877, P. v. J. 1877 n°. 50*. - Rb. Amster
dam 9 Febr. 1900, W. 7505. — Rb. Amsterdam 14 Juni 1892, P. v. J.
1892 n°. 98 (voor andere boeken dan het dagboek is art. 6 niet het
eenige richtsnoer). — Rb. Rotterdam 23 Mei 1910, W. 9151: een naar
dagen in deelen gesplitst memoriaal is niet richtig gehouden.
Zie over „witte vakken" in verschillenden zin: Rb Arnhem 21 Febr.
1898, W. 7103; Hof Amsterdam 26 Mei 1899, W. 7310; Hof den Bosch
27 Febr. 1900 en 28 Jan. 1913, W. 7431 en 9564. - Verg. ook H. R.
28 Febr. 1862, N. R. dl. 70 § 38 bl. 291, cass. verw. Hof Nd. Holland
16 Mei 1861, bev. Rb. Amsterdam 17 Oct. 1860, M. v. H. 1861 bl. 131;
H. R. 30 Mrt. 1899, W. 7262.
Niet geheel richtig gehouden boeken missen de bewijskracht van de
artt. 10 K. en 1919 B. W.; de rechter kan daaraan echter een vermoeden
ontleenen. Zie H. R. 30 Mrt. 1899, W. 7262; - Hof den Bosch 28 Jan.
1913, W. 9564. — Yerg. POLAK, dl. 1, bl. 123; KIST-VISSER, dl. 1, bl.
195; FAURE, t. a. p., bl. 166. — DIEPHUIS, dl. 1, hl. 62, meent dat aan de
boeken altijd, voor zoover ze richtig zijn gehouden, de bewijskracht van
artt. 10 K. en 1919 B. W. is toe te kennen.

3°. a. In geval van art. 10 K.: „desgevorderd met eede
gesterkt of door den dood bevestigd"; b. in geval van art.
1919 B. W.: de echtheid der vordering moet onder eede
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bevestigd worden (jusjurandum credulitatis
namen).

voor de erfge

Zie over den eed in het geval van art. 10 K.: Rb. Amsterdam 2 Mei
1856, W. 1763 (hij dient ter bevestiging van het te bewijzen feit).

Leer van VAN BEMMELEN (t. a. p., bl. 377 v. en 384 v.),
dat art. 10 K. bewijskracht alleen toekent aan het boek des
verkoopers tegen den kooper, art. 1919 B. W. alleen aan het
boek van den vasten leverancier tegen den klant.
Anders: DIEPHUIS, dl. 1, bl. 60; — Rb. Amsterdam 17 Oct. 1860, bev.
Hof Nd. Holland 16 Mei 1861, b. a., eass. verw. H. R. 28 Febr. 1862,
b. a. („goederen" in art. 10 K. omvat geld); — Rb. Zutfen 12 Deo. 1895,
W. 6824 (bruikleen van flesschen); — en met betrekking tot art. 1919
B. W.: H. R. 4 Juni 1847, W. 839; H. R. 6 Jan. 1870, W. 3181 („leveranciën" omvat „al wat kan zijn het voorwerp van handel"); — Hof
Amsterdam 22 Apr. 1898, W. 7176. — Verg. de 4de afd. der 2de Kamer
in 1834 bij VOORDUIN, dl. 8, bl. 76, n°. VII.

Imperatieve of facultatieve bewijskracht. Art. 12 C. d. com.:
„les livres peuvent être admis"; evenzoo Ontw. 1809 en Wetb.
1830. — Art. 10 K.: de boeken „leveren bewijs op"; anders
de kopij boeken van brieven.
Omvang der bewijskracht. Artt. 10 K. en 1919 B. W.
De ontwerpen van 1804 en 1807 beperkten de bewijskracht tot de bijzon
dere omstandigheden der overeenkomst. Anders de ontwerpen van 1809 en
1822 en het Wetboek van 1830. Terugkeer in 1833 tot de beginselen,
„welke steeds in ons Vaderland op dat punt zijn in aeht genomen, e n . . .
de leer van de tneest geachte schrijvers" (VOORDUIN, dl. 8, bl. 75,
n°. V).

De boeken bewijzen: a. in geval van art. 10 K., uitsluitend
den tijd der handeling en der levering, de hoedanigheid, de
hoeveelheid en den prijs der goederen. Alleen wanneer een
dezer omstandigheden in geschil is, komt het boekenbewijs
te pas;
v. BEMMELEN, a. w., bl. 371 v. — KIST-VISSER, dl. 1, bl. 183. — Anders:
E. PRAK, R. M. 1891, bl. 455 v. — VON WEILER, a. prft. bl. 24 v.; —
POLAK, dl. 1, bl. 125 v.

Door de boeken kan bewijs niet worden geleverd van den aard der
handeling of overeenkomst (H. R. 12 Apr. 1900, W. 7426: verkoop of
in-commissie-geven; Rb. Amsterdam 16 Jan. 1867, M. v. H. 1867 bl. 122,
en Hof Arnhem 30 Mei 1900, W. 7514: aanneming of werkzaamheden
buiten aanneming; Hof Arnhem 16 Dec. 1914, W. 9730: verkoop of
toezending in depot); — noch.van de levering of behoorlijke levering,
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indien deze wordt ontkend (Kb. Groningen 26 Mrt. 1858, R. B. 1859
bl. 423; Hof Nd. Holland 3 Mrt. 1870, W. 3220, vern. Rb. Amsterdam
10 Aug. 1869, W. 3168, M. v. H. 1870 bl. 109; Kgt. Groningen 8 Nov.
1886, W. 5403; Rb. den Bosch 9 Febr. 1894, W. 6577; zie ook H. R.
14 Febr. 1913, W. 9484, en Rb. Leeuwarden 8 Jan. 1914, W. 9684).
Bewijs van de gestelde overeenkomst, ook zgn. aanvullend bewys, door
koopmansboeken komt niet te pas: ingeval de overeenkomst ontkend
wordt, doch door vermoedens in het algemeen bewezen wordt geacht
(anders Rb. Gorinchem 31 Mrt. 1868, W. 3012); — in geval van be
kentenis met eene nadere bepaling, niet een van de hierboven genoemde
omstandigheden betreffende, of met eene bijvoeging, bijv. als een voor
waarde wordt beweerd (Rb. Amsterdam 3 Nov. 1876, R. B. 1877 B
bl. 22; Rb. Rotterdam 2 Dec. 1893, W. 6449; Rb. Utrecht 12 Apr. 1899,
W. 7337; — anders: H. R. 20 Apr. 1877, W. 4116); - als behoor
lijke levering wordt ontkend (anders Hof Amsterdam 22 Apr. 1910, Vi.
9077, M. v. H. 1910 bl. 1); — als betaling, kwijtschelding, of nadere rege
ling van den koopprijs wordt gesteld (Rb. Groningen 2 Jan. 1891, R.
M. 1891 bl. 474; zie ook Rb. Amsterdam 28 Apr. 1893, W. 6349:
ontkenning van prijsbepaling, en 30 Juni 1893, P. v. J. 1893 n°. 91; —
anders: Rb. Tiel 30 Oct. 1891, W. 6192; Hof Amsterdam 25 Nov. 1892,
W. 6328; Rb. Zutfen 5 Oct. 1893, W. 6428; Rb. Leeuwarden 21 Jan.
1897, P. v. J. 1897 n°. 44; Rb. Roermond 20 Oct. 1898, P. v. J. 1899
n°. 3; Hof den Bosch 16 Oct. 1906, W. 8532; Hof Amsterdam 22 Apr.
1910, b. a.); — als beroep wordt gedaan op schuldvergelijking (anders
Rb. Groningen 22 Mrt. en 9 Sept. 1904, cass. verw. IL R. 23 Juni 1905,
W. 8253, P. v. J. 1905 n°. 488).
De „tijd der levering" beteekent zoowel den tijd, waarop geleverd is,
als den tijd, voor de levering bepaald: Rb. Rotterdam 21 Oct. 1885,
"W. 5267.
Beteekenis van „prijs der goederen" in art. 10 K.: H. R. 21 Juni 1867,
W. 2914, M. v. H. 1867 bl. 273, cass. verw. Hof Gelderland 16 Jan.
1867, M. v. H. t. a. p., bl. 64 (een beding omtrent de transportkosten
kan niet door de boeken worden bewezen): — H. R. 14 Mrt. 1890, W.
5852; - Hof Zd. Holland 8 Apr. 1872, W. 3492.

6. in geval van art. 1919 B. W., uitsluitend de hoedanig
heid en de hoeveelheid der leveranciën.
De boeken kunnen niet bewijzen posten welke stellig worden ontkend.
Dat de levering (leverancie) zelve uit de boeken niet kan worden bewezen,
wordt aangenomen door OUDEMAN, Opm. en Med. dl. 10 bl. 187; (KIST)YISSER, dl. 1, bl. 193 v.; H. R. 9 Febr. 1866, vern. Rb. Gorinchem
9 Mei 1865, W. 2771, M. v. H. 1866 bl. 172; Rb. den Haag 13 Apr.
1897, W. 6988, bev. Hof den Haag 23 Mei 1898, W. 7162, cass. verw.
H. R. 27 Jan. 1899, W. 7237 (geschil over de vraag, of was geleverd
aan ged. voor eigen rekening of c[q.). Zie ook Rb. Amsterdam 7 Febr.
1890, M. v. H. 1890 bl. 227; Hof den Haag 24 Nov. 1903, W. 8029. —
Anders FAURE, t. a. p., bl. 169; KIST-(VISSER), dl. 1, bl. 191 v.;
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DIEPHUIS, N. B. R. dl. 2, bl. 418; EERDMANS, bl. 17 v.; VAN BEMMELEN,
t. a. p., bl. 386; VAN BELL, a. W., bl. 62; (OPZOOMER)-LEVY, dl. 13, bl.
44; POLAK, dl. 1, bl. 127.

Het boekenbewijs komt niet te pas, in geval van bekentenis met eene
nadere bepaling, de hoedanigheid of hoeveelheid der leveranciën niet be
treffende, of met eene bijvoeging, bijv. als verschil bestaat over den prijs
(Rb. Amsterdam 4 Oct. 1909, W. 9081); — als betaling of verrekening
van den prijs wordt beweerd (verg. Rb. Utrecht 28 Oct. 1896, W. 6879;
Rb. Amsterdam 4 Febr. 1903, W. 7964; - anders Hof Arnhem 27 Dec.
1910, W. 9197).

Verband tusschen art. 1961 B. W. (onsplitsbare bekentenis)
en artt. 10 K. en 1919 B. W.
Artt. 10 K. en 1919 B. W. maken eene uitzondering op art. 1961 B. W.,
mits hetgeen aan de bekentenis wordt toegevoegd, een der in die artikelen
genoemde bijzondere omstandigheden betreft. Zie KIST-VISSER, dl. 1, bl.
175; Rb. Alkmaar 24 Oct. 1878, W. 4298; Rb. Breda 29 Nov. 1898,
W. 7279. Zie ook H. R. 18 Oct. 1894 en 28 Juni 1901, W. 6568 en
7624. — Anders de hierboven (bl. 68) aangeh. beslissingen, welke toe
laten door de koopmansboeken het bewijs van de gestelde overeenkomst
te leveren in ieder geval van eene bekentenis met eene nadere bepaling
of eene bijvoeging; zg nemen aan dat de bekentenis niet wordt gesplitst,
als de handeling door de bekentenis in het algemeen bewezen of niet
geheel ontkend wordt geacht. Zie voorts: Hof Leeuwarden 23 Dec. 1891,
W. 6155; H. R. 23 Juni 1905, W. 8253.

De bewijskracht der kopijboeken is aan de beoordeeling
des rechters overgelaten.
Yerg. hieromtrent KIST-VISSER, dl. 1, bl. 190; — VAN BEMMELEN,
a. w., bl. 382 v. — H. R. 21 April 1871, W. 3322; - Hof Zd. Holland
29 Juni 1870, bev. Rb. Rotterdam 1 Dec. 1869, W. 3466. — DIEPHUIS,
dl. 1, bl. 62.

Kan door het dagboek bewijs worden geleverd ten aanzien
van transacties, door tusschenpersonen gesloten?
Niet volgens GOUDSMIT, H. N. J. V., b. a.; — Rb. Amsterdam 2 Mei
1856, W. 1763; 22 Dec. 1869, W. 3214, M. v. H. 1870 bl. 24 (make
laar) ; — Rb. Haarlem 7 Mrt. 1881, P. v. J. 1882 n°. 36*;
Rb. Gro
ningen 23 Juni 1893, W. 6444 (agent). — Anders Rb. Amsterdam
25 Febr. 1876, R. B. 1876 B bl. 108 (reiziger);
Kgt. Groningen
15 Febr. 1897, P. v. J. 1898 n°. 23 (reiziger); — Rb. Breda 29 Nov.
1898, W. 7279 (agent). — Zie ook Rb. Amsterdam 26 Febr. 1862, M. v. H.
1862 bl. 48 (agent), en 5 Nov. 1862, t. z. p. bl. 236 (reiziger).

Overlegging van het boek. Op een uittreksel uit het boek
kan recht worden gedaan, indien door de tegenpartij niet
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wordt gevorderd, dat het boek
de overeenstemming van het
wordt ontkend, noch beweerd
houden zou zijn, maar alleen
Art. 1925 B. W.

in het geding worde gebracht,
uittreksel met het boek niet
dat het boek niet richtig ge
tegenspraak wordt gedaan. —

Aldus: H. R. 27 Juni 1851, W. 1244; 28 Nov. 1856, W. 1807; 6 Jan.
1870, W. 3181; 20 April 1877, W. 4116; 8 Oct. 1894, W. 6568; — Hof
Arnhem 28 Oct. 1885, W. 5317.
Anders: H. R. 9 Mei 1845, W. 619; Rb. den Haag 28 Juni 1859,
W. 2086. — VAN BEMMELEN, t. a. p., hl. 387 v. (de conformiteit moet
worden erkend.)

Als een uittreksel is overgelegd, kan de tegenpartij altijd
inzage of openlegging van het boek vorderen. Art. 12 K. geeft
aan op welke wijze.
FAURE, Procesr., dl. IV 1, 2DE dr., bl. 212, 241. — Hof Utrecht 23 Juni
1845, R. B. 1845 bl. 572 (overlegging conform art. 148 (oud) Rv.); —
evenzoo Hof Nd. Holland 18 April 1872, W. 3473 (overlegging ter griffie); —
Rb. Amsterdam 22 Febr. 1855, R. B. 1855 bl. 286, en 19 Febr. 1868,
M. v. H. 1868 bl. 179 (openlegging conform art. 12 K.); — Rb. Am
sterdam 23 Mrt. 1859, M. v. H. 1859 bl. 34 (niet op de wijze van art.
148 (oud) Rv.); — evenzoo Rb. Amsterdam 15 April 1863, M. v. H. 1863
bl. 137 (bev. Hof Nd. Holland 23 Juni 1864, M. v. H. 1864 bl. 144),
tevens beslissende dat het uittreksel geen bewijskracht heeft, als de tegen
partij er geen genoegen mede neemt.

C. Openlegging der boeken (représentation van den Code,
artt. 15—17).
PH. W. SCHOLTEN, in W. 4310; — F. TAUNAY, in Themis 1879, bl.
355; — FAURE, Procesr., dl. IV 1, 2de dr., bl. 212 v., 241; — G. KIR
BERGER, openlegging van boeken volgens het W. v. K., R. M. 1901,
bl. 499.

De rechter kan, op verzoek van een der partijen of van
ambtswege, de openlegging bevelen van de boeken van een
der partijen of van beiden, „ten einde daarvan inzage of een
uittreksel te doen nemen voor zoo veel het punt in geschil
betreft". Artt. 12 en 13 K. — Verg. §§ 45 en 46 DHgb.
Het verband, dat in het Wetb. van 1830 bestond tusschen
de artt. 12 en 13 (thans 12 en 13) en art. 11 (thans 10) van
dat wetboek: „Koopmansboeken, rigtig gehouden, kunnen
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door den regter als bewijs worden aangenomen tusschen koop
lieden wegens zaken hunnen handel betreffende", is door de
latere wijziging van dit artikel verbroken.

!

Zie voor de toepassing: Kb. Amsterdam 21 Sept. 1888, W. 5654 (aan
wijzing der geschilpunten is noodig); — evenzoo Hof den Bosch 25
April 1899, W. 7334. — Zie ook Rb. Amsterdam 29 Dec. 1893, M. v.
H. 1894 bl. 244; Rb. Maastricht 17 Mei 1901, W. 7646; Rb. Utrecht
1 Dec. 1909, W. 9068.
Openlegging van eiycn boeken kan worden gevraagd: Rb. Rotterdam
3 Dec. 1902, P. v. J. 1904 n°. 329; — SCHOLTEN, t. a. p.; - KIRBERGER,
t. a. p., bl. 514. — Anders KIST-VISSER, dl. 1, bl. 199.
De rechter is niet verplicht de openlegging te bevelen, ook al ver
klaart de verzoekende partij zich aan de boeken der wederpartij te willen
gedragen: H. R. 15 Mrt. 1901, 13 Febr. en 8 Mei 1903, W. 7579, 7880
en 7921; Hof den Haag 7 Dec. 1896, W. 6907 (als de wederpartij ver
klaart boeken niet te hebben gehouden). — Anders Rb. Amsterdam
31 Mei 1878, W. 4298.
Zie voorts: Rb. Maastricht 28 Febr. 1901, W. 7646. — Rb. Zierikzee
25 Jan. 1898, W. 7097 (de bewering boeken niet te hebben gehouden,
staat niet gelijk met weigering de boeken open te leggen).
Onjuist: Rb. Amsterdam 28 Mrt. 1882, P. v. J. 1882 n°. 24*, en 18
Nov. 1896, M. v. H. 1898 bl. 31; Hof Amsterdam 21 Jan. 1898, M. v. H.
1898 bl. 134: een verzoek de openlegging te bevelen van de boeken der
wederpartij kan alleen worden toegestaan, als de verzoeker verklaart zich
aan die boeken te willen gedragen.

Het is niet vereischte, dat beide partijen koopman zijn.
Rb. Amsterdam 19 Febr. 1868, M. v. H. 1868 bl. 179. — Zie ook Rb.
Amsterdam 13 Nov. 1884, W. 5177, vern. door Hof Amsterdam 21 Mei
1886, W. 5400.

De bewijskracht is niet beperkt overeenkomstig art. 10 K.,
dat hier niet van toepassing is. De rechter is vrij in de be
oordeeling der bewijskracht.
In dezen zin DIEPHUIS, dl. 1, bl. 66. — TAUNAY, t. a. p. — Hof Nd.
Holland 26 Jan. 1860, M. v. H. 1860 bl. 72, en 11 Nov. 1875, M. v. H.
1875 bl. 267;-Rb. Amsterdam 31 Mei 1878, W. 4298; — Rb. Rotterdam
3 Jan. 1883, W. 4866; — Rb. Maastricht 6 Juli 1897, W. 7103; — Rb.
den Haag 16 Mei 1899, W. 7334. — Anders: SCHOLTEN, t. a. p.; — Hof
Amsterdam 21 Jan. 1898, M. v. H. 1898 bl. 134.

Moet den rechter het geheele boek worden opengelegd of
mag ook hij slechts inzage nemen, voor zooveel het punt in
geschil betreft?
Het eerste nemen aan: FAURE, a. W.; «— SCHOLTEN, t. a. p.;
ook
KIST-VISSER, dl. 1, bl. 201 v.; — POLAK, dl. 1, bl. 130. — Het laatste:
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DIEPHUIS, dl. 1, bl. 67; — TAUNAY, t. a. p. — Verg. YOORDUIN, dl. 8,
bl. 80 v.; — NOORDZIEK, Gesch. 1825/26, le ged. bl. 53; 2e ged. bl. 554,
578 en 750.

Gevolg van het niet-voldoen aan des rechters bevel, art.
13 K. Deze eed is noch een beslissende noch een aanvullende.
D. Overlegging of mededeeling (niet openlegging) der boeken
(communication van den Code), art. 11 K. — Artt. 1922 en
1923 B. W. Verg. § 47 DHgb.
- FAURE, Procesr., dl. IY 1, 2de dr., bl. 196 v. — E. HEIDEMA, open
legging van koopmansboeken volgens art. 11 W. v. K., Prft. 1891. —
H. LIGTENBERG, de exhibitieplicht in het Nederlandsche recht, Prft. 1893.
— G. KIRBERGER, aang. opstel. — GOLDSCHMIDT, über Editionspflicht,
Z.H., dl. 29, bl. 341 v.
Eb. Amsterdam 3 Mei 1870, W. 3253: de commissiegever kan niet over
legging van de boeken van den commissionnair vragen. — H. E. 12 Apr.
1901, W. 7590; de schuldeischers van een gefailleerde kunnen in een
geding tegen den curator openlegging (overlegging) van de boeken des
gefailleerden vorderen. — H. E. 26 Apr. 1907, W. 8534: „belangheb
benden in eene gemeenschap" zijn alleen zij die daarin gerechtigd zijn
(niet in de vennootschap de erfgenamen van de overleden in algeheele
gemeenschap gehuwde echtgenoote van een der vennooten), cass. verw.
Hof den Bosch 10 April 1906, W. 8428.
Zie over de vraag, of een aandeelhouder de overlegging van de boeken
der naaml. venn. kan vorderen: LYON-CAEN en EENAUJ.T, dl. 1, n°. 291.

Dwangmiddel tot uitvoering van het vonnis, houdende bevel
tot mededeeling van boeken: schadevergoeding voor iederen
dag verzuim.
Verg. Hof Amsterdam 11 April 1890, P. v. J. 1890 n°. 68. — Anders:
Hof Nd. Holland 5 Febr. 1874, E. B. 1875 B bl. 49 v., echter op grond
van art. 586 1°. Ev. lijfsdwang uitsprekende.

E. Verplichting tot het houden van bijzondere boeken;
artt. 66, 86 lid 2 en 681 nrs- 3 en 4 K.
Bewijskracht van het dagboek des makelaars, art. 68 K.
Zie hieronder § 18.
F. Het is niet wenschelijk aan kooplieden de verplichting
tot boekhouding op te leggen en aan koopmansboeken eene
bijzondere bewijskracht toe te kennen.
Ontw. Burg. Wetb. 1820, art. 3328: „boeken van kooplie
den of andere personen, derzelver handel of beroep aangaande".
Door de Zivil Pr. Ordn. is in Duitschland de bijzondere bewijskracht
der koopmansboeken afgeschaft. Het Engelsche recht kent haar niet.
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§ 9. HANDELSREGISTER.
LASTIG , Florentiner Handelsregister des Mittelalters, 1883.

H a n d e l s r e g i s t e r is de naam, waaronder in Duitschland
(§§ 8—16 Hgb.), Oostenrijk (artt. 12—14 Hgb.) en Zwitserland
(artt. 859—864 Oblr. i. v. m. de wet v. 11 Dec. 1888) een
register gehouden wordt, ter inschrijving van de feiten waar
van het Hgb., resp. het Zw. Oblr., de inschrijving beveelt
(firma, aanstelling eens procuratiehouders, akten van vennoot
schap, faillissement van dengene wiens firma is ingeschreven:
§ 32 DHgb., § 112 DKO.; art. 176 Zw. Faillw. enz.). Verschil
tusschen het Duitsche en het Zwitsersche register.
Art. 865 Zw. Oblr. lid 1. Wer sicli durch Vertrage verpfliehten kann,
hal das Recht, sich in das Handelsregister seines Wohnortes eintragen zu
lassen. — lid 4. Wer ein Handels-, Fabrikations- oder anderes nacb kaufmannischer Art gefübrtes Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, sich am Orte
seiner Hauptniederlassung in das Handelsregister eintragen zu lassen.
W. SpaiNG, Handelsregister und Firmenrecht, 1884.
TII. COHN , das
Handels- und Genossenschafts-Register, 3de dr. 1910. — F. FESTER, die
Bedeutung des Eintrags im Handelsregister, 1912. — (EHRENBERGV
EHRENBERG, dl. 1, bl. 524 v. — LE FORT, le registre du commerce et
les raisons de commerce, 1884. — Bulletin de la Soc. de législ. comp.
1902, bl. 92 v., 135 v. —- Cu. BOURGOING, le registre du oommerce, tb.
Paris 1903. — H. LODDERS, faut-il admettre le registre du commerce?
Ann. 1910, bl. 185 v.

In de Scandinavische Rijken is het handelsregister geregeld
door de Scandinavische wet op het handelsregister, de firma
en de prokura (Zweden 13 Juli 1887, Denemarken 1 Maart
1889, Noorwegen 17 Mei 1890). Ook in Spanje, Portugal en
de meeste Staten van Zuid-Amerika bestaan zoogen. handels
registers ter inschrijving van verschillende, soms zeer uiteenloopende kategorieën van rechtsfeiten.
Te onzent verschillende afzonderlijke registers.
Ter griffie van de kantongerechten voor de akten van oprichting van
coöperatieve vereenigingen (wet v. 17 Nov. 1876, S. 227, art. 5); ter
griffie van de rechtbanken en bij gebreke van dien van de kantongerechten:
voor de akten van vennootschap onder firma (art. 23 K.) en van naamlooze vennootschap (art. 38 K.); ter griffie van de rechtbanken voor ak
ten van afstand van de huwelijksgemeenschap (art. 188 lid 1 B. W.), huwelijksche voorwaarden (art. 207 B. W.), verklaringen van beraad (art. 1070
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B. W.) en van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (art.
1075 i. v. m. art. 1070 B. W.), bodemerijbrieven (art. 571 K.) en faillisse
menten (art. 1!) Fw.).
Ontwerpen van een wet op het handelsregister: der Staatscommissie
tot herziening v. h. Wetb. v. Kooph., 1890 (zie boven bl. 21); der Regee
ring, ingediend 27 Aug. 1895, ingetrokken 1897.
Verg. over de beteekenis der inschrijving hieronder § 28.

§ 10. DE ZAAK (affaire).
A. P. TH. EYSSELL , maakt de „affaire" een zelfstandig vermogensbe
standdeel uit? in Themis 1887, bl. 1 v. — K. W. H. VAN LIDTII DE JEUDE,
de „zaak" (affaire) rechtskundig beschouwd, Prft. 1888. — W. VAN GELDER,
overname eener handelszaak (affaire), Prft. 1895 (R. M. 1895, bl. 624). —
J. P. SUIJLING, de affaire als deel der nalatenschap, W. N. R. 1389- 1391. —
(0IJZ00MER)-GT0UDEKET, dl. 3, bl. 105 v. — G. LÈBRE, traité pratique et
théorique des fonds de commerce, 1887. — PÉMSSIER, traité théorique et
pratique des fonds de commerce, 1898. — SIMON, les fonds de commerce,
1898. — E. BOIJTRAUD en P. CHABROL, traité général des fonds de com
merce et d'industrie, 1910. — J. YALÉRY, maison de commerce et fonds
de commerce, Ann. 1902, bl. 209, 269. — U. NAVARRINI, studii suil'
azienda commerciale, 1901. — C. E. ALLAN, the law relating to goodwill,
1889. — E. J. BEKKER, Zweekvermögen, insb. Peculium, Handelsvermögen u. Actiengesellschaften, Z. H., dl. 4, bl. 499.

Verschillende opvattingen omtrent het rechtskarakter van
de „zaak": eene algemeenheid van lichamelijke en (of) on
lichamelijke roerende zaken (en als zoodanig ééne onlichame
lijke roerende zaak: VAN GELDER); een rechtspersoon; een
afgezonderd deel van het vermogen: het handelsvermogen
(abhangiges Ziveckvermögen); een verzamelwoord (zooals kudde,
boekerij, kweek, enz.) voor bij elkander behoorende aan wisse
ling onderhevige zaken, als eenheid gedacht, of wel: bij elkan
der behoorende aan wisseling onderhevige zaken die ook in
rechte als een eenheid, als een zelfstandig vermogensobject,
worden behandeld.
De zaak een rechtspersoon: zie over de beperking van de aansprake
lijkheid des koopmans tot zijn zaak, met wetsontwerp „über Einzelunternehmungen mit beschrankter Haftung", O. PISKO, in Zft. f. Priv. u. öfftl.
Recht, dl. 37, bl. 699 v. — One maris company.

„ Z a a k " is de uitoefening van eenigen tak van handel of
nijverheid; als voorwerp van rechtshandelingen een verza
melwoord ter aanduiding van al hetgeen volgens bestem-
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ming van den eigenaar dient tot de uitoefening van een
bepaald bedrijf of volgens de verkeersopvatting daarvoor
noodig is; als bestanddeel van iemands vermogen (bij schei
ding en deeling, als voorwerp van een legaat of van inbreng)
omvat de zaak alles wat bestemd is bij de uitoefening van een
bepaald bedrijf van dienst te zijn en dat, in één hand vereenigd, aan die bestemming een bijzondere waarde ontleent.
Verg. ASSER—SCHOLTEN, dl. 2, bl. 7; — Rb. Amsterdam 9 Nov. 1904,
W. 8148; — Rb. Alkmaar 21 Juni 1906, W. 8847; — Rb. den Haag
21 April 1909, W. 9088 (legaat van het recht eene zaak voort te zetten).

„ B e k l a n t i n g " : het feit, dat een zeker aantal personen
gewoon zijn, zich bij een bepaalden handelaar van hetgeen
zij noodig hebben te voorzien.
DUMOUCHEL, étude jurid. de la clientèle des fonds de coinmerce, th.
1907; — EMELINA, essai d'une théorie générale sur la clientèle, th. 1907.

V r u c h t g e b r u i k van een „zaak": beteekenis daarvan
(het recht eene zaak te zijnen bate uit te oefenen, te drijven,
mitsdien te beschikken over alles wat daartoe noodig is en
te doen wat daartoe vereischt wordt).
Verplichtingen van den vruchtgebruiker; artt. 817 en 851
lid 2 B. W. Hij moet het bedrijf in stand houden en de
hulpmiddelen gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven
bestemming.
EYSSELL, a. w. — v. LIDTH DE JEUDE, t. a. p., bl. 18 v. — L. CH.
BESIER, R. M. 1893, bl. 374. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 242

(het is een eigenlijk vruchtgebruik). — KOHLER, Dispositionsniessbrauch,
in Jahrb. f. d. Dogm., dl. 24, bl. 230. — NAVARRINI, studi sull'azienda
commerciale. L'usufrutto, in II diritto comm., dl. 16, kol. 671.

V e r p a n d i n g van een „zaak". Art. 1199 B. W. kan niet
toepassing vinden.
Fransche wet van 17 Maart 1909 relative a la vente et au
nantissement des fonds de commerce, gewijzigd bij de wet
van 31 Juli 1913.
NAVARRINI, studi etc. II pegno, t. a. p. kol. 869.

V e r k o o p van eene „zaak" omvat alles wat de overnemer
noodig heeft om het bedrijf van zijn voorganger voort te
zetten. Verplichtingen van den verkooper, in 't algemeen: al
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datgene te geven, te doen en niet te doen, waardoor de kooper
in de feitelijke mogelijkheid wordt gesteld het bedrijf onver
anderd voort te zetten. Verplichtingen in 't bijzonder: ten
aanzien van het handels- en fabrieksmerk, de firma, het recht
te concurreeren.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, nrs 239- 253.— Zie over het recht tot
concurreeren: HERMANCE, Ann. 1907, bl. 158; over den verkoop van een
medische praktijk: PERREAU, in Ann. d'hyg. publ. 1906, bl. 29.
Wijze van levering van een verkocht vervolgboek en leesinrichting
met inbegrip der loopende vorderingen en schulden: Hof Amsterdam
2 Jan. 1912, W. 9450.
Rb. Amsterdam 16 Mei 1878, W. 4283. — Hof Amsterdam 11 Jan.
1889, P. v. J. 1889 n°. 48: als overeengekomen is, dat de kooper het
recht heeft de firma te voeren, mag toch de verkooper onder die firma
blijven handelen! — Rb. Amsterdam 25 Jan. 1889, P. v. J. 1889 nc. 48
(beding een dergelijke zaak niet uit te oefenen). — Rb. Amsterdam 2
Juli 1889, P. v. J. 1889 n°. 116: zonder uitdrukkelijk beding is de kooper
niet verplicht den verkooper te voldoen, wat deze op het oogenblik der
overneming aan zijne leveranciers schuldig is. — Hof den Bosch 13 Apr.
1897, W. 6966: na drie jaren mag de verkooper opnieuw dezelfde zaak
beginnen. — Hof Amsterdam 29 Nov. 1901, W. 7744 (de overeenk. tot
overdracht van eene zaak is niet een koopovereenk. maar een contractus
sui generis; ontbinding wegens overtreding van het beding geen zaken
meer te zullen uitoefenen als tot de verkochte zaak behooren), bev. Rb.
Amsterdam 1 Febr. 1901, W. 7653. — Rb. Rotterdam 20 Mrt. 1905, W.
8313 (recht van den kooper den naam des verkoopers te voeren).
Eene ten gevolge van opgaven des verkoopers bij den kooper opge
wekte dwaling omtrent de opbrengst der zaak is eene dwaling omtrent
„de zelfstandigheid der zaak" (art. 1358 B. W.): Rb. Utrecht 1 Dec.
1909, W. 9068. — Anders: Rb. Amsterdam 29 Sept. 1874, W. 3820;
Rb. Zutfen 18 Jan. 1894, W. 6604, bev. Hof Arnhem 14 Nov. 1894, "W.
6581; Rb. Amsterdam 6 Jan. 1893, M. v. H. 1893 bl. 205. Zie ook Hof
Amsterdam 7 Febr. 1913, W. 9504 (oprichting van een venn. tot het
drijven van een zaak); Rb. den Haag 30 Juni 1896, W. 6880.
Overdracht van een fabriek met alle daaraan verbonden lasten, rechten,
enz., omvat het recht op het fabrieksmerk: QUARLES VAN UFFORD, de
rechtspr. v. d. Arr. Rb. te 's-Gravenhage op grond van de wet op de fabr. en
handelsmerken,,n°. 54; zie ook n°. 45; Rb. Zierikzee 30 Oct. 1906, W. 8479
(inbreng in een nml. venn.), bev. Hof den Haag 27 Febr. 1908, W. 8690.
Koop van een „zaak" is geen daad van koophandel volgens Rb. Rot
terdam 14 Oct. 1893, W. 6442; Rb. Amsterdam 27 Apr. 1894, M. v.
H. 1894 bl. 243 (met opgaaf van oudere rechtspraak); Rb. den Haag'30
Juni 1896, W. 6880; Hof den Haag 27 April 1903, W. 7949.
Anders VAN GELDER, a. w., bl. 49, op grond van art. 4 n°. 3 K. Evenzoo
(KIST)-VISSER, dl. 1, bl. 134; POLAK, dl. 1, bl. 140.
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Zie over de geldigheid van het concurrentie-beding bij koop en verkoo p
van een zaak, hierboven bl. 58.

H u u r en v e r h u u r van eene „zaak". De huurder is ver
plicht de zaak te drijven en in stand te houden. Zie art.
1596 1°. B. W.
A. SRAFKA, la locazione di un negozio

e Tavviamento, in II dir.

comrn., dl. 10, kol. 5.
Ontbinding van de huurovereenkomst wegens het niet-uitoefenen van
het bedrijf door den huurder werd uitgesproken door: Rb. den Haag 26 Aug.
1853, W. 1479 (koffiehuis); Rb. Almelo 28 Mrt. 1888, W. 5631 (hotel); Rb.
Middelburg 1 Dec. 1897, W. 7153 (spekslagerij en spekslagerswinkel); Hof
Arnhem 18 Mrt. 1908, W. 8804 (vern. Rb. Zwolle 20 Febr. 1907, W.
8501), eass. verw. H. R. 13 Nov. 1908, W. 8765 (hotel en café); Hof
Amsterdam 10 Mrt. 1911, W. 9223 (kapperszaak). — Zie voorts Rb.
Utrecht 28 Nov. 1903, W. 7998, en Hof den Haag 30 Oct. 1905, W. 8335.

Gevolgen der overdracht jegens derden: schuldeischers en
schuldenaren.
Yerhandlungen des XIV. u. XV. Dt. Juristentags.
RÜNGER, haben
Erwerb und Fortführung einer Firma den Uebergang der Schulden und
Forderungen zur Folge, Prft. 1881. — Zie ook WIENER, Umwandlung
und Fusion von (jesellschaften, Z. H., dl. 27, bl. 333. — K. LEHMANN,
Umwandlungen handelsrechtlicher Unternehmungsformen, ald dl. 50, bl. 1.

a. Tegenover de schuldeischers.
REGELSBERGER, Z. H., dl. 14, bl. 1 v. — H. VEIT-SIMON, ald. dl. 24,
bl. 91 v. — LADENBURG, ald. dl. 30, bl. 90 v. — A. SRAFFA, la vendita
d'un' azienda commerciale e il pagamento dei debiti, in II dir. comm.,
dl. 9, kol. 651.
Over schuldoverneming in het algemeen: DELBRÜCK, die Uebernahme
fremder Schulden, 1853. — REGELSBERGER, in Endemann s Handb. f. H.
S.- u. W.recht, dl. 2, bl. 533. — KIPP, in Jher. Jahrb., dl. 36, bl.
336; - v. BLUME, ald. dl. 39, bl. 390, en dl. 40, bl. 109; — REGELS
BERGER, ald. dl. 39, bl. 463. — UNGER, Sehuldübernahme, 1889. —
R. MUNSTER, über die Singular-Succession in Schulden, Prft. 1893.
v. BLUME, Novation, Delegation u. Schuld über tragung, 1895. — E. STROHAL,
Sehuldübernahme, in Jher. Jahrb., dl. 57, bl. 231 v. — KNOKE, ald.
dl. 60, bl 407 v. — F. HELLMANN, in Kr. Yj. Schr., dl. 49, bl. 488 v. —
E. GAUDEMET, étude sur le transport de dettes a titre particulier, 1898
(Ann. 1899, bl. 82). — COVIELLO, della suecessione nei debiti a
titolo particolare, in Arch. Giur., dl. 56 en 57. — E. TJARDA VAN
STARKENBORGH STACHOUWER, eenige punten uit de leer der overneming van
schuld door overeenkomst, Prft. 1882. — J. W. ZIJLSTRA, overdracht of
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overneming van schuld, Prft. 1893. — CH. MISEROY, schuldoverneming,
in Tijdschr. v. Privr. enz , dl. 1 bl. 27. — S. G. CANES, schuldoverneming, Prft 1903; W. P. N. R. 1856—1859. — H. J. TASMAN, W.
v. h. Not NOS, 124/6. — B. G. GOMPERTS, schuldvernieuwing en schuld
overneming, Prft. 1912 (ree. R. M. 1913, bl. 169 v.).
Schuldoverneming vereischt medewerking of goedvinden van den schuldeischer (zie Rb. Amsterdam 4 Juni 1909, W. 9031: schuldovern. bij
eigendomsoverdracht van een met hypotheek bezwaard onroerend goed,
en 10 Dec. 1909, W. 9034: overdracht van de portefeuille eener brandverzekering-Mü.), tenzij de schuldenaar bij de overeenkomst vervangbaar
is gesteld (Rb. den Haag 20 Mrt. en 24 Apr. 1906, W. 8409 en 8423,
cass. verw. H. R. 29 Nov. 1907, W. 8619; Rb. den Haag 8 Jan. 1907,
M. v. H. 1908 bl. 303; Hof den Haag 4 Jan. 1909, W. 8855, M. v. H.
1909 bl. 103).

Overneming en voortzetting eener zaak, zonder of met de
firma, sluit niet noodwendig in zich overneming der schuld
den. De schuldeischers kunnen den opvolger in de zaak niet,
enkel op grond van de voortzetting der zaak, aanspreken.
Eene bekendmaking of mededeeling, duidende op overneming
der verplichtingen, is noodig. Indien overneming der ver
plichtingen is bedongen, werkt zij niet tegen de schuldeischers
zonder hun goedvinden.
Rb. Amsterdam 14 April 1881, R. B. 1884 B hl. 46; — 5 Dec. 1888,
W. 5675; het overnemen van eene zaak zonder de firma doet den over
nemer niet (hoofdelijk) mede-aansprakelijk worden voor de schulden van
zijn voorganger. — Rb. Amsterdam 31 Jan. 1896, M. v. H. 1896 bl.
189: het voortzetten van eene zaak sluit niet in zich het overnemen van
de schulden der vroegere firma. — Rb. Rotterdam 10 Juni 1896, P. v. J.
1896 n°. 104, bev. Hof den Haag 7 Mrt. 1898, P. v. J. 1898 n°. 93:
de nml. venn. tot voortzetting van de zaken eener command. venn. kan
niet worden aangesproken voor de schulden van deze. — Rb. Amsterdam
26 April 1901, W. 7692: eene naaml. venn. tot voortzetting van het
bedrijf eener ontbonden naaml. venn. is tegenover derden niet gebonden
tot nakoming der verplichtingen, voortvloeiende uit de met dezen dooi
de ontbonden venn. gesloten overeenkomsten. — Rb. Arnhem 8 Jan.
1906, W. 8407: een beding in de akte van overneming der zaak omtrent
de betaling der schulden door den kooper, is niet een beding ten be
hoeve der schuldeischers.
Anderzijds werd beslist, dat overneming der loopende contracten den
oorspronkelijken contractant niet van zijne verplichtingen ontslaat, ook
al werd door de wederpartij met den overnemer gehandeld: Hof Amster
dam 28 Mei 1907, W. 8632, en Hof Arnhem 20 Juni 1906, W. 8431.
Verg. artt. 1453 en 1454 B. W.
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De verkooper eener zaak, die toestaat dat onder zijn naam
door den kooper wordt gehandeld, is aansprakelijk voor de
door dezen aangegane verplichtingen, althans wanneer de
overneming niet bekend is gemaakt.
b. Tegenover de schuldenaren. Art 668 B. W.
Overneming en voortzetting eener zaak sluit niet noodwen
dig in zich overneming der schuldvorderingen. Bekendmaking
van de overneming eener zaak is niet beteekening in den zin
van art. 668 lid 2 B. W.
Rb. Amsterdam 21 Juni 1907, W. 8558, M. v. H. 1907 bl. 163:
eene circulaire omtrent de voortzetting der zaak met overneming van
alle activa en passiva is geen beteekening in den zin van art. 668
lid 2 B. W.
Zie over de vraag, of eene vennootschap, die de rechten (en verplich
tingen) van een bestaande zaak overneemt, in hooger beroep kan komen
van een vonnis, waarbij een door haar voorganger ingestelde vordering
werd afgewezen, in verschillenden zin: H. R. 4 Febr. 1887, A\. 5399
(cass. verw. Hof Amsterdam 12 Febr. 1886, W. 5360), en 30 ïsov.
1906, W. 8466.
W e d e r k e e r i g e o v e r e e n k o m s t e n . — R b . R o t t e r d a m 21 Mrt.
1894, W. 6498: wie de zaken van een ander overneemt met alle schulden
en rechten kan nakoming of ontbinding van een door zijn voorganger
gesloten koopovereenkomst vorderen. — H. R. 26 Juni 1914, W. 9672,
vern. Rb. Amsterdam 10 Oct. 1913, R. Be. 5, nvs' 25/26; Kgt. Rotter
dam 2 Juni 1913, R. Be. 5, n™. 19/20: bij overdracht eener zaak gaan
bestaande arbeidsovereenkomsten niet op den nieuwen ondernemer over,
ook al wordt de dienstverhouding stilzwijgend voortgezet.

Regeling van het onderwerp in §§ 25—28 DHgb. Zie ook
art. 20 Hong. Hwb. en, voor de overdracht van de porte
feuille bij levensverzekeringmijen, artt. 13 en 14 van de Eng.
Assurance Oompanies Act van 1909 (9 Edw. 7 ch. 49).

§ 11. DE FIRMA.
L. GOLDSCHMIDT , Handb. d. Hr., 3IE dr., dl. 1, bl. 243. — K. LEHMANN,
Lehrb. d. Handelsr., 2de dr., § 32, bl. 152 v. — ERLANGER, über Ursprung
und Wesen der Firma, Prft. 1892. — Y. EHRENBERG, über das Wesen der
Firma, Z. H., dl. 28, bl. 25. — O. OPET, Beitrage zum Firmenrecht,
ald. dl. 49, bl. 51. — TH. OLSHAUSEN, das Yerhaltnis des Namenrechts
zum Firmenrecht, 1900. — MII.LER, die Lehre von der Greschaftsfirma
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nach Schw. Obligationenrecht, 1884. — E. H. PERREAU , le droit au nom
en matière civile, 1910. — A. BAITRY, du nom commercial, 1909. —
M. AMAR, dei nomi, dei marchi e degli altri segni, e della concorrenza
nell' industria e nel commercio, 1893. — D. M. KERLY, the law of trademarks, trade names and mercliandise-marks, 3<3e dr. 1908. — J. L. HOPIUNS,
the law of trade-marks, trade-names and unfair competition, 2de clr. 1905.
— W. DE VEER, de firma als naam waaronder handel gedreven wordt,
Prft. 1889. — Gr. KIRBERGER, eenige beschouwingen over de firma, in
Themis 1895, hl. 523. — Cu. P. VAN EEGHEN, het rechtskarakter van
den naam, Prft. 1906. — Zie ook hierboven bl. 73.

Naar Nederlandsch recht is de firma:
1°. de naam waaronder iemand handelt, indien deze is een
andere dan de burgerlijke naam; zie artt. 30 en 76 K.
Een enkel persoon, onder een firma
handelende, moet
in rechte optreden onder zijn eigen naam, niet onder de
firma.
De bevoegdheid van een enkel persoon om een firma aan te nemen,
wordt erkend door Hof Zd. Holland 19 Mrt. 1866, M. v. H. 1866 bl. 96;
Rb. Amsterdam 15 Mei 1879, P. v. J. 1879 n°. 42*; 25 Oct. 1895, W.
6784, en 28 Oct. 1898, P. v. J. 1899 n°. 97; —- om ook onder die firma
in rechte op te treden, door Rb Rotterdam 20 Mei 1863, M. v. H 1864
bl. 45; Rb. Maastricht 9 Juni 1864, ald. bl. 178; anders H. R. 22 Mrt.
1866, W. 2798. — Zie ook Rb. Amsterdam 15 Mei 1879, b. a.
Gevolgen van het abusievelijk dagvaarden eener vennootschap, terwijl
onder de firma slechts één persoon handelt: Rb. Amsterdam 19 Oct. 1877,
R. B. 1878 A bl. 201 (verwerping van de exceptie van non-kwalificatie); —
Rb. Tiel 22 Mei 1885, W. 5247: wie zich als vennootschap voordoet,
kan als venn. gedagvaard worden; — Rb. den Bosch 17 Dec. 1897, W.
N. R. 1470 (verwerping van de exceptie van nietigheid der dagv.); —
Rb. Amsterdam 20 Apr. 1900, W. 7444, bev. Hof Amsterdam 17 Mei
1901, W. 7614 en 7660: een verstekvonnis, tegen de veronderstelde ven
nootschap verkregen, kan worden ten uitvoer gelegd tegen hem die de firma
voert (gedaagde noemde zich handelsvennootschap onder de firma X). —
Zie ook Rb. Amsterdam 27 Mei 1910, W. 9168.

2°. De naam waaronder vennooten handelen. Zie artt.
1682 B. W.; 5 2°. Rv.; 16, 20, 21, 30, 36 K. De sanctie
op de overtreding van art. 30 K. wordt gevonden in art. 29 K.
Zie hieronder § 24 D.
Een uitsluitend recht op de firma bestaat niet, doch aan
neming of nabootsing van eens anders firma kan, als oneer
lijke mededinging, een onrechtmatige daad wezen. Verg. § 12.
Art. 10 Merkenwet en art. 337 Sr. spreken wel van een
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naam of firma, waarop een ander recht heeft, maar vestigen
niet een uitsluitend, recht op den naam of de firma.
Zie KIST-VISSER, dl. 1, bl. 140. - OPZOOMER-GRÜNEBAUM, dl. 1, bl.
124 v. — v. JIIERLNG, Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen,
in Jabrb. f. d. Dogrn., dl. 23, bl. 320. — MOLENGRAAFF, de „oneerlijke

concurrentie" voor bet forum van den Nederlandschen rechter, R. M.
1887, bl. 373. — KIRBERGER, t. a. p., bl 544. — KOHLER, das Individual-

recht als Namenrecht, in Arcbiv f. biirg. Recht, dl. 5, bl. 77.

De rechtspraak laat van de erkenning of ontkenning van
een uitsluitend recht op naam of firma afhangen, of het ge
bruik maken van de firma door een ander tot eene vorde
ring wegens onrechtmatige daad aanleiding kan geven.
Eigendom of wel een uitsluitend recht op den naam of de firma wordt
erkend door Rb. Rotterdam 30 Mei 1866, W. 2829; Hof Zd. Holland
15 Febr. 1875, R. B. 1875 B bl. 204; Rb. Rotterdam 10 Oct. 1877, W.
4181; Rb. den Haag 21 Dec. 1877, W. 4189 (met beroep op art. 30 K.);
Rb. Amsterdam 19 Dec. 1879, P. v. J. 1880 n°. 3*; Hof Arnhem 13 Apr.
1881, W. 4699; Rb. den Haag 17 Mrt. 1882, W. 4767; H. R. 21 Apr.
1882, W. 4770; Rb. Amsterdam 6 Oct. 1885, W. 5327; Rb. Utrecht
2 Nov. 1887, W. 5493 (met beroep op art. 625 B. W.); Rb. Groningen
2 Febr. 1888, W. 5609; Rb. Amsterdam 14 Oct. 1910, W. 9201 (Berlitzschool), vern. Hof Amsterdam 2 Mei 1913, W. 9534. — Anders: er is
naar Nederl. recht niet" een uitsluitend recht op het voeren van een
naam of firma:
Rb. Rotterdam 3 Juni 1907, W. 8737, vern. Hof den
Haag 10 Mei 1909, W. 8867, M. v. H. 1909 bl. 223, op dit punt vern.
H. R. 16 Dec. 1910, W. 9117, M. v. H. 1910 bl. 48 (benaming van
een naaml. venn.); Rb. Rotterdam 1 Juni 1908, W. 8811; Rb. Haarlem
20 Sept. 1910, W. 9082; Hof den Haag 9 Febr. 1912, W. 9292; Rb.
Amsterdam 26 Juni 1914, W. 9734 (naaml. venn.). — Zie voorts Hof
den Bosch 22 Jan. 1907, W. 8592, en H. M. HIJMANS, W. P. N. R. 2078.
Rb. Amsterdam 1 Apr. 1908, W. 8812: het gebruiken van eens anders
firma om waren te kenmerken is op grond van art. 8 der Intern, overeenk. van Parijs v. 20 Mrt. 1883 een onrechtmatige daad. — Zie hieronder
bl. 100 v.
.
Yerg. art. 876 Zw. Oblr. „Die Firma.... steht dem Berechtigten
zu ausschliesslichem Gebrauche zu. — Wer durch den unbefugten Gebraucli einer Firma beeintrachtigt wird, kann deu Unberechtigten auf
Unterlassung der weiteren Führung der Firma und auf Schadenersatz
belangen".

Uitvoerige regeling van de firma in Duitschland (§§ 17—37
Hgb.), Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Denemarken, Noor
wegen en Zwitserland (artt. 865—876 Zw. Oblr.). Firma:
MOI.ENGRAAFF.
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de naam waaronder de koopman handel drijft en welken te
doen inschrijven hij verplicht is.
Het stelsel der firma waarheid. Het is aangenomen in Zwit
serland, Oblr. artt. 866, 872 en 874: als de koopman sterft
of zijn zaak overdoet, kan de opvolger de firma niet aanhou
den. Anders §§ 22 en 24 DHgb.
M. OUDINOT, in Ann. 1912, bl. 259 en 359. — L. SIEGMUND, zur
Revision des schweizerischen Firmenrechts, 1898. — F. LOCHER, das
Prinzip der Firmenwalirheit im schweiz. Obligationenr., 1908.

In Engeland bestaat vrijheid zonder inschrijving.
Wetsontwerpen betr. de firma: van de Staatscommissie tot herz. van
bet Wetb. van Koopb., 1890; van de regeering, ingediend 2 Oet. 1895,
ingetrokken 1897. Zie Z. v. D. BERGH, de wetsontwerpen op de firma,
R. M. 1896, bl. 98 (verg. W. 6780).

§ 12.

ONEERLIJKE OF ONRECHTMATIGE
MEDEDINGING (onderkruiping).

Oneerlijke of onrechtmatige mededinging: concurrence déloyale, unlauterer Wettbewerb, unfair competition, concorrenza sleale.
E. POUILLET, traité des marqués de fabrique et de la coneurrenee
déloyale en tous genres, 6DE dr. door A. T/HLLEFER en C. CLARO, 1912. —
E. BERT, traité théorique et pratique de la concurrence déloyale, 1888.
— DE MAILLARD DE MARAFY, grand dictionnaire international de la propriété industrielle, 6 dl. 1889/92. — H. ALLART, traite theorique et
pratique de la concurrence déloyale, 1892. — R BARBIER, de la concur
rence déloyale, 1895. — TH. WEISS, die concurrence déloyale, ibr Begriff
enz., 1894. — A. SIMON, die concurrence déloyale, ihr Begriff enz., 1894. —
H. SCHULER, die concurrence déloyale enz., Prft. 1895. — J. YALOTTON,
la concurrence déloyale et la concurrence illicite, Prft. 1895. — CH. CHENEVARD, traité de la concurrence déloyale, 2 dl., 1913. — L. LACOÖR, des
fausses indications de provenance, Ann. 1903/4. — R. ALEXANDER-KATZ,
die unredliche Konkurrenz, 1892. — H. MITTLER, illoyale Concurrenz
und Markenschutz, 1897. — P. BAUER, der unlautere Wettbewerb u.
seine Bebandlung im Recht, 1902. — A. LOBE, die Bekampfung des
unlauteren Wettbewerbes, dl. 1, 1907. — A. OSTERRIETH, Lebrb. des
gewerbl. Rechtsscliutzes, 1908. — R. ISAY, das Recht am Unternehmen,
1910. — J. KOHLER, der unlautere Wettbewerb, 1914. — HOPKINS, a. W.
(bl. 80). — T. C. GTIANNINI, la concorrenza sleale, 2 dl. 1901. — MOLENGRAAFF, de oneerlgke concurrentie enz., R. M., t. a. p. — P. J. M. AALBERSE, oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht, Prft. 1897 (ree. R. M. 1898, bl. 321). — BEGUIN, de
oneerlijke concurrentie in wetgeving en rechtspraak, R. M. 1897, bl.
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208 en 539. — D. J. JITTA en AAXBERSE, praeadviezen, H. N. J. Y.
1903, dl. 1; debatten, ald. dl. 2.
Zie ook KOHLER, das Recht des Markenschutzes, Litteraturverzeichniss.

O n e e r l i j k e m e d e d i n g i n g ( onderkruiping) h e e f t p l a a t s ,
wanneer iemand, om de cliënteele van een ander tot zich te
trekken of eigen afzet te bevorderen, middelen gebruikt, die
in strijd zijn met de goede trouw en de eerlijkheid in het
verkeer, i. h. b. die strekken tot misleiding van het publiek
ten nadeele van den concurrent (R. M. 1898, bl. 323).
„La concurrence déloyale est un véritable Protée" (POUILLET).
Oneerlijke mededinging is een onrechtmatige daad, vallende
onder art. 1401 B. W. In geval van kwaadsprekerij (dénigrement) kan ook art. 1408 B. W. van toepassing zijn.
Toewijzing der vordering wegens kwaadsprekerij op grond van art.
1408: Hof Leeuwarden 12 Nov. 1884, W. 5209; — Hof Arnbem 18 Mrt.
1885, W. 5221; — Rb. Amsterdam 13 Dec. 1888, P. v. J. 1889 n°. 21; —
op grond van art. 1401: Rb. Zwolle 14 Mrt. 1894, W. 6481, bev. Hof
Arnhem 16 Jan. 1895, W. 6618; — Rb. den Bosch 25 Juni 1897,
W. N. R. 1468; — Rb. Roermond 25 Mei 1899, W. 7396, bev. Hof
den Bosch 8 Mei 1900, W. 7450; — Rb. Leeuwarden 24 Oct. 1907,
P. v. J. 1908 n°. 738. — Zie voorts Hof Arnhem 22 Nov. 1899, W. 7405.
Rb. Amsterdam 19 Oct 1908, W. 8924 (kwaadspreken is niet onrecht
matig, indien het niet geschiedt op de wijze van strafrechtelijke beleediging).
P. SUMIEN, rapports entre la concurrence déloyale et la diffamation,
Ann. 1898, bl. 33.

Artt. 1401 vlg. B. W. regelen de verevening van toegebrachte
schade. Verschillende uitlegging van art. 1401. Bij de enge
opvatting, dat „onrechtmatige daad" is „eene handeling in
strijd met eene wet of wettelijke verordening", is de 'oneer
lijke mededinging, welke niet valt onder een bijzondere straf
bepaling, geen onrechtmatige daad. Zij is dat wèl bij de
ruimere opvatting, dat „onrechtmatige daad" is „iedere
handeling in strijd met hetgeen in het maatschappelijk ver
keer den eenen mensch tegenover den anderen betaamt" (in
strijd, hetzij met de beschreven, hetzij met de onbeschreven,
in het maatschappelijk verkeer geldende gedragsregels).
Zie voor de enge opvatting: OPZOOMER, dl. 6, bl. 313; DIEPHUIS,
N. B. R., dl. 11, bl. 81; N. K. F. LAND, beschouwingen over de ver
bintenis uit onrechtmatige daad, 1896; D. SIMONS, ons burgerlijk delicts-
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recht, in Themis 1902, bl. 6 v.; voorts H. J . KIST , over de verbindtenissen
die uit onregtmatige daad ontstaan, volgens artt. 1401 en 1402 B. W.,
Prft. 1861; A. v. D. DOES DE BYE, de verplichting tot schadevergoeding
wegens onrechtmatige daad volgens het Ned. recht, in Themis 1866, bl.
389; F. A. R. A. VAN ITTERSUM, eene nadere beschouwing van de vereischten voor de actie van art. 1401 B. W., N. B. 1866, bl. 101; THORBECKE, iets over de verbintenis tot schadevergoeding wegens onrechtmatige
daad, Prft. 1867. — Yoor de ruime opvatting: BELINFANTE, wat is on
rechtmatige daad en wat is schuld, volgens art. 1401 B. W., in Themis
1865, bl. 341, 1869, bl. 285; MOLENGRAAFF , t. a. p., bl. 384; HAMAKER,
het recht en de maatschappij, 1888, bl. 99; J. H. ROELFSEMA, de beteekenis der woorden „onrechtmatig" en „schuld" in art. 1401 B. W.,
Prft. 1893 (verg. W. 6310); AALBERSE, a. W. bl. 64; Praeadviezen, b. a.
H. L. DRUCKER , naar aanleiding van eenige vonnissen uit den laatsten
tijd over art. 1401 B. W., R. M. 1890, bl. 582. — P. SCHOLTEN, burgerlijk
onrecht, in W. P. N. R. 2149, 2151, 2152, 2156-2158; de „schuld" in de
leer der onrechtmatige daad, ald. 2301, 2302. — W. H. DRUCKER, on
rechtmatige daad, Prft. 1912 (ree. SCHOLTEN, R. M. 1913, bl. 614).
Overzichten der rechtspraak: tot 1884 bij ROELFSEMA , tot 1896 bij
AALBERSE. — Rb. Rotterdam 5 Jan. 1903, W. 7936; Rb. Zwolle 29 Apr.
1903, W. 7971 ; Hof Amsterdam 20 Nov. 1903, W. 8111, vern. H. R.
2 Dec. 1904, W. 8150; Rb. Alkmaar 11 Pebr. 1904, W. 8131; H. R.
6 Jan. 1905, zie hieronder; H. R. 24 Nov. 1905, W. 8304 (prospectus
v. een nml. venn.); Rb. Zutfen 14 Oct. 1909, W. 8929 (ruime opvatting),
vern. H. R. 10 Juni 1910, W. 9038.
Over de leer van het Individualrecht als grondslag voor het leerstuk
der oneerlijke mededinging zie men KOHLER, das Autorrecht, in Jahrb.
f. d. Dogmatik, dl. 18, bl. 123; das Recht des Markenschutzes, bl. 1, 73;
das Recht an Zeitungstiteln, in Centralblatt f. d. jurist. Praxis, § 1.

Overzicht van de rechtspraak in zake oneerlijke mededin
ging tot 1887 bij MOLENGRAAFF, t. a. p.
Latere rechtspraak: Rb. Rotterdam 12 Nov. 1887, W. 5506; Rb. Gro
ningen 2 Febr. 1888, W. 5609; Rb. Zwolle 14 Mrt. 1894, bev. Hof
Arnhem 16 Jan. 1895, b. a.; Rb. Amsterdam 2 Jan. 1894, W. 6490,
bev. Hof Amsterdam 8 Pebr. 1895, W. 6679; Rb. Amsterdam 13 Juni
1895, W. 6723; Kgt. Bergen op Zoom 6 Nov. 1895, W. 6772, vern.
Rb. Breda 30 Juni 1896, W. 6855; Rb. Breda 24 Mrt. 1896, W. 6815;
Hof den Bosch 13 Apr. 1897, P. v. J. 1897 n°. 78; Rb. Amsterdam
8 Nov. 1898, P. v. J. 1899 n°. 45; Rb. Rotterdam 21 Mrt. 1898, W.
7186, bev. Hof den Haag 26 Juni 1899, W. 7337; Hof Leeuwarden
23 Mei 1900, bev. Rb. Groningen 3 Mrt. 1899, P. v. J. 1900 n°. 44;
Rb. Rotterdam 15 Apr. 1901, W. 7724; 6 Nov. 1901, P. v. J. 1902
n°. 154, W. 7768; 21 Apr. 1902, P. v. J. 1902 n°. 144, W. 7754, bev.
Hof den Haag 28 Dec. 1903, W. 8187, vern. H. R. 6 Jan. 1905, W.
8163 (voor de toepasselijkheid van artt. 1401 en 1402 B. W. wordt vereischt, dat de daad of het verzuim in strijd is met des daders rechtsplicht
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of inbreuk maakt op eens anders recht); Rb. Amsterdam 17 Jan. 1902,
P. v. J. 1902 n°. 186; Rb. Utrecht 3 Dec. 1902, W. 7855 (oneerlijke
meded. krenkt niemands recht en is dus geen onrechtmatige daad), bev. Hof
Amsterdam 20 Apr. 1904, P. v. J. 1905 n°. 412 (beslissende dat een
geval van oneerl. meded. niet bestond); Rh. Leeuwarden 15 Mei 1902,
vern. Hof Leeuwarden 22 Apr. 1903, W. 7919 (ruime uitlegging v.
art. 1401); Rb. Rotterdam 8 Febr. 1904, W. 8089; Hof den Bosch
17 Mei 1904, W. 8285 (nabootsing van verpakking en gebruik van een
overeenstemmend merk, geen oneerl. meded.); Rb. Amsterdam 14 Apr.
1905, W. 8434; Rb. Alkmaar 3 Dec. 1908, W. 8838 (nabootsing van
verpakking geen onr. daad); Rb. Haarlem 20 Sept. 1910, W. 9082.

Strekking der vordering: 1°. tot verklaring dat de hande
ling onrechtmatig is; 2°. tot vergoeding der toegebrachte
schade; 3°. tot verwijdering of wegneming van het onrecht
matig verrichte en tot machtiging dit zoo noodig zelf onge
daan te maken; 4°. tot verbod met de handeling voort te
gaan; 5°. tot schadevergoeding voor het geval van niet-voldoening aan het rechterlijk bevel.
Zie MOLENGRAAFF over 2°—5°, t. a. p., bl. 412, en over 3° en 5°,
H. N. J. V. 1900, dl. 1, bl. 7, 23, 39; — DRUCKER over 2°, R. M.
1889, bl. 369, en over 5°, R. M. 1892, bl. 231; — AALBERSE over
2°—5°, a w., bl. 107 (rechtspraak op bl. 114 v.), 130 en 138. — Mach
tiging, zelf ongedaan te maken, werd toegestaan door Rb. Amsterdam
18 Mrt. 1897, W. 7027, en Rb. Rotterdam 8 Febr. 1904, W. 8089, ge
weigerd door Rb. Amsterdam 13 Juni 1895, W. 6723, en Rb. Breda
30 Juni 1896, W. 6855. — Verg. over 3° H. R. 13 Mrt. 1903, W. 7899;
over 4° en 5° Rb. Amsterdam 26 Apr. 1901, W. 7643; over 3°—5° Rb.
Rotterdam 8 Febr. 1904, b. a. (toewijzing).
Voorstel van wet v. d. heer AALBERSE, tot aanvulling v. h. Wetb. v.
Strafr. met een nieuw artikel (328bis) ter bestrijding v. d. oneerlijke mede
dinging (W. 9599: wetsvoorstel; 9619, 9621; 9683: voorl. versl.; 9732, 9733:
mem. v. antw.; 9767). Aanneming door de Tweede Kamer 29 April 1915.
F r a n k r i j k . — Wet van 30 April 1886, relative a 1'usurpation des
médailles et récompenses industrielles (strafwet).
Duitschland. — Wet van 27 Mei 1896, zur Bekampfang des unlauteren Wettbewerbes (zie BEGUIN, R. M. 1897, bl. 208), gew. 7 Juni
1909 (kommentaren van FINGER, 4de dr. 1911; FULD, 3de dr. 1910; J. KAHN,
2de dr. 1910; A. ROSENTHAL, 4de dr. 1913; PINNER, 2de dr. 1910). —
POESCHL, die Praxis des Gresetzesi zur Bekampfung, enz., 1903.

§ 13. HANDELS- EN FABRIEKSMERKEN.
C. Cr. HOMEYER, die Haus- und Hofmarken, 1870. — Gr. LASTIG, Markenrecht und Zeichenregister. Ein Beitrag zur Handelsrechtsgeschichte, 1890.
— (XOLDSCHMIDT, Universalgeschichte, dl. 1, bl. 242.
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M. P. G. KAPPEYNE v. D. COPPELLO, overzicht van de geschiedenis en
jurisprudentie der Ned. wetgeving op de handels- en fabrieksmerken,
1886. — MOLENGHAAFF, R. M., t. a. p. — H. C. DBESSELHUYS, eenige
beschouwingen naar aanleiding van de wet o. d. handels- en fabrieks
merken, Prft. 1894. — F. E. H. GROENMAN, het handels- en fabrieksmerk
en zijne bescherming, Prft. 1909. — POUILLET, a. w. — DE MAILLARD DE
MARAFY, a. w. — BRAUN, nouveau traité des marqués de fabrique et de
commerce, 1880. — M. PELLETIER, droit industriel. Brevets d'invention,
marqués de fabrique, modèles et dessins, nom commercial, concurrence
deloyale, 1893. — J. LUCIEN-BRUN, les marqués de fabrique et de com
merce, 2DE dr. 1897. — C. COUHIN, la propriété industrielle, artistique
et littéraire, 3 dl., 1898. — A. LABORDE, traité des marqués de fabrique
et de commerce, 1913. — PH. DUNANT, traité des marqués de fabrique
et de commerce en Suisse, 1898. — J. KOHLER, das Eecht des Markenschutzes, 1885; "Warenzeichenrecht, 1910. — P. SCHMID, das Warenzeichenrecht nebst einem Ueberblick über dieBestimmungen wider d. unlaut.
"Wettbewerb, 1899. — OSTERRIETH, a. w. — E. KLOEPPEL, die Grond
lagen des Markenschutzes, 1911. — R. STEPHAN en P. SCHMID, der Schutz
der gewerblichen Urheberrechte des In- und Auslandes, 1899. — E. ADLER,
System des oesterr. Markenrechtes, 1909. — KERLY, a. W. (bl. 80). —
HOPKINS, a. w. (bl. 80). — L. B. SEBASTIAN, the law of trade marks
and their registration, 5de dr. 1911. — W. H. BROWNE, a treatise on
the law of trade-marks and analogous subjects (Am.), 2de dr. 1898. —
AMAR, a. w. (bl. 80).

Droit industriel, het recht met betrekking tot de nijverheid,
omvattende in het bijzonder de wetten op de mijnen, den
industrieelen eigendom, het spoorwegrecht, den rechtstoestand
der arbeiders.
Propriété industrielle, industrieele eigendom, omvat het recht
betreffende de octrooien, nijverheidsteekeningen en modellen,
den handelsnaam en de handels- en fabrieksmerken.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 1, n°. 12. — M. PELLETIER, Revue pratique
de droit industriel, sedert 1893. — G. BRY, la propriété industrielle,
littéraire et artistique, 3DE dr. 1914.

Industr'ierecht; dezen term gebruiken Duitsche schrijvers
om het recht betreffende handels- en fabrieksmerken, model
len en teekeningen, oneerlijke mededinging, enz. aan te
duiden.
KOHLER, Autor-, Patent- und Industrierecht, in Archiv für Deutsches Handels- u. Wechselrecht, dl. 47 en volg.

Zij brengen de rechten op den naam en op het merk tot
de Pers'&nlichkeitsrechte.
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KOHLEK, Warenzeichenrecht, bl. 1 v.; 62 v. — LEIIMANN, Lehrb. d.

Handelsr., bl. 176.

Wetgeving:
Wet van 22 Germinal an XI (12 Apr. 1803), relative aux manufactures,
fabriques et ateliers, artt. 16—18.
Wet v. 25 Mei 1880, S. 85, gewijzigd bij wet v. 22 Juli 1885, S. 140.
Wet v. 30 Sept. 1893, S. 146 (Merkenwet), gew. bij wet v. 30 Dec.
1904, S. 284: bij art. 8 der wet v. 10 Eebr 1910, S. 56 (i. v.m. het
Nederl. onderdaanschap der bevolking in Ned. Indië); bij art. 2 der wet
v. 7 Jan. 1911, S. 5, houdende verzekering van de naleving der Conventie
voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken in de legers
te velde, 6 Juli 1906 te Genève gesloten (wijz. van artt 18 en 19); bij
de wet v. 8 Febr. 1912, S. 64, i. v. m. de Octrooiwet 1910. — Wet
v. 19 Mrt. 1913, S. 105, nopens bescherming v. handels- en fabrieks
merken binnen de ressorten van consulaire ambtenaren, die overeenk.
art. 1e der wet v. 25 Juli 1871, S. 91, rechtsmacht uitoefenen. — Artt.
337—339 Swb. (art. 337 gew. bij art. 6 wet v. 15 Jan 1886, S. 6). —
K. B. 29 Aug. 1912, S. 284, houdende bepalingen op de fabrieks- en
handelsmerken in de Koloniën en de Hulpbureaux voor den industrieelen
eigendom (Reglement Industrieelen Eigendom Koloniën 1912), gew. bij
K. B. 7 Dec. 1914, S. 550 B.
H. v. D. HOEVEN, verzameling der stukken en beraadslagingen. Wet
geving, jg. 1893, 2<ÏO stuk. — QUARLES V. UFFORD en SCHLINGEMANN, de
rechtspraak v. d. Arr.-Rb. te 's-Gravenhage op grond van de wet op de
fabrieks- en handelsmerken, dl. 1 en 2, 1898, 1902. — De Industrieele
Eigendom (uitg. v. h. Bureau voor den Industrieelen Eigendom), jg. 1914
en vlg., geeft de rechtspraak over de toepassing v. d. Merkenwet door het
Bureau (in jg. 1913, nos. 21—23, een overzicht van vroegere rechtspraak).

H a n d e l s - of f a b r i e k s m e r k is het (ken)teeken, dat op
of aan handels- of fabriekswaren of hare verpakking wordt
aangebracht of in verband met handels- of fabriekswaren
wordt gebruikt door dengene, die ze in den handel brengt,
of door den fabrikant, ten einde ze van soortgelijke waren,
afkomstig van anderen, te onderscheiden.
Een „teeken, dat op of aan handels- of fabriekswaren of hare ver
pakking wordt aangebracht". Daarom kunnen niet merk zijn:
a. eigenschappen van de waar zelve, zooals eene hoedanigheid, het ge
wicht, de kleur, de vorm van de waar (Rb. Utrecht 18 Dec. 1902, W. 9446);
b de verpakking of het omhulsel zelf of eene eigenschap van de ver
pakking of het omhulsel, zooals kleur of vorm bijv. van de flesch of doos
waarin de waar is besloten;
c. het etiket, daar dit meer is dan een teeken.
Een teeken, „ten einde iemands waren van soortgelijke waren, af
komstig van anderen, te onderscheiden", mitsdien een teeken ter
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aanduiding van de individueele herkomst der waar. Daarom kunnen niet
merk zgn:
a. Woorden (namen) of afbeeldingen (figuren), welke eigenschappen van
de waar, zooals de hoedanigheid, samenstelling, het gewicht of den prijs,
aanduiden, indien ze worden gebruikt zonder meer of de hoofdvoorstel
ling van het teeken uitmaken. Zie De R. 5, 11 en 50 (verschillende
letters voor tabak), 29 („dubbel-stgfsel"), 65 („stalen gezondheidsmatras
sen", „het bed der toekomst"); Rb. den Haag 22 Nov. 1901, I. E.
1913—21—14 („Schilvertjeszeep" en „Snippertjeszeep"); 20 Nov. 1906,
I. E. 1913—22—48 („Borneo-spikkel" voor sigaren); 31 Mei 1907 en
27 Nov. 1908, I. E. 1913—22—53 en 72 („Karnemelk", „Karnemelkzeep", „Botermelk" en „Buttermilk" voor zeep); 28 Juni 1907, I. E.
1913—22—54 („Spaarzegel" voor margarine); Rb. Amsterdam 28 Febr.
1908, W. 8839 („Universeelvoer" voor vogelzaad); Rb. den Haag 8 Mrt.
en 19 Juli 1911, I. E. 1913—23—98 en 101, Hof Amsterdam 28 Juni
1912, W. 9430 („Daalders Cacao"); Rb. den Haag 8 Mei 1913, I. E. 1913 —
23—129 („Amandeltjespudding"); 12 Juni 1913, I. E. 1913 — 23—135
(„All steel" voor rijwielen); 2 Mrt. 1914, I. E. 1914—6—152 („Snelverband"). — Uit dit oogpunt bedenkelijk Rb. Haarlem 24 Jan. 1901, W.
7639 (strafzaak).
Verg. over de vraag, of eene voorstelling van de waar zelf merk of
bestanddeel van een merk kan zijn: Rb. den Haag 6 Nov. 1913 en Hof
den Haag 16 Mrt. 1914, I. E. 1913-23-141 en 1914-7-153. Zie
ook Hof den Haag 21 Dec. 1908, W. 8880 (de afbeelding van een
varken als merk voor van varkens afkomstige vleeschwaren).
b. Woorden (namen) zonder meer, welke dienen om de waar zelve aan
te duiden, om haar te onderscheiden van andere niet gelijksoortige waren
(soort- of stofnamen), ook al mocht het woord, tijdens het eerste gebruik
als merk in het Rijk in Europa, buitenslands reeds als merk gedeponeerd
en bij het Internationaal Bureau als merk ingeschreven zijn (H. R. 14 Febr.
1902, W. 7719). Zie De R. 3 en 8 („Golden Shag", „Florida", „K"[rultabak] voor tabak), 30 („Saccharin"), 47 („Aleppo"-[inkt]); H. R. 14 Febr.
1902, b. a. („Quina Laroche"); Rb. den Haag 14 Nov. 1902, I. E. 1913—
21—16 („Soda-extract"), 11 Mrt. 1904, I. E. 1913—21—23 („Linotype"
voor zetmachines); H. R. 27 Aug. 1910, W. 9058 („Vaseline"); Rb. Am
sterdam 22 Febr. 1907, W. 8563, bev. Hof Amsterdam 17 Jan. 1908,
M. v. H. 1908 bl. 159 en 164, en Rb. Amsterdam 22 Mrt. 1907, W. 8697
(„Frou-frou" voor banket en biscuits); Hof Amsterdam 8 Febr. 1907, W.
8670 (een woord, dat een soortnaam is, zooals „Maizena", kan niet merk
'wezen, als het bestaat uit niets anders dan uit algemeen gebruikelijke
lettervormen); Hof den Haag 7 Dec. 1908, P. v. J. 1909 n°. 824 („Steen
beschermer"); Rb. Amsterdam 23 Mrt. 1914, W. 9703; Hof den Haag
3 Apr. 1914, W. 9728 („Carborundum" voor Silicum carbid).
Zie voorts de volgende beslissingen, waarin het bestaan van een soort
naam niet werd aangenomen: De R. 70 en Rb. Rotterdam 2 Mrt. 1908,
W. 8822 („Apollinaris" voor mineraalwater); Hof den Bosch 21 Jan. 1896,
W. 6784 („Gouda-kaarsen"j; Hof Arnhem 7 Dec. 1898, W. 7382 („York-

89
Star" voor kachels); Rb. Almeloo 17 Mei 1905, W. 8550 („Sodex" voor
zeeppoederpreparaat); Hof den Haag 10 Dec. 1906, W. 8491 („Chartreuse");
Eb. den Haag 5 Febr. 1914, I. E. 1914—4—147 („Lino" en „Linotype"
voor zetmachines); H. R. 6 Juni 1913, W. 9543 („Sodex").
c. Aardrijkskundige namen, die waren naar de plaatselijke, niet naar de
individueele herkomst onderscheiden. Zie Rb. den Haag 12 Febr. 1909,
I. E. 1913—22—77 („Coventry" voor rijwielen). Verg. ook Rb. den Haag
30 Nov. 1901, W. 8461 („Windsor-Cream").
d. Woorden of afbeeldingen, welke behooren tot het publiek domein,
welke eea ieder moet kunnen gebruiken. Zie De R. 52 (de beeltenis der
Koningin); Rb. den Haag 24 Mrt. 1905, I. E. 1913—21—30; 12 Mei
1905, t. z. p. 32 (het portret van Grouv. Gen. v. Heutsz in uniform). Verg.
Rb. den Haag 13 Febr. 1903, t. z. p. 18 (het woord „Hercules" behoort
niet, als zinnebeeld van kracht, tot het publiek domein); Rb. Amsterdam
15 Dec. 1905, W. 8432 (het portret v. Koningin Victoria v. Engeland
kan dienen als merk); Rb. Tiel 3 Nov. 1905, W. 8374 (de arend in
sigarenmerken); Rb. Utrecht 18 Dec. 1912, W. 9446 (het woord „Juliana"
is in algemeen gebruik).

Als merk kan worden gebruikt ieder teeken, dat kan
dienen tot aanwijzing van de individueele herkomst der waar.
Het is niet noodig, dat het merk zelf de herkomst der waar te kennen
geeft (d.wz. den fabrikant of den koopman doet kennen): H. R. 25 Juli
1911, W. 9248.
O. m. kunnen merk zijn:
a. letters, cijfers en woorden op zich zelf: zie o. a. De R. 62, 63; Hof
Arnhem 7 Dec. 1898, W. 7382, vern. Rb. Zutfen 24 Mrt. 1898, W.
7144; Hooge Raad 28 Apr. 1911 en 30 Jan. 1914, W. 9172 en 9633;
b. stof- of soortnamen, verbonden met een geslachts- of fantasie-naam
of met eenige toevoeging, welke alleen of met den naam de hoofdvoor
stelling uitmaakt: Rb. den Haag 30 Nov.1901, W. 8461 („Windsor-Cream");
22 April 1907, W. 8582 („Cooymans-Elixir"); Rb. Amsterdam 16 Oct.
1903, W. 8058 („Balance Spring Pen n°. 120", waarboven een wapen);
18 Dec. 1909, W. 9091; Hof den Haag 10 Nov. 1911, W. 9295 („J. van
Telman's Pure Schiedam Schnapps"). Zie ook Hof den Haag 1 Febr. 1906,
vern. Rb. den Haag 13 Oct. 1905, I. E. 1913—21—34.

Omtrent het wezen van het woordmerk bestaan ver
schillende opvattingen:
A. HIJMAN, de strijd om het woordmerk, R. M. 1911 bl. 116.
a. Merk is het woord, in den vorm waarin het wordt gebruikt; gewone
letters kunnen niet worden gebruikt, omdat deze tot het publiek domein
behooren; ieder mag het woord, in anderen vorm afgebeeld, gebruiken:
zie Rb. Arnhem 22 Oct. 1895 en Hof Arnhem 12 Dec. 1895, W. 6819
(„Odol"; naar aanleiding van art. 337 Sr.); Rb. Rotterdam 21 Mrt. 1898,
W. 7186 („Lysol"); Rb. den Haag 13 Oct. 1905, I. E. 1913—21—33;
Hof Leeuwarden 17 Juni 1908, W. 8717 („Euchinin"), cass. verw.
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H. R. 14 Mei 1909, W. 8872; Hof Amsterdam 13 Mei 1910, W. 9103
(„Sodex"); Rb. Zutfen 24 Mrt. 1898, W. 7144 („York-Star").
b. Merk is het woord als zoodanig, het bepaalde samenstel (de bepaalde
volgorde) van letters, onafhankelijk van grootte, kleur of vorm; niemand
mag het ingeschreven of een overeenkomstig woord als merkgebruiken:
Hof den Haag 10 Nov. 1904, W. 8181 („Sodex" en „Sodaexct"); H. R.
28 Apr. 1911, W. 9172 („Sodex"); H. R. 25 Juli 1911, W. 9250.
c. Merk is het woord, als beeld van een bepaalden klank of van eene
bepaalde voorstelling; niemand mag als merk gebruiken wat denzelfden
klank of dezelfde voorstelling, op welke wijze ook, in beeld brengt: zie
Rb. Zutfen 19 Sept. 1906, W. 8585 („Tannigen" en „Tannigena"; het
komt aan op den klank van het woord); Rb. Rotterdam 2 Mrt. 1908,
W. 8822 („Apollinaris" en „Apoll. wasser"; de nadruk valt op den klank
van het woord); Rb. den Haag 5 Nov. 1909, W. 9082 („Palmona" eener-,
„Pomona", „Palma" en „Polmo" anderzijds; bij fantasienamen vormt de
klank het kenmerkend onderscheid); Hof den Haag 9 Febr. 1912, W. 9292
(„Singer" voor naaimachines); Rb. den Haag 28 Mei 1909, W. 9136;
Hof den Haag 1 Febr. 1910, W. 9004 („The Rising Hope" en „The
New Rising Hope"; het komt aan op de bfteekenis van het woordmerk);
1 Mei 1911, W. 9178 („Euchinin"); Rb. den Haag 20 Mrt 1913, W.
9534 (het woord „Dahlia" en het figuur de dahlia); Hof den Haag
30 Mei 1913, W. 9582.

Het merk is een onderscheidingsteeken voor iemands
handels- of fabriekswaren,
Hof Leeuwarden 22 Juni 1910, W. 9078: handelswaar in den zin van
art. 3 Mw. zijn alleen die goederen, welke uitmaken de bijzondere waar van
eene bepaalde handelszaak en die als zoodanig een individualiteit bezitten;
handelswaar van een wederverkooper zijn alléén de goederen waarvan hij
den alleenverkoop in Nederland heeft; vern. H. R. 1 Mei 1911, W. 9180:
voor iedere waar, welke iemand verhandelt, kan hij een handelsmerk
gebruiken. — Reklamekaarten behooren niet tot de fabrieks- en handels
waren van een zeepfabrikant: Rb. den Haag 12 Mrt. 1909, I. E. 1913
22—78. Evenmin verpakkingsartikelen tot die van een distillateur: Rb.
den Haag 30 Juni 1910, bev. Hof den Haag 14 Mrt. 1911, I. E. 1913 —
23—92 en 99, vern. H. R. 9 Juni 1911, W. 9220.

niet of niet ook voor hetgeen een deel der waar uitmaakt of
ten dienste van de waar strekt, zooals de verpakking. Het merk
voor de waar kan dus niet tevens merk zijn voor de artikelen,
tot verpakking dier waar bestemd, ook al worden die artikelen
door den fabrikant der waar wel afzonderlijk verstrekt.
Zie Rb. den Haag 14 Mei 1913, W. 9469, bev. Hof den Haag 3 Nov.
1913, W. 9553. KOHI.ER, Warenzeichenrecht, bl. 139 v. — Anders ten
onrechte: H. R. 9 Juni 1911, W. 9220 (zie daarover Ingez. in W. 9223,
en A. HIJMAN in W. 9229): 14 Juni 1912, W. 9368; 16 Jan. 1914, W.
9640, vern. Hof den Haag b. a.
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Het merk dient ter onderscheiding van iemands waren van
gelijksoortige waren van anderen. Voor ongelijksoortige
waren kan door verschillende personen hetzelfde teeken als
merk worden gebruikt.
Zie Rb. den Haag 26 Eebr. 1895, W. 6632 („chappe a coudre" en
„garen" zijn niet dezelfde soort waren); 15 Jan. 1909, I. E. 1913 22
75 (evenmin „cacao" en „chocolade"); Hof den Haag 11 Mrt. 1912, I. E.
1913—23—116 („tabak" als species en „sigaretten"); Hof den Haag
16 Mrt. 1914, I. E. 1914—7—154 („limonade" en „likeur"); Rb. den
Haag 25 Juni 1914, I. E. 1914-14—160 („poeder tot bereiding van
een drank" en „slempsiroop"); daarentegen Hof den Haag 18 Nov. 1904,
I. E. 1913—21—26 („lakken en vernissen" en „verfwaren" zijn dezelfde
soort waren).

Handelsmerk: het merk van dengene die de waar ver
handelt, koopt en verkoopt; fabrieksmerk: het merk van
dengene die de waar vervaardigt en aflevert. C o l l e c t i e f
merk: het merk dat door de fabrikanten van eene bepaalde
streek of eene bepaalde plaats, of door de leden eener vereeniging, wordt gebruikt.
C. P. ZAAIJER, bet collectieve merk, 1912. — A. HIJMAN, in W. 9408;
F. R. J. DUBOIS, in W. 9418; ~W. MOORREES, in W. 9425. — J. MAGNUS,
das Verbandszeichen, Z. H., dl. 73, bl. 179.

Doel en strekking van de Merken wet: bestrijding der oneer
lijke mededinging door versterking der burgerrechtelijke positie
van hem die zich van een merk bedient, bestaande in toeken
ning van het recht tot uitsluitend gebruik van'het merk, m. a. w.
van het recht, met uitsluiting van ieder ander het teeken te
gebruiken als merk, d. w. z. ter onderscheiding van de waar,
welke men in den handel brengt of heeft vervaardigd, van soort
gelijke waren van anderen. Als het merk een woordmerk is,
omvat dit recht niet het uitsluitend gebruik van het woord,
niet als merk, maar als naam van de waar, d. w. z. ter onder
scheiding van de waar van andere waren, niet van dezelfde
waren van anderen. Verwarring van (woord)merk en naam,
van merkenrecht en naamrecht komt veelvuldig voor. Het
gebruik van een woord, waarop een handelaar of fabrikant
recht heeft krachtens de Merkenwet, als naam voor dezelfde
soort waar is vrij, mits het niet zoo geschiede, dat het woord
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tevens als merk (teeken van herkomst) dienst doet, zoodat
misleiding omtrent de individueele herkomst der waar plaats
heeft. In ieder geval is het gebruik van het woord als naam
vrij, als het woord soortnaam is geworden.
Zie Rb. Rotterdam 21 Mrt. 1898, W. 7186, bev. Hof den Haag 26 Juni
1899, W. 7337 (Lysol); Rb. den Haag 30 Nov. 1906, W. 8461; Hof den
Haag 4 Mei 1908, W. 8717 (Euchinin); Hof Leeuwarden 17 Juni 1908,
W. 8717 (Eucbinin); Rb. Utrecbt 18 Dec. 1912, W. 9446. — Anders
ten onrechte: Rb. Breda 31 Mei 1904 en 18 Apr. 1905, W. 8717 (het
eerste gebruik en de inschryving geven een uitsluitend recht i. d. g. op
het woord „Euchinin" als handelsmerk voor de waar en mitsdien ook
het uitsluitend recht de waar onder de benaming „Euchinine" te verkoopen), bev. Hof den Bosch 5 Juni 1906, W. 8717 (een woordmerk
verzekert den rechthebbende den alleen-verkoop van het onder dien
naam verkocht praeparaat); Rb. Amsterdam 18 Mei 1906, M. v. H. 1906
bl. 190 (kunstmatig Apollinaris), ged. bev. Hof Amsterdam 5 Apr. 1907,
M. v. H. 1907 bl. 256, W. 8695; H. R. 5 Nov. 1909, W. 8919 (twee
arresten over de woordmerken „Tannalbin" en „Euchinin", voor farma
ceutische bereidingen); Hof Leeuwarden 12 Eebr. 1913, W. 9544, cass.
verw. H. R. 30 Jan. 1914, W. 9633 (Aspirin); Rb. Amsterdam 8 Apr.
1914, W. 9692 (het gebruiken van de benaming „van den Bergh's Koko
voor het haar" is een inbreuk op het merk „Koko"). — Zie voorts Hof den
Bosch 31 Dec. 1907, W. 8723 („Adler"- en „Adelaar" rijwielen); Rb.
Rotterdam 3 Juni 1907, W. 8737, Hof den Haag 10 Mei 1909, W. 8867,
H. R. 16 Dec. 1910, W. 9117, en Hof den Haag 7 Eebr. 1912, W. 9292
(Verbeterde Singer Naaimachines); Rb. Amsterdam 23 Mrt. 1914, W. 9703.

Het recht tot uitsluitend gebruik komt toe aan den eersten
gebruiker van het merk in het Rijk in Europa of in de
koloniën of bezittingen in andere werelddeelen.
Miskenning van dit recht door Rb. Amsterdam 26 Apr. 1901, W. 7643.
Zie over hetgeen onder „gebruik in het Rijk" enz. moet worden ver
staan, wat betreft buitenlandsche importeurs: De R. 51, 66; Rb. Amsterdam
19 Juni 1911, W. 9357, M. v. H. 1911 bl. 55; Rb. Rotterdam 23 Juni
1913, W. 9556; — wat betreft waren, verzonden naar het buitenland: De
R. 83; Hof den Haag 17 Juni 1907, cass. verw. H. R. 15 Aug. 1907,
W. 8585 en 8587, en, in anderen zin: H. R. 25 Juli 1911, W. 9248
(implicite); 8 Nov. 1912, W. 9427, vern. Hof den Haag 10 Nov. 1911,
W. 9295. — DRESSELHUYS, a. W., bl. 30 v.

Bureau voor den industrieelen eigendom voor het Rijk in
Europa en zijne koloniën en bezittingen in andere wereld
deelen, te 's-Gravenhage (art. 1 Mw.), waarvan de inrichting
is geregeld bij een Reglement, vastgesteld bij K. B. 15 Dec.
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1914, S. 558. Hulpbureaux voor de koloniën en bezittingen
in andere werelddeelen (art. 2 Mw.), aangewezen bij het
„Reglement Industrieelen Eigendom Koloniën 1912".
I n s c h r i j v i n g van het merk kan geschieden bij het Bu
reau voor den industrieelen eigendom, artt. 4 en 5. Eerste
inzending ter inschrijving schept een vermoeden van eerste
gebruik, art. 3 lid 2, welk vermoeden weer vervalt, als de
inzending niet tot inschrijving leidt.
Het vermóeden is een vermoeden van eerste gebruik op den dag der
inzending. Yerg. Rb. den Haag 6 Nov. 1906, W. 8452.

Bijzondere bepalingen voor merken, gedeponeerd in het
buitenland, overeenkomstig de internationale overeenkomst
van Parijs, en binnen vier maanden daarna bij het Bureau
ingezonden, alsmede voor merken voor waren, op eene inter
nationale tentoonstelling tentoongesteld, en binnen zes maan
den na de opening der tentoonstelling bij het Bureau inge
zonden : art. 3 lid 3 en 4.
Openbaarmaking dgr inschrijving in een door het Bureau
uit te geven blad, art. 6.
Bij verschil tusschen bet openbaar gemaakte en het ingezondene beslist
tegenover derden het openbaar gemaakte: Rb. Utrecht 18 Dec. 1912,
W. 9446. Zie echter Rb. Amsterdam 10 Mrt. 1898, W. 7183.
Hof den Bosch 21 Jan. 1896, W. 6784: bij verschil tusschen de ter griffie
berustende afbeelding van het merk en de beschrijving beslist de afbeelding.

Ten name van meer dan één rechthebbende geschiedt
„ééne" inschrijving van een merk alleen dan, indien deze
allen gezamenlijk gerechtigd zijn tot de fabriek of handels
inrichting, tot onderscheiding van welker waren het merk
bestemd is, art. 3bis. Inschrijving van collectieve merken
wordt hierdoor uitgesloten.
Iedere inschrijving krijgt een nommer; wat onder één
nommer is ingeschreven, maakt één merk uit.
H. R. 11 Sept. 1914, W. 9765.

Een ingezonden merk mag niet bevatten (art. 4 lid 3 Mw.):
a . woorden of voorstellingen, in strijd met de goede zeden of
waardoor het gebruik van het merk in strijd zou zijn met de
openbare orde;
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De R. 33; Hof den Haag 28 Oct. 1907, W. 8618, cass. verw. H. R. 21 Febr.
1908, W. 8677 („Friedrich Herder Abr. Sohn, de echte Herder" voor ijzer
en staalwaren); Hof den Haag 27 Oct. 1913, I. E. 1913—23—140
(sigarettenmerk met het woord „Menthol"), vern. Rb. den Haag 8 Mei 1913,
t. a. p. 131; Rb. den Haag 8 Jan. 1914, I. E. 1914—3—145 („O. P".,
verkorting van Oltmans Patent, wegens strijd met art. 46 lid 2 Octrooiw.).

b. een wapen van het Rijk, eene provincie, gemeente of
eenig ander publiekrechtelijk lichaam.
De R. 1; Rb. Maastricht 12 Juli 1904, W.*8101 (het Rijkswapen); Rb.
Amsterdam 23 Febr. 1906, W. 8457 (het wapen van Haarlem); 15 Dee.
1905, W. 8432 (het verbod betreft alleen wapens van Nederl. publiek
rechtelijke lichamen); Rb. den Haag 2 Apr. 1914, I. E. 1914—8—157.

Vooronderzoek door het Bureau. Weigering der inschrijving
(binnen acht dagen te berichten), als het ingezonden merk
in strijd is met art. 4 lid 3, of geheel of in hoofdzaak over
eenstemt met dat, hetwelk voor dezelfde soort van waren ten
name van een ander is ingeschreven of door een ander vroeger
is ingezonden. Vordering tot bevel van inschrijving, binnen
één maand na de kennisgeving van de weigering, art. 9.
A. H. DU MOSCH, rechtspraak krachtens de artt. 9 lid 2 en 10 lid 1
der Merkenwet, R. M. 1915, bl. 377.
De inschrijving heeft niet enkel de strekking den rechthebbende te
beschermen, maar ook het publiek te vrij waren tegen misleiding: zie
Hof den Haag 4 Mei 1914, W. 9664.

De inschrijving kan ook worden geweigerd op andere gron
den, met name op gronden, ontleend aan art. 3 lid 1, bijv.
omdat het ingezonden merk niet is een merk in den zin der wet.
Ook
aan de
3 Nov.
(tevens
waarin

in deze gevallen van weigering kan een bevel tot inschrijving
rechtbank worden gevraagd. Yerg. De R. 64; Hof den Haag
1913, W. 9553; Rb. den Haag 16 Febr. 1914, I. E. 1914—5—149
beslissende, dat inschrijving alleen kan geschieden voor waren,
de inzender handel drijft of welke hij vervaardigt).

Vordering tot nietigverklaring der inschrijving binnen zes
maanden na de bij art. 6 voorgeschreven openbaarmaking,
art. 10: door den eersten gebruiker op grond van overeen
stemming, geheel of in hoofdzaak; door den rechthebbende op
een naam of firma, indien deze in het merk voorkomt; door
den Officier van Justitie, in geval van strijd met art. 4 lid 3.
„Door den eersten gebruiker": eerste gebruiker is hij die bewijst, dat
hij of zijne rechtsvoorgangers het merk eerder hebben gebruikt dan de
gene, die het deed inschrijven (H. R. 29 Dec. 1904, W. 8164; 9 Juni 1911,
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"W. 9246), d. w. z. hebben gebruikt vóór den dag van inzending door dezen;
dat de inzender niet nog vroeger dan hij het merk heeft gebruikt, behoeft
hij niet te bewijzen: Rb. den Haag 6 Nov. 1906, W. 8452. Verg. Hof
Amsterdam 8 Deo. 1913, W. 9659. De inzender moet nu op zijn beurt
aantoonen, dat hij eerder gebruiker is dan zijne wederpartij; zie Hof den
Haag 6 Juni 1913, W. 9573, cass. verw. H. li. 12 Juni 1914, W. 9710.
Bij de beoordeeling van de „overeenstemming" van twee merken komt
het aan op de hoofdvoorstelling dier merken en den indruk, dien het
niet altijd even scherp toeziende groote publiek daarvan moet ontvangen,
waarbij echter buiten beschouwing moeten worden gelaten bestanddeelen
van het teeken, die ter onderscheiding van de individueele herkomst der
waar niet kunnen dienen. Zie doorloopend De R. en I. E. 1913 nis. 21 vlg.
Bi" en 1914 vlg. C.
Nietigverklaring van de inschrijving kan niet worden gevorderd op
grond, dat het merk niet het karakter heeft van een merk: Hof den
Haag 21 Juni 1901, W. 8901.
Nietigverklaring van de inschrijving voor een deel is uitgesloten:
H. R. 11 Sept. 1914, W. 9765.

Regeling der procedures tot bevel van inschrijving en tot
nietigverklaring van inschrijving, artt. 11—15. De rechtbank
in den Haag is uitsluitend bevoegd.
De algemeene regels omtrent het voeren van burgerlijke gedingen zijn
van toepassing, voor zooverre de Merkenwet daarvan niet afwijkt; DU
MOSCH, t. a. p.
Eene veroordeeling in de kosten kan niet worden uitgesproken: De R.
22, 27, 49.
Bij het verzoekschrift in cassatie moet een wettelijke vertegenwoordiger
(advokaat) worden aangewezen: De R. 64 en 66 (H. R. 4 Apr. 1899). Anders:
hoofdartikel W. 7264.

Maatregelen van openbaarheid, artt. 16 en 17.
Beteekenis van de inschrijving. Zij beslist niet over het
karakter van het teeken, schept evenmin rechten op het
teeken, maar verschaft slechts bekendheid aan beweerde
rechten. De eerste gebruiker, die verzuimd heeft de nietig
verklaring der inschrijving te vorderen binnen den in art. 10
bepaalden termijn, behoudt zijn recht, art. 10 lid 1 („onver
minderd andere hem ten dienste staande rechtsmiddelen").
Hij kan alsnog de nietigverklaring verzoeken, „ingeval zijn
recht uit een rechterlijk gewijsde blijkt", art. 10 lid 2.
Het verschil, dat reeds bij de behandeling der wet (v. D. HOEVEN, Ver
zameling, bl. 58 v., 60 v., 61—69) bestond over het rechtsgevolg der
inschrijving, werd in dezen zin beslecht door de wijzigingswet van 1904. —
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Z. v. D. BERGH, het rechtsgevolg der inschrijving van fabrieksmerken,
R. M. 1897, hl. 61. — Hof Amsterdam 24 Dec. 1909, W. 9064, M. v. H.
1909 hl. 51.
„Rechterlijk gewijsde" in art. 10 lid 2 is een in kracht v. gewijsde ge
gaan vonnis in een gewoon rechtsgeding, niet ook eene beschikking krach
tens art. 10 lid 1 gegeven ten aanzien van een soortgelijk merk: Hof den
Haag 6 Mrt. 1911, W. 9160, cass. verw. H. R. 16 Juni 1911, W. 9245.
Zie echter DU MOSCH, t. a. p., bl. 396 v.

Aan de inschrijving van het merk ontleent degene, te wiens
verzoeke deze is geschied, niet het recht zich te verzetten tegen
inschrijving van hetzelfde merk door hem, die bewijst daarvan
de eerste gebruiker te zijn; zie art. 10 i. v. m. art. 3 lid 2.
Anders H. R. 6 Mei 1898, De R. 49, W. 7126; Rb. den Haag 10 Nov.
1905, I. E. 1913—21—36; — v. ITTERSUM, R. M. 1898, bl. 563 (waar
tegen TEIXEIRA DE MATTOS in W. 7239).

Verval van „de kracht eener inschrijving", niet ook van
het recht op het merk (art. 18): 1°. door doorhaling op ver
zoek van den rechthebbende, 2°. door verloop van 20 jaren na
den dag der inschrijving, indien deze niet tijdig is vernieuwd.
Verval op 31 Dec. 1913 van de kracht van alle ingeschreven
merken, welke bevatten, zij het ook met een geringe afwijking,
den naam of het onderscheidingsteeken van „het Roode
Kruis", ook gen. „het Kruis van Genève" (art. 18 lid 1 4°
Mw.; wet v. 7 Jan. 1911, S. 5).
Vernieuwing der inschrijving; het Bureau kan de vernieuwde
inschrijving weigeren, indien het merk met art. 4 lid 3 in
strijd is, art. 19.
Het merkenrecht is vatbaar voor overgang onder de levenden
en bij doode.
Zie Rb. den Haag 6 Mei 1898, cass. verw. H. R. 15 Juli 1898, De R.
54, W. 7154; H. R. 9 Juni 1911, W. 9246.

Aanteekening van den overgang van een ingeschreven merk
op een ander geschiedt alleen, „indien tevens de fabriek of
handelsinrichting, tot onderscheiding van welker waren het
merk bestemd is", aan denzelfden persoon is overgegaan, art.
20. Verzuim van de aanteekening heeft ten gevolge, dat de
verkrijger van het merk zich niet kan beroepen op het ver
moeden van art. 3 lid 2 Mw.
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De overgang heeft plaats onafhankelijk van de aanteekening: Rb. Zierikzee 30 Oct. 1906, W. 8479ubev. Hof den Haag 27 Febr. 1908, W. 8690,
M. v. H. 1908 bl. 85.
Nietigverklaring van de aanteekening van den overgang van een merk
kan niet bij verzoekschrift worden gevorderd: De R. 48.

In andere gevallen van overgang van een ingeschreven
merk kan de verkrijger, mits na doorhaling van het merk,
inschrijving te zijnen name vragen.
Zie De R. 12.

Overgangs- en slotbepalingen, artt. 22—27.
Verg. over art. 22: Hof den Bosch 1 Dec. 1908, W. 8818.

Rechtsvordering tot handhaving van het uitsluitend recht
op het merk, onverschillig of het is ingeschreven, tegen een
ieder die in strijd met dit recht handelt, al zij het onopzettelijk
of te goeder trouw. Deze vordering strekt tot erkenning van
recht, tot vernietiging of wegneming van hetgeen in strijd
daarmede is verricht, met machtiging dit, zoo mogelijk, zelf
te doen, indien de wederpartij in gebreke blijft, en tot verbod
zich verder van het merk te bedienen, met schadevergoeding
of boete in geval van overtreding. Zij kan worden vereenigd
met eene vordering tot vergoeding der geleden schade, indien
de handeling tevens een onrechtmatige daad oplevert; opzet
of kwade trouw wordt ook daarvoor niet vereischt, wèl is
noodig dat de dader anders heeft gehandeld dan hij had behooren te doen.
E. M. MEIJERS, zakelijke rechtsvorderingen en rechtsvorderingen uit
onreehtm. daad, in W. P. N. R. 2240-2243. — P. SCHOLTEN, de „schuld"
in de leer der onreehtm. daad, in W. P. N. R. 2301 en 2302.
„Onverschillig of het is ingeschreven". De vorderingen tot handha
ving van merkenrecht en tot schadevergoeding wegens onrechtmatige
daad komen den eersten gebruiker toe, ook indien hij zijn merk n i e t
heeft doen inschrijven: H. R. 11 Dec. 1903, W. 8006, cass. verw. Hof
Amsterdam 23 Jan. 1903, W. 7877, vern. Rb. Amsterdam 26 Apr. 1901,
W. 7643; Rb. Rotterdam 17 Apr. 1905, W. 8346; Rb. Amsterdam
19 Juni 1911, W. 9357; — zelfs tegen hem die soortgelijk merk later
zijnerzijds heeft doen inschrijven: Rb. Amsterdam 3 Jan. 1906, W. 8452,
M. v. H. 1906 bl. 173; Rb. Amsterdam 6 Mrt. 1908, M. v H. 1908
bl. 165, bev. Hof Amsterdam 24 Dec. 1909, W. 9064, M. v. H. 1909
bl. 51.
Over de rechtsvordering tot handhaving van het merkenrecht zie men
MOLENGRAAFF.
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Hof den Haag 15 Juni 1890, W. 6848, vern. Eb. Rotterdam 22 Mrt.
1895, W. 6684.
In den regel wordt alleen een vordering tot schadevergoeding wegens
onrechtmatige daad ingesteld. Als onrechtmatige daad wordt beschouwd
iedere inbreuk op het merkenrecht, ieder gebruiken van eens anders merk,
bewust of onbewust, te kwader of te goeder trouw, met of zonder opzet:
Hof den Haag 15 Juni 1896, b. a.; Rb. Amsterdam 10 Mrt. 1898 en
16 Oct. 1903, W. 7183 en 8058 (opzet wordt niet vereischt; art. 1401
B. W. verplicht deugene die de onreehtm. daad heeft gepleegd, tot ver
goeding van de daardoor veroorzaakte schade); — Rb. Amsterdam 23 Febr.
1906, W. 8457 (art. 1401 eischt noch opzet noch strafbare schuld; be
wijs van schuld behoeft niet te worden geleverd); — Rb. Utrecht 2 Nov.
1887, W. 5493; Rb. Amsterdam 1 Apr. 1908 en 18 Dec. 1909, W. 8812
en 9091 (opzet wordt niet vereischt); — Rb. Rotterdam 23 Juni 1913,
W. 9556 (onwetendheid is geen verontschuldiging); — Hof Arnhem
22 Jan. 1896 en 17 Juli 1908, W. 6813 en 8717; Hof Amsterdam 30 Oct.
1911, W. 9381, vern. Rb. Amsterdam 18 Dec. 1909, W. 9098, M. v. H.
1908 bl. 308; Hof Amsterdam 8 Dec. 1913, W. 9664 (goede trouw sluit
schuld niet uit; deze ligt, ook bij een winkelier, in het niet kennis nemen
van de openbaarmaking der ingeschreven merken); — Hof den Bosch
1 Dec. 1908, W. 8818 (toedoen is niet voldoende, eenige schuld moet
worden aangetoond); — Hof den Haag 9 Mei 1910, A\. 9052 (goede
trouw sluit schuld uit bij het gebruik maken van een niet-ingeschreven merk); — Rb. Amsterdam 6 Mrt. 1908, M. v. H. 1908 bl. 165
(de wederverkooper schendt willens en wetens het recht op het merk,
als hij na waarschuwing voortgaat met den verkoop van met een nage
bootst merk voorziene waren) — Anders Rb. Amsterdam 26 Juni 1884,
W. 5166, en 4 Febr. 1886, P. v. J. 1886 n°. 24* (opzet wordt vereischt).
Eene verklaring van het uitsluitend recht des eischers of van de on
rechtmatigheid van ged.'s handeling wordt algemeen gegeven, in den
regel met verbod of onbevoegdverklaring, met het gebruik van het merk
voort te gaan, of met bevel zich van de onreehtm. handeling te onthouden.
Over de toelaatbaarheid van eene veroordeeling tot betaling van een geld
som (als schadevergoeding of als geldboete) in geval van overtreding
van of niet-voldoening aan het verbod of bevel of voor iedere handeling
in strijd met de onbevoegdverklaring bestaat verschil. Zie eenerzijds:
Rb. Arnhem 17 Mei 1888, W. 5621; Rb. Amsterdam 18 Dec. 1909, W.
9091; Rb. Rotterdam 24 Oct. 1910 en 23 Juni 1913, W. 9133 en 9556;
Hof Amsterdam 30 Oct. 1911, W. 9381 (toewijzing); — anderzijds: Hof
Arnhem 5 Mrt. 1902, W. 7796; Hof Amsterdam 23 Jan. en 20 Febr.
1903, W. 7877, en M. v. H. 1903 bl. 282; Rb. Amsterdam 23 Febr.
1906 en 4 Juni 1911, W. 8457 en 9357; Rb. Rotterdam 2 Mrt. 1908,
W. 8822 (afwijzing, deels ook van de vordering tot het geven van een
verbod).
Schennis van het merkenrecht wordt aangenomen, indien een merk
wordt gebruikt, dat geheel of in hoofdzaak overeenstemt met datgene
waarop de eischer recht heeft. Bij de beoordeeling wordt de maatstaf

99
aangelegd, hierboven bl. 95 aangegeven, of een overeenkomstige. Over
de feitelijke vraag, of in een bepaald geval nabootsing moet worden
aangenomen, bestaat een uitgebreide rechtspraak. Een bijzonder geval
betreft Hof den Haag 25 Jan. 1909, W. 8879, vern. Rb. Rotterdam
17 Apr. 1905, W. 8346 (nabootsing door overplakking van een deel van
een ander merk). — Op deelen van het merk, welke niet als merk kunnen
worden gebruikt of niet in een merk mogen voorkomen, mag bij de ver
gelijking niet worden gelet. Zie Rb. Maastricht 12 Juli 1904, W. 8101
(rijkswapen); anders ten aanzien van het rijkswapen: Rb. Rotterdam
25 Apr. 1894, W. 6515; Rb. Amsterdam 16 Oct. 1903, W. 8058.

De vordering kan worden bestreden met een beroep op
beter recht (eerder gebruik) of, indien de verweerder wederverkooper is, op liet feit dat het merk op de waar werd aan
gebracht door iemand, die als fabrikant of als handelaar op
het merk recht had.
Zij kan niet worden bestreden met een beroep op gebruik
of eerder gebruik van het merk door derden of daarop
dat het als merk gebezigde woord soortnaam is geworden.
Zie Hooge Raad 5 Nov. 1909, 16 Dec. 1910, 6 Juni 1913 en 30 Jan.
1914, W. 8919, 9117, 9543 en 9633; — Rb. Amsterdam 23 Mrt. 1914,
W. 9703. — Anders: DRESSELHUYS, a.w., bl. 80 v.

Het uitsluitend recht op een merk gaat te niet: 1°. door
niet-gebruik gedurende drie jaren, art. 3 lid 1;
Dit geldt ook van ingeschreven merken: Hof Leeuwarden 22 Juni
1910, W. 9078; Rb. Rotterdam 4 Nov. 1912, W. 9456.

2°. door opheffing van de fabriek of de handèlsinrichting.
Niet door verplaatsing, al zij het naar een ander land: Hof den Haag
28 Oct. 1907, W. 8615, M. v. H. 1907 bl. 292.

Internationaal verdrag van 2 Juni 1911, te Washington
gesloten, tot bescherming van den industrieelen eigendom,
met daarbij behoorend slotprotokol. Het vervangt het verdrag,
20 Mrt. 1883 te Parijs gesloten en 14 Dec. 1900 te Brussel
gewijzigd.
Wet v. 23 Apr. 1884, S. 53; K. B. 2 Aug. 1884, S. 189 (plaatsing
in het Staatsblad). — Wet v. 7 Juni 1902, S. 85; K. B. 30 Aug. 1902,
S. 177. — Wet v. 19 Mrt. 1913, S. 104; K. B. 25 Apr. 1913, S. 142.

Schikking betreffende de internationale inschrijving van
fabrieks- en handelsmerken, 2 Juni 1911 te Washington go-
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sloten, ter vervanging van de schikking, onderteekend te
Madrid 14 Apr. 1891, en de additioneele akte, onderteekend
te Brussel 14 Dec. 1900.
Wet v. 12 Dec. 1892, S. 270; K. B. 23 Mrt. 1893, S. 55 (plaatsing
in het Staatsblad). — Wet v. 7 Juni 1902, S. 85; K. B. 30 Aug. 1902,
S. 177. _ Wet v. 19 Mrt. 1913, S. 104; K. B. 25 Apr. 1913, S. 142.
N. C. M. SMITS VAN OYEN, het intern, recht der handels- en fabrieks
merken, Prft. '1894. — J. B. BREUK(!LMAN, in Themis 1913, hl. 101. —
Zie voorts hierboven bl. 36.

De Unie, welke de contracteerende landen vormen, betreft
de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de teekeningen en modellen van nijverheid, de fabrieks- en handels
merken, den handelsnaam (firma), de aanduidingen van her
komst, en de oneerlijke mededinging.
Beginsel: toekenning aan de onderdanen der contracteerende
landen van gelijke bescherming als aan eigen onderdanen,
mits de voorwaarden en formaliteiten, in elk land voorge
schreven, worden vervuld. Artt. 2 en 3 Verdr.
Depot van een aanvraag om octrooi van uitvinding, van
een gebruiksmodel, van een teekening of model van nijver
heid of van een fabrieks- of handelsmerk in één der landen
geeft voorrang voor het depót in de andere landen, gedurende
twaalf maanden voor de octrooien en de gebruiksmodellen en
gedurende vier maanden voor de teekeningen en modellen
van nijverheid en voor de fabrieks- en handelsmerken. Ait. 4
Verdr.; art. 3 lid 3 Mw.
Aan de voor octrooi vatbare uitvindingen, de gebruiks
modellen, de teekeningen of modellen van nijverheid en de
fabrieks- en handelsmerken, betrekking hebbende op voort
brengselen, uitgestald op een officieele of officieel erkende
internationale tentoonstelling, zal eene tijdelijke bescherming
worden verleend. Art. 11 Verdr.; art. 3 lid 4 Mw.
Het land van oorsprong beslist over de wettigheid van het
merk, art. 6 Verdr., dat tevens eenige algemeene eischen stelt.
Zie voorts het slotprotokol.
Art. 7bis Verdr. verlangt bescherming in de toegetreden
landen van collectieve merken („mérken die aan gemeenschap
pen toebehooren").
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Art. 8 Verdr.: de handelsnaam zal in alle landen deiUnie worden beschermd, zonder verplichting van depót, on
verschillig of die naam deel uitmaakt van een fabrieks- of
handelsmerk of niet. Verg. hierboven bl. 81.
Artt. 9 en 10 Verdr.: inbeslagneming of verbod van invoer
van voortbrengselen, onrechtmatig voorzien van een fabrieksof handelsmerk of van een handelsnaam of, ter aanduiding
van de herkomst, van den naam eener bepaalde plaats, ver
gezeld van een handelsnaam, die verdicht of met een bedriegelijke bedoeling aan een ander ontleend is.
Volgens art. 10bis Verdr. verbinden alle contracteerende
landen zich, aan hen die tot de Unie behooren, een werkelijke
bescherming te verzekeren tegen oneerlijke mededinging.
Centraal bureau der Unie, gevestigd te Bern onder den
titel Bureau international pour la protection de la Propriété
industrielle, art. 13 Verdr.
Internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken
door tusschenkomst van het internationale bureau. Zie de
desbetreffende schikking en de artt. 7—11, 12 lid 4, llbis lid 4,
13 lid 6, 14, 15 lid 4 en 5, 16, 17, 18 lid 1 3°, 19 lid 6—9,
20 lid 3, 21 der Merkenwet.
De internationaal ingeschreven merken worden door het Nederl. bureau ingeschreven in een afzonderlijk register, art. 8 Mw.
Het internationale verdrag stelt niet bindende regels voor
de onderdanen der toegetreden landen, maar legt alleen aan
de regeeringen dier landen verplichtingen op. Bescherming van
het collectieve merk, van de teekeningen of modellen van
nijverheid, van de gebruiksmodellen en van den handelsnaam
(zie de rechtspraak van den Hoogen Raad hierboven bl. 81)
ontbreekt te onzent nog steeds.
Conferentie der toegetreden Staten te Bome 29 April—11 Mei 1886:
Journ. du dr. int. privé, dl. 13, 1)1. 257; SMITS VAN OYEN, bl. 54 v.; —
te Madrid 2—14 April 1890: Journ. du dr. int. priv., dl. 17,- bl. 984 v.;
SMITS VAN OYEN, bl. 62 v.; — te Brussel Dec. 1900: la Propriété indus
trielle v. 20 en 28 Febr. 1901; — te Washington Mei/Juni 1911: Ann.
1911, bl. 231, 317.
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle,
in 1897 te Brussel gesticht. Zij geeft sedert 1897 een Annuaire uit
(Fransche en Duitsche uitgave). Gresellschaft für Weltmarkenrecht te
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Berlijn, opgericht in 1912. Orgaan: Markenschutz u. Wettbewerb, gesticht
in 1901. Europaisches Markenrecht, 4 dl. 1912/3.
Afzonderlijke traktaten of verklaringen over de bescherming van liandels- en fabrieksmerken zijn gesloten of uitgewisseld niet: Brazilië 26 Juli
1878 (K. B. 8 Juni 1879, S. 108), België 22-Oct. 1880 (K. B. 29 Oct. 1880,
S. 186), Denemarken 14 Jan. 1881 (K. B. 28 Jan. 1881, S. 24), Rusland
7 April 1881 (K. B. 1 Mei 1881, S. 54), Zwitserland 27 Mei 1881
(K. B. 28 Juni 1881, S. 125), Duitsehland 28 Dec. 1881 (K. B. 3 Jan.
1882, S. 11), Frankrijk 19 Apr. 1884 (K. B. 20 Juli 1884, S. 169),
Oostenrijk-Hongarije 3 Sept. 1886 (K. B. 27 Sept. 1886, S. 172),
Griekenland 10 Mei 1895 (K. B. 22 Juli 1895, S. 140), Japan 8 Sept.
1896 (verdrag van handel en scheepvaart, art. 16. Wet 2 Mei 1897,
S. 129; K. B. 8 Sept. 1897, S. 199), Mexico 22 Sept. 1897 (traktaat van
handel en vriendschap, art. 7. Wet 8 Apr. 1899, S. 92; K. B. 11 Aug.
1899, S. 200); Luxemburg 1 Nov. 1912, I. E. 1912—4.
Vreemde wetgevingen: België, loi concern, les marqués de tabrique
et de commerce van 1 Apr. 1879; — Frankrijk, loi sur les marqués
de fabr. et de comm. van 23 Juni 1857, aangevuld door de wet van 26 Nov.
1873, gew. door de wet v. 3 Mei 1890; — Italië, wet van 30 Aug.
1868; — Zwitserland, wet van 26 Sept. 1890; — Oostenrijk, wet
van 6 Jan. 1890, gew. door de wetten v. 30 Juli 1895 en 17 Mrt. 1913;
Duitsehland, Gresetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen v. 12 Mei
1894, gew. door de wet v. 31 Mrt. 1913 (kommentaren v. A. en M.
SELIGSOHN, 2de dr. 1905; FINGER, 2de dr. 1906; FREUND en MAGNUS, 5de dr.
1909); — Scandinavische merkenwet: Denemarken 11 Apr. 1890, gew.
bij de wet v. 19 Dec. 1899; Zweden 5 Juli 1884, gew. bij de wet v. 5
Mrt. 1897; Noorwegen 26 Mei 1884, gew. door de wet v. 31 Mei
1900; — Engeland, Trade Marks Act van 1905, 5 Edw. 7, c. 15;
Merchandise Marks Act van 1887, 50/51 Vict., c. 28 (H. M. FINCH, the
law relating to the Merchandise Marks Acts, 1904).
Recueil général de la législation et des traités concernant la propriété
industrielle. Publié par le Bureau international, 5 dl. — A. OSTERRIETII,
Patent-, Muster- u. Markenschutzgesetzgebung des Erdballs.

§ 14. OCTROOIEN, MODELLEN.
Propriété intellectuelle. — Brevets d'invention. — Geistiges
Eigentum. — Patentrecht, Urheber-, Erfmderrecht. — Immaterial- of Immaterialgüterrecht.
"Verg. over de terminologie: KOHLER, das Patentrecht, Einleitung;
Autor-, Patent- u. Industrierecht, in Archiv f. Handels- und Wechselr.,
dl. 47, bl. 169 vlg.; — die Idee des geistigen Eigenthums, in Archiv
f. d. civ. Praxis, dl. 82, bl. 141.

Literatuur s
E. STAR BUSMANN, over octrooien van uitvinding, Prft. 1867. — J. FRESE-
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MANN VIËTOR, eelie bijdrage tot het leerstuk van den intellectueelen
eigendom, 1868. — W. G. SCHIMMEL, uitvindingen en octrooien, 1886. —
W. J. VAN OviiHiiEEK DE MEIJER, eenige opmerkingen over octrooien van
uitvindingen, Prft. 1891, — C. D. SALOMONSON, Handl. bij het gebruik
v. d. Nederl. Octrooiwet, 1910. — W. MOORREES, het octrooirecht, 3 dl.,
1912 v. — J. C. TH. RESIUS, uitvinding, uitvinder en octrooi, Prft. 1913
(ree. R. M. 1914, bl. 420).

Wetgeving:
Wet v. 25 Jan. 1817, S. 6, omtrent het verleenen van uitsluitende
regten op de uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van kunst
en volksvlijt. — Wet v. 15 Juli 1869, S. 126, tot afschaffing van het
verleenen van uitsluitende regten op uitvindingen en verbeteringen van
voorwerpen van kunst en volksvlijt. — Wet v. 7 Nov. 1910, S. 313,
•tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen (Octrooiwet). — (K. B.
27 Mrt. 1912, S. 111, vervangen door) K. B. 15 Dec. 1914, S. 559: Octrooi
reglement; K. B. 18 Mrt. 1912, S. 106, betr. het optreden als gemachtigde
voor den Octrooiraad.
B u i t e n l a n d s c h e w e t g e v i n g . — B e l g i ë , w e t v . 24 Mei 1854:
Frankrijk, wet v. 5 Juli 1844, gew. bij de wet v. 7 Apr. 1902 (octrooien),
wet v. 14 Juli 1909 sur les dessins et modèles (teekeningen en modellen);
Engeland, Patents and Designs Act 1907 (7 Edw. 7, c. 29); Noorwegen,
wetten v. 2 Juli 1910; Duitschlaud, wet van 7 April 1891 (Patentgesetz),
wet van 11 Jan. 1876 (Urheberrecht an Mustern und Modellen), wet van
1 Juni 1891 (Schutz von Gebrauchsmustern); Oostenrijk, wet van 11 Jan.
1897 (octrooien); Zwitserland, wet van 29 Juni 1888 (octrooien), van
30 Mrt. 1900 (gewerbl. Muster und Modellen). — J. KOIILER en M. MINTZ,
die Patentgesetze aller Völker, 1905 v. — B. ALEXANDER-KATZ, das Patentu. Markenrecht aller Kulturlander, 2 dl., 1912.
L i t e r a t u u r . — POUILLET, traité tliéor. et prat. des brevets d'invention,
5de dr. door TAILLEFER en CLARO, 1908. — POUILLET, traité des dessins
et modèles de fabrique, 5de dr. door TAILLEFER en CLARO, 1910. —
PATAILLE, annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire,
sedert 1856. — H. ALLART, traité des brevets d'invention, 3d« dr. 1911. —
H. RACLOT, brevets d'invention, 1897. — KLOSTF.RMANN, das Patentrecht,
in dl. 2 van ENDEMANN'S Handb. f. Hand.-, See- und Wechselr. —
KOHLER, Forschungen aus dem Patentrecht, 1888; Handbuch des Dt.
Patentrechts, 1900/1; Lehrb. des Patentrechts, 1908; Musterrecht, 1909. —
O. SCHANZE, patentrechtliche Untersuchungen, 1901; das Recht der
Erfindungen u. d. Muster, 1899. — OSTERRIETH, a. w. (bl. 82). — F. DAMME,
das Dt. Patentrecht, 2de dr. 1911. — Kommentaren der betrekkelijke
wetten van Pu. ALLFELD (1904), H. ISAY (2de dr. 1911), A. SELIGSOHN
(5de dr. 1912) en P. KENT (2 dl. 1906/7). — L. MUNK, das österr. PatentG.
(kommentaar), 1901. — H. MITTLER, Beitrage zur Theorie des Patent
rechts, 1894. — T. TERRELL, the law and practice rel. to letters patent
for inventions, 5de dr. 1910. — A. A. TIIORNTON, on patents, 1910. —
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H. F. MOULTON , the present law and practice relating to letters patent
for inventions, 1913.

O c t r o o i is het uitsluitende recht, dat ingevolge de wet
wordt toegekend aan den uitvinder van een nieuw voort
brengsel, eene nieuwe werkwijze of eene nieuwe verbetering
van een voortbrengsel of eene werkwijze (art. 1 Ow.). Onder
den „uitvinder" is begrepen zijn rechtverkrijgende.
Uitvinder is in 't algemeen hy, die iets nieuws bedenkt, die een nieuw
denkbeeld vormt en daaraan uiting geeft. Uitvinder is niet de ontdekker;
deze vindt (bedenkt) niet iets nieuws, maar vindt (ontmoet) iets in de
buitenwereld, waarvan het bestaan niet bekend was.

Om in den zin der wet eene uitvinding te zijn, behoeft het
denkbeeld niet te zijn gelegen op het gebied van de aan
wending van natuurkrachten.
Anders ten onrechte RESIUS , a. w., bl. 77 v.

De uitvinding (van het nieuwe voortbrengsel, enz.) komt
voor octrooi alleen dan in aanmerking, als zij strekt tot ver
krijging van een u i t k o m s t (niet: van een vooruitgang)
op het gebied der nijverheid (art. 3 Ow.). Het denkbeeld moet
dus vatbaar zijn voor toepassing en op de bewerking of ver
werking van waren betrekking hebben. Niet voldoende is eene
uitkomst op het gebied der stoffelijke voortbrenging.
A. Y. O. 20 Apr. 1914, I. E. 1914—9—92: „nijverheid" in art. 3 Ow.
heeft niet eene ruimere dan de gewone beteekenis; het omvat niet „landbouw".
Uitgesloten zijn, als liggende buiten het gebied der nijverheid: voort
brengselen van landbouw, vruchtenteelt, veeteelt, mijnbouw, van kunst
en literatuur, wiskunstige formules, financieele plannen, wetenschappelijke
theorieën, stelsels van opvoeding, geneeswijzen, heelkundige operaties,
methoden van ontginning, van onderwijs, van spreken, zingen en derg.

Den eisch der nieuwheid omschrijft art. 2 negatief.
Nieuwheid ontbreekt alleen dan, als het voortbrengsel, de werkwijze of de verbetering „door eene beschrijving of op
eene andere wijze reeds van voldoende openbare bekendheid
(kan) zijn, om door een deskundige vervaardigd of toegepast
te kunnen worden", m. a. w. het denkbeeld moet zoo volledig
bekend zijn of althans moet iedereen in staat zijn zoo volledig
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van het denkbeeld kennis te nemen, dat een deskundige liet
zou kunnen toepassen.
Dit geldt ook voor verbeteringen; deze moeten van dien aard zijn, dat
de kennis van de hoofduitvinding niet voldoende is voor toepassing van
de verbetering.
Zie over de uitlegging van art. 2: A. V. O. 26 Mei 1913,1. E. 1913—10;
9 Febr. 1914, I. E. 1914—5—71; 2 Apr. 1914, I. E. 1914—8—85; 16 Nov.
1914, I. E. 1914—22—32/27. — DEJ.TA, het begrip „nieuwheid" in de
Octrooiwet, R. M. 1914, bl. 503.

De wet stelt derhalve voor het verleenen van octrooi voor
eene uitvinding vier vereischten: het denkbeeld moet 1°. voor
toepassing vatbaar zijn, en 2°. betreffen een voortbrengsel,
eene werkwijze of eene verbetering van een voortbrengsel of
eene werkwijze, terwijl dit voortbrengsel of deze werkwijze
of verbetering moet 3°. zijn nieuw, en 4°. behooren tot het
gebied van de nijverheid.
Ten onrechte verlangt de Ootrooiraad op grond van art. 3 Ow. het
bestaan van een vooruitgang op het gebied der nijverheid.

Van octrooi zijn uitgesloten: 1°. voortbrengselen, welke „eene
stof" uitmaken, „op zich zelve"; daarentegen niet werkwijzen
of verbeteringen van werkwijzen tot vervaardiging of bereiding
eener „stof". Het octrooi voor de werkwijze of verbetering
der werkwijze omvat tevens de stof, volgens die werkwijze of
met toepassing van die verbetering bereid (art. 4). Voor andere
voortbrengselen dan „stoffen" wordt „op zich zelve" octrooi
verleend, d. w. z. onafhankelijk van de wijze waarop ze worden
vervaardigd;
Wat eene „stof" is, laat de wet in het midden. De Mem. v. Antw.
spreekt van een niet aan een bepaalden vorm gebonden voorwerp.

2°. voortbrengselen of werkwijzen, „welke zelve of welker
doel in strijd zijn met de wetten, de openbare orde of de
goede zeden" (art. 5).
Als uitvinder wordt beschouwd hij die het eerst een
aanvrage van octrooi indient (art. 6), tenzij voor zoover
blijkt dat de inhoud zijner aanvrage geheel of gedeeltelijk
aan het werk van een ander is ontleend, zonder diens toestem
ming. „Deze laatste behoudt zijn aanspraak op octrooi" (art. 9).
Zie over art. 9 RESIUS, a. w., bl. 183 v.
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Een recht van voorrang heeft: 1°. degene die in een der tot
de internationale overeenkomst tot bescherming van den industrieelen eigendom toegetreden Staten (zie hierboven bl. 100)
een octrooi heeft aangevraagd, gedurende twaalf maanden na
de eerste aanvrage. Wat de nieuwheid betreft wordt zijne
aanvraag, in Nederland binnen bedoelden termijn gedaan,
beoordeeld, als ware zij gedaan bij den aanvang van dien
termijn (art. 7);
Onder aanvraag van „octrooi" in een der toegetreden Staten is te ver
staan : aanvraag voor een uitsluitend recht van gelijksoortigen aard ;ils
het recht dat in Nederland octrooi wordt genoemd, onverschillig welken
naam dit recht in het buitenland draagt (patent, Gebrauchsmuster, brevet
d'invention, enz.). Anders A. V. O. 29 Oct. 1912-en 26 Mei 1913,
I. E. 1912, 4; 1913, 10.
Indien een aanvrage verschillende buitenlandsche aanvragen omvat,
kan daarbij op verschillende rechten van voorrang beroep worden gedaan:
A. V. O. 9 Sept. 1912, W. 9371.
Beroep op voorrang kan alleen worden gedaan in de aanvrage van
octrooi: A. Y. O. herhaaldelijk, I. E. 1912, 2, 4 en 6; 1913, 2;
1914—9—14.

2°. de inzender op een tentoonstelling, als omschreven in
art. 8, die, binnen zes maanden na de opening van die ten
toonstelling, octrooi aanvraagt, Hij wordt geacht de aanvrage
te hebben gedaan op den dag waarop zijne uitvinding op de
tentoonstelling het eerst te zien was.
Uitvindingen, gedaan door iemand die in dienst van een
ander eene betrekking bekleedt, welker aard medebrengt, dat
hij zijne bijzondere kennis aanwendt tot het doen van deigelijke uitvindingen, behooren aan den werkgever, behoudens
des uitvinders recht op eene billijke vergoeding en op veimelding van zijn naam in het octrooi, dat alleen de weikgever kan aanvragen (artt. 10 en 25 lid 3).
Zie A. Y. O. 26 Mrt. 1914, I. E. 1914—9—13.

Samenwerkende uitvinders hebben alleen gezamenlijk aan
spraak op octrooi (art. 11).
De aanvrager of de houder van een octrooi kan voor eene
nieuwe verbetering zijner uitvinding een kosteloos aanvullings
octrooi verkrijgen, hetwelk eindigt tegelijk met het hoofdoctrooi
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(art. 12), behoudens het bepaalde in artt. 51 lid 6 en 53 lid 8.
Voor de behandeling der octrooien is een Octrooiraad in
gesteld, deel uitmakende van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom (zie hierboven bl. 92 v.), en verdeeld in
afdeelingen (artt. 13—17 der wet en artt. 1—14 Octrooiregl.).
De Octrooiraad en zijne afdeelingen zijn bevoegd getuigen
te hooren, die verplicht zijn getuigenis af te leggen, be
houdens verschooning in de gevallen van art. 1946 B. W.
(art. 18 Ow. en art. 15 O. R.).
Onbekwaamheid, getuige te zijn (art. 1947 B. W.) en wraking (art. 1950
B. W.) kent de wet niet.

De Octrooiraad houdt verschillende openbare registers van
inschrijvingen (art. 15 Ow. en artt. 16 en 20 O. R.) en geeft
een blad „De Industrieele Eigendom" uit (artt. 36—39 O. R.).
Over de verleening van het octrooi handelen artt. 20—29
(hfdst. II, afd. II der wet). Aangenomen is een stelsel van
vooronderzoek van overheidswege.
Inrichting der aanvrage (art. 20 Ow. en artt. 22—33
O. R.), storting van ƒ 25 (art. 21), inschrijving in een register
(art. 22 Ow. en art. 35 O. R.), verwijzing naar een afdeeling
van den Octrooiraad (art. 23), vooronderzoek door een der
leden van de afdeeling (art. 24).
De vooronderzoeker toetst de aanvrage aan de eischen, wat
den vorm betreft, door de wet (art. 20) en het Octrooiregl.
(artt. 22—33 i.v.m. art. 29 onder a Ow.) gesteld. Voldoet de
aanvrage daaraan, dan volgt openbaarmaking, tenzij blijkt dat
de artt. 1—12 (hfdst. I) Ow. zich daartegen verzetten (art.
24 lid 2). Voldoet de aanvrage niet aan de wettelijke bepalin
gen, dan hoort de onderzoeker den aanvrager of diens ge
machtigde, en kan hij verbetering of aanvulling der aanvrage
vorderen (art. 24 lid 3 en 4).
Art. 24 lid 4 is ook van toepassing, als de aanvrage betrekking heeft
op meer dan één uitvinding (art. 20 lid 2 Ow.). De splitsing der aan
vrage is eene verbetering of aanvulling in den zin der wet. De gesplitste
aanvragen behouden den rang der oorspronkelijke aanvrage.

Omtrent de al of niet openbaarmaking beslist de voorzitter
v. d. Octrooiraad. De aanvrager heeft recht van beroep op de
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algemeene vergadering v. d. Octrooiraad (art. 24 lid 5—7).
Ter-inzage-ligging van de aanvrage met bijlagen gedurende
6 maanden, gedurende welken termijn een ieder zich tegen
de verleening van het octrooi bij den Octrooiraad kan ver
zetten (art. 25). Na afloop van den termijn verleent de afdeeling
v. d. Octrooiraad het octrooi, „indien ten aanzien van de
aanvrage aan de bepalingen van art. 20 is voldaan, voor zoover
niet uit bezwaarschriften of op andere wijze gebleken is, dat
de aanvrager ingevolge de bepalingen van Hoofdstuk I van
deze wet geene aanspraak heeft op octrooi" (art. 26 lid 3). De
afdeeling onderzoekt dus, voor zoover zij dit noodig acht en
het haar mogelijk is; verzet tegen de verleening kan leiden
tot verleening van het aangevraagde octrooi geheel of gedeel
telijk aan den opposant (art. 26 lid 4).
Beroep op de algemeene vergadering v. d. Octrooiraad ge
durende 3 maanden (art. 27).
Dagteekening en inschrijving van het octrooi (art. 28).
Art. 30 omschrijft het uitsluitend reclit, dat het octrooi den
houder geeft. Op den wederverkooper, verhuurder, enz., rust
de last van het bewijs, dat het door hem verkochte, verhuurde
enz. voortbrengsel rechtmatig in het verkeer is gebracht.
Uitzondering voor tijdelijk in het Rijk zich bevindende buitenlandsche vervoermiddelen, daartoe behoorende voorwerpen,
en op een tentoonstelling uitgestalde voorwerpen (art. 31).
Naast het recht van den octrooihouder staat dat van den
voorgebruiker, die, daar hij niet heeft een uitsluitend recht,
niet tegen derden kan optreden. Hij kan van den Octrooiraad
eene verklaring betreffende zijn recht verkrijgen, waardooi zijn
recht „als vaststaande wordt aangenomen, tenzij het tegendeel
bewezen wordt" (art. 32, waarin ook de procedure tot verkrijging
dezer verklaring is geregeld). Het recht van den voorgebruiker
gaat alleen met het bedrijf op anderen over (art. 32 1.1.).
De octrooihouder kan, bij overeenkomst of bij uiterste wils
beschikking, voor den duur van zijn octrooi of voor korteren
tijd, aan een ander de bevoegdheid toekennen, enkele of alle
„handelingen te verrichten, die volgens art. 30 aan anderen
dan hem niet vrijstaan" (licentie). De licentie werkt tegen
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derden, nadat de titel in het daarvoor bestemde register van
den Octrooiraad is ingeschreven. De houder der licentie kan
niet tegen derden optreden en zijn recht niet overdragen
anders dan met zijn bedrijf (art. 83).
Verplichting tot verleening van licentie bestaat in de geval
len van art. 34 lid 1 en 2. In geval van weigering kan zij
worden verleend door den Octrooiraad, tegen eene vergoeding,
in geval van geschil te bepalen door dien Raad op verzoek
van partijen of door den rechter op vordering van de meest
gereede partij. Inschrijving van het verzoek tot licentie-verleening en van de verleende licentie in het register van den
Octrooiraad (art. 34).
Voor het octrooi heeft de houder jaarlijks een in art. 35
bepaalde schatting te betalen tot een gezamenlijk bedrag van
ƒ 1300.
Het geoctrooieerde voortbrengsel moet voorzien worden van
een daarop of op de verpakking aangebracht merkteeken.
Ook de voorgebruiker en de licentiehouder zijn verplicht dit
merkteeken aan te brengen (art. 36).
Het octrooi en de aanspraak op octrooi zijn roerende, on
lichamelijke zaken, vatbaar voor overgang onder levenden en
bij doode (art. 37).
De toepassing der bepalingen betreffende roerende zaken leidt tot moei
lijkheden. ZieE. M. MEIJERS, een nieuwe roerende zaak door wetsbepaling,
W. P. N. R. 2193 en 2194, en ald. 2197.

De Octrooiwet geeft eenige onvolledige voorschriften omtrent:
de overdracht van het recht, voortvloeiende uit een octrooi
aanvrage, en van het octrooi, welke geschiedt bij akte en tegen
over derden eerst werkt na inschrijving dier akte in de open
bare registers v. d. Octrooiraad (art. 38); — den mede-eigendom
van een octrooi (art. 39); — de verpanding van een octrooi,
welke geschiedt bij akte, ingeschreven in de openbare registers
v. d. Octrooiraad; het eindigen van een pandrecht wordt
alleen ingeschreven, als daarvan blijkt uit een akte (art. 40); —
het beslag op een octrooi, hetwelk geschiedt bij proces-verbaal
van inbeslagneming, in te schrijven in de openbare registers
v. d. Octrooiraad; na de inschrijving heeft het beslag zakelijke
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werking: de octrooihouder mag het octrooi niet meer ver
vreemden of bezwaren, noch licenties verleenen; in geval van
opheffing van het beslag wordt de titel ingeschreven; vervalt
het beslag, dan gelden artt. 770e—770# Rv. (art. 41);
de
uitwinning van een verpand of in beslag genomen octrooi,
welke geschiedt door openbaren verkoop, ten overstaan van
een notaris; de titel van toewijzing wordt ingeschreven; op
de vordering van den kooper, dat het octrooi worde ontlast
van de pandlasten, die den koopprijs te boven gaan, vinden
artt. 1256—1268 B. W. en artt. 551—562 Rv. overeenkom
stige toepassing (art. 42).
In geval van inbreuk op het octrooirecht heeft de octrooi
houder krachtens algemeene beginselen een rechtsvordering
tot handhaving van het octrooirecht. Zij strekt tot erkenning
van recht, tot vernietiging of wegneming van hetgeen in strijd
daarmede is verricht en tot verbod de in art. 30 lid 1 ver
melde handelingen te verrichten. Dat het recht opzettelijk of
desbewust is geschonden, is geen vereischte.
Verg. KOIILER, Handb. des Patentrechts, bl. 543; Lehrb. des Patent
rechts, bl. 189; SELIGSOHN, Komtnentaar, 5DE dr., bl. 134.

Voorts heeft de octrooihouder eene rechtsvordering tot
schadevergoeding tegen dengene die „desbewust, zonder daar
toe gerechtigd zijn", een der in art. 80 lid 1 vermelde hande
lingen verricht. Wie dit doet 30 dagen na waarschuwing bij
deurwaarders-exploot, wordt geacht desbewust te hebben ge
handeld. Schadevergoeding wegens herhaling van dezelfde
handelingen binnen één jaar, nadat het vonnis in kracht van
gewijsde is gegaan, kan bij dit vonnis tevens worden vast
gesteld. Een stof wordt vermoed volgens de geoctrooieerde
werkwijze of met toepassing van de geoctrooieerde verbetering
van een werkwijze te zijn bereid, „tenzij door den gedaagde
het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt". De licentiehoudei
en de pandhouder kunnen de rechtsvordering instellen, als
de octrooihouder twee maanden na kennisgeving bij deur
waarders-exploot nalaat in rechte op te treden (art. 43).
Deze bepalingen sluiten toepassing van art. 1401 B. W. uit.

Art. 44 stelt de openbaar gemaakte octrooi-aanvrage, zoo-
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lang daarop nog niet definitief is beslist, met een verleend
octrooi gelijk.
Opzettelijke inbreuk op het octrooirecht is strafbaar als
misdrijf (art. 45); evenzoo het voorwenden van een octrooi
recht door het gebruik maken van daartoe strekkende woorden
of van het wettelijk voorgeschreven merkteeken. Het niet
aanbrengen van dit merkteeken door den daartoe gerechtigde
is strafbaar als overtreding (art. 46).
De duur van een octrooi is 15 jaren (art. 47); het vervalt:
1°. door afstand bij eene akte overeenkomstig art. 48;
2°. door wanbetaling der schatting (niet-betaling binnen
drie maanden na den vervaldag), nader geregeld in art. 49;
3°. door intrekking door den Octrooiraad, indien de octrooi
houder of de licentiehouder niet, na verloop van vijf jaren,
binnen het Koninkrijk in werking heeft „eene inrichting van
nijverheid, te goeder trouw en in voldoende mate dienende tot
vervaardiging van het voortbrengsel of tot toepassing van de
werkwijze of verbetering, waarvoor octrooi is verleend", tenzij
geldige redenen voor het ontbreken van zoodanige inrichting
blijken te bestaan: beslissing op verzoekschrift volgens art. 50;
4°. door nietigverklaring (juister: vernietiging), indien het
octrooi is verleend in strijd met de bepalingen van artt. 1—5
(de vereischten voor octrooi-verleening aangevende) of in strijd
is met een ander octrooi, verleend aan hem die daarop krach
tens de bepalingen van artt. 1—12 aanspraak had (art. 51 lid 1).
In het eerste geval komt de vordering toe aan een ieder,
gedurende vijf jaren na de dagteekening van het octrooi, in
het tweede geval aan den houder van het andere octrooi,
den licentiehouder en den pandhouder (lid 2). De nietigver
klaring werkt ex nunc: aan het octrooi en de daaruit afgeleide
rechten worden „verdere rechtsgevolgen" ontnomen (lid 4),
behoudens schadevergoeding als de dagvaarding niet is inge
schreven binnen acht dagen na de beteekening en het recht
te goeder trouw is verkregen na dien termijn doch vóór de
inschrijving (lid 3). Bijzondere bepalingen gelden, in geval
van nietigverklaring wegens strijd met een ander octrooi,
a. voor licenties, te goeder trouw verkregen vóór de inschrijving
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der dagvaarding: de licentie gaat over op het octrooi van den
eischer, die zijnerzijds recht krijgt op de daarvoor verschul
digde vergoeding; b. voor dengene die het nietig verklaarde
octrooi te goeder trouw heeft aangevraagd of het vóór de
inschrijving der dagvaarding te goeder trouw van een vroegeren houder heeft verkregen: hij verkrijgt het recht van
voorgebruik (lid 5). Nietigverklaring van het hoofdoctrooi
doet de aanvullingsoctrooien niet vervallen (lid 6). Voor de
openbaarheid zorgt lid 7;
5°. door onteigening (art. 52).
E.

FOKKER ,

„Onteigening" van octrooien, R. M. 1911, hl. 249.

De onteigening wordt geregeld in art. 66, dat aan de wet
van 28 Aug. 1851, S. 125, op de onteigening, toevoegt een
5deu titel: over onteigening van octrooien van uitvinding. De
onteigening geschiedt, krachtens eene wet, ten name van den
Staat, wanneer het algemeen nut vordert, dat iedereen in de
gelegenheid worde gesteld de uitvinding toe te passen.
Onteigening is bovendien mogelijk, mede krachtens eene
wet, ten name van den Staat, wanneer het belang van leger
of vloot vordert, dat de Staat een uitsluitend recht op eene
uitvinding verkrijge (art. 97 Onteigw.). In dit geval gaat dooi
de onteigening het octrooi over op den Staat, vrij van alle
lasten en rechten daarop rustende (art. 103 1.1.).
Het recht van den Staat eindigt met afloop van den duur van het
onteigende octrooi; het vervalt door intrekking ingevolge art. 50 Ow. en
door nietigverklaring ingevolge art. 51; de Staat is verplicht licentie
te verleenen in de gevallen van art. 34; voor de handhaving van
het octrooirecht van den Staat gelden artt. 43—46; het octrooi kan van
den Staat worden opgeëisclit overeenkomstig art. 53. Deze regeling laat
te wenschen over.

Hij die krachtens de artt. 6—11 aanspraak of mede-aanspraak heeft op octrooi, kan het octrooi, verleend aan iemand
die daarop geen aanspraak of niet uitsluitend aanspraak heeft,
opeischen (art. 53 lid 1 en 2). Deze vordering verjaart in
vijf jaren na de dagteekening van het octrooi; degene die bij
het verkrijgen van het octrooi wist of had moeten weten, dat
hij of dat de persoon, die hem het octrooi overdroeg, geen
aanspraak had op het octrooi, kan zich op deze verjaring niet
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beroepen. Art. 2013 B. W. is van toepassing (lid 9). Voorts
regelt art. 53 de bevoegdheid tot voorgebruik, als het octrooi
te goeder trouw was verkregen, den invloed van de toewijzing
der vordering tot opeisching op bestaande licenties, pand
rechten en aanvullingsoctrooien, alsmede de openbaarheid.
Voor de kennisneming van vorderingen tot nietigverklaring
of opeisching van octrooien en tot vaststelling van vergoe
ding voor verplichte licenties is de rechtbank in den Haag
uitsluitend bevoegd (art. 54); vorderingen tot betaling van eene
uitkeering, als bedoeld in art. 10, worden geacht vorderingen
te zijn betrekkelijk een arbeidsovereenkomst (artt. 56 Ow., 39
3°. R. O., 125a—125/" Rv.).
De inschrijving van andere stukken dan aanvragen van octrooi
en het beroep, in geval van weigering, op den rechter regelen artt.
15—17 en 55 der weten artt.18 en 19 O.R. Hfdst. VI (artt. 58—65)
regelt de toepasselijkheid der wet op de koloniën en bezittingen in
andere werelddeelen. Ter uitvoering strekken artt. 49—58 O.R.
Over het Unie-Verdrag van Parijs v. 20 Maart. 1883, tot
bescherming van den industrieelen eigendom, herzien te
Brussel 14 Dec. 1900 en te Washington 2 Juni 1911, zie hier
boven bl. 99 vlg. In geval van verschil tusschen de bepalingen
van het Verdrag en die van de Octrooi wet gelden de laatste.
|15. DE BEURS.
Ontw. "W. v. K. 1809, artt. 51—54; Code de comm., artt. 71—73.

B e u r s is d e openbare (en officieele) plaats van „samen
komst" der kooplieden en die samenkomst zelve.
Oorsprong. — De familie VAN DER BURSE, eene voorname
hosteliers- en makelaarsfirma in de 14de en 15de eeuw te
Brugge. Logement en plein „ter Burse". In 1460 bestond te
Antwerpen een „Beurs", in 1531 wordt aldaar een nieuwe
„beurs" gebouwd.
R. EHRENRERO , Makier, Hosteliers und Börse in Brügge vom 13. bis
zum 16. Jahrh., Z. H., dl. 30.
J. GROSSMANN , die Amsterdamer Börse vor zweihundert Jahren, 1876.

Artt. 59—61 K. Art. 71 Code d. comm.: „sous Fautorité
du Gouvernement."
MOLENGRAAFF.

8
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De prijscouranten van art. 60 zijn niet officieel; evenmin
is dit de „Officieele Prijscourant v. d. Vereeniging v. d.
Effectenhandel".
Wet v. 13 Mei 1859, S. 36, op het recht van successie en
overgang bij overlijden, art. 23 1°. d (gew. bij wet v. 31 Dec.
1885, S. 263). Art. 1123 lid 2 B. W. (DIEPHUIS, N. B. R.,
dl. 9, bl. 467 v.; LAND, 2de dr., dl. 3, bl. 233).
De beurs eene plaats voor gerechtelijke aankondigingen:
artt. 568 lid 1, 569 Rv.
Op de beurs onder beurstijd geen gijzeling, art. 600 n°. 3 Rv.
Verkoop tegen den koers: art. 447 lid 4 B. W.; bepaling
der waarde door prijscouranten: artt. 456, 1123 lid 2 en 1463
lid 2 B. W.; regeling van den herwissel naar den wisselkoers:
artt. 188—190, 192 lid 2, 3 en 5 K.; bewijs door prijscouran
ten: art. 621 K.; verkoop ter beurze: art. 1201 lid 2 B. W.;
verzekering ter beurze: art. 262 K.; executoriale verkoop en
verkoop door den pandhouder ter beurze (artt. 43 lid 9 en
48 lid 1 Grootboekwet 1913).
De „Beurswet" van 4 Sept. 1914, S. 445, houdende bepalin
gen betreffende den geld- en fondsenhandel in de tegenwoordige
buitengewone omstandigheden, aangevuld bij de wet van 31
Dec. 1914, S. 645, stelt de beurzen voor den geld- en fondsen
handel, ook de particuliere, alsmede alle veilingen van fondsen,
onder toezicht van den Minister van Landbouw, later ver
vangen door dien van Financiën.
Wat onder het toezicht valt wordt nader aangegeven in
artt. 2 en 3. Voorschriften ingevolge art. 2 lid 2, vastge
steld door den Minister v. Financiën 15 Jan 1915 („Beursvoorschriften 1915", Staatscourant v. 21 Jan. 1915), gew. bij Besl.
v. 11 Febr. 1915 (Staatscourant v. 12 Febr. 1915). Bij de uitvoe
ring der wet wordt de Minister voorgelicht door eene com
missie van deskundigen, art. 8.
M a r k t is een openbare plaats van verkoop. Van koop
of verkoop ter markte spreken of naar den marktprijs ver
wijzen artt. 447 lid 4, 637,1201 lid 2 B. W., artt. 373 en 729 K.
J a a r m a r k t of mis. Wisselbrief, betaalbaar op eene jaar
markt, art. 153 K.
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Ontwerp Staatscommissie tot herziening van tit. 4, bk. 1 W. v. K.
(1890): Bepalingen omtrent beurzen en markten.
PFLEGER, Börsenrecht, in Handwörterbuch der Staatswissenschaften,
dl. 2, 2>IE dr. — EHRENBERG, Börsenwesen, t. a. p. — WIENER, die Börse,
1905.
J. P. VAN TIENHOVEN, de effectenbeurs van Parijs. Organisatie.
Prft. 1904. — A. E. SAYOUS, étude économique et juridique sur les bourses
allemandes de valeurs et de commerce, 1898.
Duitschland: Börsengesetz van 22 Juni 1896 en 8 Mei 1908 (kommen,
taren van REHM e. a., 1909; A. NUSSBAUM, 1910; J. BREIT, in Die
Handelsgesetze des Erdballs, dl. XIII 2, bl. 906 v.; O. BERNSTEIN, 1910). —
Oostenrijk, wetten van 1 Apr. 1875 en 4 Jan. 1903 (B. MAYER, Z. H.,
dl. 54, bl. 148).

§ 16. HANDELSBEDIENDEN EN -GEMACHTIGDEN.
S. G. CANES, critische systematische commentaar op de wet op het arbeids
contract, 1908. — E. M. MEIJERS, de arbeidsovereenkomst, 2de dr. 1912.

Onder handelsbedienden zijn begrepen: (winkel)bedienden,
handelsreizigers, agenten (in tegenstelling tot z.g.n. handels
agenten), procuratiehouders, colporteurs, boekhouders, kas
siers, enz. Art. 4 n°. 9 K.: „factoors, boekhouders en andere
bedienden."
Ontwerp Burg. Wetb. van 1820, bk. 3, tit. 10, van huur en verhuring
van diensten, art. 2637; bk. 3, tit. 15, van lastgeving, artt. 2792 2796
(factoors).

Al de genoemde personen verbinden zich gedurende zekeren
tijd bepaalde of nader aan te wijzen werkzaamheden in dienst
van de wederpartij tegen loon te verrichten. Er is een arbeids
overeenkomst in den zin van art. 1637a B. W. Tevens kan
er lastgeving zijn, als de arbeid van den bediende medebrengt
vertegenwoordiging van den principaal tegenover derden. In
dit geval is art. 1637c lid 1 B. W. van toepassing.
A. E. BLES, de wet op de arbeidsovereenkomst, dl. 1, bl. 132 v., 207.
Als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, immers van de dienst betrek
king, wordt in den regel aangenomen de ondergeschiktheid eenerzijds,
de gezagsoefening anderzijds; zie Kgt. n°. 1 Amsterdam, R. Be. 1 n°. 15;
Rb. Leeuwarden 22 Dec. 1910, R. Be. 3 n°. 9 (vertegenwoordiger v. een
buitenlandsch huis: dienstbetrekking niet aangenomen); Kgt. n°. 1 Rot
terdam 19 Oct. 1910, R. Be. 2, nos. 24/25; Rb. Breda 20 Febr. 1912,
R. Be. 3 n°. 23, vern. Kgt. Breda 5 Oct. 1910, R. Be. 2 n°. 22 (reizende
handelsagent of vertegenwoordiger: dienstbetr. niet aangenomen); Rb.
Zierikzee 7 Nov. 1911, W. n°. 9343; Kgt. Amsterdam 5 Febr. 1912,
R. Be. 3 nos. 24/25. - Zie voorts Kgt. n 4 Amsterdam 8 Juli 1910,
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W. 9048, R. Be. 2 n°s. 16/17 (hoofd van een bijkantoor: dienstbetrekking
aangenomen), en 16 Mei 1913, W. 9603 (reiziger, niet agent); Kgt. Alk
maar, W. n°. 9165; Kgt. Amsterdam 15 Apr. 1913, R. Be. 5 n»s. 13/14
(filiaalhouder); Kgt. Bergum 27 Oct. 1914, W. 9717 (verrichting v. enkele
diensten); Rb. den Bosch 20 Mrt. 1914, W. 9723 (agent-bode van een
levensverzekeringmij.: arbeidsovereenk. aangenomen).
HOENIGER, die gemischten Vertrage in ihren Grundformen, 1910. —
O. SCHREIRER, in Jher. Jahrb., dl. 60, bl. 106 v.

Hierin wordt verandering niet gebracht door het beding,
dat de handelsbediende in de winst zal deelen (tantièmist,
commis intéressé; participation aux bénéfices, profit-sharing),
of provisie zal genieten (provisie-reiziger); een maatschap
wordt niet aangegaan. Zie art. 390 K. (schipper varende op
aandeel in de winst).
R. KRANENBURG, maatschap en arbeidsovereenkomst, R. M. 1910, bl. lv. —
a. w., bl. 62 v. — C. CROME, die partiarischen Rechtsgeschafte,
1897. — H. DERNBURÖ, das bürgerl. Recht, dl. 2, afd. 2, § 355 n°. 5 —
STAUB, Kommentar zum Hgb., 6/7E dr., op § 65. — LYON-CAEN en
RENAULT, dl. II 1, nrs. 58 v. — Pic, dl. 1, nrs. 77 v.
Kgt. Haarlem 24 Juli 1914, W . 9727 (depothouder die provisie ontvangt:
arbeidsoversenkomst aangenomen).
Als de winst tusschen partijen wordt gedeeld, is het soms moeilijk uit
te maken, of dienstbetrekking dan wel maatschapsverhouding bestaat.
In geval van twijfel zijn volgens art. 1637« B. W. de bepalingen betref
fende arbeidsovereenkomst van toepassing. Zie Hof den Haag 7 Mei
1888, W. 5580; — Hof Leeuwarden 27 Nov. 1889, P. v. J. 1889 n°. 150; —
Hof Amsterdam 6 Jan. 1893, W. 6311, en 27 Mei 1898, W. 7178; —
Rb. Rotterdam 28 Nov. 1904, W. 8286. — Kgt. Leeuwarden 24 Mei 1913,
W. 9534 (directeur eener fabriek met aandeel in winst en verlies: arbeids
overeenkomst aangenomen). — Yerg. voorts over het onderscheid tusschen
dienstbetrekking en maatschap: Kgt. Amsterdam 26 Mrt. 1912, R. Be. 4
n°. 3; Rb. Amsterdam 26 Apr. 1912, R. Be. 4 n°. 13/14.
MEIJERS,

Van winstdeeling is te onderscheiden copartnership, deel
genootschap.
N. P. GILMAN, profit sharing, 1889. — D. E. SCHLOSS, methods of
industrial remuneration, 3E dr. 1898 (Vert. L. BERNHARP, Handb. der
Löhnungsmethoden, 1907). — H. D. LLOYD, labour copartnership, 1898. —
M. VAN LAER, la participation aux bénéfices, 1898. —- P. BUREAU, 1'association de 1'ouvrier aux profits du patron et la participation aux bénéfices,
1898. — E. WAXWEILER, la participation aux bénéfices, 1898. — J. GRANIER,
actions de travail, 1910; 1'action ouvrière et 1'action de travail, Ann.
1912, bl. 130, 209. — V. BÖHMERT, die Gewinnbetheiligung, 2 dl. 1878.

De rechten van den tantièmist en den tot provisie gerech-
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tigden arbeider als zoodanig regelen artt. 1638e en 1638n B. W.
Beslissingen naar aanleiding van art. 1638e B. W. in R. Be. 5 bl.
17—20. — Rb. Dordrecht 30 Jan. 1914, W. 9608: rek. en verantw.
kan de provisie-reiziger niet vorderen.
Zie voor het vroegere reeht: J. H. VALCKENIER KIPS, de beteekenis
van het woord „rekenplichtigen" in art. 771 Rv., Prft. 1891; — KISTYISSER, dl. 1, bl. 236; — J. H. W. Q. TER SPILL, het rechtskarakter
der rekenplichtigheid, Prft. 1903.

Wat betreft de rechten en verplichtingen van partijen en
de wijzen waarop de dienstbetrekking eindigt, gelden voor de
arbeidsovereenkomsten met handelsbedienden en -gemachtig
den de bepalingen, welke voor arbeidsovereenkomsten in het
algemeen in de artt. 1637c?—1639x B. W. zijn vastgesteld.
Over het concurrentie-beding bij een arbeidsovereenkomst
zie hierboven bl. 58 vlg.
De dienstbetrekking kan medebrengen: bevoegdheid, vol
macht, den principaal in ruimer of enger omvang aan derden
te verbinden, hem te vertegenwoordigen. Zij wordt bepaald,
wat de partijen bij de arbeidsovereenkomst betreft, door den
arbeid welken de bediende heeft te verrichten (artt. 1639 en
16396 B. W.), .wat betreft derden die met den bediende han
delen, door hetgeen dezen, omtrent den aard en den omvang
van dien arbeid, uit de gedragingen van den principaal rede
lijkerwijze kunnen afleiden. De bevoegdheid, volmacht, gaat
zoover als de werkzaamheden, welke den bediende zijn opge
dragen, noodig maken.
Aanstelling in een bepaalde betrekking, tot agent, reiziger,
procuratiehouder, enz., is tegenover derden opdracht tot het
verrichten van de werkzaamheden welke in die betrekking
plegen te worden verricht, en geeft de daarmede overeenko
mende volmacht; in de aanstelling ligt eene voldoende aan
duiding van de taak en de bevoegdheid van den bediende.
Beperking, wijziging of intrekking van de aan de betrek
king verbonden of op andere wijze toegekende bevoegdheid
werkt tegen derden niet, zoolang dezen daarmede niet bekend
kunnen zijn. Art. 1852 B. W.
Openbare kennisgeving kan voldoende zijn.
E. E. VAN RAALTE, de handelsreiziger, Prft. 1864. — A. SIKKEL, de
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rechtspositie van den procuratiehouder, Prft. 1909. -— RIVIÈRE, du commisvoyageur et de son préposant, 1863. — L. CRÉMIEU, de la gérance d'une
entreprise commerciale, Ann. 1909, bl. 465.
H. R. 8 Apr. 1870, W. 3210. — Rb. Arnhem 21 Mrt. 1889, W. 5704. —
Rb. Groningen 13 Mei 1898, W. 7135.
De h a n d e l s r e i z i g e r is bevoegd verkoopen af te sluiten: Hof Nd.Holland 2 Apr. 1846, W. 739, cass. verw. H. R. 26 Febr. 1847, W. 793;
Rb. Almeloo 5 Oct. 1864, W. 2876; mits deze vallen binnen het kader
van de koopovereenkomsten, gelijk die gewoonlijk in den handel van den
patroon worden afgesloten: Rb. Amsterdam 22 Nov. 1901, W. 7716;
Rb. Rotterdam 28 Dec. 1910 en 10 Dec. 1914, W. 9254 en 9759; - hij
is niet ook bevoegd betaling te ontvangen en daarvoor kwijting te geven:
Rb. Arnhem 10 Apr. 1865, M. v. H. 1865 bl. 132; Rb. Zutfen 20 Mrt.
1890, W. N. R. 1073; althans bij internationale handelsoperaties: Kgt.
n°. 2 Rotterdam 28 Aug. 1880, W. 4551 (hij is alleen bevoegd bestellingen
op te nemen); Rb. den Bosch 30 Mei 1884, R. B. B. 1888 B bl. 340; —
anders: Rb. den Bosch 27 Mei 1881, W. 4714 (in den binnenlandschen
handel). — De zetbaas is bevoegd te doen, wat het dagelijksch beheer
en een geregelde gang van zaken in den winkel, met het drijven waarvan
hij is belast, vereischen: Rb. Arnhem 21 Mrt. 1889, b. a.
De chef
eener fabriek is bevoegd datgene te verrichten, wat noodig is voor de
exploitatie der fabriek: Rb. Groningen, b. a. — De vertegenwoordiger
procuratiehouder is bevoegd tot alle handelingen welke het drijven
van een handelszaak medebrengt, daarvoor geld op te nemen, wisselverbin
tenissen aan te gaan, ja in rechte op te treden: Rb. Arnhem 24 Oct. 1881,
M. v. H. 1882 bl. 81. — Een filiaalhouder is bevoegd ter uit
oefening van de hem opgedragen zaak voor rekening van zijn lastgever
inkoopen te doen: Rb. Utrecht 4 Apr. 1900, W. 7446. — Yerg. over
den agent-bode eener levensverzekeringmij.: Hof den Haag 22 Junil903,
W. 7982, en over de bevoegdheid van den colporteur voor een
advertentie-bureau: Hof Amsterdam 22 Jan. 1912, W. 9386; Rb. Rotter
dam 28 Febr. 1912, W. 9386. — Zie voorts Verslag v. d. enquête naar
de toestanden, hier te lande bestaande onder de handelsreizigers en
handelsagenten, 1906, bl. 49 v.
Zie over de verhouding tusschen „Anstellungsvertrag" en volmacht:
DERNBURG, das bürgerl. Recht, dl. 1, §§ 163 v. — Verg. ook LABAN»,
Z. H., dl. 10, bl. 183; — LENEL, Stellvertretung und Vollmacht, in Jher.
Jahrb., dl. 36, bl. 16; — SCHLOSSMANN, die Lehre von der Stellvertretung,
1900; — J. HUPKA, die Vollmacht, 1901; — W. B. CALKOEN, de rechts
positie v. d. handelsagent, Prft. 1901, bl. 64 v.; — KIST-VISSER, dl. 1,
bl. 227 v.; — F. YZENHOED GREVELINK, lastgeving en machtiging, Prft.
1910; — J. C. NABER, in W. v. Not. nrs. 361 v.; — H. A. YAN NIEROP,
vertegenwoordiging en volmacht, R. M. 1913, bl. 370; 1914, bl. 85.

De patroon kan den bediende te allen tijde van de opge
dragen werkzaamheden ontheffen en daarmede diens bevoegd
heid tot vertegenwoordiging intrekken; de dienstbetrekking
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eindigt daardoor niet. Overigens blijft de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging bestaan, totdat de dienstbetrekking is geeindigd.
Zie Kgt. Delft 14 Oct. 1909, R. Be. 1 n°. 63.

Voorzoover zij vertegenwoordigers zijn van hun principaal,
rusten op de bedienden dezelfde verplichtingen als op last
hebbers, o. a. tot het doen van rekening en verantwoording:
zie Rb. Breda 2 Juni 1903, W. 7983.
DHgb. Bk. 1, Absch. 5: Prokura und Handlungsvollmacht (handelsreizigers,
§ 55; winkelbedienden, § 56); Abscli. 6: Handlungsgehülfen und Handlungslehrlinge (regeling van het dienstcontract).
Handlungsgehülfen zijn zy die in een handelszaak tot het verrichten van
handelsdiensten zijn aangesteld. Zij kunnen tevens Handlungsbevollmachtigte zijn.
Oostenrijk: wet v. 16 Jan. 1910 iiber den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen und anderer Dienstnehiner in ahnlioher Stellung (Handlungsgehilfengesetz).
Zw. Obl. Recht v. 30 Mrt. 1911, tit. 16: die Prokura und andere
Handlungsvollmachten, artt. 458—465.
Cod. di comm. ital., lib. 1, tit. 12: del mandato commerciale e della
commissione, cap. 1, sez. 2: degli institori e dei rappresentanti (regeling
der vermoedelijke bevoegdheid); sez. 3: dei commessi viaggiatori di commercio; sez. 4: dei commessi di negozio.

§ 17. HANDELSAGENTEN.
'

W . E . CALKOEN , aangeh. prft. — E . GOMBEAUX , des représentants de
commerce, Ann. 1906, bl. 89. — W. IMMERWAHR, das Recht der Handlungsagenten, 1900. — H. WÜSTENDÖRFER, der Handlungsagent als dt.
u. ausl. Reclitstypus, Z. R., dl. 58, bl. 118.

De woorden „agent", „handelsagent", hebben in het ver
keer en in de rechtspraak geen vaste beteekenis. Hier worden
bedoeld zelfstandig optredende tusschenpersonen, bemiddelaars,
die in vaste betrekking staan tot een of meer kooplieden,
wier handelsbelangen zij waarnemen: vertegenwoordigers van
binnen- of buitenlandsche huizen.
Over het verschil tusschen handelsagenten (agentschappen)
en agenten (agentschappen) in den zin van factoors (factorijen,
bijkantoren), zie CALKOEN, bl. 22 v., 39 v.
Aard van de overeenkomst tusschen principaal en agent
(het agentuurcontract). De agent treedt niet in dienst van
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dengene die hem aanstelt; hij verbindt zich gedurende zekeren
tijd zelfstandig bepaalde werkzaamheden ten behoeve van de
andere partij te verrichten tegen genot van loon. Er is een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten in den
zin van art. 1687 B. W.
Rb. Leeuwarden 22 Deo. 1910, R. Be. 3 n°. 9 (vertegenwoordiger v. e.
buitenl. huis: er is lastgeving, niet dienstbetrekking); — Rb. Breda
20 Febr. 1912, R. Be. 3 n°. 23, vern. Kgt. Breda 5 Oct. 1910, R. Be. 2
n°. 22 (reizende handelsagent of vertegenwoordiger: er is niet dienst
betrekking); — Rb. Zierikzee 7 Nov. 1911, W. 9343 (de vertegenwoor
diger of agent is lasthebber, niet arbeider). — Anders: Rb. Amsterdam
6 Mei 1903, W. 8015: de agent is een bediende.

De verrichtingen van den agent worden niet in artt. 3 en
4 K. genoemd en zijn dus niet daden van koophandel; de
agent is als zoodanig niet koopman.
De taak van den agent is in den regel, of alleen bestel
lingen op te nemen, of ten name van zijn principaal tot diens
bedrijf behoorende overeenkomsten te sluiten, alsmede dezen
handelsinlichtingen te verstrekken.
Een ruimere opvatting van de taak van den agent komt voor. Zie Hof
den Haag 2 Apr. 1902, W. 7850: het karakter van den agent is gelegen
in het zaken doen voor zijn principaal, hetzij op diens naam, hetzij op
eigen naam; en 10 Nov. 1902, t. z. p.: het is algemeen gebruikelijk dat
agenten van hun principaal goederen koopen, om die later voor zich te verkoopen voor den prijs, dien zij kunnen bedingen (zgn. voorkoop); waarmede
te verg. Hof den Haag 28 Mrt. 1898, W. 7156, in welk arrest, wat de ver
houding tot derden betreft, het handelen als agent en het handelen op eigen
naam tegenover elkander worden gesteld. — Rb. Almeloo 7 Juni 1911,
M. v. H. 1911 bl. 232: de gewone werkkring v. d. agent is, zijn patroon
met het handelspubliek in relatie te brengen en namens zijn patroon
contracten met dat publiek tot stand te brengen. — Rb. Amsterdam 8
Mei 1904, W. 9724: tot den werkkring van een agent behoort den prijs
en den levertijd met den besteller te bespreken en daaromtrent bedingen
te maken. — Zie ook Rb. Amsterdam 24 Jan. 1895, W. 6611.
Over de aansprakelijkheid van den agent voor verkeerde inlichtingen
zie Hof Amsterdam 29 Juni 1883, W. 4989.

Het loon is in den regel provisie over het bedrag der door
bemiddeling van den agent tot stand gekomen handelingen.
Art. 1845 B. W.
„Tot stand gekomen" handelingen, ook al worden ze door den principaal
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niet uitgevoerd: Rb. Amsterdam 7 Juni 1865, M. v. H. 18b5 bl. Ib4,
Rb. Leeuwarden 4 Febr. 1898, bev. Hof Leeuwarden 22 Febr. 1899,
P. v. J. 1899 n°. 30; waarmede te verg. H. R. 17 Juni 1910, W. 9044;
anders Rb. Amsterdam 16 Deo. 1904, W. 8264 (export-agent in den
tabaksliandel: volgens handels-usantiën alléén provisie over uitgevoerde
overeenkomsten); — ook al komt de koopprijs niet binnen: anders ten
onrechte Rb. Maastricht 2 Juni 1864, M. v. H. 1864 bl. 224 (reiziger); —
een en ander tenzij den agent eenig plichtverzuim is te wijten.

Bevoegdheid den principaal te vertegenwoordigen, volmacht
pan den agent.
Uit de hoedanigheid van agent is niet tot eenige volmacht te besluiten:
Rb. Amsterdam 17 Mrt. 1884, W. 4654; — anders: Hof Zd. Holland
20 Oct. 1859, M. v. H. 1859 bl. 244: de handelsagent is bevoegd voor
zijn committent verbintenissen aan te gaan en dus ook die weder te
vernietigen. — Zie voorts Rb. Amsterdam 26 Apr. 1901, W. 7716, M. v. H.
1901 bl. 185, bev. Hof Amsterdam 3 Nov. 1902, M. v. 11. 1902 bl. 209;
Rb. Amsterdam 16 Jan. 1906, M. v. H. 1906 bl. 12: aan den agent
voor h'et opnemen van bestellingen kunnen protesten niet worden gedaan;
Rb. Rotterdam 22 Jan. 1908, W. 8792: een verkoopsagent is niet bevoegd
door hem gesloten overeenkomsten te wijzigen.
De generaal-agent in het buitenland van een verzekeringmij., die vol
macht heeft tot het sluiten van overeenkomsten van verzekering, moet
geacht worden ook bevoegd te zijn tot het doen opnemen, regelen en
afdoen der schade: Rb. Amsterdam 20 Febr. en 6 Dec. 1867, W. 2988,
M. v. H. 1867 bl. 131 en 376, bev. resp. Hof Nd. Holl. 25 Juni 1868,
W. 3049 (zijne betrekking brengt mede de bevoegdheid om de Mij. in
den ruimsten zin te vertegenwoordigen, voorzooverre die macht niet is
beperkt en derden niet moeten geacht worden die beperking vooraf te
hebben gekend), en 17 Dec. 1868, M. v. H. 1868 bl. 172 en 272, cass.
tegen arr. v. 25 Juni verw. H. R. 19 Febr. 1869, W. 3089, M. v. H.
1869 bl. 59. — Kennisgeving aan den agent eener verzekeringmij. is
kennisgeving aan deNMij. zelve: Rb. Amsterdam 30 Mei 1902, M. v. H.
1902 bl. 145. — Verg. V. EHRENKERG, Versicherungsrecht, dl. 1, §§ 21—24.
Zie over de bevoegdheid van den agent eener reederij : Rb. Rotterdam
30 Apr. 1862, W. 2378, M. v. H. 1862 bl. 98. en van den agent der
Ver. van assuradeuren: Hof Zd. Holland 8 Jan. en 24 Mei 1866, M. v. H.
1866 bl. 87 en 134, en Hof Nd. Holland 25 Juni 1874 en 28 Juni 1875,
M. v. H. 1874 bl. 127, 1875 bl. 173.

De bevoegdheid van den agent kan te allen tijde worden
ingetrokken.
Het agentuur-contract eindigt door afloop van den overeen
gekomen tijdsduur of, zonder tijdsbepaling aangegaan, door
opzegging met inachtneming van een bekwamen termijn.
Aldus Rb. Rotterdam 2 Nov. 1912, W. 9459 (uitsluitende of alleen-
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agentuur: sole-agency). — Anders: aan het contract, zonder bijvoeging
van een termijn aangegaan, kan terstond een einde gemaakt worden:
Rb. Rotterdam 12 Oct. 1889, W. 5845; 25 Nov. 1895, P. v. J. 1896 n°. 4
(schadevergoeding kan niet worden gevorderd). —CALKOEN, a. w., hfdk. 7.

Bk. 1, titel 7 (§§ 84—92) DHgb. bevat bepalingen omtrent
„Handlungsagenten".
§ 84. Wer, ohne als Handlungsgehülfe angestellt zu sein, standig
damit betraut ist, fiir das Handelsgewerbe eines Anderen Geschafte zu
vermitteln oder im Namen des Anderen abzuschliessen (Handlungsagent),
hat, enz.

§ 18. MAKELAARS.
Ontw. W. v. K. 1809, artt. 55—68; Code de comm,, artt. 74—90.
B. STRACCHA , de proxenetis et proxenetico, 1558. — DU PINTO , iets
over de inrichting der makelaardij, in Themis 1840, bl. 152 v., 309 v. —
U. STHEEMAN, de makelaardij, Prft. 1869. — PINNER, bouwstoffen ter
beoordeeling van het vraagstuk der makelaardij, N. B. 1876, bl. 149 v. —
A. DUPARC , de makelaardij, in Themis 1897, bl. 475. — C. D. SALOMONSON,
de wetgeving op de makelaardij, in De Economist 1909, bl. 366,451, 600. —
TH. STUART, de Amsterdamsche makelaardij, Prft. 1879 (ree. FABER, in
Themis 1880, bl. 150 v.). - J. FABRE, des courtiers, 2 dl. 1882. —
U. GREGO, dei mediatori, in Arch. Giur., dl. 43, bl. 1 v.; 45, bl. 109 v. —
J . REZZARA , dei mediatori e del contratto di mediazione, 1903. — A. RAMELLA, teoria della mediazione in materia civ. e comm., 1905.

Makelaar: broker, courtier, Makier (Sensal), mediatore.
Oorsprong der makelaardij. — Oudste vermelding der make
laars in de Nederlanden, te Brugge in een charter van 1240.
Oudste spoor van hun ambtelijk karakter, te Brugge in eene
verordening van 1496.
GOLDSCHMIDT , Ursprünge des Maklerrechts, Z. H., dl. 28, bl. 115 v.,
en vooral R. EHRENBERG, Makier, Hosteliers und Börse in Brügge vom
13. bis zum 16. Jahrh., t. a. p., dl. 30, bl. 403 v. — F . FRENSDORKF,
der Makier im Gebiet der Hanse (Festgabe für F. REGELSBERGER, 1901,
bl. 255). — TOEBELMANN , Z. H., dl. 70, bl. 133 v. — (EHRENBERG)-REIIME,
dl. 1, bl. 99, 152, 210.
Vroegste vermelding in Noord-Nederland: handvest van graaf FI.ORIS V,
7 Juni 1284 aan Dordrecht gegeven (VAN DE WALL, handvesten, enz., der
stad Dordrecht, dl. 1, bl. 56). Keur op en reglement voor de makelaars
en op het stuk der makelaardije te Dordt 18 Oct. 1291 (v. D. WALL,
t. z. p., bl. 83). Handvest van 8 Febr. 1334 (v. D. WALL, t. z. p., bl. 164);
het kent reeds de beëedigde makelaars en het verbod van eigen handel.
Zie verder het oudste keurboek van Dordrecht, uitgave van J. A. iRuiN,
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N. B. 1876, bl. 186 v., nrs. 95, 99, 103—114, 126—132, 146—149,
197, 222, 228; DE WAL, dl. 1, bl. 129, en STHEEMAN, bl. 24 v. — Cuerbrief van Aardenburgh, van den Maekelaers, §§ 76—87, 119 (midden der
13de eeuw? Werken v. d. Ver. t. uitg. der bronnen v. h. Oud-Yaderl.
Recht, LE reeks, n°. XY, door Gr. A. VORSTERMAN VAN OYEN).
Nieuwe ordonnantie voor de makelaars binnen de stad Amsterdam
van 31 Jan. 1746.
KOHLER, Niederl. Hr., bl. 289.

Thans zijn makelaars ambtelijke tusschenpersonen (Ontw.
W. v. K. 1809, art. 55: „tusschen beiden komende handelaars";
art. 62 K.: „tusschenhandelaars"), bemiddelaars, wier boek een
bijzondere bewijskracht heeft. Zij verleenen niet alleen hulp
bij het sluiten van overeenkomsten,
Aldus GRÜNHUT, Makier- und Commissionsgeschafte, in ENDEMANN'S
Handbuch, dl. 3, bl. 132 v.; STAUB, Kommentar, 6/7de dr., op § 93,
Anin. 3, en LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 416.

maar sluiten zelf de overeenkomsten, op last en in naam van
hun meester, hoewel op eigen initiatief: artt. 64 en 66.
Zie YOORDUIN, dl. 8, bl. 327 nt. 1. Verg. FREY, Ann. 1889, 2, bl. 194.

Artt. 62—73 W. v. K.
Art. 62 lid 1; „plaatselijk bestuur", d. w. z. de gemeenteraad: H. R.
20 Jan. 1854, W. 1510. — Zie echter: J. OPPENIIEIM, het Nederl.
gemeenterecht, 4E dr., dl. 1, bl. 901 vlg.
Art. 71. Zie voor de toepassing: klagte tegen makelaars te Amsterdam ^
wegens handel drijven voor eigen rekening, in M. v. H. 1870, Meng. bl. 22,
en Eene merkwaardige uitspraak van den Amsterdamschen gemeenteraad,
in De Economist 1910, bl. 655.
.

Artt. 62 en 64 sluiten makelaardij in vaste goederen uit.
VOORDUIN, t. a. p., bl. 317 § 111. — DUPARC, in Themis 1897, bl. 475. —
Rb. Amsterdam 1 Mei 1900, W. 7546. - Anders: ASSER e. a., op art. 64,
Kgt. n°. 1 Amsterdam 12 Sept. 1890, P. v. J. 1890 n°. 86.

De makelaar is lasthebber en staat als zoodanig buiten de
overeenkomst, door zijn tusschenkomst gesloten. Zijn vol
macht (bevoegdheid zijn meester te verbinden) wordt bepaald
door hetgeen volgens wet en gewoonte door hem pleegt ver
richt te worden.
Beperkingen van de bevoegdheid des makelaars moeten uitdrukkelijk
worden medegedeeld, om tegengeworpen te kunnen worden: Rb. Rotter
dam 29 Juni 1904, W. 8113. - De makelaar is als zoodanig niet bevoegd

^
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den koopprijs van door zijn tusschenkomst gekochte goederen te betalen:
Kb. Amsterdam 24 Oct. 1889, W. 5810.
Art. 1839 B. W . is op den makelaar toepasselijk: Eb. Amsterdam
18 Juni 1891, P. v. J. 1891 n°. 82.

Bijzonderheid van de bewijskracht van de aanteekeningen
des makelaars. Zij zijn bewijsmiddel voor de in art. 68 K.
genoemde bijzonderheden der overeenkomst in een geding,
waarin de makelaar niet partij is. Art. 68 K. i. v. m. artt. 66
en 67.
VOORDUIN,

t. a. p., bl. 325 § YII. — FAURE, Procesr., dl. IY 1,
dr., bl. 170, 200.
Ontwerp van wet tot regeling der makelaardij van den Minister
WINTGENS van 26 Mei 1868, M. v. H. 1868, Meng. bl. 31 v. Aldaar
ook afgedrukt een ontwerp van wet, door de Kamer van Koophandel te
Rotterdam samengesteld, adres van 25 Juni 1866. Advies van de Kamer
van Koophandel te Amsterdam van 24 Febr. 1868 tot intrekking van
artt. 62—73 K.
Eischt de instelling der makelaardij eene nieuwe wettelijke regeling?
zoo ja, welke beginselen behooren daaraan ten grondslag te liggen? of
behoort de geheele instelling te worden opgeheven? Praeadv. KNOTTENIIELT, H. N. J. Y. 1875. Zie over den feitelijken toestand en over de
besluiten der Juristen-Vereeniging het opstel van PINNER, b. a.
Ontw. tot wijziging van bk. 1, tit. 4, en tit. 5, afd. 1 W. v. K. v. d.
Staatscomm. tot herz. v. het W. v. K., 1890. Voorstel tot intrekking
van bk. 1 tit. 4 afd. 2 en bk. 2 tit. 9 afd. 6.
Verg. over de regeling van het bewijs van transacties, door tusschenpersonen gesloten, het praeadv. van M. TH. GTOÜDSMIT, H. N. J. Y. 1876.
Punten hierbij ter sprake gebracht: bewijs, koop en verkoop voor een
nader te noemen meester.
2E

De makelaar, en in het algemeen ieder tusschenpersoon in
het handelsverkeer, heeft volgens handelsgebruik recht op
provisie of courtage over de door zijn tusschenkomst gesloten
overeenkomsten.
Zie Kb. Rotterdam 23 Jan. 1911, W. 9253 (zgn. commissionnair in
vaste goederen); — Rb. Amsterdam 22 Mei 1914, W. 9768 (makelaar in
onroerend goed; ook al bl^ft de levering achterwege ten gevolge van
ontbinding der overeenkomst wegens wanpraestatie).

Bijzondere voorschriften voor makelaars in zee-assuran
tiën, artt. 681—685 W. v. K.
R. L. SCHOLTEN, over makelaars in zee-assurantiën, Prft. 1879. — J. G. L.
Nederl. assurantierecht. Zeeverzekering, 1907, bl. 692 v.
F r a n k r i j k . — Wet v. 18 Juli 1866, sur les courtiers de marchandises, art. 1: „a partir du Ier janvier 1867, toute personne sera libre

NOLST TRENITÉ,
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d'exercer la profession de courtier de marchandises". De agents de change,
commissionnairs in effecten en wissels (valeurs mobilières), zijn ambtelijke
personen (officiers ministériels), die een monopolie bezitten, /ie LYONCAEN en RENAULT, dl. 3, nrs. 416, 421quafer.
J. P. v. TIEMIOVEN, de effectenbeurs van Parijs. Organisatie Prft. 1904.
België. — Wet v. 30 Dec. 1867; zij maakt de makelaardij in haar
vollen omvang tot een vrij beroep (beëediging, verbod van eigen handel,
enz., afgeschaft).
D u i t s c h l a n d . — Afschaffing van de ambtelijke makelaars voor den
beurshandel bij de Beurswet van 1896, in het algemeen door het Hwb.
van 1897. De makelaardij een vry beroep: Hgb. bk. 1, tit. 8: Handelsmakier, §§ 93—104.

§ 19. COMMISSIONNAIRS.
Ontw. W. v. K. 1809, artt. 76—80; Code de comra., artt. 94, 95.
R. LEPA, iiber den Ursprung des Kommissionshandels, Z. H., dl. 26]
bl. 438 v. — Yoor het oud-vaderl. recht zie KOHLER, Niederl. Hr.,
BL. 278, 383.

J. ZIJLSTRA, bijdrage tot de leer van den commissiehandel, Prft. 1861.—
J. VIJN, de commissiounair in assurantiën, Prft. 1888. — POUGET, des
droits et des obligations des divers commissionnaires, 4 dl. 1872. DOMENOET et DE PEYRONNY, du mandat, de la commission et de la gestion
d'affaires, 2e dr., 2 dl., 1870. - GRÜNHUT, das Recht des Kommissions
handels, 1879. — S. JACOBY, das Recht der Bank- und Warenkommission,
1891. — MÜLLEK-ERZUACII, die Grundsatze der mittelbaren Stellvertretung aus der Interessenlage entwickelt, 1905; Jher. Jahrb., dl. 53, bl. 331
v. — A. WEIDMANN, das Kommissionsgeschaft, 2 dl., 1910. — J. A.
RUSSELL, a treatise on mercantile agency, 1873. — J. STORY, commentaries
on the law of agency, 9e dr. (Am.), 1882. — F. R. MECHEM, a treatise
on the law of agency (Am.), 1889.
E. B. WRIGIIT, the law of principal
and agent, 2de dr. 1901. — W. BOWSTEAD, a digest of the law of agency,
4de dr. 1909.

Definitie, art. 76 K. Zaken, lees: daden van koophandel
(verg. art. 58 Wb. 1830 Fr. tekst: „actes de commerce").
Hij die er zijn bedrijf van maakt voor een ander op eigen
naam burgerlijke daden, d. w. z. daden die burgerlijk zijn
voor hem die de opdracht doet, te verrichten, is niet commissionnair in den zin der wet.
Anders: DIEPHUIS, dl. 1, bl. 130.
Fransche schrijvers nemen aan, dat in het voor anderen verrichten van
daden, die voor den opdrachtgever daden van koophandel zijn, het ken
merk der commissie is gelegen, hoewel art. 91 (thans 94) C. d. e. alleen
zegt: „qui agit". LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 419.
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§§ 383 (Waaren oder Werthpapiere.. . zu kaufen oder zu verkaufen)
en 406 DHgb.

De afdeeling is alleen toepasselijk op den commissionnair
van beroep, niet ook op dengene die, niet commissionnair
zijnde, een enkele maal eene commissie op zich neemt.
Anders KIST-VISSER, dl. 3, bl. 106; DIEPHUIS, dl. 1, bl. 130; POLAK,
dl. 1, bl. 204; Rb. Amsterdam 9 Jan. 1883, P. v. J. 1883 n°. 19*. —
Zie LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, nc. 415; -• § 40G DHgb.

Karakter van het commissiecontract: de overeenkomst tusschen den committent of commissiegever en den commission
nair, artt. 77—79, 85 K.
De commissionnair treedt niet in dienst van den commit
tent; bet commissiecontract is niet een arbeidsovereenkomst,
maar een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten
(art. 1637 B. W.), waarop in 't algemeen de bepalingen van den
titel: „van lastgeving" (bk. 3, titel 17 B. W.) omtrent de
betrekkingen tusschen lastgever en lasthebber toepassing kun
nen vinden.
De door den commissionnair te verrichten werkzaamheid
(dienst) is te handelen voor rekening van den committent, niet ook
in naam van dezen; de commissionnair heeft niet de bevoegd
heid den committent jegens derden te verbinden: geen vol
macht. Er is zgn. middellijke, niet rechtstreeksche vertegen
woordiging. Het noemen van den naam van den committent
en het mededeelen van de door dezen gegeven opdracht doet
niet ter zake. Alléén wanneer de commissionnair overeen
komstig zijn opdracht handelt in naam van den opdrachtgever
verbindt hij dezen; zie art. 79 lid 1 K. Zonder opdracht (daartoe)
in naam zijns committents handelende, verbindt de commis
sionnair zich zelf; art. 1843 B. W. In beide gevallen mist
hij het voorrecht des commissionnairs, art. 79 lid 2 K.

'

B. A. DROOGLEEVER FORTUYN, aansprakelijkheid van hem, die zich als
vertegenwoordiger voordoet, zonder dit te zijn, Prft. 1913 (reo. R. M.
1914, bl. 538).
Rb. Amsterdam 14 Dec. 1864, M. v. H. 1865 bl. 43, W. 2670;
19 Mei 1893, M. v. H. 1893 bl. 257; - 28 Deo. 1894, M. v. H. 1895
bl. 180, bev. Hof Amsterdam 20 Deo. 1895, W. 6779, M. v. H. 1896
bl. 113; — Rb. Leeuwarden 20 Apr. 1911, W. 9165; - Rb. Zutf'en 13 Juni
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1912, bev. Hof Arnhem 9 Apr. 1913, W. 9480. — Yerg. voorts: Rb.
Amsterdam 22 Apr. 1892, W. 6240; — Hof den Haag 9 Nov. 1908,
W. 8791. — KIST-VISSEK, dl. 3, bl. 116 v.
Fransche schrijvers nemen aan, dat de commissionnair kan handelen
zoowel op eigen naam, als in naam van den committent. Zie LYON-CAEN
en RENAUI.T, dl. 3, nrs. 414 v.

De verkoops-commissionnair bezit de in commissie ontvangen
goederen niet voor zich zeiven, maar voor zijn committent:
artt. 240 en 241 K. Art. 241 eene toepassing van art. 2014
B. W. Tegenover derden treedt de commissionnair op als ware
hij eigenaar. Art. 240 lid 1 toepasselijk in en buiten faillisse
ment van den commissionnair, art. 240 lid 2 alleen in geval
van faillissement. Zie hieronder § 83 E.
De committent wordt eigenaar van hetgeen de inkoopscommissionnair bewijsbaar voor zijne rekening verkrijgt of
voor hem bestemt. Artt. 596 B. W., 80 en 83 K.
De onmiddellijke eigendomsverkrijging door den commissionnair wordt
aangenomen door DIEPHUIS, dl. 1, bl. 134; — KIST-VISSER, dl. 3, 3de dr.,
bl. 111 v.; — OPZOOMER-GOUDEKET, dl. 3, bl. 332 v.; — ASSER-SCHOLTEN,
dl. 2, bl. 54; — DRUCKER, bezitsverkrijging en bezitsverlies door derden,
Prft. 1879, bl. 165 v.; — F. H. POSER, Prft. Amsterdam 1902, bl. 125 v. —
H. R. 5 Apr. 1889, W. 5698; Rb. Rotterdam 7 Mei 1902, W. 7854;
Rb. Amsterdam 13 Apr. 1906, W. 8576. — Evenzoo LYON-CAEN en
RENAULT, dl. 3, n°. 505. — Anders: J. D. MEIJER, vertoog over de
regten en verpligtingen van eenen commissionnair, B. R. W. 1834,
bl. 42 v.; — HOLTIUS, dl. 1, bl. 201, op art. 84. — Zie voorts Cr. H. VAN
BOLHUIS, de eigendomsverkrijging door den commissionnair, Prft. 1865.
E. JUNG, der Eigenthumsübergang beim Kommissionseinkauf, Z. H.,
dl. 47, bl. 183. — A. LANGEN, Eigenthumserwerb und -verlust bei
Kommissionsgeschaften, 1900. — J. OFNER, stille Reclitsverhaltnisse, in
GRÜNHUT'S Zft., dl. 20, bl. 259. — K. PETRI, in Archiv f. d. civ. Praxis,
dl. 111, bl. 359.

Toepassing in geval van faillissement van den commission
nair. Zie hieronder §83 E. — Verg. § 392 DHgb.
Commissionnairs treden, ter zake van het door hen voor
rekening van hunne committenten verrichte, in eigen naam
in rechte op.
Hof Zd. Holland 27 Juni 1855, W. 1661, cass. verw. H. R. 18 Jan. 1856,
W. 1717. — Zie ook Rb. Amsterdam 22 Apr. 1892, b. a.

Toepassing op de overeenkomst van verzekering. Verzeke-
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ring voor rekening van een derde, artt. 264—267 K.; voor
rekening van wien liet aangaat. Zie hieronder § 71.
Tusschen den committent en dengene met wien de commissionnair heeft gehandeld, bestaat geen rechtsband: art. 78 Iv.
(wèl tusschen den committent en den substituut van den
commissionnair: art. 1840 lid 3 B. W.). De committent, uit
eigen hoofde tegen den derde optredende, is niet-ontvankelijk.
Yerg. Rb. Rotterdam 14 Apr. 1897, W. 7056.

Het commissiecontract is een wederkeerige overeenkomst:
artt. 1302 en 1303 B. W.
Aldus (TOUDSMIT, M. V. H. 1873 bi. G; — KIST-VISSER, dl. 3, bl. 103 v.; —
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 429. — Hof den Haag 25 Juni 1883,
R. B. 1884 B bl. 101; — Rb. Amsterdam 6 Nov. 1883, P. v. J. 1883
„o 50*; — Rb. Rotterdam 7 Mei 1902, W. 7854; - Rb. deu Boscli
30 Oct. 1908, W. 8821. — Anders: Rb. Amsterdam 25 Mei 1871, W. 3374,
bev. Hof Nd. Holland 6 Juni 1872, M. v. H. 1872 bl. 84, W. 3544.

V e r p l i c h t i n g e n v a n d e n commissionnair. Artt.
1834, 1837—1840, 1842 B. W.
VOIGT, zur Lehre von der Binkaufs-Kommission, Z. H., dl. 25, bl. 183 v.

Wat is rechtens, als de committent een inkoop- of verkóoplimite heeft gesteld? §§ 386 en 387 DHgb.; art. 428 Zw. Oblr.
a. Inkoop boven de limite.
Verschil tusschen de Sabiniani en Proculeani: GAJUS, Inst. III, 161;
Instituten, III, 26, 8. — KIST-VISSER, dl. 3, bl. 124. — LYON-CAEN en
RENAULT, dl. 3, n°. 441.

b. Verkoop onder de limite.
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 125, 134 nt. 2. — De cotnmissiegever kan als
schadevergoeding vorderen het verschil tusschen den prijs waarvoor ver
kocht is en den liniiteprijs: Rb. Amsterdam 21 Mei 1862, M. v. H. 1862
bl. 114. — De commissionnair moet geacht worden zich zelf tot kooper
te stellen vnor den limiteprys: Hof Nd. Holland 9 Sept. 1875, M. v. H.
1875 bl. 206. — De commissionnair moet den limiteprijs verantwoorden:
Hof Amsterdam 2 Nov. 1894, W. 6628.

Mag de commissionnair de opgedragen handeling met zich
zelf sluiten? of haar sluiten door uitvoering van een tegenge
stelde opdracht?
HOLTIUS, dl. 1, bl. 188, en DIEPHUIS, dl. 1, bl. 133, antwoorden bevesti
gend; VAN BOLHUIS, a. w., bl. 56: de inkoopscommissionnair neemt niet op
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zich te koopen, maar bepaalde goederen aan zijn committent te bezorgen. —
Anders (KIST)-VISSER, dl. 3, bl. 130 v.: alleen als de bedoeling van partijen
of het gebruik het toelaten. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 457,
alleen indien het is overeengekomen. — Zie ook art. 1506 B. W. Hof
Overijsel ll.Dec. 1871, W. 3502: dit artikel verbiedt den commissionnair
te koopen wat hem ten verkoop is gegeven.
Hof Arnhem 30 Dec. 1908, W. 8868: een speculant in effecten heeft
niet het minste belang bij de vraag, of de commissionnair werkelijk heeft
gekocht en verkocht of de orders „in zich zelf" heeft gehouden.
Het recht, de ontvangen order met zich zelf uit te voeren, wordt voor
verzekering erkend in art. 262 K. Zie P. H. EROMBERG Jr., de lasthebber
verzekeraar, Prft. 1882. Het artikel wordt niet juist uitgelegd door KIST,
dl. 4, bl. 71; Hof Zd. Holland 7 Jan. 1846, W. 672, en H. R. 14 Juli
1846, W. 728.
Regeling van het onderwerp in §§ 400 — 405 DHgb.: Selbsteintritt des
Kommissionars; artt. 436—438 Zw. Oblr.
A. DREYFUS, du commissionnaire en bourse et en marchandises et de
la contrepartie, Ann. 1898, bl. 201 v. — L. MOREI,, le commissionnaire
contre-partiste, Th. (Lille) 1904. — Zie voor de Fr. rechtspraak over de
„exception de contrepartie (de justification)": Ann. 1897 en vlg., Buil.
jud. en Jurisprudence, III. Bourse. — L. LACOUR, le commissionnaire
contre-partiste en bourse et la jurisprudence, Ann. 1908, bl. 81 v.

Moet onderscheiden worden naar gelang de order wat den
prijs betreft al of niet gelimiteerd is, de commissionnair al
of niet delcredere staat, de order al of niet goederen betreft
die een geregelden markt- of beursprijs hebben?
De commissionnair, die de order met zich zelf uitvoert, komt
tot zijn committent te staan in de betrekking, voortvloeiende
uit de te sluiten overeenkomst.
H. VAILLANT, bevoegdh. v. d. commissionnair om zelf te koopen en te
verkoopen, Prft. 1887. — Hof Nd. Holland 19 Mrt. 1874, cass. verw.
H. R. 2 April 1875, M. v. H. 1875 bl. 148 (tussclien partijen bestaat
de overeenkomst zelve, waartoe last is gegeven). — LYON-CAEN en RE
NAULT, dl. 3, n°. 457. — Art. 436 lid 2 en 3 Zw. Oblr.
GRÜNHUT, das Recht des Kommissionshandels, § 43, bl. 452 v. —
LEPA, die Lehre vom Selbsteintritte des Kommissionars in Einkaufs- und
Verkaufsauftrage, 1883. — Gr. SCHAPS, das Selbsteintrittsrecht des Kom
missionars, Prft. Berlijn, 1887. — J. BREIT, das Selbsteintrittsrecht des
Kommissionars, 1899. — HUPKA, die Yollmacht, 1901, bl. 258.—v. HAIIN,
Z. H., dl. 29, bl. 1; — E. MUSKAT, ald. dl. 33, bl. 507; — ESCHENBACII,
ald. dl. 41, bl. 1. — ARNÓ, il contratto con sè medesimo, in Arcliiv.
Griur., dl. 56, bl. 19, 256, 473, 578; dl. 57, bl. 251; - A. SRAFFA, ald.
dl. 61, bl. 345.

Verplichting tot kennisgeving. — Moet de commissionnair
MOLENGRAAFF.
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den committent ook opgeven, met wien hij handelde? Het
is gebruik, althans voor zooveel betreft commissionnaiis in
effecten, dat hij deze opgave niet behoeft te doen.
Yerg. Hof Amsterdam 19 Mei 1899, W. 7313; — 9 Febr. 1906, M. v. H.
1906 bl. 237. — De commissionnair is daartoe niet verplicht: Kgt.
Nijmegen 19 Nov. 1862, M. v. H. 1862 bl. 221, bev. door Rb. Nijmegen
19 Mei 1863, M. v. H. 1863 bl. 141. Zie echter H. R. 2 April 1875, b. a.
Zie voorts KIST-YISSER, dl. 3, bl. 138 v.; — LYON-CAEN en RENAULT,
dl. 3, n°. 462; - DREYFUS, a. w.; — P. SELLIER, des justifications a
fournir aux clients par les intermédiaires de Bourse, 1914; — § 384 lid
3 DHgb.

Invloed van het niet-noemen van den naam van kooper
of verkooper op de aansprakelijkheid van den commissionnair.
Het niet opgeven van den naam des koopers doet den verkoopscommissionnair niet aansprakelijk worden voor den koopprijs: Rb. Utrecht
29 Juni 1859, bev. Hof Nd. Holland 27 Juni 1861, M. v. H. 1861 bl.
207. — Anders LYON-CAEN en RENAULT, t. a. p., n°. 462 nt. 1;
§ 384
lid 3 DHgb.

De commissionnair die, desgevorderd, niet aantoont, dat hij
de order met een derde heeft uitgevoerd, moet geacht worden
deze in zich zelf te hebben gehouden.
Verplichting tot rekening en verantwoording, art. 1839 B. W.
Zie Hof den Haag 16 Jan. 1905, W. 8249.
De commissionnair moet de wanpraestatie bewijzen van dengene met
wien hij ter uitvoering van de hem gegeven order heeft gehandeld: Rb.
Amsterdam 1 Juni 1855, R. B. 1855 bl. 472; Hof Nd. Holland 27 Juni
1861 b. a.; Rb. Zutfen 10 Oct. 1878, W. 4312 (inkoopscommissie).
Evenzoo LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n". 449 v. - Anders ten onrechte
Hof Amsterdam 8 Nov. 1912, W. 9511: de committent, levering vorde
rende, moet stellen dat de commissionnair het gekochte van den verkooper
heeft ontvangen.
Buiten last of handelsgebruik mag de commissionnair alleen op eigen
risiko den koopprijs crediteeren. Zie Rb. Rotterdam 16 Apr. 1887, W. 5451.

D e l c r e d e r e , ducroire. Beteekenis van dit beding, art. 240 K.
De commissionnair staat in voor de nakoming der door hem
gesloten overeenkomst.
Overeenkomst tusschen den Staat en de Ned. Handel-Mij. van 24
Nov. 1914 (wet v. 31 Dec. 1914, S. 663), artt. 1 en 3.

Verplichtingen van den committent:

1°. Betaling van provisie en, indien overeengekomen,
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van het delcredere; volgens gebruik alleen over de tot
standgekomen transacties, in afwijking van art. 1845 lid 2 B. W.;
2°. teruggave van voorschotten en schadevergoeding wegens
verliezen, artt. 1845—1847 B. W.
De inkoopscommissionnair, den koopprijs der door hem gekochte goederen
van zijn committent vorderende, behoeft niet te stellen, dat hij dien koop
prijs heeft voldaan: H. R. 11 Juni 1897, W. 6983, bev. Hof Amsterdam
22 Jan. 1897, W. 6942, vern. Rb. Amsterdam 7 Febr. 1896, W. 6866. —
Anders LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, n°. 473//is.

Voorrecht van den commissionnair.
Artt. 80—85 K., opnieuw vastgesteld bij wet v. 4 Juli 1874,
S. 89. Art. 84 gewijzigd bij wet v. 20 Jan. 1896, S. 9 (Inv. Faillw.).
K. W. BREVET, het voorrecht van den commissionnair, Prft. 1886. —
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 146 v.

Het is een zekerheidsrecht voor de vorderingen, die de com
missionnair als zoodanig heeft ten laste van zijn committent
(het saldo zijner commissie-rekening), op alle goederen die hij
voor den committent onder zich heeft en welke voldoen aan
de ver^ischten, gesteld in art. 80 lid 1 of 82 lid 1 K. Het gaat
boven alle andere voorrechten, behalve dat van art. 1185 1°.
B. W. (art. 80 lid 2 K.) en geeft recht tot eigen-richting (art. 81)
of tot parate executie (artt, 82: beperkte verkoopscommissie,
en 83: inkoopscommissie). Het verlof wordt door den rechter
verleend zonder contradictoor onderzoek (op risiko van den
aanvrager).
Rb. Amsterdam 19 Jan. 1877, P. v. J. 1877 nos. 2*, 3* en 8*, bev.
Hof Amsterdam 7 Juni 1878, P. v. J. 1878 n°. 28*, W. 4264: geen
voorrecht op talons, toegezonden om couponbladen te beuren. — Even
min op effecten, gegeven tot dekking van een saldo: Rb. Rotterdam
2 April 1892, W. 6223, bev. Hof den Haag 26 Juni 1893, M. v. H.
1893 bl. 253.
Zonder verlof van den rechter mag de commissionnair bepaalde door
hem ingekochte effecten niet verkoopen: Rb. Amsterdam 13 April 1906,
W. 8576.

Recht van terughouding, art. 85 K. i.v.m. art. 1849 B. W.
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 145 v.
De commissionnair mag, wat hij in handen heeft, terughouden, totdat
hem alles is betaald. De committent kan niet volstaan met aanbod van
betaling tegen afgifte der goederen: Rb. Winschoten 23 Juli 1902,
W. 8099. — Zie echter Rb. Amsterdam 10 Febr. 1905, W. 8326.
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§ 20. KASSIERS.
Ontw. W. v. K. 1809, artt. 69—75.
F. FRETS, verhandeling over kassiers en kassierderij, B. R. W. 1836,
IJL 3GI,
TH. BVEKINK, de kassier in verband met artt. 74 en 75
W. v. K., Prft. 1888.

Zie voor de geschiedenis: EVEKINK.
Artt. 74 en 75 K.
Beteekenis van het ter hand stellen van effecten aan een kassier;
bevoegdheid van dezen tot verkoop: Rb. Amsterdam 17 Febr. 1870,
M. v. H. 1870 bl. 49, W. 3217, bev. Hof Nd. Holland 2 Febr. 1871,
M. v. H. 1871 bl. 3, W. 3358.

Zie over kassierspapier, hieronder § 38.
In de praktijk bestaat tusscheu het bedrijf van den kassiei,
den bankier en den commissionnair in effecten geen scherp
onderscheid. Kassiers in den zin der wet komen niet voor.
§ 21. BANKIERS.
Geschiedenis: ENDEMANN, Studiën i. d. roman-kanon. Wirthschafts- u.
Rechtslehre, dl. 1. IV. die Banken u. Bankgeschafte. — GOLDSCIIMIDT,
TJniversalgeschiclite, dl. 1, bl. 318. — Banken, in Handwörterb. der Staatswissenschaften, dl. 2, 2de dr., bl. 161.
W. C. MEES, proeve eener geschiedenis van het Bankwezen in Neder
land, gedurende den tijd der Republiek, 1838.
P. \ ERLOREN, de
verhouding van den staat en het bankwezen, 1864. — C. V. GERRITSEN,
de Nederlandsche Bank, haar verleden en hare toekomst, 1887. — J. J. M.
TAUDIN CHABOT, het disconto, Prft. 1863. — J. VAN ASSEN, de credietopening, Prft. 1871. — DE COURCELLE-SENEUIL, traité théorique et pratique
des opérations de banque, 10de dr. door A. LIESSE, 1909.
A. E. SAÏOUS,
les banques de dépöt, les banques de crédit et les sociétés flnancières,
1901. — H. D. MACLEOD, the theory and practice of banking, 5de dr.,
2 dl. 1893. — J. GRANT, treatise on the law relating to bankers and
banking companies, 6de dr. door A. M. LANGDON en H. JACOBS, 1910.
J. T. MORSE (F. PARSONS), a treatise on the law of banks and banking
(Am.), 2 dl., 4de dr. 1903. — J. R. PAGET, the law of banking, 2de dr.
1908. — H. HART, the law of banking, 1904. — A. S. BOLLES, a treatise
on the modern law of banking (Am.), 2 dl., 1908. — E. JAFFÉ, das
englische Bankwesen, 1905. — RIESSER, die deutschen Grossbanken und
ihre Konzentration, 4de dr. 1912. — Banken, in Handwörterb. enz.,
t. a. p., bl. 132.
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Wet v. 22 Dec. 1863 (S. 148), houdende voorzieningen
omtrent de Nederlandsche Bank, gew. bij de wetten v. 7 Aug.
1888, S. 122, en 31 Dec. 1903, S. 335, tot verlenging en
wijziging van het aan de Nederlandsche Bank verleende octrooi.
Wet v. 3 Aug. 1914, S. 345, tot wijziging v. h. octrooi der
Nederl. Bank.
De Nederlandsche Bank is eene circulatiebank (art. 2),
d. w. z. een „inrigting, bestemd om bankbiljetten uit te
geven of in omloop te brengen" (art. 1 lid 2).
Werkzaamheden der Bank, art. 7: 1°. disconteeren; 2°. beleenen (prolongatie); 3°. handel in goud en zilver; 4°. ont
vangen van gelden in rekening-courant; 5°. koopen en verkoopen van wisselbrieven en ander handelspapier, buitenslands
betaalbaar; 6°. in bewaring nemen van gelden en andere
waarden. Verboden werkzaamheden, art. 8.
Bankbiljetten, artt. 12—15 der Bankwet; wet van 18 Juli 1904,
S. 189. Zij zijn wettig betaalmiddel. Zie voorts hieronder § 39.
Reglement voor de inrichting en den werkkring van de Bijbank en
de Agentschappen van de Nederlandsche Bank, goedgek. bij K. B. v.
28 Febr. 1905, n°. 48 (LUTTENBERG, Chron. Verz. 1905, bl. 74).

Werkzaamheden van bankiers in het algemeen: behalve
de bovengenoemde, het verstrekken van kredieten, het ont
vangen van waarden in deposito; koopen en verkoopen van
effecten, uitgeven van aandeelen en van obligatie-leeningen,
incasseeren van vorderingen, enz.
F. LEITNER, das Bankgeschaft und seine Technik, 3DE dr. 1912.
B. BUCHWALD, die Technik des Bankbetriebes, 3DE dr. 1907.
G. OBST,
das Bankgeschaft, 2 dl., 1914.

De term „bank" wordt ook gebruikt in de ruimere beteekenis
van instelling die gelden in ontvangst neemt en uitzet: verzekerings-, hypotheek-, spaarbanken, enz.
R i j k s p o s t s p a a r b a n k . — W e t v . 2-5 M e i 1 8 8 0 , S . 8 8 ,
laatst gewijzigd bij wet v. 1 Juli 1909, S. 211; tekstuitgave
K. B. 15 Dec. 1910, S. 368.
De Rijkspostspaarbank is niet rechtspersoon maar eene bijzondere landsadministratie, m. a. w. de Staat zelf: Hof Amsterdam 3 Jan. 1913, A\ . 9501,
vern. Rb. Amsterdam 8 Jan. 1912, W. 9363; Rb. den Bosch 28 Apr. 1911,
W. 9323.
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§ 22. REKLAME VAN KOOPMANSCHAPPEN.
Ontw. W. v. K. 1809, artt. 216—225; Code de comm., artt. 576-585. —
Bk. 1, tit. 8, artt. 230—239, 244, 245 "W. v. K.; art. 1191 B. W.
KALFF, de rei vindicatione in rebus mercatoriis, Prft. 1843. — M. HES
AMORIE v. D. HOEVEN, J. R. W. 1849, bl. 554, 706; 1850, bl. 291. TROSTORFF, de reclame of terugvordering in zaken van koophandel, Prft.
1861. — W. H. HOEUFFT, de aard der reclame van den verkooper, Prft.
1886. — J. VAN RAAI,TE, de reclame van verkochte goederen, Prft. 1886. —
GOLDSCHMIDT, Z. H., dl 8, bl. 302 vlg. — VOIGT, in N. Archiv f.
Handelsr., dl. 3.
Geschiedenis: VAN RAALTE, bl. 54 vlg.; FOCKEMA ANUREAE, Inleidinge
v. DE GROOT, dl. 2, bl. 76, 148; KOHI.ER, Niederl. Hr., bl. 326, 618, 621.

I. Reklame van koopmanschappen in geval van faillisse
m e n t des koopers, artt. 230—239 K.;
II. reklame van koopmanschappen buiten faillissement,
artt. 244 en 245 K.;
III. reklame in burgerlijke zaken, art. 1191 B. W.
Begrip van „koopmanschappen" in dit verband. Zie hier
boven bl. 52.
I. Reklame in geval van faillissement.
Art. 230. — Art. 231: uitgesloten zijn goederen die met
andere „vermengd", d. w. z. daarvan „niet meer af té schei
den" zijn; „dezelfde" = „in natura", in art. 232 lid 1.
Beteekenis van „dezelfde": .Rb. den Bosch 13 Nov. 1868, R. B. 1870
bl. 148 (ruw of niet bewerkt).
4
De wijze waarop het recht kan worden uitgeoefend, laat de wet vrij:
Rb. Amsterdam 26 Juni 1914, W. 9773. — Het komt aan op den dag der
sommatie tot afgifte, niet op dien der dagvaarding; sommeeren tot afgifte
is „vorderen" in den zin van art. 230 K.: H. R. 20 Dee'. 1894, W. 6605,
bev. Hof Arnhem 21 Mrt. 1894, vern. Rb. Zutfen 6 Apr. 1803, W. 6354,
P. v. J. 1895 n°. 13. — Anders: Rb. Amsterdam 15 Apr. 1852, R. B. 1852
bl. 308. — Verg. hieronder bl. 136 over artt. 238 en 245 K.

Art. 232 lid 1: „hetzij op tijd, hetzij zonder tijdsbepaling",
d. w. z. „hetzij op krediet, hetzij om contant". Art. 1307 B. W.
Lid 2: de termijn vangt aan met den opslag onder den failliet
of den derde, al heeft de levering eerder plaats gehad.
„In beide gevallen" slaat terug op: „hetzij op tijd, hetzij zonder tijds
bepaling" in lid 1. Zie DIEPHUIS, dl. 3, bl. 263 nt. 4. *— De dag van
opslag telt bij de berekening van den termijn niet mede: VAN GOOR, N. B.
1875, bl. 159; KIST-YISSER, dl. 3, bl. 75 v. Anders VAN BAALTE, bl. 110 v.
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Regeling der reklame voor liet geval dat de koopprijs ge
deeltelijk is betaald: artt. 233 en 234. De verkooper mag door
de reklame niet verrijkt worden.
VAN RAALTE, bl. 112 v. Teruggaaf in geval van art. 234 van het bedrag,
waarmede de waarde der terugontvangen goederen, berekend naar den
verkoopprijs en gevoegd bij de ontvangen betaling, den verkoopprijs
zoude overtreffen.

De verkooper moet de onkosten, door den 'kooper aan de
goederen besteed, aan den boedel vergoeden, art. 235.
Art. 237, eene toepassing van art. 2014 lid 1 B. W. Verg.
art. 1198 laatste lid B. W.
Reklame vervalt: 1°. door acceptatie van een wisselbrief of
ander handelspapier voor het volle bedrag van den koopprijs
door den kooper, art. 236 lid 1. Onjuiste opvatting van de
beteekenis eener acceptatie, waarin ten onrechte schuldver
nieuwing werd gezien. Zie hieronder § 30 E. Schuldvernieu
wing door wissels.
Beteekenis van „accepteeren bij ander handelspapier". Dat het afgeven
van een orderbiljet hieronder valt, nemen aan KIST, dl. 3, 2DO dr., bl. 59;
LAND, Wr., bl. 94 nt. 22, en v. RAALTE, bl. 123 vlg. Anders W. M.
D'ABLAING, de zoogen. schuldvernieuwing door wissels, bl. 236 vlg.

Acceptatie voor een gedeelte van den koopprijs, art. 236 lid 2.
Verondersteld wordt, dat het resteerende niet betaald is. Zie H. R.
29 TSTov. 1872, M. v. H. 1873 bl. 17.

2°. Art. 238 lid 1 en 3, eene toepassing van art. 2014
lid 1 B. W. Gelijkstelling van het koopen „op facturen en
op cognoscementen of vrachtbrieven" (lid 1) met „koop en
levering" (lid 3). Zie hieronder § 28 D.
Lid 2: De reklamant int ten eigen behoeve gelden, aan
den boedel verschuldigd.
Voorbeeld: Rb. Rotterdam 18 Dec. 1912, W. 9473 (bootmotor), bev.
Hof den Haag 30 Jan. 1914, W. 9698.
Duur van het inningsrecht; dertig jaren: DE MAREZ OYENS, hedendaagsch faillietenrecht, bl. 17; v. RAALTE, bl. 144 vlg.;-dertig dagen:
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 93; POLAK, dl. 1, bl. 228; art. 190 Wetb. van
1830; Rb. Alkmaar 4 Oct. 1849, W. 1087; Rb. Dordrecht 8 Jan. 1913,
W. 9491 (dertig dagen na de levering, tevens beslissende dat „invorderen"
in art. 238 lid 2 niet enkel is „dagvaarden" maar ook „sommeeren"),
bev. Hof den Haag 12 Jan. 1914, W. P. N. R. 2309 (het voorschrift v.
art. 232 lid 2 betreffende den termijn van 30 dagen geldt ook voor het
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geval van art. 238 lid 3); evenzoo Kb. Rotterdam 3 Deo. 1913, W. 9648; —
het recht is niet aan een termijn gebonden: J. C. NADER, W. Not. 506.
De verkooper is bevoorrecht op den koopprijs, indien de tweede kooper dien aan den curator in het faillissement des eersten koopers heeft
voldaan. — Zie echter: TROSTORFF, bi. 87; v. RAALTE, bl. 143; EISTVISSER, dl. 3, bl. 91 v.

Art. 239.
II. Reklame van zonder tijdsbepaling verkochte en onbetaalde
koopmanschappen buiten faillissement, artt. 244 en 245 K.,
binnen dertig dagen na de aflcveririg. — Geen reklame van
op tijd verkochte waren.
Art. 245 lid 2: recht, van den tweeden kooper den koopprijs te vor
deren gedurende dertig dagen na de oorspronkelijke levering. „Vorderen"
beteekent „opvragen", wat bij exploot kan geschieden: Rb. den Bosch
11 Mrt. 1898, W. 7226, bev. Hof den Bosch 31 Oct. 1899, W. 7424;
doch ook op andere wijze schriftelijk of mondeling: Rb. Rotterdam
1 Oct. 1913, W. 9646. Anders Rb. Alkmaar, b. a. — „Levering" bedoelt
elke levering die geschikt is om eigendom te doen overgaan, niet feitelijke
levering: Rb. Zutfen 20 Juli 1910, W. 9139.

Artt. 231, 233, 234, 236 en 237 zijn toepasselijk; artt. 232
en 235 niet toepasselijk; in plaats van art. 238 komt art. 245.
III. Reklame van onbetaalde roerende goederen die
niet koopmanschappen zijn, binnen dertig dagen na de afle
vering, indien de verkoop is gedaan zonder tijdsbepaling en de
goederen zich nog bevinden in handen van den, kooper, in
denzelfden staat, waarin zij zijn geleverd, art. 1191 B. W.
Binnen dertig dagen na de aflevering, d. w. z. na den opslag onder
den kooper: Rb. Amsterdam 24 Sept. 1841, R. B. 1842 bl. 114; — na
den dag der levering: KIST-VISSER, dl. 3, bl. 74 v.
Beteekenis der woorden: „in handen van den kooper". KIST-VISSER,
dl. 3, bl. 73 v.; DIEPHUIS, N. B. R., dl. 7, bl. 632: onder den kooper
of iemand voor dezen; HOEUFFT, bl. 59 v.: onder den kooper.
„In denzelfden staat": de verpakking maakt niet een deel uit van
het goed. Zie KIST-VISSER, dl. 3, bl. 72 v.

De artt. 232—236, 238 en 245 lid 2 W. v. K. zijn niet
toepasselijk te achten; artt. 237 en 245 lid 1 wèl.
Verg. v. RAALTE, bl. 154 v.; — KIST-VISSER, dl. 3, bl. 70 v., 74, 88.

(Artt. 240—243 spreken niet over reklame, maar over terug
vordering van koopmanschappen, aan een gefailleerden commissionnair in commissie gegeven, en van wissels, handels- of ander
papier, aan een gefailleerden schuldenaar ter inning gegeven
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of hem verstrekt, hetzij tot „dekking" van door hein geaccep
teerde wissels of aan zijne woonplaats betaalbare orderbiljetten,
hetzij als onderpand eener kredietopening. Zie hieronder § 83 E.)
Rechtskarakter van de vordering tot reklaine. Zij is eene
terugvordering wegens onverschuldigde levering (art. 1514
B. W.), in verband met het feit der wanbetaling of faillietver
klaring (art. 1307 B. W.), strekkende om de goederen weer in
de macht van den verkooper te brengen. Verg. de vorderingen
van art. 1188 en van art. 1395 B. W. Zij behoort tot de per
soonlijkevorderingen, voortspruitende uit de koopovereenkomst.
In dezen geest: DIEPHUIS, dl. 3, bl. 258 v.; N. B. R., dl. 7, bl. 629;
bl. 53 v.; (KIST)-VISSER, dl. "3, bl. 65. — De vordering tot
reklame is eene revindicatie: DIJCKMEESTER, 2de Kamer 14 Febr.
1826 (NOOBDZIEK, Gesch. 1825/26, LE ged. bl. 174); KIST, dl. 3, bl. 45;
TROSTORFF, bl. 27; DE MAREZ OYENS, hedendaagsch Faillietenr., bl. 13;
§ 31 Inst. II, 1'; L. 53 Dig. 18, 1. — Zij is eene in rem actio rescissoria, eene vordering tot ontbinding der overeenkomst en teruggave
van bet goed: HOLTIUS, dl. '1, bl. 478; BRAVARD-VEYRIÈRES, tr. des faill.
et banq., II, bl. 533 v. — Zij is eene vordering zonder daaraan ten
grondslag liggend recht: v. RAALTE, bl. 95 v.
Rb. Maastricht 8 Jan. 1892, M. v. H. 1892 bl. 88: de vordering moet
worden ingesteld tegen den curator in het faillissement, niet tegen hem
die de goederen voor dezen onder zich heeft.
HOEUFFT,

De verkooper-reklamant kan revindikatoor beslag leg
gen. Art. 721 (nieuw) Rv.
De reklame heeft ontbinding der koopovereenkomst niet
ten gevolge. Partijen worden teruggebracht tot den toestand
vóór de levering.
Aldus OPZOOMER, dl. 4, bl. 54jf nt. 4; DIEPHUIS, N. B. R., dl. 7, bl. 628;
dl. 3, bl. 315; HOEUFFT, bl. 65 v.; (KIST)-VISSER, dl. 3, bl. 65. —
Anders POLAK, dl. 1, bl. 223: de reklame heft de overeenkomst op. —
Volgens HAMAKER, W. N. R. n°. 1824, geeft de vanwaardeverklaring van het
beslag den verkooper het recht, de gereklameerde goederen te executeeren.

LAND,

§ 23. DE VEREENIGING.
GIERKE, das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 dl., herdr. 1913; — die
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, 1887; — das
Recht der Verbandspersönlichkeit, in Jher. Jahrb., dl. 35, bl. 169. —
R. SOIIM, die deutsche Genossenschaft, 1889.
C. F. BEACH Jr., treatise on the law of private corporations, 3 dl.,
1905 (Am.). — T. C. SPELLING, on private corporations, 2 dl., 1892
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(Am.). — H. O. TAYLOR, a treatise 011 the law of private oorporations,
5de dr. 1902 (Am.). — W. L. CLARK en W. L. MARSHALL, treatise on
the law of private oorporations, 4 dl., 1901/8 (Am.). — W. W. COOK,
corporations, 4 dl., 6do dr. 1909 (Am.). — S. BRICE, the law of oorpo
rations and companies, 3de dr. 1893.
MOLENGRAAFF, beschouwingen over de herziening van het vereenigingsrecht, 1903 (E. M. 1903, bl. 191).

Vereeniging (associatioit) is contractueele samenwerking: het
krachtens overeenkomst handelen ten gemeenen bate, voor
gemeene rekening, ten gemeenen dienste, tot een gemeen doel.
Drieërlei beteekenis van vereeniging: 1°. de overeen
komst waarbij men zich vereenigt, tot samenwerking ver
bindt; 2°. de daarop gegronde samenwerking zelve; ouk het
daardoor tusschen de contractanten gevestigde samenstel van
rechtsbetrekkingen, de rechtsband tot samenwerking; 3°. als
verzamelbegrip, de vereenigde personen. Hetzelfde geldt voor
m a a t s c h a p , v e n n o o t s c h a p , r e e d e r ij en derg. Ad l u m :
art. 1655 B. W.: „maatschap is eene overeenkomst"; artt. 16,
308 W. v. K.; ad 2um: ontbinding der maatschap, vereeni
ging, enz., voortzetting der maatschap, enz.; ad 3um: han
delen met eene vereeniging, enz., artt. 1681 en 1682 B. W.
Soms ook, zoo met name: maatschap en vennootschap, het
ten behoeve der samenwerking bijeengebrachte vermogen;
bijv. inbreng in de maatschap, verdeeling der maatschap,
art. 1688 lid 2 B. W.
De vereeniging kan dienen tot allerlei doeleinden. Maat
schap of vennootschap eene vereeniging tot winstdeeling (het
behalen van gemeenschappelijk vermogensrechtelijk voordeel,
ASSER-LIMBURG, dl. 3, bl. 484), art. 1655 B. W. Het zedelijk
lichaam daarentegen eene vereeniging, hetzij tot winstdeeling,
hetzij tot eenig ander doeleinde „niet strijdig met de wetten
of goede zeden", art. 1690 B. W.
De overeenkomst van vereeniging werkt zonder meer niet
tegen derden, de verhouding der leden tot derden blijft onge
wijzigd. Artt. 1679 en 1680 B. W. Burgerlijke maatschap en
commanditaire vennootschap.
Bekendmaking van de vennootschapsbetrekking, handelen
voor rekening (in naam) der vereeniging, heeft geen invloed,
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art. 1681 B. W.; de bundelende vennoot verbindt niettemin
alleen zich zelf, tenzij hij volmacht had van zijne medevennooten of dezen door de handeling gebaat zijn. Uitzondering:
art. 1682 B. W.
Behoefte aan werking tegen derden, opdat één der leden
voor allen kunne handelen, zonder bijzondere volmacht van
allen. Zij is alleen mogelijk bij openbaarheid der vereeniging.
In verband daarmede is zij bij enkele vereenigingen geregeld,
bijv. bij de vereeniging tot uitoefening van een handelsbedrijf
door de vennooten onder een gemeenschappelijken naam
(vennootschap onder firma), art. 22 i. v. m. art. 17 W. v. K.:
aan art. 1676 1°. B. W. wordt werking verleend tegen derden;
bij de vereeniging tot exploitatie van een schip door de eige
naars (reederij), artt. 326 en 327 W. v. K.
De burgerlijke maatschap, waarvoor openbaarheid niet is
voorgeschreven, werkt nooit tegen derden, ook niet als zij een
eigen naam (firma) heeft, behoudens art. 1682 B. W. en
art. 5 2°. Rv.
Zie over art. 5 2°. Rv.: Hooge Raad 30 Jan. 1874, W. 3687; — Rb.
Rotterdam 26 April 1890, W. 5875; — Rb. Maastricht 2 April 1891,
M. v. H. 1892 bl. 142; — Rb. Amsterdam 29 Mei 1914, W. 9683(buitenl.
maatschap); — te vèr gaat Rb. Rotterdam 23 Sept. 1892, W. 6428.
H. R. 26 Oct. 1893, W. 6417, bev. Hof den Haag 17 April 1893,
W. 6427: de naam der maatschap is de collectieve benaming van hen
die haar vormen.

Het optreden der leden onder een gemeenschappelijken
naam geeft aan de vereeniging uiterlijk zekere zelfstandigheid.
Wisseling der leden wordt mogelijk bij onveranderd blijven
van den naam.
Verg. art. 4 6°. Rv.: dagvaarding van gezamenlijke erfgenamen „in ééns,
zonder uitdrukking van namen en woonplaatsen".

Evenzoo geeft afscheiding van een deel van het vermogen
in verband met aansprakelijkheid voor bepaalde schulden aan
het afgescheiden vermogen uiterlijk zekere zelfstandigheid.
Voorbeelden: de onder voorrecht van boedelbeschrijving aan
vaarde nalatenschap; de volgens art. 1153 B. W. afgescheiden
boedel eens overledenen; het scheeps- of zeevermogen na den
afstand van art. 321 K.; het vermogen, bijeengebracht door
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de leden eener vereeniging: liet vereenigingsvermogen (raaatschaps-, vennootschapsvermogen).
Indien beide, een eigen naam en een eigen vermogen,
aanwezig zijn, leiden de zelfstandigheid in het optreden naar
buiten en de zelfstandigheid van het verinogen — de uiter
lijke eenheid — ertoe de vereeniging te verpersoonlijken, als
een zelfstandig persoon (rechtssubject) te beschouwen. Dit heeft
geen nut, als de leden in rechte inderdaad niet als éénheid
worden behandeld, de eigen naam rechtens is de collectieve
benaming der individueele leden, het eigen vermogen het ge
meenschappelijke (onverdeelde) eigendom der individueele leden.
Voorbeelden: de vennootschap onder firma en de reederij. De
leden dezer vereenigingen zijn individueel aansprakelijk, al zij
het op verschillende wijze, voor hetgeen in naam der vereeniging
wordt verricht: hoofdelijk voor het geheel (vennootschap onder
firma), art. 18 W. v. K.; naar ieders aandeel in het schip (reederij),
artt. 335, 321 en 322 W. v. K. AVie met deze vereenigingen
handelt, handelt met de individueele leden, die wel gezamenlijk
optreden, doch individueel verbonden worden. Aansprakelijk
is ieders persoonlijk vermogen, en bovendien het vermogen
der vereeniging als het gemeenschappelijk vermogen der indi
vidueele leden. Dezen zijn te zamen eigenaren van dit vermo
ogen, ook al staan hunne aandeelen daarin niet te hunner
vrije beschikking, zooals het geval is met name bij de ven
nootschap onder firma.
Eerst dan vormen de vereenigde personen in rechte eene
eenheid, als zij aan het rechtsverkeer deelnemen, niet indivi
dueel maar gezamenlijk, zoodat zij door hetgeen in naam der
vereeniging wordt verricht gezamenlijk worden verbonden,
niet (althans niet allen) ook individueel. Is dit het geval, dan
treden zij in het rechtsverkeer op, worden zij in rechte behan
deld, alsof zij een zelfstandig rechtssubject uitmaakten, op
dezelfde wijze als een enkele persoon. Wie met de vereeniging
handelt, handelt niettemin met de gezamenlijke leden, die,
gezamenlijk optredende, ook gezamenlijk verbonden worden.
De leden gezamenlijk hebben rechten en verplichtingen, die
niet zijn rechten en verplichtingen der individueele leden; zij
"
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zijn gezamenlijk schuldeischer en schuldenaar. Het vermogen is
eigendom der gezamenlijke vennooten of leden, niet het gemeen
schappelijk of onverdeeld eigendom van de individueele leden.
Art. 582 B. W.: „Zaken aan eene gemeenschap toebehoorende zijn de
zoodanige die het gezamenlijk eigendom zijn van een zedelgk ligchaam ,
een minder juiste uitdrukking voor: die het eigendom zijn van de
gezamenlijke tot een zedelijk lichaam vereenigde personen.
M. PI.ANIOL, traité élémentaire de droit civil, 6de dr., dl. 1 (1911),
nrs. 3005 v. N°. 3017: Sous le nom de „personnes civiles" il faut entendre
1'existence de biens collectiefs a 1'etat de masses distinctes possedees par
des groupes d'hommes plus ou moins nombreux et soustraites au régime
de la propriété individuelle. Par conséquent, ces prétenduespersonnes n'en
sont pas, même d'une manière fictive. — H. B.YRTH KLKMY, traite elemen
taire de droit administratif, 2e dr. (1902), bl. 39 v. BI. 43: Nous pouvons
être propriétaires, individuellement; nous pouvons aussi etre proprietaires
indivisément; nous pouvons, enfin, être propriétaires collectivement
La personnalité morale n'est en résumé qu'un moyen d'expliquer les
regies de la propriété collective. Bl. 44: Collectivement, c'est-a-dire, a nous
tous, envisagés comme rCétant qu'un.
Tot misverstand leidt het gebruik van den term „collectief eigendom"
in den zin van gemeenschappelijk eigendom der individueele leden, zie
arrest H. R. 24 Nov. 1913, W. 9561. — Yerg. de onjuiste beslissingen
van Rb. Middelburg 16 Febr. 1906, W. 8408, en Kgt. Middelburg
1 Juli 1912, W. 9444.

Alleen voor deze vereenigingen past de term rechtspersoon.
Er is echter noch een gefingeerd noch een werkelijk rechts
subject of persoon buiten, naast of boven de leden. De termen
rechtspersoon en rechtspersoonlijkheid zijn niet anders dan
beeldspraak, dan een terminologisch hulpmiddel; alleen als
zoodanig hebben zij recht van bestaan.
MOLENGRAAFF, R. M. 1911, bl. 363 v.; — (LAND)-STAR BUSMANN, dl. 1,
bl. 760 v.
Tegenover deze opvatting staat: 1°. de fictieleer, welke in den rechts
persoon ziet een gefingeerd, door het recht geschapen wezen (VON SAVIGNY,
System des heutigen Röm. R., dl. 2, §§ 85 v.), une fiction de la loi
(THALLER-PIC, dl. 1, nrs. 163-182); 2°. de leer van het doelvermogen;
rechtspersoon is een subjectloos vermogen, een vermogen dat niet toekomt
aan bepaalde personen (BRINZ, Pandekten, dl. 1, §§ 60 v.; D. G. RENGERS
HORA SICCAMA, de geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke,
het gereformeerde en het neutrale recht, Prft. 1905, bl. 173 v.), welke
leer alleen voor stichtingen aannemelijk schijnt; 3°. de leer van GIERKE,
de organische of realiteitsleer, welke den rechtspersoon beschouwt als
een werkelijk bestaanden persoon, een „leiblich-geistige Lebenseinheit
(Lebewesen)" (O. GIERKE, das Wesen der menschliclien Verbande, 1902;
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A. J. VAN SCHEI.VEN, de naaml. venn. als corporatie, Prft. 1908; Mej.
L. C. POLANO, rechtspersoonlijkheid van vereenigingen, Prft. 1910;

R. SALEILLES, de la personnalité juridique, 1910).
Zie voorts over de leer der rechtspersoonlijkheid: H. J. HAMAKER,
maatschap of vereeniging? in W N. R. nrs. 1418—1420, 1434, 1435;
Yerspr. Gesclir., dl. 4, bl. 261 v., 287 v. — R. VAN WOEI.DEREN, de
privaatr. zedelijke lichamen, Prft. 1905. — T. SYBENGA, iets over rechts
personen, R. M. 1911, bl. 1. — (ASSER)-SCHOLTEN, dl. 1, hl. 617 v. —
CH. MEURER, die juristischen Personen nach dt. Reichsr., 1901. —
E. HÖLDEK, natiirliche und juristische Personen, 1905. — J. BINDER,
das Problem der juristischen Persönliclikeit, 1907. — M. SCHWABE, das
Rechtsgebilde als Person, 1911. — DE VAREILLES-SOMMIÈRES, les personnes
morales, 1902. — L. MICHOUD, la théorie de la personnalité morale,
1905/9. — U. MANARA, Ann. 1912, bl. 339.

Na door het Burgerlijk Wetboek onder den naam zedelij ke
lichamen algemeen te zijn toegelaten, zijn vereenigingen,
waarbij de samenwerking plaats heeft in den vorm van deel
neming aan het rechtsverkeer door de leden gezamenlijk, thans
aan bepaalde voorwaarden (koninkl. goedkeuring) onderworpen
door de wet v. 22 April 1855, S. 32, tot regeling en beperking
der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering.
Zie over de redenen die daartoe geleid hebben, de memorie van
Toelichting tot de wet van 1855, en S. J. HINGST, N. B. 1882, bl. 36 v.

Art. 14 der wet gew. bij de wet v. 14 Sept. 1866, S. 123.
Deze bepaling beslist niets over de rechtspersoonlijkheid der
in dat artikel genoemde vereenigingen.
Welke vereenigingen naar Nederl. recht rechtspersonen zijn, is betwist.
Velen nemen een zelfstandig rechtssubject aan en spreken daarom van
rechtspersoon, als vorming van een gemeenschappelijk vermogen met op
treden onder een eigen naam samengaat. In dezen geest LEVY, het rechtskarakter der firma, 1881; — DIEPHUIS, N. B. R., dl. 1, bl. 403 v.; Hr., dl. 1,
bl. 74 v., 93; — v. BONEVAI. FAURE, twee vragen betreffende de rechts
personen, R. M. 1883, bl. 303 v.; — MOLTZER, in een advies aan het
Bestuur der Vereeniging voor den Effectenhandel in zake de Nederl. Mij.
van aandeelhouders in de Kansas City Suburban Belt Railroad Comp.
Zij brengen allen de zoogen. handelsvennootschappen, ook de venn. o.
firma, tot de rechtspersonen; volgens MOLTZER kan ook de maatschap
rechtspersoon zijn.
Anderen nemen rechtspersoonlijklieid eerst dan aan, als het doel der
vereeniging een ander is dan het stoffelijk voordeel der leden; in dezen
geest: KIST, dl. 3, bl. 159 v. („een wil buiten den mensch strevende
naar een bepaald doel"; een niet zuiver persoonlijk [egoïstisch] doel); —
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OPZOOMER , dl. 9, op art. 1655, en op Bk. 3, tit. 10 (een niet geldelijk

voordeel voor de leden); — óf wel als de vereeniging berust op het
zoogen. doode-hands-principe (persoonlijk lidmaatschap zonder afrekening
bij uittreden of overlijden): HINGST, het rechtskarakter der vennootschap
onder firma in haar faillissement, N. B. 1882. — Zij zien in de handels
vennootschappen, óók in de naaml. vennootschap, niet rechtspersonen.
Naar het doode-hands-beginsel of onbaatzuchtig karakter van het doel
der vereeniging worden de rechtspersonen zelve onderscheiden in de vennootschappelyke vereeniging of vennootschap eenerzijds en het genoot
schap, de eigenlijke vereeniging of het zedelyk lichaam anderzijds, o.a.
door MOLTZER, t. a. p., en door H. J. KOENEN, beschouwingen over rechts
gemeenschap, Prft. 1891, bl. 92 v. Zie ook DIEPHUIS, N. B. R., t. a. p.,
bl. 385. — Ook wordt, naast de volledige rechtspersoonlijkheid, voor
sommige vereenigingen rechtspersoonlykheid in enkele opzichten, eene
relatieve rechtspersoonlijkheid, aangenomen: F. DAIIN, handelsrecbtliche
Vortrage, 1875, bl. 76; — GAREIS, das dt. Handelsr., 3do dr., bl. 130 v.,
174 v.; 6de dr., bl. 176. — Verg. DIEPIIÜIS, N. B. R., t. a. p., bl. 403,
en OPZOOMER, dl. 9, bl. 179 v.

De hier voorgedragen meening is in overeenstemming met
de artt. 12 en 13 der wet v. 1855.
Tot welke onredelijke gevolgen de opvatting van den rechtspersoon
als een gefingeerden of een werkelijken persoon, als een zelfstandige
eenheid of zelfstandig subject voert, leert het geding over de nalatenschapDruijvesteijn: Rb. Amsterdam 26 Juni 1907, bev. Hof Amsterdam
4 Dec. 1908, cass. verw. H. R. 17 Dec. 1909, W. 8628, 8875 en 8947.
Zie hierover HAMAKER, R. M. 1908, bl. 215 v., en W. P. N. R. 2045/9,
Verspr. Geschr., dl. 4, bl. 302 v. en 360 v.

Het eenige zekere kenteeken, of eene vereeniging naar
stellig recht" rechtspersoon is, is gelegen in de regeling der
aansprakelijkheid voor hetgeen in naam der vereeniging wordt
verricht. Worden alleen de leden, die namens de vereeniging
handelden (aldus bij de maatschap, de commanditaire vennoot
schap, het niet erkende zedelijk lichaam) of wel alle leden
der vereeniging (aldus bij de venn. o. firma, de reederij),
individueel, dus rechtstreeks met hun eigen vermogen, aan
sprakelijk jegens derden, de vereeniging is niet rechtspersoon.
Wordt niemand der leden (of worden althans niet alle leden)
individueel, maar worden wèl allen gezamenlijk, m. a. w.
wordt de vereeniging met haar vermogen, rechtstreeks jegens
derden aansprakelijk, zgn. collectieve aansprakelijkheid (aldus
bij de naaml. vennootschap; de coöperatieve vereeniging,
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art. 19 der wet van 1876; het zedelijk lichaam, art. 1698 B. W.,
art. 12 der wet van 1855), de vereeniging is rechtspersoon.
Zie Mem. van Beantw. tot de wet van 1855.
Verg. voorts LABAND , Beitrage zur Dogmatik der Handelsgesellschaften,
Z. H., dl. 30, bi. 469 v.; — TJNGER, Personengesammtheit u. offene
Handelsgesellschaft, in Jahrb. f. d. Dogm., dl. 25, bl. 239 v.; —S TAUB,
DHgb., op § 320.

Als de, wet zich over de aansprakelijkheid niet uitspreekt,
is twijfel mogelijk. Voorbeelden: nml. vennootschap, de ge
schiedenis en de artt. 40, 41 en 43 K. beslissen vóór de
rechtspersoonlijkheid; onderlinge waarborgmaatschappij.
De rechtspersoonlijkheid heeft in de eerste plaats betrekking
op de verhouding der vereeniging tot derden, op haar op
treden in het rechtsverkeer. De inwendige organisatie, het
optreden ond^r een vereenigingsnaam, het persoonlijke van
het lidmaatschap, de vrije toe- en uittreding van leden, het
doode-hands-beginsel maakt niet den rechtspersoon (artt. 1701
en 1702 B. W.; artt. 12 en 13 der wet v. 1855). Wèl volgt
uit de rechtspersoonlijkheid (het gezamenlijk gerechtigd en
verplicht zijn der vereenigde personen), dat ook uit het lid
maatschap voor ieder lid alleen rechten en verplichtingen
jegens de gezamenlijke leden voortvloeien. De gezamenlijke
leden staan tot ieder lid in rechtsbetrekking, niet de leden
individueel tot elkander.
De economische waarde van het lidmaatschap hangt af van
het daaraan verbonden genot van vermogensvoordeelen: jaar
lij ksclie winstverdeeling, aanspraak op uitkeering uit het ver
mogen der vereeniging bij uittreding of overlijden, verdeeling
van het vermogen na ontbinding dnder de leden. Heeft noch
het een noch het ander plaats, dan mist het lidmaatschap het
karakter van een op geld waardeerbaar recht (vermogensrecht).
Verg. J. KOHLER , Substanzrecht und Wertrecht, in Archiv f. d. civ.
Praxis, dl. 91, bl. 155 v. Hij noemt bet in het lidmaatschapsrecht ge
legen vermogensrecht (de vermogensrechtelijke zijde van het lidmaatschap)
een Wertrecht, in tegenstelling van een Teilrecht: het recht van mede
eigendom (recht op een al of niet vrij beschikbaar aandeel in een zaak
of vermogen).
A. LEIST , Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht, 1904.
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De terra rechtspersoon (rechtspersoonlijkheid) komt voor
in de wet v. 22 April 1855, in art. 6 lid 2 wet op de coöpera
tieve vereenigingen, in de Faillissementswet (artt. 2, 106, 117),
in art. 52 Ongevallenwet 1901, in artt. 409 en 421 B. W.
(wet v. 6 Febr. 1901, S. 62), en in latere wetten; niet in het
Burg. Wetb., zooals het luidde bij de invoering.
O n d e r s c h e i d i n g der vereenigingen.
1°. Naar gelang zij niet of wel tegenover derden werken.
A. Werken niet tegenover derden: de maatschap, de handeling voor
gemeene rekening, de commanditaire vennootschap, alle andere vereeni
gingen niet vallende onder de hier en de onder B genoemde.
B. Werken wel tegenover derden: de vennootschap onder firma, de
naamlooze vennootschap, de reederij, de coöperatieve vereeniging, de on
derlinge waarborgmaatschappij, het erkende zedelijk lichaam.
2°. Naar gelang de leden persoonlijk (individueel) of gezamenlijk (col
lectief) aansprakelijk zijn voor de handelingen, in naam of voor de ver
eeniging verricht, naar gelang zy niet of wel rechtspersoon zijn.
A. Zijn niet rechtspersoon: de maatschap, de handeling voor gemeene
rekening, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap,
de reederij, alle andere vereenigingen niet vallende onder de hier en de
onder B genoemde.
B. Rechtspersoon zijn: de naamlooze vennootschap, de coöperatieve
vereeniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, het erkende zedelijk
lichaam.
3°. Naar gelang van het doel:
A. Vereenigingen tot uitoefening van een burgerlijk of handelsbedrijf:
de maatschap.
B. Vereenigingen tot uitoefening van een handelsbedrijf: 1°. handels
vennootschappen in engeren zin: vennootschap onder firma, commandi
taire vennootschap, naamlooze vennootschap; 2°. in ruimeren zin: de
handelsvennootschappen in engeren zin, de handeling voor gemeene reke
ning en de reederij.
C. Vereenigingen tot bevordering van de stoffelijke "belangen der leden:
de coöperatieve vereeniging en de onderlinge waarborgmaatschappij.
D. Vereenigingen tot elk geoorloofd doeleinde: alle andere vereenigin
gen, o.a. het zedelijk lichaam.

Wat de inwendige verhouding betreft: de leden kunnen
al of niet verplicht zijn tot nastorting (d.w.z. tot dekking
van verliezen bij te dragen boven den door hen toegezegden
inbreng).
Bij de command. venn. is de aansprakelijkheid van de commanditaire
vennooten voor de verliezen beperkt tot het door hen in te brengen be
drag; evenzoo bij de naaml. venn. de aansprakelijkheid van alle venMOLENQRAAFF.
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nooten; bij de venn. o. f. en de handeling voor gem. rek. bestaat in
beginsel een onbeperkte verplichting tot nastorting in verhouding tot
ieders aandeel in het verlies, art. 1670 B. W., evenwel kan de aanspra
kelijkheid voor de verliezen voor allen op één na geheel worden uitge
sloten en dus ook worden beperkt, bijv. tot den inbreng, art. 1672 lid 2
B. W.; bij de reederij bestaat onbeperkte nastortingsplicht, behoudens
het recht van afstand, art. 321 lid 4 K.; bij het zedelijk lichaam is vrij
heid van regeling, art. 1697 B. "W.; bij de coöperatieve vereeniging be
staat nastortingsplicht, doch vrijheid dien te beperken.

V e r e e n i g i n g i n r u i m e r e n z i n omvat, naast de ver
eeniging krachtens overeenkomst, die krachtens wetsbepaling.
Voorbeelden: de vereeniging der schuldeischers bij faillisse
ment van den schuldenaar; der belanghebbenden bij schip,
vracht en lading tot het gemeenschappelijk dragen der avarijgrosse, zie hieronder § 63. Andere voorbeelden: houders van
obligatiën in eene geldleening naar Oostenrijksch en Duitsch
recht; houders van polissen eener levensverzekeringmaat
schappij naar Engelsch recht (sect. 30(d) i.v.m. sect. 13
Assurance Companies Act 1909, 9 Edw. 7, ch. 49).
Mehrheitsverband: GOLDSCIIMIDT , Lex Rhodia und Agarmanament, Z. H.,
dl. 35, bl. 364—367. — Zwangsgemeinschaft: HECK, das Recht der grossen
Haverei, 1889, bl. 553 v.
Zie over vereenigingen van obligatiehouders, hieronder § 43, B.
Obligatiën.

§ 24. HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.
Ontw. Burg. Wetb. 1807, bk. 3, tit. 8, van societeiten of compagnie
schappen. — Ontw. W. v. K. 1809, artt. 20 — 50. — Code de cornm.,
artfe 18—64.

A . In het algemeen.

Boek 1, titel 3 W. v. K.: „Van vennootschapx) van koophandel".
Art. 14 K. noemt drie soorten. Artt. 57 en 58 K.: handelingen
voor gemeene rekening.
Art. 15 K.: overeenkomsten der partijen, bijzondere wetten
van den koophandel, burgerlijk recht. Burg. Wetb., bk. 3;
tit. 9: „Van maatschap of vennootschap"; tit. 10: „Van zede
lijke ligcliamen".
') Over de afleiding van het woord „vennootschap" zie C. BAKE, R. M.
1885, bl. 171.
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Artt. 286, 308 en 320 K. noemen andere handelsvennoot
schappen in ruimeren zin. De coöperatieve vereeniging, art. 1
wet v. 17 Nov. 1876 (S. 227), kan een handelsonderneming
ten doel hebben. Art. 14 wet v. 22 April 1855.

literatuur.
R. ROUSSËAU, des sociétés commerciales frang. et étr., 2 dl., 4de dr.

(i. DELOISON, traité des sociétés commerciales frangaises et
étrangères, 2 dl., 1881. — A. VAVASSEUR, traité des sociétés civiles et
commerciales, 2 dl., 6de dr. door J. VAVASSEUR, 1910. — PONT, commentaire des sociétés civiles et commerciales, 2 dl., 2DE dr. 1885. — C. HOUPIN,
traité général th. et prat. des sociétés civ. et comm., 2 dln., 4de dr. 1907. —
F. AKTHUYS, traité des sociétés commerciales, 2DE dr. door E. LECOUTURIER,
3 dl., 1911. — (TIIALLER)-PIC, des sociétés commerciales, 3 dl., 1907 v. —
J. GUILLERY, des sociétés commerciales en Belgique, 3 dl., 2de dr. 1883;
suppl. 1893. — A. NYSSENS en J. CORBIAU, traité des sociétés comm.,
dl. 1, 1895. — E. VIDARI, le societa e le associazioni commerciali, 1889. —
U. MANARA, delle societa et delle associazioni commerciali, 2 dl., 1902/5.

1912. —

Tijdschriften •.
Revue des sociétés (VAVASSEUR). — Journal des sociétés civiles et
commerciales (LEDRU en WORMS). — Revue pratique des sociétés (SMETS).

B. Handelingen voor gemeene rekening.
M. A. L. VORSTMAN, handelingen voor gemeene rekening, Prft. 1880. —
R. C. G. M. DE BIEBERSTEIN ROGALLA ZAWADSKY, handelingen voor
gemeene rekening, Prft. 1887. — Gr. POULI.E, traité tliéorique et pratique
des associations commerciales en participation, 1887.
Voor de geschiedenis zie DE BIEBERSTEIN, hfdst. I en II; RENAUD,
das Recht der stillen Gresellschaften, § 4.

De handeling voor gemeene rekening (conto a meta) is de
niet naar buiten werkende overeenkomst tot het verrichten
van een of meer handelsdaden voor gemeene rekening.
Het is niet noodig, dat partijen zich tevens verbinden iets in
gemeenschap te brengen; doen zij dit wel, dan is de h. v. g. r.
een maatschap of vennootschap in den zin van art. 1655 B. W.,
eene vennootschap van koophandel zonder firma.
Mededeeling van het bestaan der overeenkomst heeft geen
rechtsgevolg.
* • d e h. v. g. r. uitsluitend eene vereeniging (samenwerking)
tot een bepaald voorbijgaand doel (sociêté momentanée), of kan
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zij ook wezen eene vereeniging van meer duurzamen aard,
tot uitoefening van een handelsbedrijf (societas unius alicujus
negotiationis, pr. Inst. 3, 25), evenals de sociêté anonyme van
SAVAKY en de association en partitipation van den Code
de commerce volgens de Fransche rechtspraak? Art. 58 K.:
zij zijn „betrekkelijk tot eene of meer bijzondere of bepaalde
handelsondernemingen". Beteekenis der vraag met het oog
ophet bewijs. Zie art. 22 K., hieronder bl. 161.
In den eersten zin: Hof den Haag 24 April 1889, W. 5733, M. v. H.
1889 bl. 292 (handel in haring, visch en aanverwante artikelen); —
H. R. 15 Oct. 1891, W. 6097, M. v. H. 1892 hl. 1 (handel in tabak op
ruime schaal voor onbepaalden tijd door een der vennooten op zijn naam
voor gemeene rekening); — Rb. Rotterdam 9 Mei 1906, W\ 8492,
Hot
Amsterdam 16 Mrt. 1906, M. v. H. 1906 hl. 246 (exploitatie van een
hoenderpark). — DE WAL, dl. 1, hl. 119.
In den tweeden zin: Hof Limburg 9 Jan. 1865, M. v. H. 1865 bl. 55
(landbouw, aanfokking, aan- en verkoop van vee en paarden); — Rb. Tiel
15 Febr. 1884, W. 5220 (het bevaren van een sehip voor gem. rek.); —
Rb. Amsterdam 1 Mrt. 1888, M. v. H. 1889 bl. 296 (het drijven van
een cacao-fabriek); — Rb. Amsterdam 25 Juni 1891, M. v. H. 1892 bl. 8
(exploitatie van een restaurant en hotel). — DE BIEBERSTEIN, bl. 39;
POLAK, dl. 1, bl. 363; — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 2, n™. 1052 v.

Voorbeeld van het eerste: het consortium of syndikaat.
A. H. WERTIIEIM, het emissie-syndicaat, Prft. 1892. — Cr. VAN SLOOTEN AZN., aansprakelijkheid van emittenten, in Themis 1911, bl. 106 v.
E. TIIALLER, syndicats financiers d'émission, Ann. 1911, bl. 5.
Pic,
dl. 2, n™. 848 v. — P. DE PELSMAEKER, des associations comm. en participation et des syndicats financiers, 1904. — G. GRZIMEK, die Rechtsgrundsatze der Begebungskonsortien, Prft. 1910.
Hof Amsterdam 13 Nov. 1896, W. 6931, cass. verw. H. R. 7 Mei 1897,
W. 6969, M. v. H. 1897 bl. 175 v. — Rh. Amsterdam 30 Mei 1899,
W. 7409. - Hof den Haag 26 Juni 1905, W. 8302, vern. Rb. den Haag
25 Mei 1904, t. z. p. — Rb. Amsterdam 17 Mei 1909, W. 9032. — Zie voorts
over een zgn. garantie-syndikaat: Rb. Amsterdam 13 Apr. 1 ,t06, W. 8.JJ8,
M. v. H. 1907 bl. 16, vern. Hof Amsterdam 22 Jan. 1909, W. 8864.

Voorbeeld van het tweede: de „trust", „kartel", de overeen
komst tot het organiseeren en drijven van eenigen tak van
handel voor gemeenschappelijke rekening, o. a. door middel
van een Centraal Bureau.
R. DE MENTHON BAKE, kartelrecht, R. M. 1907, bl. 424. — Hof
Amsterdam 19 Juni 1914, W. 9752: de overeenkomst verplicht partijen
zich te onthouden van handel voor eigen rekening.
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De handelingen voor gemeene rekening worden beheerscht
door bk. B, tit. 9 B. W.; artt. 57 en 58 K.
Alleen degene die handelt is aansprakelijk, terwijl zij die
te zamen handelen voor gelijke deelen aansprakelijk zijn,
artt. 1679—1681 B. W., 58 lid 3 K.
DONKER CURTIUS 10 Febr. 1826, zie VOORDUIN, dl. 8, bl. 295 v. —
Rb. Arnhem 26 Febr. 1844, W. 485; — Hof Zd. Holl. 16 Dec. 1861,
M. v. H. 1862 bl. 23; — Rb. Amsterdam 12 Dec. 1902, W. 7915
(Mercuur-Syndikaat). — Opm. en Med., dl. 3, bl. 125 en 161. — Hof
Arnhem 8 Nov. 1905, W. 8414. — Anders ten onrechte: Rb. Zwolle
24 Febr. 1847, M. v. H. 1862 bl. 25.

Als de handeling v. g. r. is geëindigd, kunnen de vennooten
jegens elkander hebben eene vordering tot scheiding en deeling,
of tot rekening en verantwoording, of tot betaling van een
bepaalde geldsom als saldo van rekening. Van scheiding en
deeling kan sprake wezen alleen als een gemeenschappelijk
vermogen is gevormd; anders bestaat er slechts recht op en
verplichting tot afrekening (verrekening van winst en verlies).
J. BONNECASE, de la condition jurid. de 1'apport dans 1'association en
participation, Ann. 1908 bl. 5 v.
Scheiding en deeling: Rb. Winschoten 20 Oct. 1886, W. 5443; Rb.
Zutfen 15 Febr. 1900, W. 7443, bev. Hof Arnhem 7 Nov. 1900, W. 7557
(als beide vennooten beheer hebben gevoerd, kan de een niet van den
ander rek. en verantw. vorderen, maar moet scheiding en deeling worden
gevraagd, waarbij beide deelgenooten rekening zullen behooren te doen); —
Rb. Amsterdam 8 Mei 1896, P. v. J. 1896 n°. 80; 1 Oct. 1897, M. v. H.
1897 bl. 257 (ook als één vennoot beheer heeft gevoerd, kan van dezen
niet rek. en verantw., maar moet sch. en d. gevorderd worden); —
Rb. den Haag 6 Mei 1903, W. 7928; — Hof den Haag 4 Jan. 1909,
W. 8859, M. v. H. 1909 bl. 60 (in ieder geval kan scheiding en deeling
worden gevorderd), cass. verw. H. R. 14 Mei 1909, M. v. H. 1909
bl. 273. — Zie voorts Rb. Arnhem 8 Mei 1882, bev. Hof Arnhem
29 Nov. 1882, W. 4930 (veroordeeling tot rek. en verantw. bij nalatig
heid om ten overstaan v. d. notaris bij de scheiding rekening te doen); —
Rb. Amsterdam 27 Apr. 1904, W. 8210 (de rek. en verantw. behoort
tot de werkzaamheden der scheiding en moet geschieden voor den notaris).
H. R. 15 Jan. 1915, W. P. N. R. 2368: zoodra kapitaal, zij het slechts
door één der partgen, is ingebracht, ontstaat een gemeenschappelijke
boedel en kan scheiding en deeling worden gevorderd.
Rekening en verantwoording: Hof Limburg 9 Jan. 1865, M. v. H. 1865
bl. 55 (niet sch. en d. moeten worden gevorderd, maar, waar beide
vennooten hebben beheerd, het ontvangen en het doen van rek. en
verantw.); — evenzoo: Rb. Rotterdam 18 Mei 1903, W. 8009. — Zie
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ook: Eb. Breda 5 Jan. 1875, W. 3874; — Rb. Almeloo 22 Mrt. 1882,
R. B." 1884 B bl. 20 (vordering tot rek. en verantw. toegewezen); — Hof
Leeuwarden 27 Nov. 1889, P. v. J. 1889 n°. 150; — Hof den Haag
7 Deo. 1908, W. 8823, M. v. H. 1908 bl. 296 (eene vordering tot het
doen en het opnemen van rek. en verantw. wordt door art. 1689 B. W.
niet uitgesloten); — evenzoo Hof den Haag 11 Mei 1914, W. 9670, cass.
verw. H. R. 5 Mrt. 1915, W. P. N. R. 2376.
Eene vordering van een bepaalde som (als saldo van rekening) is voor toew ijzing vatbaar: H. R. 28 Nov. 1856, W. 1807; Rb. Hoorn 19 Sept. 1860,
M. v. H. 1860 bl. 264 (alwaar oudere jurisprudentie); Hof Nd. Holland
15 Nov. 1860, M. v. H. 1860 bl. 328; Rb. Arnhem 24 Nov. 1864,
M. v. H. 1865 bl. 59; Rb. Amsterdam 21 Dec. 1881 en 24 Mei 1882,
R. B. 1882 A bl. 247, 1884 B bl. 22; Rb. Amsterdam 8 Apr. 1892,
P. v. J. 1892 n°. 82. — Anders Kgt. Dokkum 16 Sept. 1896, W. 6877
(op grond van art. 1689 B. W.).
Eene gewone opvordering van het ter zake van handelingen v. g. r.
verschuldigde is niet uitgesloten: H. R. 23 Mei 1902, W. 7771. — Zie
ook H. R. 13 Mrt. 1903, W. 7897: de deelhebber in eene h. v. g. r.
kan niet opvorderen zijn aandeel in eene afzonderlijke bate der maatschap,
maar heeft alleen recht op zijn aandeel in het saldo der maatschap.

C. Commanditaire vennootschap.
Geschiedenis:
W. ENDEMANN, Studiën in der rom. kan. Wirthschafts- u. Rechtslehre
bis gegen Ende des 17ten Jhrh., 1874/83, dl. 1, afd. III, die Societat. —
LASTIG, Beitrage zur Geschichte des Handelsrechts, Z. H., dl. 24, bl.
387 vlg., en in ENDEMANN'S Handb., dl. 1, § 138. - A. RENAUD, das
Recht der Commanditgesellschaften, bl. 2 vlg.; das Recht der stillen
Gesellschaften, §§ 2—4. — LATTES, il diritto commerciale nella legislazione
statutaria delle citta italiane, cap. 4, § 17, bl. 154—177. — BENSA, il
contratto di assicurazione nel medio evo, bl. 23 vlg. -— WAGNER, Handbuch des Seerechts, dl. 1, bl. 10 vlg. — SILBERSCHMIDT, die Commenda
in ihrer friihesten Entwicklung, 1884. — M. WEBER, zur Geschichte der
Handelsgesellschaften im Mittelalter, 1889. — GOLDSCHMIDT, Universalgesch., dl. 1, afd. 1, bl. 255 v. — R. SALEILI.ES, étude sur 1'histoire
des sociétés en commandite, Ann. 1895, bl. 10 en 49; 1897, bl. 29. —
A. SACERDOTI, le colleganzie nella pratica degli affari e nella legis
lazione veneta (Atti de11' Ist. veneto per le scienze etc., dl. 59). —
Bosco, participazione ed accomandita nella storia del diritto italiano, in
Studi e documenti di storia del diritto, dl. 20, 1899. — ARCANGELI, la
commenda a Venezia, specialmente nel secoio XIV, in Rivista ital. per
le scienze giuridiche, 1902. — G. LASTIG, die Accomendatio, die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften, 1907. — E. LUBBERT, die
rechtl. Natur der stillen Gesellschaft unter bes. Berücksichtigung ihrer
historischen Entwickelung, Z. H., dl. 58, bl. 464.
SILBERSCHMIDT, Kumpanie und Sendeve, in Archiv f. burg. Recht,
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dl. 23, bl. 1; das Seudegeschaft im Hansagebiet, Z. H., dl. 68, bl. 105, dl. 69,
bl. 1. — REHME, Z. H., dl. 42, bl. 367. — Moi.i.wo, das Handlungsbuch
voii H. u. J. Wittenborg, 1901. — K. KOPPMANN, in Hans. Geschichtsbl.
1901 bl. 197. — F. BRUNS, die Lübecker Bergenfahrer u. ihre Chronistik,
in Hans. Gescliichtsquellen, N. F., dl. 2, 1900. — F. G. A. SCIIMIDT,
Handelsgesellschaften i. d. dt. Stadtrechtsquellen des Mittelalters, 1883.

In cle Middeleeuwen was een der meest voorkomende rechts
handelingen het toevertrouwen (commendare) van geld of
waren voor handelsdoeleinden. Dit geschiedde in den vorm
van geldleening, lastgeving (commissie), dienstcontract, en
ook van een soort vennootschap. Deze komt in de Italiaansche rechtsbronnen voor onder verschillende namen: cominenda, accom(m)endatio, rogadia, collegantia, iinplicita, societas.
Uit haar ontwikkelt zich de commanditaire vennootschap in
hare verschillende schakeeringen.
In het oud-vaderlandsche recht is de conim. vennp. onder
dien naam niet bekend, wèl de participatie (deelneming) in
een door een ander uit te voeren handelsonderneming.
De naam komt het eerst voor bij v. D. KEESSEL, theses selectae, n°.
704, daarna in het Ontw. Burg. Wetb. (v. D. LINDEN) van 1807.

De commanditaire vennootschap naar stellig recht, artt.
19—21 K.
TILMAN, over command. vennp. bij wijze van aandeelen, Prft. 1860. —
W. BINGER, de commanditaire vennootschap, I. de comni. vennp. zonder
aandeelen, Prft. 1865; II. de comm. vennp. bij aandeelen, 1872. —
Welke hoofdbeginselen behooren bij een nieuwe regeling der vennoot
schappen en commandite, zoowel de gewone als die op aandeelen, in
de wet te worden neergelegd? Praeadviezen van W. BINGER en
A. HEEMSKERK, H. N. J. V. 1882. — J. L. NIERSTRASZ RHzn., de com
manditaire vennootschap, Prft. 1890. — D. J. H. HAAKMAN, de gewone
commanditaire vennootschap, enz., naar aanl. van het Ontwerp der
Staatscommissie, Prft. 1892. — MOLENGRAAFF, de commanditaire ven
nootschap, R. M. 1904, bl. 405. — P. J. W. RIETER, de command. vennp.
op aandeelen naar hedend. Nederl. recht, Prft. 1905.

De commanditaire vennootschap is eene niet naar buiten
werkende vereeniging (overeenkomst tot samenwerking),
waarbij een of meer vennooten zich verbinden tot den inbreng
van een bepaald kapitaal in een voor gemeenschappelijke
rekening door een of meer andere vennooten uit te oelenen
handelsbedrijf.
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Zij heeft slechts interne werkingen. Als zoodanig heeft zij
geen firma.
Alleen de handelende, beheerende of werkende vennoot (de
complementaris, gérant, régisseur), verbindt zich jegens derden.
Indien meer beheerende vennooten het handelsbedrijf onder
een gemeenschappelijken naam uitoefenen, zijn dezen hoof
delijk voor het geheel aansprakelijk en bestaat er te hunnen
aanzien een vennootschap onder firma. De firma is steeds de
firma, waaronder de beheerende vennoot of de beheerende ven
nooten handelen en in rechte kunnen worden betrokken.
De commanditaire vennooten, geldschieters, worden jegens
derden niet verbonden; zij zijn alleen jegens hunne medevennooten gehouden tot storting van het overeengekomen
kapitaal. Artt. 19, 20 lid 3.
Verg. concl. Openb. Min. bij arrest H. E. 18 Dec. 1891, W. 6121.
Het aannemen door den belleerenden vennoot of de beheerende ven
nooten van eene firma, die op het bestaan van commanditairen wijst
(zooals: commanditaire vennootschap onder de firma A. en Co.), heeft
geen invloed op de verhouding der vennooten tot derden. Juist Rb.
den Bosch 28 Nov. 1913, W. 9668. — Anders KIST, dl. 3, bl.
315 v., 318 v.
Art. 25 Ontw. 1822: Het gevolg eener societeit en commandite of societeit bij wijze van geldschieting is:.... 4°. dat de compagnon en com
mandite wel aan zijnen medecompagnon of compagnons tot nakoming van
de verplichtingen, welke hij op zich heeft genomen, doch niet aan derden
aansprakelijk is. (Zie daarover NOORDZIEK, Gesch. 1825/6, 2de ged., bl. 12,
29, 46.) — Evenzoo Ontw. Burg. Wetb. van 1807 (v. D. LINDEN), bk. 3,
tit. 8, art. 19.
Rb. Utrecht 8 Dec. 1909, W. 9088: „c. v. onder de firma A. v. G. en Co.";
onder dezen naam handelt de beheerende vennoot en verschijnt hij in
rechte; zijne erfgenamen kunnen niet in rechte optreden onder den
naam: „c.v. onder de firma A. v. Gr. en Co. in liq." — Rb. Amsterdam
7 Mei 1909, W. 8852: de c.v. als zoodanig kan zich niet verbinden
noch door derden in rechte worden betrokken; de eisch, ingesteld tegen
„de c.v. de Weichsel", kan niet worden ontvangen. — Anders Rb. Am
sterdam 8 Apr. 1910, W. 9126 (de comm. liandelsvennp. „Comm. Bank
voor Handel en Nijverheid" kan onder dezen naam gedagvaard worden),
bev. Hof Amsterdam IJ Jan. 1912, W. P. N. R. 2205.

Onderscheid tusschen geldschieting „en commandite" en
geldleening met aandeel in de winst. Inhoud en strekking der
overeenkomst beslissen.
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Twijfel is mogelijk: Rb. Botterdam 10 April 1886, W. 5333 (comm.
vennp.), vern. Hof den Haag 1 Juni 1887, W. 5496. — H. R. 23 Dec.
1881, W. 4725. — Zie ook Rb. Rotterdam 15 Mrt. 1909, W. 8961.
(I. RIPEBT, pret avec participation aux bénéfices et société en participation, Ann. 1905, bl 53. — LYQN-CAEN en RENAULT, dl. II 1, n°. 63. —
Pic, dl. 1, nrs. 72 v.

De commanditair is niet koopman, zie hierboven bl. 55;
de commanditaire deelneming is geen handelsdaad.
Rb. Arnhem 6 Mei 1913, W. 9470 (comm. vennp. op aandeelon; vol
storting).

Omtrent de oprichting geeft de wet geen voorschriften.
Art. 20 lid 1 en 2: in de firma, die de beheerende vennoot(en) voert(voeren), mag de naam van den commanditairen
vennoot niet voorkomen. Deze mag zich niet gedragen als
beheerend vennoot, als ware hij complementaris, bijv. niet
medeteekenen, ook niet voor sommige handelingen; hij mag
wel toezicht oefenen en machtiging geven. „Zelfs niet uit kracht
eener volmagt" gaat te ver; het daarin gelegen verbod heeft
praktisch geen beteekenis, als de commanditair onbekend is.
E. POTU, la défense d'immixtion du commanditaire dans la société
en commandite par intérêt, Ann. 1910, bl. 124, 144, 209, 265. — DEMOGUE, du droit de controle du commanditaire dans la comm. par intérêt,
Ann. 1901, bl. 121.

Sanctie, art. 21; betwist is, of de geldschieter hoofdelijk aan
sprakelijk wordt voor alle schulden en verbintenissen, de
loopende zoowel als de toekomstige.
Regtsgl. Adv., dl. 4, bl. 206. — J. P. Y., in Opm. en Meded., dl. 8,
bl. 39.

Uitzondering op art. 20 lid 1 in het geval van art. 30.
In art. 32 lid 1 wordt eene verkeerde toepassing gegeven
van het beginsel, aan art. 20 lid 2 ten grondslag liggende.
De wet regelt de openbaarmaking van de commanditaire
vennootschap niet en verbindt daaraan geen rechtsgevolg.
De schuldeischers hebben, ook na openbaarmaking, geen vor
dering tegen de geldschietende vennooten. Zij kunnen alleen
beslag leggen onder de geldschietende vennooten op hetgeen
dezen den beheerenden vennoot schuldig zijn.
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Anders POLAK, dl. 1, bi. 297 v. — Volgens (KIST)-VISSER, dl. 3, bl.
379 v., kan art. 1681 B. W. toepassing vinden.

De verhouding der vennooten onderling regelt zich naar
hunne overeenkomst, subsidiair naar de bepalingen omtrent
maatschap of vennootschap in het Burg. Wetb. Een vennoot
schappelijke betrekking kan bestaan, alleen tusschen iederen
commanditairen vennoot en den beheerenden vennoot, of óók
tusschen de commanditaire vennooten onderling. In den regel
wordt een gemeenschappelijk vermogen niet gevormd, is het
bedrijfsvermogen eigendom uitsluitend van de(n) beheerende(n)
vennoot(en) en het zgn. vennootschapsvermogen niet anders
dan een boekpost (een boekhoudkundige grootheid).
De inbreng van den commanditair kan in goederen bestaan: Rb.
Utrecht 30 Juni 1863, W. 2505, cass. verw. H. R. 13 Mei 1864, W.
2599; Rb. den Bosch 28 Nov. 1878, W. 4321 (registratie-gedingen).

Op de commanditaire vennooten rust geen verplichting tot
nastorting, d.w.z. tot storting van meer dan het bedrag van
den door hen toegezegden inbreng, noch tot teruggave van
genoten winsten, art. 20 lid 3.
Fictieve winsten, niet te goeder trouw genoten, behooren in geval van
faillissement van den beheerenden vennoot te worden teruggegeven.

Ontbinding der commanditaire vennootschap. Invloed van
den dood, de curateele, het faillissement van den comman
ditairen vennoot.
Zie B. J. POLENAAR, in Themis 1912, bl. 575; — POLAK, dl. 1, bl. 304.

In geval van ontbinding geldt hetgeen hierboven bl. 149
omtrent de handeling voor gemeene rekening is gezegd. De
commanditaire vennooten hebben slechts aanspraak op terug
betaling van hunnen inbreng, indien na betaling der schulden
een saldo overblijft.
Rb. Zwolle 25 Juli 1888, vern. Hof Arnhem 27 Febr. 1889, P. v. J.
1889 nrs. 93 en 94: de inbreng van den commanditairen vennoot moet
bij de scheiding en deeling onder de passiva worden opgenomen!
Rb. Utrecht 18 Juni 1890, W. 6095: de comm. vennoot kan als
eigenaar van een onverdeeld aandeel in de vennootschap bij het eindigen
der vennootschap scheiding en deeling vorderen. — Arbiters 27 Dec. 1900,
W. 7556 (scheiding en deeling van den boedel eener ontbonden comm.
vennp.). — Rb. Rotterdam 8 Jan. 1912, W. 9401: de comm. vennoot kan
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wat hij schuldig is aan de comm. vennp., niet in vergelijking brengen
met het hem toekomende in het na de vereffening overblijvende saldo.

Tegenover derden is alleen de beheerende vennoot eigenaar
óók van liet vennootschapsvermogen, is alleen bij schuldeischer
en schuldenaar, valt dus niet te onderscheiden tusschen vennootschaps- en privé-schulden, vennootschaps- en privé-vorderingen.
Rb. Haarlem 15 Mrt. 1910, W. 9126. — Anders ten onrechte Rb. den
Haag 25 Febr. 1910, W. 8969, en Hof den Haag 20 Mei 1912, W. 9400.

Alleen de beheerende vennoot kan failliet verklaard wor
den; zijn faillissement omvat alle voorhanden baten en alle
schulden; hem alleen kan surséance van betaling worden
verleend.
H. R. 1 Maart 1895, W. 6633; — Rb. Haarlem 30 Oct. 1900, W.
7523; —• Rb. den Bosch 28 Nov. 1913, \V. 9663; — Hof Amsterdam 10
Dec. 1910, M. v. H. 1910 bl. 86 (surséance van betaling). — Onjuist
Rb. den Haag 7 Aug. 1903 en 5 April 1904, W. 8045 (faillissement v.
d. comm. vennp. „de Rijnlandsche Bankvereeniging").

Rechten van den commanditair in geval van faillissement
des beheerenden vennoots. De rekening van de vennootschap
moet worden opgemaakt. Wijst deze een saldo aan, dan is
de commanditair voor zijn aandeel in dit saldo concurrent
schuldeischer.
Rb. Amsterdam 28 Nov. 1855, W. 1722.

Commanditaire vennootschap op aan de el en (commandite
par actions in tegenstelling van commandite par intérêt).
De beteekenis ligt hierin, dat het recht van den comman
ditairen vennoot voor overdracht vatbaar wordt: bij aandeelen op naam op de wijze, in art. 669 lid 2 B. W. bepaald,
bij aandeelen aan toonder door middel van overgave, art. 668
lid 3 B. W. De commanditaire vennooten worden vervang
baar gesteld.
Dat aandeelen aan toonder zijn toegelaten, staat reeds lang
door het gebruik vast.
Vroeger werd over de geldigheid van aandeelen aan toonder verschil
lend gedacht. Zie o.a. A. DE PINTO, in Themis 1844, bl. 276, en A. S.
VAN NIEROP, ald. 1845, bl. 39.
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De verdeeling van liet commanditair kapitaal in aaudeelen
heeft geen invloed op de verhouding tot derden. De verhou
ding tusschen de vennooten onderling wordt beheerscht door
hunne overeenkomst.
Tot kapitaalsvergrooting kan niet bij meerderheid van stemmen wor
den besloten: Rb. Amsterdam 5 Jan. 1859, W. 2072.
Een commanditaire aandeelhouder kan niet vorderen ontbinding der
vennootschap, voor zooveel hem betreft, alléén tegen de beheerende ven
nooten: Rb. Amsterdam 24 Jan. 1890, W. 5910.
Zie over de aansprakelijkheid van commissarissen bij een comm. vennp.
op aandeelen wegens verzuimen in het houden van toezicht: Rb. Arn
hem 5 Juli 1911, W. 9279.

In geval van faillissement van den beheerenden vennoot
kan de curator in diens faillissement volstorting der aandeelen
vorderen, onverschillig wat de overeenkomst (de statuten) daar
omtrent bepaalt (bepalen).
Hof Arnhem 30 Nov. 1910, vern. Rb. Arnhem 30 Dec. 1909, W. 9126,
M. v. H. 1910 bl. 221; H. R. 20 Juni 1913, W. 9561, cass. verw. Hof
Arnhem 14 Mei 1912, W. 9437 (faill. v. d. comm. vennp. Arnhemsche
Bankvereeniging Pliester & Co.).

Ontwikkeling van de commanditaire vennootschap in het
buitenland.
F r a n k r i j k : Code de commerce, artt. 19, 2 3— 2 8 (artt. 27 e n 28, gew.
door de wet v. 6 Mei 1863), 38 en 39; wet v. 24 Juli 1867 sur les
sociétés, titels 1 en 4. — België: Code de comm. (wet v. 18 Mei 1873),
in 'tbijz. sect. 3 en 5. - Duitschland: §§ 161-177 (Kommanditgesellschaft), §§ 320-334 (Komm. auf Aktien), §§ 335-342 (stille
Gesellschaft). — Zwitserland: Zw. Oblr., artt. 590—611, 676 en
677.
Italië: Cod. di comm., artt. 114—120, 126 185, 233 238.
E n g e l a n d : sect. 3 van de Partnership Act van 1890 bepaalt, dat
degene die aan een ander (persoon of vereeniging) ten behoeve van handel
of bedrijf geld leent onder beding van aandeel in de winst, m geval van
gerechtelijke vereffening achterstaat bij de overige schuldeischers, terwijl
de Companies Consolidation Act van 1908, sect. 60 en 61, toelaat te
bepalen, dat de bestuurders van eene naamlooze vennootschap of van eene
vereeniging limited by guarantee onbeperkt aansprakelijk zijn.

De commanditaire vennootschap van het Wetb. van Koop
handel draagt in België den naam van association en participation, in Duitschland van stille Gesellschaft, in Italië van
associazione in participazione. Daarnaast staat in België de
société en commandite, in Duitschland de Kommanditgesell-
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schaft, in Italië de societa in accommandita, waarmede over
eenkomen de société en commandite van den Code de comm.,
de Kommanditgesellschaft van het Zw. Oblr. en de Limited
Partnership in Engeland (Limited Partnerships Act 1907, 7 Edw.
7, c. 24).
De Fransche en de Belgische rechtspraak nemen aan, dat de
commanditaire vennooten door de schuldeischers kunnen wor
den aangesproken, voor zoover zij den door hen toegezegden
inbreng niet hebben gestort. In de Zwitsersche wet (art. 602)
en in de Duitsche (§§ 161 en 171) is dit uitdrukkelijk bepaald.
Feitelijk is in deze landen de comm. vennp. een vennootschap
onder firma met een of meer beperkt en voorwaardelijk aan
sprakelijke vennooten.
K. LEHMANN , Lehrb. Handelsr., 2 <le dr., bl. 345: „die Kommandit
gesellschaft ist naoh der Auffassung des deutschen Rechts uur eine
modifizierte offene Handelsgesellschaft".
A. ARCANGELI, la societa in accommandita semplice, 1903.

Naar Zwitsersch en Duitsch recht is de comm. venn. op
aandeelen een variëteit van de naamlooze vennootschap.

D. Vennootschap onder firma.
Geschiedenis: G-OLDSCIIMIDT, Universalgescliichte, dl. 1, afd. 1, bl.271—290.
— M. WEBER, a. w. (zie boven bl. 150). — M. HACMAN, Z. H., dl. 68,
bl. 439; dl. 69, bl. 47. — P. DE PELSMAEKER, in Rev. de dr. int. 1904,
bl. 633. — Yoor het oud-vaderl. recht: KOHLER, Niederl. Hr., bl. 293, 374.
Welke wijzigingen zijn wenschelijk in de bepalingen onzer wet, be
trekkelijk de vennootschappen onder firma? praeadviezen van S. J. HINGST
en B. C. J. LODER, H. N. J. V. 1881. — N. LINDLEY, a treatise on the
law of partnership, 7de dr. door W. B. LINDLEY en T. J. C. TOMLIN, 1905.
Suppl. 1909. — P. POLLOCK, digest of the law of partnership, 9de dr.
1910. — J. A. STRAHAN en N. H. OLDHAM, the law of partnership, 1914. —
C. BATES, the law of partnership, 2 dl., Chicago, 1888.

De vennootschap onder firma is eene vereeniging tot uit
oefening van een handelsbedrijf onder een gemeenschappelijken naam en met rechtstreeksche hoofdelijke aansprakelijk
heid der leden tegenover derden, artt. 16 en 18 K.
Firma, raison sociale, te onderscheiden van de raison de
commerce, den naam van het maison de commerce. Zie hier
boven § 11.
De vennootschap o. f. is een naar buiten optredende, im-
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mers een door het handelen onder een gemeenschappelijken
naam voor derden kenbare maatschap, waarbij art. 16/6 1
B. W. tegen derden werkt, art. 17 K.
Aansprakelijkheid hoofdelijk voor het geheel, art. 18 K.,
in afwijking van art. 1680 B. W., doch in overeenstemming
met Costumen v. Antwerpen, hfdst. o2, art. 1, en met het
Amsterdamsche recht.
BARELS, advijsen, dl. 2, nrs. 59, 60, 61. — Verz. v. casus-positiën
enz., n°. 18. — VAN DER KEESSEL, theses selectae, n°. 703.

Er is geen aanleiding de vennootschap o. f. een rechts
persoon te noemen; rechtstreeksche hoofdelijke aanspra
kelijkheid der vennooten is aansprakelijkheid der afzonderlijke
(individueele) vennooten, niet aansprakelijkheid der gezamen
lijke vennooten (collectieve aansprakelijkheid). De opvatting,
dat de vennp. o. f. een rechtspersoon is en de vennooten met de
vennp. hoofdelijk verbonden borgen zijn, is eene gekunstelde
en overbodige constructie, zonder beteekenis voor de praktijk
(art. 1869 n°. 2 i.v.m. artt, 1319 en 1331 B. W.).
Zie voor literatuur en rechtspraak: HINGST en LODER, t. a. p., en
hierboven bl. 140 vlg. - H. R. 3 Febr. 1854, W. 1513; 23 Deo. 1892,
W. 6287. — Hof den Bosch 22 Jan. 1901, W. 7563. — II. R. 20 Nov.
1914 W. 9789: een handelsvennp. o. f. is niet een afzonderlijke rechts
persoon, doch is de benaming van hare gezamenlijke leden in hun
vennootschappelijk verband, welke leden de dragers v. d. rechten en
verplichtingen der vennp. zijn.

De vennooten zijn hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk
„wegens de verbindtenissen der vennootschap", niet alléén
wegens de geldschulden, noch ook alléén wegens de verbinte
nissen uit overeenkomst.
H. R. 20 Jan. 1905, W. 8173 (als aan een vennootschap onder een
firma een last is gegeven, kan van ieder der vennooten, dus ook van
één hunner, rekening en verantwoording worden gevraagd), vern. Hof
Amsterdam 19 Fehr. 1904, bev. Rb. Amsterdam 13 Juni 1902, W. 7847; —
Rb. Amsterdam 13 Mei 1904, W. 8165, en 9 Nov. 1906, W. 8594 (ver
bintenis, uit de wet geboren); — Hof den Bosch 1 Dec. 1908, \V. 8818
(vordering wegens schennis van merkenrecht). — Yerg. Rb. Utrecht
14 Febr. 1900, W. 7464 (vordering wegens beleediging).

De hoofdelijkheid schijnt niet te kunnen worden uitgesloten.
Verg. art. 21 K.
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Aldus KIST-VISSER, dl. 3, bl. 275; POLAK, dl. 1, bl. 271 v. — Anders
DIEPHUIS, dl. 1, bl. 77 nt. 3.

Ieder der vennooten kan onmiddellijk en rechtstreeks wor
den aangesproken; een vonnis tegen de firma behoeft niet
eerst te worden verkregen.
DIEPHUIS, dl. 1, bl. 78; KIST-VISSER, dl. 3, bl. 278; R. M. 1889,
bl. 56 v. — H. R. 22 Juni 1849, W. 1040 ; 26 Oct. 1849, W. 1068;
22 Oct. 1852, W. 1385. — Rb. Rotterdam 3 April 1854, W. 1535, vern.
Hof Zd. Holland 2 Oct. 1854, W. 1582. — Rb. Amsterdam 6 Mei 1874,
M. v. H. 1874 bl. 114, bev. Hof Nd. Holland 9 Sept. 1875, M. v. H.
1875 bl. 206, cass. verw. H. R. 10 Mrt. 1876, W. 3965. — Rb. den Haag
16 Oct. 1894, W. 6668. — Hof den Bosch 1 Dec. 1908, W. 8818 (onrechtm. daad). — Anders o. a.: Hof Nd. Holland 9 Oct. 1851, M. v. H.
1874 bl. 117 (op grond van de rechtspersoonlijkheid), en Hof Amsterdam
26 Oct. 1883, W. 4997.

Beteekenis van het geding tegen een of meer of tegen alle
vennooten. Het geding tegen alle vennooten is een geding
tevens tegen de vennootschap. liet vonnis, tegen alle vennooten
verkregen, is uitvoerbaar ook op het vennootschapsvermogen.
Zie Rb. den Bosch 10 Jan. 1902, W. 7965.

Stelling van de vennooten in het geding tegen de firma.
Zijn alle vennooten of alleen de beheerende vennooten partij in het geding
(eed [zie over eedsoplegging aan eene firma: C. D. ASSER, R. B. 1843 bl.427 v.; Rb. den Haag 4 Mei 1849, 8 Mrt. en 31 Mei 1850, W. 1193; H. B.
23 Oct. 1873 en 20 Oct. 1874, W. 3652 en 3783: een eed, aan een v. o. f.
opgelegd, kan door een der vennooten worden afgelegd; Hof Amsterdam
23 Dec. 1910, W. 9174; RII. EEITH, de decisoire eed, Prft. 1892, bl. 112 v.;
OPZOOMER-LEVY, dl. 15, bl. 127 v.; KIST-VISSER, dl. 3, bl. 265], verhoor
op vraagpunten)? H. R. 21 Mrt. 1879, W. 4356 (alle vennooten, ook
gedurende de vereffening), vern. Hof Amsterdam 14 Juni 1878, W. 4266,
bev. Rb. Amsterdam 4 Mei 1877, W. 4139 (de vennoot, die niet is belast
met de vereffening, is niet partij in het geding); Hof den Haag 23 Oct.
1905, W. 8305 (verh. op vraagp. van den niet met de vereffening
belasten vennoot).
Kan alleen de vennootschap, of ook ieder vennoot voor zich tegen het
vonnis opkomen ? Rb. Rotterdam 3 Mei 1886, W. 5342; Rb. Amsterdam
20 Jan. 1887, P. v. J. 1887 n°. 49* (alleen de vennp., daar de vennooten
niet partij zijn in het geding tegen de vennp.). — Evenzoo voor de
maatschap: Rb. Rotterdam 23 Sept. 1892, W. 6428. — Zie voorts
Hof Utrecht, z. d., W. 583. — In anderen zin Rb. den Haag 10 Dec.
1841, W. 256.
Kan het vonnis, tegen de vennp. verkregen, op de eigen goederen der
vennooten worden tenuitvoergelegd ? De praktijk neemt dit aan (evenzoo

160
KIST-YISSER, dl. 3, bl. 279); aan de veroordeeling van de vennp. pleegt
eene veroordeeling van de vennooten of eene uitvoerbaarverklaring tegen
ben te worden toegevoegd. Yerg. Eb. Rotterdam 3 Mei 1886, b. a.; Hof
den Haag 27 Jan. 1896, W. 6790. — Zie in anderen zin voor de reederij:
Rb. Amsterdam 21 Deo. 1871, M. v. H. 1872 bl. 18 (het vonnis, tegen
den boekhouder gewezen, kan niet tegen de reeders worden tenuitvoergelegd, daar hunne persoonlijke middelen van verdediging niet in
het tegen den boekhouder gevoerd geding hebben kunnen worden
onderzocht).
WACH, Handbueli des deutschen Civilprozessrechts, dl. 1, bl. 523 vlg. —
Eccius, die Stellung der offenen Handelsgesellschaft als Prozesspartei,
Z. H.' dl. 32, bl. 1 vlg. — STAUB, Kommentar zum Hgb., 7<TO dr., op
8 124,' Anm. 4-18. — § 129 lid 4 DHgb.: Aus einem gegen die Gesellschaft geriehteten vollstreckbaren Sehuldtitel findet die Zwangsvollstreckung gegen die (jesellscnatter ment bian.

Partij in het geding zijn alle vennooten in deze hunne
hoedanigheid; het vonnis tegen de vennootschap behoort niet
zonder meer tegen hen individueel uitvoerbaar te worden ver
klaard. Verg. art. 132B B. W.
De vennootschap tot het uitoefenen van een burgerlijk
bedrijf onder een firma is niet een vennootschap onder een
firma. Artt. 1679—1682 B. W. zijn van toepassing.
Zie Hof den Bosch 29 Mei 1888, W. 5600 (aannemers); Rb. Amsterdam
8 Febr. 1901, W. 7803 (advokaten).

O p r i c h t i n g der vennootschap onder firma. Ai'tt. 22

28,

akte en openbaarmaking.
...
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Inschrijving ter griffie van het kantongerecht, of, als deze zich in
dezelfde plaats bevindt als de griffie van de rechtbank, te dezer griffie.
2ie "\\r. Not. 43.

Dezelfde bepalingen in de gevallen van art. 31. Gevolg deiinschrijving en bekendmaking: het contract van vennoot
schap werkt tegen derden, verg. artt. 167o 167o B. \\.
Zie hieronder § 28.
Gevolg van het niet-opmaken eener akte, verzuim van
inschrijving of bekendmaking.
a. I n t e r n , t u s s c h e n d e v e n n o o t e n . V e r g . a r t t . 3 9 , 4 1 e n
42 Code de commerce. Beteekenis van art. 22 en van de
woorden: „zonder dat het gemis eener akte aan derden kan
worden tegengeworpen", i.v.m. art. 1 lid 2 K.
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Verschillende meeningen: 1°. bij gemis van een akte bestaat de vennoot
schap niet: H. LENSHOEK VAN ZWAKE, opmerkingen over art. 22 W. v. K.,
Prft. 1891; — Rb. den Haag 9 Juni 1891, W. 6070. — Anders H. R.
16 Mei 1902, W. 7775, cass. verw. Hof Amsterdam 13 Juni 1901,
W. 7670 (op grond van de in het geding vaststaande feiten kan het
bestaan eener venn. o. f. ook bij gemis eener akte worden aangenomen). —
2°. In geval van ontkentenis kan het bestaan alleen door de akte worden
bewezen: H. R. 23 Febr. en 2 Nov. 1883, W. 4881 en 4974; 15 Oct. 1891,
W. 6097. — Hof den Bosch 21 Nov. en 19 Dec. 1882, W. 4873 en 4876; —
Rb. Amsterdam 17 Dec. 1909, W. 9094, M. v. H. 1910 bl. 212; — Hof
Amsterdam 6 Jan. 1882, W. 4756 (bewijs door getuigen of boeken is
uitgesloten). — Hof den Haag 20 Nov. 1899, W. 7376 (geen ander
schriftelijk bewijs, geen getuigenbewijs, ook niet bij begin van bewijs
' door geschrifte, geen vermoedens), bev. Rb. Rotterdam 15 Juni 1898,
t. z. p.; — Hof Amsterdam 5 Jan. 1900, M. v. H. 1900 bl. 169 (getui
genbewijs, ook bij begin van bewijs door geschrifte, en beslissende eed
zijn uitgesloten), bev. Rb. Utrecht 18 Mei 1898, W. 7163; — Hof
Amsterdam 11 Juni 1900, M. v. H. 1900 bl. 303; Rb. Rotterdam
29 Dec. 1886, W. 5405; Rb. Amsterdam 22 Febr. 1889, W. 5762 (beslis
sende eed niet toegelaten), en 5 Dec. 1899, P. v. J. 1900 n°. 43. —
De eed als bewijsmiddel en, in geval van begin van bewijs bij geschrifte,
getuigenbewijs en bewijs door vermoedens zijn toegelaten: KIST-VISSER,
dl. 3, bl. 210 v.; POLAK, dl. 1, bl. 246. — R. M. 1889, bl. 53 v. —
3°. Alle bewijsmiddelen zijn toegelaten: J. LOUDON, aanteekeningen op
art. 22 W. v. K., Prft. 1880; — Rb. Amsterdam 12 Mrt. 1869, W. 3138.
Dat er handelingen voor gemeenschappelijke rekening zijn verricht,
kan altijd door alle bewijsmiddelen worden gestaafd. Verg. Rb. Amster
dam 11 Oct. 1860, M. v. H. 1860 bl. 272; Hof Noord-Holland 2 Mrt. 1871,
M. v. H. 1871 bl. 71. — Anders Hof Amsterdam 6 Jan. 1882, W. 4756.

b. E x t e r n , i n d e v e r h o u d i n g t o t d e r d e n .
Bij verzuim van inschrijving eener akte en van bekend
making geldt alleen datgene wat uit het openbaar optreden
onder eene firma afgeleid kan worden, art. 29 en art. 31 lid 2
en 3. Als de verlenging der vennootschap niet behoorlijk
wordt bekend gemaakt, komt de voortgezette vennootschap
in de positie van een niet openbaar gemaakte vennootschap.
Bij verschil tusschen inschrijving en bekendmaking is art.
29 lid 2 van toepassing.
Derden, iemand met wien zij niet hebben gehandeld, als
vennoot aansprekende, kunnen het bestaan der vennootschap
door getuigen of vermoedens aantoonen. Art. 22 a. h. e. Zij
kunnen volstaan met het bewijs van het gezamenlijk handelen
onder eene firma of van het zich anderszins voordoen als vennoot.
MOLENGRAAFF.
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KIST-YISSER, dl. 3, bl. 208 v. — E. M. 1889 bl. 51. — Rb. Amster
dam 7 Apr. 1881, P. v. J. 1881 n°. 48*. — Kb. den Haag 16 Oot. 1894,
W. 6668. — Rb. Amsterdam 10 Mei 1895, M. v. H. 1896 bl. 119. —
Rb. den Bosch 10 Jan. 1902, W. 7965. — H. R. 29 Sept. 1905, W.
8271. — Hof Arnhem 8 Nov. 1905 en 13 Eebr. 1907, W. 8414 en 8606. —
Rb. Rotterdam 31 Mrt. 1909 en 20 Apr. 1910, W. 8969 en 9124. —
Rb. Tiel 20 Sept. 1912, W. 9391. - Zie ook Rb. Arnhem 26 Febr.
1844, W. 485; - Hof Zuid-Holland 19 Mrt. 1866, M. v. H. 1866 bl.
96. — Rb. Rotterdam 27 Juni 1891, W. 6074.

Tegenover een derde, die het bestaan der vennootschap
ontkent, kan dit bestaan door hen die beweren vennooten te
zijn, alleen door de akte worden bewezen. Art. 22 a. h. e.
Rb. Amsterdam 15 Deo. 1869, W. 3207; Hof den Bosch 13 Dec.
1882, R. B. 1884 B bl. 36; Rb. Rotterdam 29 Dec. 1886, W. 5405; Rb.
Almeloo 27 Mei 1903, W. 8050. — Het handelen onder een firma bewijst
niet, dat men voor een vennootschap handelt: Rb. Amsterdam 28 Oct.
1898, P. v. J. 1899 n°. 97.

Verhouding tusschen de vennooten onderling.
Zij wordt beheerscht door de bepalingen omtrent maatschap.
Een vennoot mag niet aan de vennootschap concurrentie aandoen, art.
1664 B. W. Rb. Amsterdam 18 Oct. 1881, R. B. 1884 B bl. 48. — Een
uitdrukkelijk verbod is opgenomen in DHgb. §§ 112 en 113; Zw. Oblr.
art. 558; Cod. di comm. ital. artt. 112 en 113.
leder vennoot heeft recht van beheer, d.w.z. recht te doen hetgeen de
gewone uitoefening van het handelsbedrijf medebrengt, wat insluit beschik
king over de koopmansgoederen, niet daarentegen over onroerende goe
deren: artt. 1676 en 1677 B. W.
De vennooten, ook de niet-beheerende, kunnen te allen tijde inzage
nemen van de boeken, enz., en, bij weigering door den vennoot die ze
onder zich heeft, overlegging vorderen: art. 11 K. — Zie LYON-CAEN en
RENAULT, dl. 1 n°. 291, dl. 2 n°. 253.
De vennoot, die beheer heeft gevoerd, kan worden aangesproken tot
rek. en verantw., zie Hof Amsterdam 9 Oct. 1908, W. 8803, ged. vern.
Rb. Amsterdam 23 Jan. 1907, W. 8609.
Het is de vraag, of en in hoeverre de vennooten verplicht zijn hunne
rechten persoonlijk uit te oefenen.
Arbitrage-beding. Edict van Augustus 1560 (1'HÖPITAL); Ordonnance
van 1673, tit. 4, art. 9. Code de commerce artt. 51—63: arbitrage
forcé, afgeschaft bij de wet van 17 Juli 1856 relative a 1'arbitrage
forcé. Nadeel van het beding.

Het lidmaatschap, de hoedanigheid van vennoot, is niet
vatbaar voor overdracht onder levenden, tenzij het tegendeel
is bepaald.
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Indien de overdraagbaarheid van het lidmaatschap is over
eengekomen, blijft toch de uitgetreden vennoot aansprakelijk,
zoolang niet overeenkomstig art. 31 is gehandeld. Aandeelen
aan toonder zijn daarom niet bestaanbaar, althans onbruikbaar.
Ondervennootschap of onderinaatschap, art. 1678: de ondervennoot is
niet vennoot en mist dus zeggenschap in de zaken en over de goederen
der vennootschap.
Door het aannemen van een ondervennoot (croupier) wordt het aandeel
van den vennoot in den vennootschappelijken boedel tusschen hem en
den ondervennoot gemeen; deze is mede-eigenaar van hetgeen den vennoot
bij afrekening toekomt. Zie Hof den Bosch 25 Mei 1897, W. 7000 (vern.
Kb. Breda 7 April 1896, W. 6816), cass. verw. H. R. 24 Juni 1898, W. 7143.
Hof Leeuwarden 10 Mrt. 1886, W. 5337, vern. Rb. Leeuwarden 11 Dec.
1884, W. 5182.
Dezelfde verhouding ontstaat, als een vennoot in gemeenschap van goe
deren is gehuwd. Zie echter H. R. 2 Febr. 1877, W. 4082: het recht van
de erfgenamen der vrouw met betrekking tot de vennootschap lost zich op
in een persoonlijk recht tegen den man-vennoot tot uitkeering van de helft
der waarde van zijn aandeel daarin. (Verg. over dit arrest: P. SCHOLTEN
W. N. R. 2089; G. VLUG, T. P. N. F., dl. 7, bl. 243; W. Not. 138.)

De aandeelen der vennooten in de winst en in het verlies
worden, tenzij iets anders is overeengekomen, bepaald door
de voorschriften van artt. 1670—1672. B. W.
Onder „inbrengsten" in art. 1670 B. W . is te verstaan de overeenge
komen deelneming in het kapitaal.

De aandeelen in de winst zijn beslissend ook voor de aan
deelen der vennooten in het vermogen der vennootschap. Aan
het vennootschapscontract ontleenen de vennooten, die kapi
taal (in geld of goederen) hebben gestort, een vorderingsrecht
tot terugbetaling van de geldswaarde daarvan in geval van
vereffening, ook al is een beding van crediteering in de boe
ken der vennootschap niet uitdrukkelijk gemaakt. W i n s t is
het bedrag waarmede de baten de som van de schulden en
van de geldswaarde van het gestorte kkj>itaal overtreffen,
verlies hetgeen de baten minder bedragen dan bedoelde som.
A. J. MOLL, verdeeling v. h. kapitaal der vennootschap onder firma,
Prft. 1913 (ree. R. M. 1914 bl. 544). — POLAK, dl. 1, bl. 288 v. —•
Pic, dl. 1, nrs. 684 v. — Zie voorts over de aandeelen der vennooten in
het vermogen der vennootschap: O. VLUG, T. P. N. F., dl. 4, bl. 243
ASSER-LIMBURG, dl. 3, bl. 558; KIST-VISSER, dl. 3, bl. 313 v.; DERNBURG, Burg. Recht, dl. 2, § 359 II (gelijke aandeelen); — LYON-CAEN
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en RENAULT, dl. 2, n°. 422 (aandeelen in evenredigheid van de inbreng
en); — DIEPHUIS, N. B. R., dl. 13, bl. 208; JOERGES, Z. H., dl. 51,
bl. 65 v.; K. LEHMANN, Handelsr., 2de dr., bl. 295 v. (aandeelen in
evenredigheid van de aandeelen in de winst). — Rb. den Bosch 27 Nov.
1908, W. 8853 (gelijke aandeelen).

In beginsel is ieder vennoot voor zijn aandeel onbeperkt
aansprakelijk voor het verlies. Evenwel kan uitsluiting of
beperking der aansprakelijkheid worden bedongen door alle
vennooten op één na, art. 1672 lid 2 B. W.
Betwist is, of een vennoot tegen de vennootschap in rechte
kan optreden.
a. Tot handhaving van zijne reehten uit het vennootschapscontract,
bijv. op grond van art. 1669 B. \Y. ? Rb. Rotterdam 23 Febr. 1898, W.
7181: niet de vennootschap [i. d. g. een burgerlijke maatschap onder firma
in liq.] maar de individueele medevennooten moeten worden aangespro
ken. Bvenzoo ASSER-LIMBURG, dl. 3, bl. 534. In bevestigenden zin KISTYISSER, dl. 3, bl. 240 v.
b. Wegens overeenkomsten, door hem in privé met de vennootschap ge
sloten? In bevestigenden zin Rb. Utrecht 9 Jan. 1901, W. 7569; KISTVISSER, dl. 3, bl. 277. — Anders: v. GOUDOEVER, de vennootschap onder
firma tegenover hare leden, W. N. R. 1628.

Kan de vennootschap en kunnen ook de medevennooten
een vennoot aanspreken tot nakoming zijner verplichtingen
jegens de vennootschap?
Zie KIST-VISSER, dl. 3, bl. 239 v.; POI.AK, dl. 1, bl. 265.

Verhouding tot derden.
J. PERCEROU, des abus de la raison sociale, Ann. 1898 bl. 118.

Is, om de medevennooten te verbinden, handelen onder de
firma een vereischte, of voor de vennootschap voldoende?
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 260 v. — Hof Noord-Holland 24 Nov. 1870,
W. 3352. — Hof den Haag 6 Mrt. 1905, W. 8265.

Beteekenis van art. 17 lid 2 K., in verband met de artt. 26
en 29. De onbevoegdheid van den vennoot kan aan derden
alleen worden tegengeworpen, als zij baar gekend hebben of,
door raadpleging van het bekend gemaakte, hadden kunnen
kennen, bijv. daardoor hadden kunnen weten, dat de hande
ling niet tot de vennootschap betrekkelijk was. In geen geval
is een vennoot bevoegd tot handelingen, welke blijkbaar niet
de uitoefening van een handelsbedrijf betreffen.
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Rb. Rotterdam 5 Nov. 1866, M. v. H. 1867 bl. 35 (wissels, geaccep
teerd met de firma). - H. R. 3 Febr. 1882, W. 4742 (geldleening
onder de firma). — Rb. Amsterdam 6 Nov. 1885, P. v. J. 1886 n°. 14*
(inkoop voor eigen rekening der vennootschap door een der leden van
eene commissionnairs-firma in strijd met de akte).
Hof Arnhem
10 Apr. 1907, W. 8692.
De vennoot die onbevoegdelijk van de firma gebruik maakt, verbindt
in ieder geval zich zelf: Rb. Groningen 7 Mrt. 1902, W. 7747 (wissel met
de firma geaccepteerd, terwijl de bekend gemaakte akte de handteekening
van beide vennooten vorderde). — Verg. H. R. 12 Dec. 1873, W. 3668.

De vennoot die onbevoegdelijk van de firma gebruik maakt,
is deswege rekenschap verschuldigd aan zijne medevennooten.
Zijne medevennooten worden verbonden in de gevallen van art. 1681
B. W.: Rb. Rotterdam 2 Mrt. 1904, W. 8087 (geldopneming, gestrekt
hebbende ten voordeele der vennootschap); Hof den Haag 22 Apr. 1908,
W. 8825, cass. verw. H. R. 11 Juni 1909, W. 8880, M. v. H. 1909
bl. 316; Hof den Haag 15 Febr. 1909, W. 8856.

Toetreding van nieuwe vennooten.
Op de toetreding is art. 31 van toepassing.
Beding dat een zoon, een erfgenaam of de weduwe van
een vennoot recht heeft als vennoot op te treden.
Hof den Haag 19 Febr. 1894, W. 6493: als de gestelde voorwaarden
vervuld zijn, wordt de bedoelde persoon, ook zonder nieuwe akte, vennoot.

Aansprakelijkheid van den nieuwen vennoot voor de be
staande schulden. Zij hangt af van de naleving van art. 31 K.
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 275 v. — F. AMIOT, de la responsabilité a
raison du passif social déj&, formé du nouvel associé qui entre dans une
société en cours d'entreprise, Ann. 1900 bl. 281. — Art. 565 Zw. Oblr.
§ 130 DHgb.

O n t b i n d i n g , vereffening, artt. 1683 vlg. B. W.;30—
85 K.
Ontbinding. Beteekenis van de ontbinding: de vennootschap
eindigt in dien zin, dat de verplichting tot verdere samen
werking eindigt, behalve voor zooverre deze vereischt wordt
voor de afwikkeling van bestaande verhoudingen. De door
de overeenkomst van vennootschap beheerschte vennootschaps
betrekkingen houden eerst op, als deze afwikkeling (vereffening)
is voltooid. Iedere ontbinding heeft vereffening ten gevolge.
Zie Hof den Haag 29 Juni 1908, W. 8720, en Hof Arnhem 6 Nov.
1889, W. 5828.
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De vennootschap „eindigt" (wordt ontbonden):
1°. te allen tijde door onderling goedvinden;
Rb. Amsterdam 17 Deo. 1909, W. 9094: de vennooten kunnen op het
ontbindingsbesluit niet terugkomen; zij moeten eene nieuwe vennp. bij
akte oprichten.

2°. door verloop van den vastgestelden tijd, art. 1683 1° B. W.;
3°. door ontbinding bij rechterlijk vonnis op grond van wettige
en gewichtige redenen, ter beoordeeling van den rechter (ontbin
ding in engeren zin), indien de maatschap voor een bepaalden tijd
is aangegaan, art. 1684 B. W.; art. 1302 B. W. is op overeenkom
sten tot samenwerking, zooals de verschillende vennootschap
pen, niet van toepassing. De ontbinding kan worden gevraagd
ook door dengene bij wien de reden daarvoor is ontstaan;
F. C. DÉKING DURA, het eindigen v. d. maatschap door den wil van
één of meerdere vennooten en hare ontbinding volgens art. 1684 B. W.,
Prft. 1908. — Gr. SCHOLTEN, wanprestatie als ontbindende voorwaarde
bij overeenkomsten, Prft. 1914, bl. 184 v. (de maatschap is niet een
wederkeerige overeenkomst in den zin van art. 1302 B. W.).
Eb. Amsterdam 20 Jan. 1881, W. 4689; Rb. Rotterdam 6 Oct. 1902,
W. 7948, bev. Hof den Haag 11 Apr. 1904, W. 8115, cass. verw. H. R.
3 Mrt. 1905, W. 8188; Rb. Amsterdam 3 Jan. 1908, W. 8817: art. 1684
is niet eene toepassing van de artt. 1302 en 1303 B. W.; de ontbinding
werkt niet terug, zij heeft slechts gevolgen van den dag der uitspraak. —
LAND, dl. 3, 2de gt., bl. 169; — DIEPHÜIS, N. B. R., dl. 13, bl. 267.
De ontbinding kan alleen wezen ontbinding ten aanzien van alle
vennooten: Rb. Amsterdam 3 Juli 1894, W. 6597; derhalve moet ook
de commanditaire vennoot in het geding worden geroepen: Rb. Amster
dam 3 Apr. 1866, M. v. H. 1866 bl. 127; W. 2814. Zie ook Rb. Rotter
dam 31 Oct. 1894, W. 6585. — Anders: C. W. STAR BUSMANN, de
exceptio plurium litisconsortium, Prft. 1902, bl. 126.
Art. 1684 spreekt alleen van „maatschappen, voor eenen bepaalden
tijd aangegaan". Geldt de bepaling ook bij maatschappen, niet voor
een bepaalden tijd aangegaan, als bijv. de opzegbaarheid is uitgesloten?
Aldus ASSER-LIMBURG, dl. 3, bl. 550, 552; POLAK, dl. 1, bl. 279.

4°. artt. 1683 2° en 1685 B. W.;
5°. door opzegging aan al de xnedevennooten, mits te goeder
trouw en niet ontijdig, indien de vennootschap niet voor een
bepaalden tijd is aangegaan: art. 1683 3° i.v.m. artt. 1686 en
1687 B. W.;
„Voor geenen bepaalden tijd"; zie ASSER-LIMBURG, dl. 3, bl. 547, 549.
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6°. door den dood, de onder-curateele-stelling of de failliet
verklaring van een der vennooten, art. 168B 4° B. W.
Voor de gevallen, onder nrs. 3, 5 en 6 genoemd, kan iets
anders worden overeengekomen.
Ad 3um. Bedongen kan worden, dat, in geval van wanpraestatie, vervallenverklaring van den nalatigen vennoot kan
worden uitgesproken zonder ontbinding der vennoot
schap: Arb. Rotterdam 22 DQC. 1884, W. 5133.
C. RITTER, Z. H., dl. 69, bl. 287 v.; P. ALEXANDER-KATZ, ald. dl. 70,

bi. 80 v.

gum Opzegging kan worden uitgesloten, o. a. in ver
band met de bepaling, dat bet lidmaatschap vatbaar is voor
overdracht onder levenden.
DIEPHUIS, t. a. p., bl. 259; - LAND, t. a. p, bl. 170; - ASSER-LIM
BURG dl 3 bl 549; — DÉKING DURA, bl. 38 v. — Anders OPZOOMER, dl. J,

bl. 14(5. - H. R. 13 Dec. 1861, W. 2342 (art. 1686 is van openbare
orde- door overeenkomst kan daarvan niet worden afgeweken). — Zie
echter ten aanzien van de als maatschap beschouwde „negotiatie" Land
is zeekere bezitting: H. R. 22 Dec. 1876, W. 4068, bev. Hof den Haag
29 Mei 1876, W. 3985, vern. Rb. den Haag 25 Mei 1875, W. 3882.

Kan, als de vennootschap voor een bepaalden tijd wordt
aangegaan, aan de vennooten het recht van opzegging worden
gegeven ?
gum en 6um. Bepaald kan worden, dat, in geval van
overlijden van een der vennooten, de vennootschap z o n d e r
ontbinding zal voortduren met de erfgenamen van den
overledene, of alleen tusschen de overblijvende vennooten:
art. 1688 B. W.; het laatste ook in geval van onder-curateelestelling, faillietverklaring of opzegging (uittreding).
DE REGT, het beding van art. 1688 LSTE lid B. W. in de akte van
maatschap, W. N. R. 1299. — Beteekenis v. h. beding omtrent het
verblijven' van goederen aan den langstlevenden echtgenoot of aan
medevennooten. Praeadviezen v. A. GERBER en K. WIERSIJM voor de
Broederschap v. cand.-notarissen, 1908.
Het beding van voortzetting met de erfgenamen moet op alle erfgenamen
betrekking hebben; zij zijn verplicht tot voortzetting: OPZOOMER op
art. 1688; — DIEPHUIS, t. a. p., bl. 252 v.; — LAND, t. a. p., bl. 174.
Voortzetting met één der erfgenamen kan worden bedongen: KIST, dl. 3,
bl. 255 v.;
WERKER, de liquidatie der vennootschap onder firma,

Prft. 1897, bl. 63; — POLAK, dl. 1, bl. 277.
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Rb. Amsterdam 31 Dec. 1861, W. 2384; — Eb. Maastricht 7 Juni 1866,
W. 2813 (firma VILLEFORT en Co.; voortzetting tusschen do overblijven-

den, terwijl de erfgenamen noch in de baten noch in de lasten aandeel
hebben).
Het beding tot voortzetting met de erfgenamen bindt ook minder
jarigen: Hof Nd. Holland 27 Juni 1867, M. v. H. 1867 bl. 291. —
Evenzoo het beding omtrent voortzetting tusschen de overblij venden en
afrekening met de erfgenamen van den overledene: H. R. 29 Oct. 1885,
vern. Rb. Amsterdam 30 Juni 1885, bev. Kgt. n°. 1 Amsterdam 26 Jan.
1885, R. B. B. 1888 B bl. 323.
H. R. 11 Juni 1880, cass. verw. Rb. Dordrecht 22 Oct. 1879, W. 4521
en 4515 (registratie-proces).

De ontbinding door rechterlijk vonnis of door afstand (onder
ling goedvinden) of opzegging moet, om tegen derden te werken,
openbaar gemaakt worden, art. 31 K.
Zie H. R. 30 Mrt. 1906, W. 8356.
„Ontbinding" in art. 31 beteekent ontbinding door den wil der vennooten; het art. is niet van toepassing in geval van overlijden van den
vennoot: H. R. 21 Jan. 1859, W. 2029; Rb. den Bosch 17 Dec. 1897,
W. N. R. 1470. — Anders Rb. Rotterdam 15 Jan. 1851, W. 1225.
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 290, en POLAK, dl. 1, bl. 251 v., achten in
schrijving en openbaarmaking noodig, altijd als de vennp. om andere
redenen dan wegens verloop van den bepaalden tijd wordt ontbonden.
De gewezen vennooten kunnen de bepaling van art. 31 K. niet tegen
derden inroepen: Rb. Amsterdam 27 Mei 1910, W. 9171.

De aanhouding der firma m\ ontbinding regelt art. 30 K.
i.v.m. met artt. 23 vlg. en 29. Zie hierboven bl. 80 en 153.
Niet-naleving van art. 30 lid 1 heeft ten gevolge, dat de gewezen ven
noot, indien hij tot aanhouding der firma zyne toestemming heeft gege
ven, ondanks inachtneming van art. 31, ten aanzien van derden als ven
noot is te beschouwen, tenzij is gehandeld overeenkomstig artt. 23 en
24. Anders POLAK, dl. 1, bl. 244; KIST-VISSER, dl. 3, bl. 199 v.

Vereffening na ontbinding.
O. FRANCKEN, die Liquidation der offenen Handelsgesellschaften in
geschichtlicher Entwickelung, 1890. — NOELDECKE, die Fortdauer der
offenen Handelsgesellsehaft wahrend der Liquidation, 1887. — H. WIMPFIIEIMER, die Gresellschaften des Handelsr. u. des bürgerl. Rechts im Stadium
der Liquidation, 1908. — A. SRAFFA, la liquidazione delle societa commerciali, 2e dr. 1899. — ANFOSSI, in Arch. giur., dl. 70, bl. 201. — „
W. H. M. WERKER, aangeh. prft. (R. M. 1899, bl. 113).
Ontw. Burg. Wetb. 1807 (v. D. LINDEN), bk. 3, tit. 8, afd. 2, artt.
52—60, overgenomen in Ontw. Wetb. v. Kph. 1809, artt. 42—50, waar
aan Ontw. 1822, artt. 44— 52, ontleend zijn.
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Beteekenis der vereffening. De vennootschap blijft bestaan
uitsluitend om de zaken tot effenheid te brengen: afwikkeling
der loopende zaken, inning der vorderingen, verzilvering,
althans voor zooveel noodig, der overige baten, betaling der
schulden en betaling aan de vennooten-inbrengers van de waarde
van hun inbreng; zoo noodig bijpassing of onderlinge verreke
ning van hetgeen ter betaling van de schuldeischers en van
de vennooten-inbrengers te kort komt (het verlies). Verdeeling
van het overschot (de winst). Zie artt. 38 en 34 K.
Verg. Hof den Haag 23 Oct. 1905, W. 8305; Rb. Rotterdam 8 Jan. 1912,
W. 9401. Zie hierboven bl. 163.

Verzilvering der baten alleen voor zooveel noodig tot be
taling der schulden of verzilvering van alle baten? § 149
DHgb. en art. 582 Zw. Oblr. bepalen het laatste. Aldus
voor ons recht WERKER, bl. 83, 126 v. Het eerste volgt uit
de meening, dat ieder vennoot van het oogenblik der ont
binding af scheiding en deeling kan vorderen, ook vóór of
hangende de vereffening.
KIST-VISSER, dl. 3, bl. 283 v., en POLAK, dl. 1, bl. 284, nemen het
eerste aan. — Zie voorts Rb. Amsterdam 12 Febr. 1862, M. v. H. 1862
bl. 142; — H. R. 29 Oct. 1869, W. 3159; — Rb. den Haag 24 Oct. 1879
en Hof den Haag 3 Mei 1880, R. B. 1881 B bl. 26: de bepalingen
omtrent boedelscheiding, art. 1689 i.v.m. artt. 1112 vlg. B. W., zijn
van toepassing; zoo mogelijk moet .verdeeling in natura plaats hebben. —
Hof Amsterdam 11 Dec. 1899, W. 7424 (scheiding en deeling kan worden
gevorderd, al is de vereffening niet vóórafgegaan, omdat de vereffening
een deel is van het scheidingswerk [artt. 1061, 1119 en 1122 B. W.,
698 Rv.] en artt. 32 vlg. K. toch toepassing kunnen vinden), cass. verw.
H. R. 1 Juni 1900, W. 7459; — Rb. Amsterdam 14 Dec. 1900, W. 7609; —
Hof Amsterdam 21 Juni 1907, W. 8716. — LYON-CAEN en RENAULT,
dl. 2, nrs. 363, 413, 414bis, 423.
Anders: vereffening behoort vooraf te gaan: concl. Openb. Min. H. R.
5 Febr. 1892, W. 6146; — Rb. Amsterdam 30 Nov. 1894, W. 6805; —
S. J. HINGST, praeadvies, bl. 50 v.; — WERKER, bl. 69 v.
De vennooten-inbrengers hebben recht op uitkeering, in geld, van de
waarde hunner inbrengsten, of op verrekening daarvan met hun aandeel
in het verlies. Verg. Ontw. Burg. Wetb. 1807, bk. 3, tit. 8, afd. 2, art. 58.

De vereffening geschiedt „in naam van dezelfde firma" door
een of meer vereffenaars, aangewezen of benoemd volgens
art. 32.
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Art. 32 is ook toepasselijk in geval van ontbinding door overlijden
van een der vennooten: II. E. 15 Mei 1868, M. v. H. 1868 bl. 184, W.
3012. — Toepassing van art. 32 lid 2: Rb. Amsterdam 23 Mrt. 1883,
vern. door Hof Amsterdam 29 Juni 1883, R.B. 1884 B bl. 53 en 57.

Door liet doel der vereffening wordt de bevoegdheid van
den vereffenaar bepaald. Verhouding tot derden: de onbe
voegdheid van den vereffenaar kan aan derden worden tegen
geworpen, als zij haar gekend hebben of hadden kunnen
kennen. Naar de noodzakelijkheid der handeling voor de ver
effening behoeven zij geen onderzoek in te stellen.
R. M. 1889, bl. 66; POLAK, dl. 1, bl. 285 v. — Anders Rb. Amster
dam 6 Nov. 1885, P. v. J. 1886 n°. 14*;—KIST-VISSER, dl. 3, bl. 304 v.

Bevoegdheid van twee of meer vereffenaars. Kunnen zij ieder
afzonderlijk of alleen gezamenlijk handelen? Art. 1674 B. W.
Rb. Dordrecht 28 Juni 1882, R. B. 1884 B bl. 59: alleen gezamenlijk;
Rb. Arnhem 9 Jan. 1902, W. 7763: in rechte optreden alleen gezamenlijk. —
H. R. 26 Nov. 1857, W. 1910; Hof den Haag 4 Mrt. 1883, R. B., t. a. p.
(vern. voormeld vonnis v. d. Rb. te Dordrecht): ieder afzonderlijk.
Verg. Hof den Bosch 26 Febr. 1907, W. 8605. STAR BUSMANN, de
exceptio plurium litiseonsortium, Prft. 1902, bl. 187.

Betrekking tusschen de vennooten en den vereffenaar;
kunnen de vennooten de bevoegdheid van den vereffenaar
beperken en kunnen zij hem ontslaan? In het bijzonder als
hij door de rechtbank is benoemd? Verg. art. 1673 B. W.
Rb. Amsterdam 13 Mei 1887, P. v. J. 1887 n°. 29*: de bij het contract
aangewezen vereffenaar kan door de vennooten wegens gegronde redenen
worden ontslagen. — WERKER, Prft., bl. 135 v., 142, 143 v.

De vereffenaars treden in rechte op en moeten in rechte
worden geroepen onder den naam van de firma; art. 32 K.
Toevoeging van de woorden „in likwidatie" en dagvaarding
namens of van de vereffenaars met vermelding hunner hoe
danigheid is niet ongeoorloofd te achten.
Dagvaarding namens en van de firma juist geoordeeld door Hof Nd.
Holland 28 Juni 1849 en 12 Nov. 1868, M. v. H. 1868 bl. 150 en 219;
Hof den Bosch 26 Mei 1891, W. 6129; Kgt. n°. 4 Amsterdam 31 Mrt.
1896, W. 6823; Hof den Haag 23 Oct. 1905, W. 8305 (een met de liq.
belaste firmant is niet bevoegd, in rechte op te treden voor de vennoot
schap); — van de firma in liquidatie (niet van de vereffenaars) door Rb.
Amsterdam 3 Juli 1877, R. B. 1878 A bl. 200; Rb. Haarlem 6 Sept. 1881,
W. 4740; toegelaten door Hof Nd. Holland 12 Nov. 1868, t. a. p.; —
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ten name der vereffenaars in hunne hoedanigheid gevorderd door Rb. Am
sterdam 13 Febr. 1868 en 19 Mei 1893, M. v. H. 1868 bl. 149 en 1893
bl. 248. — Zie ook Rb. Amsterdam 9 Oct. 1889, P. v. J. 1891 nJ. 16;
Rb. Zwolle 22 Mei 1912, W. 9415 (het is voldoende dat uit de dagv.
blijkt, dat eischer optreedt als vereffenaar en in die hoedanigh. vordert).

Wettelijke bepalingen omtrent de vereffening: artt. 33 en 34.
De vereffenaars zijn rekening en verantwoording schuldig
aan de vennooten of medevennooten.
Rb. Rotterdam 30 Dec. 1908, W. 8940, bev. Hof den Haag 6 Jan. 1911,
W. 9147. — Anders: Rb. Amsterdam 10 Apr. 1903, W. 7996 (er kan
slechts scheiding en deeling worden gevorderd).

Gedurende de vereffening, en ook na afloop daarvan, kan
ieder vennoot, met voorbijgang van de vereffenaars of ge
wezen vereffenaars, persoonlijk worden aangesproken krach
tens zijne hoofdelijke aansprakelijkheid.
H. R. 26 Oct. 1849, W. 1068; Rb. Amsterdam 3 Juli 1894, P. v. J.
1894 n°. 103; 9 Nov. 1906, W. 8594; Rb. Rotterdam 19 Mei 1909,
W. 9009. — De vennooten kunnen in deze aansprakelijkheid niet bij de
ontbindingsovereenkomst wijziging brengen: Hof den Haag 7 Oct. 1907,
W. 8697. — Anders ten onrechte Rb. Amsterdam 13 Mei 1904, W. 8165.

Vereffening heeft niet plaats, als in het vennootschapscon
tract iets anders is bepaald of de vennooten iets andeis oveieenkomen. De hoofdelijke aansprakelijkheid tegenover derden
blijft in elk geval onverlet.
V e n n o o t s c h a ps g o e d e r e n r e c h t .
KIST-YISSER, dl. 3, bl. 246 v. — POLAK, dl. 1, bl. 257 v. — Praeadviezen van HINGST en LODER, b. a. — J. C. DE MAREZ OYENS, in
Themis 1881, bl 479 vlg. — P. R. FEITH, in Themis 1881, bl. 342 vlg. —
J. A. LEVY, het rechtskarakter der firma, 1881. — HINGST, het rechtskarakter der vennootschap onder firma in haar faillissement, N. B. 188J
en 1883. — MOLENGRAAFF, het faillissement van de vennootschap onder
firma, R. M. 1884, bl. 16 vlg.; beschouwingen over de herziening v. li.
vereenigingsrecht, 1903, bl. 10 v. — S. J. FUCKEMA ANDRE/E, de gezamende hand naar de Oud-Nederlandsche rechten, in Yersl. en Med. deiKon. Akad. van Wetensch., Afd. Letterk. 3DE reeks, 4DE deel, 1887,
bl. 15 v. — P. VAN BEMMELEN, rechtsgemeenschap, in Rgl. opstellen, dl. 1,
bl. 253. — H. J. KOENEN, beschouwingen over rechtsgemeenschap, Prft.
1891. — ~W\ H. M. WERKER, aangeh. Prft. — J. C. NABER, W. Not.
434—436, 440, 442, 443. — E. J. BEKKER, Zweckvermögen insb.
Peculium, Handelsvermögen und Actiengesellschaften, Z. H., dl. 4, bl.
499 v. — LABAND, Beitrage zur Dogmatik der Handelsgesellschaften,
Z. H., dl. 30, bl. 469 v.; dl. 31, bl. 1 v. — K. ADLER, zur Entwicklungs-
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lehre und Dogmatik des Gesellschaftsrechts, 1895. — GIERKE, Handelsgesellschaftsrecht und biirgerliches Recht, in Archiv f. bürg. Recht,
dl. 19. — M. MONGIN, étude sur la situation juridique des sociétés
dénuées de personnalité, in Revue crit. de lég. et de jur. 1890, bl. 697 v. —
L. GUÉRIN, la société en nom colleetif est-elle une personne morale,
ald. 1902, hl. 245 en 308. — P. Pic, dl. 1, nrs. 161-226.

Verschillende opvattingen: 1°. het vennootschapsvermogen
behoort aan de vennootschap als rechtspersoon, zie boven
bl. 142 vlg.; 2°. de verschillende bestanddeelen van het vennoot
schapsvermogen behooren aan de vennooten in gewoon mede
eigendom; jegens elkander door de overeenkomst van vennoot
schap beperkt in het beschikkingsrecht over hun aandeel in
die goederen, zijn zij daarin vrij tegenover derden; 3°. het
vennootschapsvermogen is het door de vennootschapsverhou
ding beheerschte gemeenschappelijke eigendom der afzonder
lijke vennooten. Dezen hebben in dit vermogen en in de
bestanddeelen daarvan niet vrij beschikbare, maar door de
vennootschapsverhouding gebonden aandeelen. De gemeen
schap is ondergeschikt aan de vennootschap. Over de afzon
derlijke bestanddeelen van het vermogen kan slechts worden
beschikt door de vennooten te zamen, alsook, doch uitsluitend
voor vennootschapsdoeleinden (in de uitoefening van het bedrijf),
door de vennooten, die niet van het beheer zijn uitgesloten,
art. 1677 B. W. Over zijn aandeel in het vermogen kan een
vennoot alleen beschikken overeenkomstig art. 1678 B. W.
Zoolang de vennootschap bestaat, kan scheiding en deeling
niet worden gevorderd.
Gezamendehandsche gemeenschap, Gesammteigenthum, gebundenes Miteigenthum, boedelgemeenschap. — E. JOERGES, zur Lehre vom Miteigenthum und der gesammten Hand nach dt. Reichsrecht, Z. H., dl. 49,
bl. 140 v.; dl. 51, bl. 47 v. — OPZOOMER-GOUDEKET, dl. 3, bl. 542 v. —
Zw. Oblr. artt. 569, 574, 582. — DBG. §§ 719, 725, 731-735.

De laatste opvatting is voor ons recht als de juiste te aanvaar
den. Gevolgen: de vennooten kunnen slechts vorderen gedurende
het bestaan der vennootschap hun winstaandeel, na ontbin
ding der vennp. hun aandeel in het saldo, na betaling der
vennootschapsschulden en van de waarde der inbrengsten
overblijvende. Het recht van de particuliere schuldeischers
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der vennooten wordt hierdoor bepaald; zij kunnen alleen
beslag leggen op het winstaandeel van hun schuldenaar, op
het hem eventueel bij vereffening toekomende (de waarde van
zijn inbreng en zijn aandeel in de winst [scheidingsaandeel])
en op hetgeen hij uit anderen hoofde te vorderen heeft.
Costumen van Antwerpen van 1582, tit. 52, artt. 5 en 6. — BARELS,
Advijsen, nrs. 62 en 86. — Rb. Amsterdam 8 Nov. 1878, P. v. J. 1879
n°. 25*; 10 Mei 1900, W. 7479; — Eb. Botterdam 5 Juni 1913,
W. 9549. — P. VANDERNOTTE, droits des créanciers d'une sooiété sur les
biens sociaux, Ann. 1898, bl. 437. — Zie ook Bb. Amsterdam 23 Juni
1885, P. v. J. 1885 n°. 38*.

Inschulden van de vennootschap kunnen alleen worden
opgevorderd door de beheerende vennooten in naam der ven
nootschap ; in eigen naam kan geen der vennooten vorderen,
ook niet voor een aandeel.
Verg. Rb. Amsterdam 8 Nov. 1895, M. v. H. 1896 bl. 114; Bb. Haar
lem 13 Deo. 1904 en Hof Amsterdam 2 Mrt. 1906, M. v. H. 1907 bl. 5
(de vennooten zijn niet hoofdelijke scliuldeischers).

Schuldvergelijking. — De schuldenaar der vennootschap kan
niet in vergelijking brengen eene vordering op een der ven
nooten in privé, noch de vennoot-schuldenaar in privé een
inschuld der vennootschap, noch de vennootschap, aange
sproken wordende, een inschuld van een der vennooten in
privé. Wèl kan in vergelijking brengen de vennoot, als
hoofdelijk schuldenaar aangesproken, een vordering van de
vennootschap alsook een vordering hem in privé toekomende,
evenzoo de schuldenaar van den vennoot in privé eene vor
dering op de vennootschap.
Rb. Amsterdam 4 Jan. 1881, P. v. J. 1881 n°. 20*; 15 Dec. 1892,

W. 6531; Hof Amsterdam 2 Mrt. 1906, W. 8446, M. v. H., t. a. p. —
Zie voorts H. R. 26 Oct. 1893, W. 6417, cass. verw. Hof den Haag
17 Apr. 1893, vern. Rb. den Haag 20 Dec. 1892, W. 6427 (burger
lijke maatschap).
LABAND , t. a. p., dl. 31, bl. 11 v. — CONRADES , die Kompensation
von Schulden einer off. Handelsges. mit Privatforderungen eines üesellschafters, Z. H., dl. 43, bl. 52. — STAÜB, Komm., 7de dr., Exkurs zu § 129.

Ontbinding. — Na ontbinding der vennootschap — óók
in geval van ontbinding ten gevolge van het faillissement
van een of meer of van alle vennooten — moet vereffening,
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d. w. z. verzilvering van het vennootschapsvermogen, althans
voor zoover noodig, en voldoening daaruit van de vennoot
schapsschulden plaats hebben. De schuldeischers der vennoot
schap zijn niet bevoorrecht op de baten der vennootschap,
maar de vennootschaps-gemeenschap vormt een van de privévermogens der vennooten afgescheiden vermogen, waarvan
alleen het saldo, na vereffening overblijvende, mag worden
verdeeld. Daar de particuliere schuldeischers der vennooten
niet beslag kunnen leggen op het vennootschapsvermogen, is
ook faillissementsbeslag op dit vermogen te hunnen behoeve
niet mogelijk.
„Bij de venn. o. f. bestaat een vennootschappelijk vermogen, dat een
zelfstandigen en afgezonderden waarborg vormt voor de vennootschappe
lijke schuldeischers": H. R. 28 Juni 1889, W. 5735, vern. Hof den Bosch
5 Febr. 1889, W. 5679, bev. Rb. Maastricht 3 Mei 1888, W. 5595. —
Hof Arnhem 6 Nov. 1889, W. 5828: tot de baten van de nalatenschap
van den vennoot behoort zijn aandeel in het overschot van het vennoot
schapsvermogen na betaling der schulden. Zie ook Hof den Haag 6 Mrt.
1905, W. 8265.
TROPLONG, du contrat de société, dl. 2, n°. 865. — FRÉMERY, études
de dr. comm., bl. 32. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 2, n°. 109. —
LABAND, t. a. p., dl. 31, bl. 6 v. — Dt. Konk. Ord. §§ 209, 212. —
POLLOCIC, a digest of the law of partnership, 4DE dr. n°. 76; — Bankr.
Act 1883, s. 40 subs. 3.
J. J. C. ESCHAUZIER, het faillissement van een lid van eene gemeenschap,
Prft. 1905. — MOLENGRAAFF, de Faillw. verkl., "2<3e dr., bl. 154 v., 552 v. —
Zie voorts voor de literatuur bl. 171 hierboven en voor de rechtspraak
§ 83 B 4°.

In België en Frankrijk wordt de leer der rechtspersoonlijkheid
algemeen aangenomen. Belgische wet van 18 Mei 1873, art.
2: „Chacune d'elles (société en nom collectif, en comman
dite simple, anonyme, en commandite par actions, coopérative) constitue une individualité juridique distincte de celle
des associés". Evenzoo Cod. di comm. ital. art. 77 en het
Schotsche recht, Partnership Act 1890, sect. 4 subs. 2: „In
Scotland a firm is a legal person distinct from the partners
of whom it is composed".
E. Naamlooze vennootschap.
Maatschappelijke beteekenis der naamlooze vennootschap.
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Private en public companies, one man en single ship companies.
Kartels en holding companies.
Geschiedenis.
GOLDSCHMIDT, Universalgeschichte, bl. 290 v. — W. ENDEMANN, Studiën
i. d. roman.-kanon. Wirthsch. u. Rechtslelire, dl. 1, bl. 431, die Montes
u. die grossen Banken. — LEHMANN, die geschichtlicbe Entwicklung des
Aktienrechts bis zum Code de comm., 1895; — das Recht der Aktiengesellschaften, 1898, §§ 2—7.— SCHMOLLER, geschichtlicbe Entwickelung
der Unternehmung, in Jahrb. f. Gesetzg., Jg. 15, bl. 635, 963; Jg. 17,
bl. 359, 959. — H. SIEVÉKING, Genueser Pinanzwesen. I. Genueser Pinanzwesen vom 12. bis 14. Jahrb., 1898. II. Die casa di S. Giorgio, 1899. —
J. A. v. D. CHIJS, Geschiedenis der stichting van de Vereenigde Oost-Ind.
Compagnie, 2de dr. 1857. — V. RING, Asiatische Handlungskompagnien
Friedrichs des Grossen, 1890. — CIIAILLY-BERT, les compagnies de colonisation sous Tanden régime, 1898. — W. R. SCOTT, the constitution
and finance of English Scottish and Irish joint stock companies to 1720,
dl. 2 en 3, 1910/11.
S. v. BRAKEL, de Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende
eeuw, Prft. 1908; — bijdrage tot de geschiedenis der naaml. venn.,
R. M. 1912, bl. 261; — ontbrekende schakels in de ontwikkeling van
ons vennootschapsrecht, in Rechtsh. opst., aang. aan Mr. S. J. FOCKEMA
ANDREWS, 1914, bl. 153. — E. J. J. VAN DER HEYDEN, de ontwikkeling
v. d. naaml. vennp. in Nederland vóór de codificatie, Prft. 1908;
over den juridischen oortprong der naaml. vennp., in Rechtsh. opst.,
b. a., bl. 132.

Een uit verschillende bedragen bijeengebracht kapitaal werd
in Italië mons, monte, massa, maona geheeten; de aandeelen
in dit kapitaal lieeten loca, luoghi, partes. Vandaar monles
pietatis (banken van leening). Tot de montes behooren ook de
openbare leeningen (obligatie-leeningen), tot betaling van welker,
rente en aflossing vaak bepaalde staatsinkomsten werden aan
gewezen of afgestaan, vandaar de naam comperae (koop, nl.
van zekere inkomsten of rente) voor deze mmtes. De gezamen
lijke houders der aandeelen (loca comperarum) werden als societas
comperarum, ook zonder meer als montes, aangeduid. Montes
komen reeds in de 12de en 13de eeuw voor. Georganiseerd op
de wijze van een naamlooze vennootschap was de in 1407
opgerichte Bank van St. George te Genua (il monte of la
societa delle compere e de' banchi di S. Giorgio), eene vereeniging der verschillende groepen van schuldeischers (com
perae) der stad Genua, aan wie bepaalde staatsinkomsten
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waren afgestaan. Zij treedt ook op als girobank. Oorspronke
lijk waren er 476.706 aandeelen (loca) van 100 lire.
Ontwikkeling der hedendaagsche naaml. venn. uit het participatie-(commenda-)beginsel omstreeks den aanvang van de
17de eeuw. Reeds in de tweede helft der 16de eeuw vond men
hier te lande vele compagnieën voor de koopvaardij, met
name op Oost-Indië. Deze compagnieën bestonden aanvankelijk
uit vennooten-bewindhebbers (contractanten, onderwinders of
principale reeders [beheerende vennooten]), ieder met een aantal
niet genoemde participanten (fauteurs, beminnaars van 's lands
welvaren of medestanders [stille vennooten]), later uitsluitend
uit participanten met beheerende bewindvoerders (Yereenigde
Zeeuwsche Compagnie van 1601). De Compagnie van Verre
(de Oude Compagnie) in 1594 de eerste compagnie voor de
vaart op Indië. De bestaande compagnieën voor de koopvaardij
op Oost-Indië worden bij octrooi van 20 Maart 1602 vereenigd
in de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Deze Compagnie,
waarin alle ingezetenen tot deelneming werden toegelaten,
is eene „vereeninge" (vereeniging) van in kameren vereenigde
participanten (aandeelhouders) en het voorbeeld voor latere
soortgelijke vereenigingen, hier en in andere landen. De WestIndische Compagnie opgericht in 1621, gereorganiseerd in
1674. In de octrooien van 1602 en 1621 worden een vooruit
bepaald vast kapitaal en gelijke aandeelen niet genoemd. In
de Oost-Ind. Comp. werd ongeveer ƒ 6.500.000 ingelegd; in
de West-Ind. Comp. ruim ƒ 7.100.000. Kameren van bewind
hebbers, hoofdparticipanten en participanten. Aandeelbewijzen
worden niet genoemd, wel récepisses. Uitdeelinge.
Zie ook het concept-octrooi van eene West-Ind. Comp. van W. WSSELINCK (1619) bij VAN REES, Geschiedenis der Staathuishoudkunde in
Nederland, dl. 2, bl. 384, en van een Compagnie van Asseurantie (1629)

bij E. LUZAC, Hollands Rijkdom, dl. 3, bijl. S. (P. J. BLOK, het plan
tot oprichting eener Compagnie van Asseurantie, in Nijhoff's Bijdr.
1900, bl. 1 v.; Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. te Utrecht 1900,
bl. 1 v.). In dit laatste ontwerp wordt uitdrukkelijk uitgesproken,
dat noch de bewindhebbers noch de participanten in hun privé ver
bonden zullen wezen, en dat op de aandeelen der participanten beslag
niet kan worden gelegd.
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Voor aandeel, eerst paert of partije genaamd, komt weldra
het woord aktie (1606: COLENBRANDER, Z. H., dl. 50, bl. 383)
in gebruik.
In „het Groot Tafereel der Dwaasheid", 1720 (VISSERING, in
„de Gids" 1856, bl. 643 v.), en in de „Verzameling van alle
de Projecten en conditiën van de Compagnien van assurantie"
enz., 2 dl., 1722, zijn de conditiën (statuten) opgenomen van
een aantal in dat jaar opgerichte of ontworpen compagnieën
of maatschappijen van commercie, negocie, navigatie, assu
rantie, enz. Een vast kapitaal of fonds en gelijke aktiën,
waarop 1°/0 of meer te storten Participanten of aktionisten
of geïnteresseerden, hoofdparticipanten, directeurs en commis
sarissen. Recepissen; aktie-brieven, brieven of akten van aktie
vatbaar voor endorsement. Uitdeelinge, die soms wordt be
paald op een minimum van 3°/0, 4°jQ of 6°/0. In verscheidene
conditiën wordt uitdrukkelijk gezegd, dat niemand tot meel
is gehouden dan de ingeteekende som. Vergaderingen van al
de geïnteresseerden of van de hoofdparticipanten tot aanhoo
ring der jaarlijksche rekening als anderszins.
Over het tijdvak van 1720 tot de codificatie (1811) zie VAN
DER HEYDEN, a. w., bl. 172 v. Bij de assurantie-sociëteiten of
compagnieën van 1770 en later treft men aan een vast fonds
of capitaal, verdeeld in gelijke portiën, aktiën of aandeden. Geintresseerden, intressanten, leden of eigenaars der aktiën of
aandeelen (niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag der
aktie), directeuren, commissarissen. Aktiën of aandeelen in den
zin van aandeelbewijzen; recepissen en akten tot bewijs van
aandeel. Jaarlijksche staat en balance, uitdeeling en divident
(Rotterd. Ass.-Soc. 1770). Vergaderingen of convocaties, generaale vergaderingen en generaale extraordinaire vergaderingen.
Anders dan in 1720 werden deze compagnieën opgericht
buiten tusschenkomst der overheid.
Eigenaardige ontwikkeling in Engeland. De South-Sea-Bubble leidt tot
de Bubble-Act van 11 Juni 1719 (6 Geo. c. 18). Het oprichten van
vereenigingen zonder hoofdelijke aansprakelijkheid der leden en met
overdraagbare aandeelen verboden. Intrekking dezer wet in 1825. Beperkte
aansprakelijkheid alleen te verkrijgen door verheffing tot corporatie bij
parlementsakte of bij koninkl. charter of ook, sedert 1837, bij letters patent.

MOLENGRAAFF.
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Wetten van 1844; solidaire aansprakelijkheid en verbod van aandeelen
aan toonder. De Limited Liability Act 1855 veroorlooft de inschrijving
van companies met beperkte aansprakelijkheid. Nieuwe regeling door de
Joint Stock Companies Acts van 1856 en 1857 en de Joint Stock Banking
Companies Act van 1857. Eene wet van 1858 laat ook joint stock banlcs
met beperkte aansprakelijkheid toe. Companies Act van 1862; zij onder
scheidt: „unlimited companies", „companies limited by guarantee" en
„companies limited by shares" (onze naamlooze vennootschappen). I)e
Companies Act van 1867 vergunt het uitgeven van toonderaandeelen
(share warrants to bearer). Belangrijke wijzigingswetten van 1890, 1900 en
1907. De Companies Consolidation Act van 1908 (8 Edw. 7, c. 69), gew.
in 1913 (3/4 Geo. 5, c. 25).
Literatuur:
Engeland. — W. W. COOK, the public phases of corporations, 1891. —
H. THRING, the law and practice of Joint-Stock and otlier Companies,
5de dr. 1889. — N. LINDLEY, a treatise on the law of Companies, 6de dr.
door W. B. LINDLEY, 2 dl. 1902. — T. E. SMITH, a summary of the law
of companies, 11de dr. 1909. — H. B. BIJCKI.EY, the law "and practice under
the Companies (Consolidation) Act 1908, 9de dr. 1909.
G. F. EMERY,
a treatise on company law, 1901. — W. F. HAMILTON, a manual of company
law, 3de dr. 1910. — F. GORE BROWNE en W. JORDAN, a handy-book on the
formation etc. of Joint Stock Companies, 32ste dr. 1913. — F. B. PAI.MER,
company law; a practical handbook, 9de dr. 1911. — W. W. COOK, a treatise
on the law of corporations having a capital stock, 6de dr., 4 dl. 1908
(Am.).
F. S. v. NIEROP, de vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid volgens het Engelsche recht, Prft. 1866. — L. A. C. KOLFF, eenige
opmerkingen over naamlooze vennootschappen in Engeland, Prft. 1891.
Over „private companies": F. B. PALMER, private companies, 28ste dr.

1913. — Ann. 1899, bl. 256. — Zie voorts hierboven bl. 137 v.
Duitschland. — ADHgb. bk. 2, tit. 3, artt. 207-248, herzien bij wetten
van 11 Juni 1870 en 18 Juli 1884; thans Hgb. bk. 2, hfdst. 3,
§§ 178 319. — Daarnaast Gesetz betr. die Gesellschaften mit beschrankter
Haftung van 20 Apr. 1892 (20 Mei 1898). — RENAIJD, das Recht der
Aktiengesellschaften, 2de dr. 1875. — K. LEHMANN, das Recht der Aktiengesellschaften, 2 dl. 1898/1904. — F. M. BING, la société anonyme en
droit allemand, 1892. — Kommentaren van A. PINNER, 1899; R. en E.
ESSER, 3de dr. 1907; H. KEYSSNER en H. VEIT-SIMON, 6do dr. 1911.
Frankrijk. — Laatste regeling: wet van 24 Juli 1867, gew. bij de wetten
van 1 Aug. 1893, 9 Juli 1902 en 22 Nov. 1913. — Kommentaren deiwet v. 1867 van L. TRIPIER, 2 dl., 2de dr. 1876; PONT, 2 dl., 2de dr.
1884. — GOIRAND, traité des sociétés par actions, 3 dl. 1897/1901.
MICHOT, Code annoté des sociétés commerciales anonymes, 1884.
L. CELLÉRIER, étude sur les sociétés anonymes, 1905. — P. MARIA, les
sociétés commerciales par actions, 1906. — R. Nou EL, les sociétés par
actious. La réforme, 1911. — H. E. OVING, iets over vennootschappen van
koophandel in Frankrijk, Prft. 1895. - Zie voorts hierboven bl. 147.

179
België. — Wet van 18 Mei 1873, gew. bij de wetten van 22 Mei 1886
en 25 Mei 1913. — A. SIVILLE, traité des sociétés anonymes beiges régies
par le eode d. comm., 2 dl. 1898. — Zie voorts hierboven bl. 147.
Oostenrijk. — ADHgb. — Aktienregulativ van 20 Sept. 1899 (Z. H.,
dl. 49, bl. 308; dl. 50, bl. 111). — W. LANDAUER, das österreichisclie
Aktienrecht, 1900.
Zweien. — Wet van 12 Aug. 1910 op de naamlooze vennootschappen. —
Annuaire de législation étrangère, 40e année, 1911, bl. 410 v.
'Noorwegen. — Wet op de naaml. vennpen en de command. vennpen op
aandeelen van 19 Juli 1910 (Z. H., dl. 69, bl. 502).
Italië. — Cod. di comm. artt. 76—104, 121-232. — F. M. BING, la
société anonyme en droit italien, 1887. — Gr. N. SARDEGNA, le societè,
anonime, 1908. — Zie voorts hierboven bl. 147.
F. KI.EIN, die neueren Entwicklungen in Yerfassung und Recht der
Aktiengesellschaft, 1904.

Ontwerp van den Minister JOLLES, 14 Nov. 1871 (M. v. H. 1872
bl. 178 v.). Yoorloopig Yerslag 1 Juni 1872. — Ontwerp der Staats
commissie tot herziening v. h. Wetb. v. Kooph., 1890 (zie boven bl. 21). •
Ontwerp van den Minister NELISSEN, 14 Febr. 1910 (L. E. VISSER, R. M.
1911 bl. 68. Rapport a. d. Yereeniging v. directeuren van hypotheek
banken, 1910). — H. N. J. V., 1872: praeadviezen v. M. MEES en C. A.
COSHAN. — T. M. C. ASSER, de naamlooze vennootschap, 1879. — J. A.
LEVY, actiënrecht, 1884. — A. ENGEL, naamlooze vennootschappen, Prft.
1898. — H. M. A. SCHADÉE, naaml. vennpen, M. v. H. 1903 bl. 1, 1904
bl. 121, 1906 bl. 139. — W. P. N. R. v. 28 Juni 1902, n°. 1696, bijblad:
praeadv. van J. A. LEVY en L. E. VISSER.

Naam. Reehtskarakter.

N aam, ontleend aan het voorwerp der handelsonderneming,
d. w. z. waaruit blijkt welke de handelsonderneming is; VOOR
DUIN, dl. 8, bl. 227, n°. 23.
Alleen voor AarwMsondernemingen, zie art. 14 i.v.m. art. 86
W. v. K. De vereeniging met een in aandeelen verdeeld
kapitaal voor eene burgerlijke onderneming valt onder den
titel van „zedelijke lichamen", artt. 1690 v. B. W., en onder
de wet van 1855. Sedert 1838 worden echter de burgerlijke
aandeelen-mijen in den regel opgericht in den vorm van naaml.
vennpen en bestaan zij krachtens gewoonterecht als zoodanig.
Zie VOORDUIN, t. a. p., bl. 91, 157 v., 200, 206 v., 223, 226 v., 229. —
POLAK, dl. 1, bl. 314 v. — MOLENGRAAFF, W. P. N. R. 2316; W. Not. 450.
Naamlooze vennootschappen voor eene burgerlijke onderneming zijn in
geen geval als kooplieden te beschouwen: ïï. R. 7 Febr. 1889, W. 5692
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(Holl. Belgische Bouwgrond Mij.); Hof Amsterdam 5 Febr. 1896, W. 6814
(Dagbladonderneming „de Amsterdammer"); Rb. Utrecht 18 Apr. 1900,"
W. 7455. — Zie voorts Rb. Zutfen 6 Juni 1878, W. 4268, bev. Hof
Arnhem 22 Jan. 1879, W. 4364. — Anders Hof Amsterdam 12 Sept 1884,
W. 5112 (Parkschouwburg).
De Borgtochtenwet v. 14 Juli 1898, S. 180, erkent nml venn. tot *
borgstelling voor ambtenaren.
§ 210 lid 2 DHgb.: „Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft,
auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht in dem Betrieb eines
Handelsgewerbes besteht". Zie ook § 320 lid 3 DHgb.
Art. 229 Cod. di comm. ital.: „Le societa civili possono assumere le
forme delle societa per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza".
Art. 136 loi du 18 mai 1873 (Code de comm. beige), gew. bij de wet
van 22 Mei 1886: „Les sociétés dont 1'objet est 1'exploitation des mines,
minières et carrières peuvent, sans perdre leur caractère civil, emprunter
les formes des sociétés commerciales en se soumettant aux dispositions
du présent titre".
Wet van 1 Aug. 1893 tot wijziging der wet v. 24 Juli 1867 sur les
sociétés (Frankrijk), art. 6: „Sont ajoutées a la loi les dispositions suivantes: art. 68. Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou
anonymes qui seront constituces dans les formes du Code de commerce
ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages
du commerce".

Deelnemen in een naaml. venn. is geen daad van koophandel.
Zie Hof Nd. Holland 1 Juni 1871, M. v. H. 1871 bl. 157, W. 3366; —
Rb. Amsterdam 13 Juni 1913, W. 9636, en hierboven bl. 55.

De z e t e l van een naarnl. venn. is, onafhankelijk van het
daaromtrent in de statuten bepaalde, waar het bestuur der
vennp. is gevestigd. Verg. art. 4 4° Rv.
Verg. Rb. Rotterdam 19 Dec. 1912, W. 9472; 10 Juni 1914, W. P. N. R.
2325, en 24 Juni 1914, W. 9719. — M. OPPENHEIMER, in W. Not. 479.

Definitie: de naamlooze vennootschap is eene vereeniging tot
uitoefening van een handelsbedrijf, met een bepaald door de
leden bijeen te brengen, in aandeelen verdeeld, kapitaal, en
met aansprakelijkheid uitsluitend der gezamenlijke leden voor
hetgeen in naam der vereeniging wordt verricht.
A. Een bepaald door de leden bijeen te brengen, in aktiën
of aandeelen verdeeld, kapitaal.
Van de coöperatieve vereeniging onderscheidt de naaml. venn.
zich o. a. door het bepaalde kapitaal. Bepaald wordt het bedrag
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waartoe het kapitaal, dat door aandeelhouders zal worden bijeen
gebracht, kan worden opgevoerd: het maximum daarvan; het
minimum is ,/s van dit maximum, art. 50 K. Men onderscheide
het statutaire of nominale (maatschappelijke of vennootschap
pelijke) kapitaal, het geplaatste of werkelijke kapitaal en het
gestorte kapitaal.
Het ka pit,aal wel te onderscheiden van het vermogen
der vennootschap. Het kapitaal is een rekengrootheid, de
maatstaf voor hetgeen de vennooten moeten bijeenbrengen,
voor de berekening van winst en verlies, en voor de verdeeling
van het overschot na vereffening; het vermogen datgene wat
werkelijk voorhanden is.
L e d e n , v e n n o o t e n zijn zij die tot het kapitaal bijdragen,
daarin deelhebben, een aandeel in het kapitaal houden (aan
deelhouders): art. 40 K.
Het kenmerk van het lidmaat- of aandeelhouderschap is niet gelegen
in het stemrecht of in het recht op medebestuur (aandeelhouders zonder
stemrecht, niet-aandeelhouders met stemrecht), noch in het deelen in de
winsten (ook niet-vennooten kunnen in de winst deelen: winst-aandeelen,
inkomst-obligatiën), noch in het deelen in het overschot na vereffening;
wel heeft de' aandeelhouder als zoodanig deze bevoegdheden, tenzij de
statuten anders bepalen.

De aandeelhouders zijn niet scliuldeischers der vennoot
schap, al spruiten uit het lidmaatschap schuldvorderingen
voort (recht op dividend, op terugbetaling van de storting).
Evenmin zijn zij mede-eigenaars van het vennootschapsver
mogen. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van het vermogen der
vennootschap, gelijk zij gezamenlijk de vennootschap uit
maken. Zie hierboven bl. 140 v.
Aandeelhouders hebben niet de vordering van art. 1377 B. W. tegen
handelingen van den vereffenaar; deze komt alleen toe aan de schuldeischers: Hof Amsterdam 2 Jan. 1914, W. 9741.

Oprichtersaandeelen of-bewijzen, winstaandeelen of-bew ijzen,
parts de fondateurs, parts bênéficiaires, zijn niet aandeelen, geven
niet lidmaatschapsrecht, maar alleen de rechten welke uitdruk
kelijk zijn toegekend.
Verg. over de rechten van houders van oprichtersbewijzen: Eb. Amster
dam 24 Apr. 1911, W. 9284. — Onjuist Hof Amsterdam 2 Jan. 1914,
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W. 9741: de houders v. oprichtersbewijzen in de Consignatiebank zijn
een bijzondere soort van aandeelhouders, omdat zij bij ontbinding deelen
in de bezittingen der vennootschap.

Daarentegen zijn actions ds jouissance (Genussscheine), welke
worden uitgegeven voor geamortiseerde aandeelen, werkelijke
aandeelen.
A. "WAHL, les parts de fondateurs, 1897. — E. LECOUTURIER, traité
des parts de fondateur, 9de dr. 1913. — MAZAS, les parts de fondateurs,
th. Lyon, 1901. — J. VALÉRY, les parts de fondateurs, 1904. — BLANOHET,
les parts de fondateurs, th. Paris, 1910. — J. MOREL, les actions de jouissance
dans les sociétés par actions, th. Paris, 1903. — P. MARIA, étude sur les
actions de jouissance, 1905. — J. VALÉRY, les actions de jouissance, 1906. —
Gr. RIPERT en J. PERROUD, Ann. 1907, bl. 372 en 435. — LYON-CAEN en
RENAULT, dl. II1, n°. 560. — P. Pio, dl. 2, nrs. 802 v. — V. KLEMPERER,
die rechtliche Natur der Genussscheine, Diss. Halle, 1898. — W. ORTMANN,
der Grenussschein, Diss. 1903. — R. FRUIN J Azn., oprichtersaandeelen bij
naaml. vennootschappen, Prft. 1892.

Fransche schrijvers onderscheiden les parts d'associé in l'adion
(het verhandelbare aandeel) en Vintérêt (als het lidmaatschap
persoonlijk is, zooals bij de vennp. onder een firma), doch
verschillen over de vraag, wat het eigenlijke kenmerk is van
deze onderscheiding.
Zie LYON-CAEN en RENATJLT, dl. II1, nrB. 513 v. — Pic, dl. 2, nrs. 715 v. —
L. FRAISSAINUEA, le doublé critérium de 1'action, Ann. 1914, bl. 5, 107,
197, 269.

Verschillende beteekenissen van aktie of aandeel (REN AUD,
2de dr., § 7, bl. 89 v.):
1°. Kapitaalsdeel, een ideëel deel van het kapitaal. De
aandeelen, waarin het kapitaal verdeeld is, kunnen van ver
schillende grootte zijn; gewoonlijk gelijke deelen, alsdan aan
deel: het bedrag van deelneming, ten minste vereischt om
vennoot te worden, het bedrag van deelneming dat recht geeft
op het lidmaatschap. — Een minstbedrag is niet voorgeschreven.
Verdeeling der aandeelen in onderdeelen komt voor.
2°. Lidmaatschap, het geheel der uit de deelneming
voortvloeiende rechten en verplichtingen: de rechtspositie van
vennoot, welke alleen verkregen wordt door in het kapitaal
deel te nemen.
Het lidmaatschap is niet persoonlijk; het kan onder de
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levenden en bij doode vrijelijk worden overgedragen, tenzij
de statuten de vrijheid tot overdracht regelen of beperken.
Het behoort tot de roerende zaken door wetsbepaling, art.
567 4°. B. W.
A. E. SCHOUTEN, T. P. N. F, jg. 6, bl. 150. - J. ESCARRA, les restrictions
conventionnelles de la transmissibilité des actions, Ann. 1911, bl. 333, 42o.

3°. Aandeelbewij s, oorkonde over de deelneming in het
kapitaal en daarmede over het lidmaatschap. Het uitgeven
van aandeelbewijzen is geen vereischte. Soms wordt één bewijs
voor meerdere aandeelen gegeven.
De aandeelbewij zen zijn op naam of in blanko, art. 40 K.
Bij de laatste is het lidmaatschap verbonden aan den eigendom
van de oorkonde. De eigenaar, niet de houder, is vennoot,
maar het houden van het aandeelbewijs legitimeert tot het
uitoefenen van de rechten des eigenaars (art. 590 B. W.). De
algemeene regels over toonderpapier zijn van toepassing.
Een niet ingevuld naamaandeel staat gelijk met een toonderaandeel.
Rb. Rotterdam 11 Nov. 1907, W. 8764, bev. Hof den Haag 4 Mei 1909,
W. 8918, cass. verw. H. R. 4 Febr. 1910, W. 8976, M. v. H. 1910 bl. 186.

Art. 41. Een aandeel kan niet aan toonder worden gesteld,
zoolang het bedrag daarvan niet in de kas der vennootschap
is gestort.
Rb. Amsterdam 30 Jnni 1865, M. v. H. 1865 bl. 231: de nitgifte van
blanko-niet-volgestorte aandeelen is niet nietig, maar de leden der directie
zijn persoonlijk voor de gebeele storting aansprakelijk, indien de houders
der blanko-aandeelen in gebreke blijven.

De levering of overdracht van aandeelen op naam regelen
art. 669 lid 2 B. W. en art. 42 K.
Rb. Amsterdam 25 Jnni 1862, vern. Hof Nd. Holland 5 Febr. 1863,
M. v. H. 1863 bl. 30; — Rb. Amsterdam 9 Juni 1864, M. v. H. 1864
bh 145, vern. Hof Nd. Holland 29 Juni 1865, M. v. H. 1865 bl. 181. —
Zie, over de gevolgen van niet-naleving van de bepalingen der akte
omtrent de wijze van overdracht, Rb. Amsterdam 8 Jan. 1909, W. 8906,
en 8 Mei 1914, W. 9760.
T 1QQ_
Art. 42 K. is enunciatief: Rb. Amsterdam 9 Oct. 1885, P. v. J. 1885
n°. 50*, bev. Hof Amsterdam 23 Juni 1887, W. 5509.
Overdracht in blanko van niet-volgestorte aandeelen op naam is niet
geldig, als in strijd met art. 41 K. Zie Hof den Haag 11 Dec. 1899,
M. v. H. 1900 bl. 1.
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De rechtsgevolgen van de overdracht van aandeelen op
naam (négociabilité) zijn niet dezelfde als die van de overdracht
van schuldvorderingen op naam (cessibilité) (art. 668 B. W.).
Het onpersoonlijke van het lidmaatschap van de nml. venn.
brengt mede dat, ook als dit (het aandeel) op naam staat, de
vennoot (aandeelhouder) vervangbaar is; mitsdien kunnen aan
den verkrijger verweermiddelen, welke tegen diens voorganger
bestonden, niet worden tegengeworpen.
Zie over het rechtskarakter van de transfert den titres nominatifs:
C. L. JULLIOT, in Rev. trim. de dr. civ. 1904, bl. 31; Ann. 1904, bl. 201,
273. — PIO, dl. 2, nis. 724 v., 740 v. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4,
n°. 947 bis.

Verpanding van aandeelen op naam, art. 1199 B. W.
J. Gr. MEILINK, over verpanding, in het bijzonder van aandeelen op
naam in eene naaml. vennootschap, Prft. 1898.

B. Aansprakelijkheid uitsluitend der gezamenlijke leden voor
hetgeen in naam der vereeniging wordt verricht.
Jegens derden, die met de venn. hebben gehandeld, zijn
de enkele aandeelhouders niet aansprakelijk, ook niet voor
zoover hun aandeel niet is gestort. Zij zijn alleen tot storting,
d. i. tot voldoening hunner deelneming aan de vennootschap,
verplicht. Artt. 40 lid 2 en 41 K.
Dragers van de rechten en verplichtingen zijn de gezamen
lijke, niet de enkele vennooten. De gezamenlijke vennooten
(de vennootschap) maken mitsdien een z.g. rechtspersoon uit.
H. R. 18 Jan. 1901, W. 7553 (eene nml. venn. is een zelfstandig
subject van rechten, geheel afgescheiden van de personen harer aandeel
houders). — Zie ook Arb. 25 Oct. 1860, M. v. H. 1861 bl. 164.
Kapitaal: capital divided into shares, joint stock [„stock" is kapitaal
niet in aandeelen van een vast bedrag verdeeld], capital social; deelhebber
in het kapitaal: stockholder; aandeelhouder: shareholder, actionnaire,
Aktionar. Aandeel: stock (van een willekeurig bedrag), share (certiflcate
of stock, of shares [E. SCHUSTER, der Englische Aktienschein-share certi
flcate, in Festgabe der jur. Gesellsch. zum Jubilaum des Dr. R. Koon,
bl. 327], share warrant), action, Aktie, azione (titoli delle azioni of cartelle); aandeelen op naam: actions nominatives, Namen-aktien, azioni
nominative; aandeelen in blanko (toonderaandeelen): actions au porteur,
Inhaberaktien, share warrants to bearer, azioni al portatore; volgestorte
en niet-volgestorte aandeelen: liberierte en nicht liberierte Aktien; pre-
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ferente aandeelen: preference shares, preferred stock, actions de priorité,
privilégiées ou de préférence, Prioritatsaktien; gewone aandeelen: common
stock, Staminaktien; actions de capital, actions d'apport, actions industrielles (winstaandeelen welke worden afgegeven voor „apports en industrie ),
actions de primes (winstaandeelen welke worden afgegeven aan hen die
bij de oprichting diensten hebben bewezen) [Pic, dl. 2, nrs. /9'J v.];
recepissen: scrips, Promessen, Interimscheine; onderaandeelen: coupures
of coupons d'actions, Aktienantheile; actions de jouissance, Genusscheine;
opriehtersaandeelen of -bewijzen, winstaandeelen: parts de fondateur of
parts bénéficiaires; talon: ticket, talon, Erneuerungsschein; dividendbewijs:
coupon, Dividendenschein. Nummering, verdeeling in serieën.
J. F. Mu IJSKEN, preferente aandeelen en actions de jouissance, Prft.
1891. - H. DECUGIS, les actions de priorité, 2de dr. 1904. — GOLDSCIIMIDT, der Lucca-Pistoja-Aktienstreit, 1859. — MEILI, die Lehre von
den Prioritatsaktien, 1874. — H. YEIT-SIMON, die Interimsscheine, 1913. —
W. W. COOK, a treatise on the law of stock and stockholders, 2 dl.,
3de dr. 1894. — Zie ook hieronder § 43.
Arb. 25 Oct. 1860, M. v. H. 1861 bl. 164 (recepissen zijn slechts
bewijzen der gedane stortingen, niet [voorloopige] bewijzen van aandeel).
Over deelgerechtigdheid in de winst zie: Hof Amsterdam 6 Dec. 1895,
W. 6776 (agio op nieuwe aandeelen is niet winst); — Rb. Utrecht
18 Sept. 1895, W. 6705, en Hof Amsterdam 16 April 1897, W. 7011
(deelgerechtigdheid in de winst of in de jaarlijksche zuivere winst is
deelgerechtigdheid uitsluitend in de exploitatiewinst).
Zie voorts over oprichtersbewijzen en actions de jouissance hierboven
bl. 181 v.

Oprichting.
C. A. J. HARTZFELD, over aansprakelijkheid naar geldend recht van
oprichters en commissarissen bij naaml. vennootschappen tegenover deel
nemers, 1902. — Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en com
missarissen van nml. vennPen, praeadv. v. G. 'v. SLOOTEN en 1). J. JITTA,
H. N. J. V. 1910, dl. 1, bl. 96 v. — G. H. A. GROSHEIDE Jr., oprichting
van nml. vennpen naar Nederl. recht, Prft. 1913.
J. F. E. HAHN, über die aus der Zeichnung von Aktien hervorgehenden
Rechtsverhaltnisse, 1874. — A. SILBERNAGEL, die Gründung der Aktiengesellschaft, 1907. — DE MURALT, de la fondation des sociétés anonymes,
1887. — A. DOUAY, de la constitution des sociétés par actions a capital
fixe, th. 1889. — J. PERCEROU, des fondateurs de sociétés anonymes, th.
1896. — F. ARTHUYS, de la constitution des sociétés par actions, 1898. —
H. MOURET, responsabilité des fondateurs et administrateurs de societes
anonymes, 2e dr. 1907.

Oprichters, Gründer, fondateurs, promotors. Art. 335 Sr.
T. M. C. ASSER, de nieuwe strafwet in verband met handel en scheep
vaart, in Tijdschr. v. Strafr., dl. 1, bl. 61.
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Zij die betrokken zijn bij de samenstelling en openbaarmaking
van een prospectus, houdende uitnoodiging tot deelneming
in een op te richten nml. vennootschap, zijn verantwoordelijk
voor den inhoud daarvan, en plegen eene onrechtmatige daad,
indien de inhoud in strijd is met de waarheid, hetzij door het
verzwijgen of verminken van ware, hetzij door het stellen van
onware feiten of omstandigheden.
Rb. Amsterdam 21 Jan. 1903, W. 7979: aansprakelijkheid aangenomen
van hen die in het prospectus als commissarissen der nml. venti. werden
genoemd en van hem hij wien de inschrijving op de aandeelen werd
opengesteld. — Evenzoo van hen die, in het prospectus als commissarissen
genoemd, tot de verspreiding hebben medegewerkt. Ieder is aansprakelijk
voor de geheele schade, met dien verstande dat als de een betaalt de
anderen bevrijd worden: Hof Arnhem 3 Febr. en 7 Dec. 1904, W. 8067
en 8171, vern. H. R. 24 Nov. 1905, W. 8304 (er is noch een rechtsplicht
geschonden noch inbreuk gemaakt op eens anders recht).
A. S. OPPENHEIM, het prospectus der naaml. venn., Prft. 1908.

Verschillende beteekenis van oprichters: 1°. in ruimeren
zin: zij die de zaak op touw zetten, het initiatief nemen;
2°. in engeren zin: zij die in persoon of bij gemachtigde
partij zijn bij de akte van oprichting, oprichters in den zin
der wet, art. 50 K.
Een mondelinge volmacht is voldoende: Hof den Haag 8 Nov. 1912,
W. 9462.

Een bepaald getal deelnemers wordt voor de oprichting
niet gevorderd. Twee personen zijn voldoende.
Vereischten voor de oprichting:
C. A. J. HARTZFELD, over de nietigheid der nml. venn., T. P. N. F.,
jg. 3, bl. 31 v.

1°. een overeenkomst van oprichting bij notarieele
akte, art. 38 lid 1 K. Van deze overeenkomst maken de „voor
waarden" of statuten (het reglement) een deel uit. Ten onrechte
wordt door sommigen, in verband met hunne opvatting aan
gaande de realiteit van den rechtspersoon, aan de oprichtings
handeling het karakter van overeenkomst ontzegd.
Een overeenkomst in den zin van art. 1349 B. W. nemen aan: H. J.
TASMAN, in W. Not. 84 — 86. — LAND-STAR BUSMANN, dl. 1, bl. 802 v.
GROSHEIDE, a. w., bl. 72 v. (ree. R. M. 1914 bl. 612). — H. R. 27 Mei

1898, W. 7128 ; 10 Apr. 1913, W. 9500 (de statuten zijn een overeen-
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komst tusschen de aandeelhouders); — Rb. Amsterdam 6 Apr. 1900,
W. 7489; 9 Apr. 1902, W. 7857; Rb. Utrecht 28 Febr. 1906, W. 8394;
Rb. Breda 7 Mei 1912 en 25 Mrt. 1913, W. 9428 en 9558. — Zie ook
Rb. den Haag 1 Dec. 1910, bev. Hof den Haag 22 Jan. 1912, W. 9323
(vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid). —j Anders: GIERKE, die Genossenschaftstheorie, bl. 133 v.; das Wesen der menschl. Verbande, bl. 31
(ein schöpferischer Gesamtakt); — KUNTZE, der Gesamtakt (in Festgabe
der Leipziger Juristenfakultat für MÜLLER), 1892; — LEIIMANN, das Recht
der Aktiengesellschaften, dl. 1, bl. 321, 348 v.; Lehrb. d. Hr., § 76,
HAMAKER, Yerspr. Geschr., dl. 4, bl. 269, 291; — ASSER-SCHOLTEN, dl. 1,
bl. 633 v.; — SCHOLTEN, W. P. N. R. 1923/4; — POLAK, dl. 1, bl. 316 v.
Rb. Rotterdam 26 Mei 1910, W. 9156.
Eene onderscheiding, als de Engelsche Companies Act maakt tusschen
het Memorandum of Associalion en de Arlicles of Association, kent onze
wet niet. Anders G. HYMANS, wijziging der akte van oprichting van
naaml. venn., Prft. 1891.

Bij de overeenkomst van oprichting verbinden de oprichters
zich zoowel individueel als gezamenlijk, vandaar dat zoowel
de enkele vennooten als de gezamenlijke vennooten of de
vennootschap partijen zijn bij de akte en daaraan rechten en
verplichtingen ontleenen.
Ten onrechte wordt geleerd, dat de nml. venn. niet is partij bij de
akte van oprichting. Yerg. KIST-VISSER, .a. w., bl. 423 v.

Van toepassing zijn de artt. 1356 v. B. W. Indien de toe
stemming van een of meer der oprichters ontbreekt (bijv. er
is bedrog of geweld in het spel, de volmacht van den ver
tegenwoordiger is niet in orde), is de overeenkomst van op
richting wat hen betreft nietig; zij is niet zonder meer nietig
ten aanzien van allen.
Zie KIST-VISSER, dl. 3, bl. 437 v.; LAND-STAR BUSMANN, t. a. p.; —
J. BREIT, Z. H., dl. 76, bl. 415 v.
H. R. 27 Mei 1898, Rb. Amsterdam 9 Apr. 1902, Rb. Utrecht 28 Febr.
1906, b. a.: als een der beweerde partijen geen toestemming heeft gegeven,
is de vennp. niet tot stand gekomen; — zie ook Hof den Haag 30 Nov.
1908, vern. Rb. den Haag 27 Mrt. 1907, M. v. H. 1908 bl. 287 en 256. —
Anders Rb. Rotterdam 26 Mei 1910, W. 9156: de vennp. is niettemin
geldig opgericht, als de overige deelnemers 1 / 5 van het kapitaal (art. 50 K.)
hebben genomen.
Rb. Rotterdam 6 Mrt. 1896, "W. 6822: later toegetreden aandeelhouders
kunnen zich te allen tijde erop beroepen, dat de vennp. niet geldig is tot
stand gekomen.
Verg. over een geval van gesimuleerde statuten: Hof den Bosch 17 Dec.
1912, W. 9441, vern. Rb. den Bosch 22 Dec. 1911, W. 9366.
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De overeenkomst van oprichting kan nietig zijn, in dien zin
dat zij niet werkt tegenover de schuldeischers van een of meer
oprichters, op grond van art. 1377 B. W. of artt. 42 v. Fw.
Zie Eb. Botterdam 26 Juni 1908, W. 8843.

De naaml. venn. is, evenmin als andere overeenkomsten tot
samenwerking, eene wederkeerige overeenkomst. Ontbinding
wegens niet-nakoming (art. 1302 B. W.) kan niet worden
gevorderd.
Rb. Utrecht 18 Nov. 1914, W. 9709 (de opriclitingsovereenkomst eener
vereeniging is niet eene wederkeerige overeenkomst in den zin van
art. 1302 B. W.).
Een aandeelhouder-oprichter kan niet, op grond dat de vennp. hare
verplichtingen jegens hem niet nakomt, ontbinding vorderen van de
overeenkomst van oprichting: Hof Amsterdam 12 Jan. 1900, M. v. H. 1900
bl. 227, cass. verw. H. R. 18 Jan. 1901, W. 7553, op onjuiste gronden.
Zie over de toepasselijkheid van art. 1684 B. W. hieronder bl. 209.

De statuten mogen geen bepalingen bevatten in strijd met
de voorschriften van artt. 38—55 K., art. 37 lid 1 K.
2°. Deelneming door de oprichters in het kapitaal der
vennootschap voor ten minste een vijfde deel daarvan. A^oor de
plaatsing der overige aandeelen moet een, door den Koning
verlengbare, termijn worden bepaald, art. 50.
3°. Koninklijke bewilliging, te verleenen op de akte
of een ontwerp daarvan, art. 36 lid 2.
Zie KIST-YISSER , dl. 3, bl. 443 v.; GROSHEIDE , a. w., bl. 277 v.

Redenen van weigering, art. 37 lid 1; aan de verzoekers
moet de reden worden medegedeeld, art. 37 lid 2.
Kracht van de koninkl. bewilliging in verband met de
artt. 14 Wet h. Alg. Bep. en 1373 B. W. Bepalingen in strijd
met artt. 38—55 K. blijven nietig.
Eb. Rotterdam 19 Jan. 1910, W. 9114, bev. Hof den Haag 8 Nov. 1912,
W. 9462: een nml. venn. tot regeling van den verkoop van de producten
der leden (Kartel-overeenkomst) heeft geen ongeoorloofd doel.

De eens verleende bewilliging kan niet worden ingetrok
ken, art. 37 lid 3. De belangen van derden worden gewaar
borgd door art. 45 lid 2.
Inschrijving en openbaarmaking der akte en der koninkl.
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bewilliging, benevens aankondiging van „het bestaan" der
vennootschap, art. 38 (zie hierboven bl. 160). Sanctie, art. 39;
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid der bestuurders
jegens derden.
Zie GROSHEIDE, a. w., bl. 329 v. — (KIST)-VISSER, dl. 3, bl. 418 v., 458 v.
H. E. 19 Juni 1896, W. 6834, M. v. H. 1897 bl. 101 v. (de vennoot
schap bestaat jegens derden ook zonder inschrijving en openbaarm.;
nevens haar zijn de bestuurders verbonden), vern. Hof den Haag 6 Mei 1896,
M. v. H. 1896 bl. 286. — De aansprakelijkheid der bestuurders is onaf
hankelijk van de bekendheid des derden met het verzuim der inschrijving:
Eb. Amsterdam 22 Mei 1896, P. v. J. 1896 n°. 66.
H. E. 29 Apr. 1898, W. 7125, M. v. H. 1898 bl. 137, cass. verw.
Hof den Haag 6 Dec. 1897, bev. Eb. den Haag 2 Febr. 1897, W. 6958,
M. v. H. 1897 bl. 215 en 209: commissarissen kunnen niet op grond
van art. 39 K. worden aangesproken, tenzij zij hebben gehandeld als be
stuurder.

Koninklijke bewilliging, notarieele akte, inschrijving en
openbaarmaking worden eveneens gevorderd bij wijziging der
„voorwaarden" of statuten en bij verlenging der vennoot
schap, artt. 36 lid 3 en 38 lid 4.
Hof den Bosch 17 Mei 1904, W. 8063: de vergadering van aandeel
houders, waarin tot wijziging der statuten wordt besloten, behoeft niet
ten overstaan van een notaris te worden gehouden; de directie kan van
de vastgestelde wijzigingen een notarieele akte doen verlijden; cass. verw.
H. E. 3 Febr. 1905, W. 8179.

„Aanvang" der vennootschap, art. 51; beteekenis van dit
artikel. Zie hieronder bl. 205.
Aan de overeenkomst van oprichting kunnen voorafgaan
overeenkomsten omtrent de oprichting, en overeenkomsten
van de oprichters in ruimeren zin met derden ten behoeve
van de op te richten vennootschap. Tot de eerste overeen
komsten behoort de inschrijving op aandeelen der op te richten
vennootschap. De inschrijvers verbinden zich daarbij jegens
hen van wie de uitnoodiging tot inschrijving of het prospectus
uitgaat, tot deelneming in de, op de aangegeven grondslagen
en binnen een redelijken termijn op te richten, vennootschap,
wat medewerking tot de oprichting in zich sluit.
Uit de genoemde overeenkomsten ontstaan rechten en ver
plichtingen voor de naaml. venn., als de oprichters in ruimeren
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zin bevoegd waren te handelen voor de oprichters in engeren
zin of hunne handelingen door dezen of, na de oprichting
der naaml. venn., door de venn. zijn goedgekeurd. Over dit
punt bestaat veel verschil van meening.
Zie GROSHEIDE, a. w., bl. 120 v., 354 v.; — KIST-VISSER, dl. 3, bl. 427 v.
(overeenkomsten met een beding ten behoeve van de op te richten vennp.). —
LYON-CAEN en RENAULT, dl. II 2, n°. 686bis. — Pic, dl. 2, nrs. 840 v., 872 v.
Hof Arnhem 22 Apr. 1903, W. 7969 (de vennp. kan geen reehten aan
een vóór de oprichting gedane inschrijving op aandeelen ontleenen); —
Rb. Amsterdam 21 Jan. 1903, W. 7956 (de vennp. kan nakoming vorderen
van een vóór de oprichting gesloten overeenkomst, na de oprichting
aandeelen te zullen nemen).

De overeenkomst van oprichting bindt partijen onder voor
behoud van de koninkl. goedkeuring.
Faillissement van een of meer der oprichters na het verlijden der akte
belet de totstandkoming der nml. venn. niet: Rb. den Haag 27 Mrt. 1907,
M. v. H. 1908 bl. 256.

Rechtsverhouding van de oprichters in ruimeren zin tot de
nml. venn. en aansprakelijkheid jegens deze. Verschillende
opvattingen.
Q-. y. SLOOTEN, aangeh. praeadv., bl. 118 v. (de oprichters zijn beredde
raars van de belangen der vennp. en jegens deze verbonden uit kracht
der wet door rechtmatige daad, art. 1389 B. W.). — KIST-VISSER, a. w.,
bl. 425 v. (alleen de oprichters in engeren zin zijn jegens de vennp.

aansprakelijk).

Toetreding van aandeelhouders na de oprichting. Zij geschiedt
door onderhandsche of notarieele (eenzijdige) verklaringen van
toetreding of inschrijving of door verwerving van aandeelen
tegen dadelijke volstorting (koop van aandeelen).
In beide gevallen is de toetreding een overeenkomst tusschen de vennp. en het nieuwe lid.
Zie LAND-STAR BUSMANN, dl. 1, bl. 816 v. — Anders ten onrechte
ASSER-SCHOLTEN, dl. 1, bl. 641. — Verg. Rb. Amsterdam 27 Mrt. 1884,

W. 5151 (over dwaling en bedrog bij inschrijving op aandeelen eener
nml. venn.); — J. BREIT, t. a. p.

Geschiedenis van de koninklijke bewilliging.
VOORDUIN, dl. 8, bl. 153—275.
Art. 37 C. de c.: „autorisation de 1'empereur". Wetb. 1826/30, art. 23
(tit. 3, art. 9): bewilliging des Konings. K. B. v. 1 Dec. 1833, S. 60,
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aangevuld door K. B. v. 3 April 1834, S. 11, houdende algemeene voor
schriften ten aanzien der statuten van naamlooze vennootschappen. Onder
zoek en toezicht der regeering op den gang van zaken, met bevoegdheid
de bewilliging in te trekken. T. H. VAN LIMBURG STIRUM, iets over de
naamlooze maatschappijen, 1829.
Ontwerp Wet tot wijziging v. h. W. v. K., 17 Dec. 1833. Adres van
kooplieden uit de hoofdstad aan de 2DE Kamer (VOORDUIN, dl. 8, bl. 159).
Memorie der Regeering ter weerlegging van dit adres, 10 Febr. 1834.
F. A. v. HALL, verdediging van de onafhankelijkheid des handels bij
het oprichten van nml. maatschappijen, 1834. Onderzoek van het ontwerp
in de 2<le Kamer: er wordt aangedrongen op bepalingen, aanwijzende wat
in de statuten moet staan. Ontwerp van 1 April 1835. Bewilliging na
onderzoek der statuten, geen toezicht noch intrekking der bewilliging,
maar hoofdelijke aansprakelijkheid der bestuurders „voor de aangegane
verbindtenissen" bij overtreding der statuten, v. HALL, nadere verdediging
enz., 1835. Onderzoek in de Kamers. Ontwerp van 21 Oct. 1835 (nieuwe
redactie): weigering alleen op bepaalde gronden, verplichte inhoud der
statuten, hoofdelijke aansprakelijkheid der bestuurders jegens derden bij
overtreding der statuten „voor de schade welke die derden daardoor
hebben geleden". Dit ontwerp in 1835 aangenomen.
A. S. VAN NIEROP , naamlooze vennootschappen, een woord over het
Staatstoezicht, 1865.

De ervaring heeft geleerd, dat in de koninkl. goedkeuring,
zooals het Wetb. v. Kooph. haar heeft geregeld, geenerlei
waarborg is gelegen. Zij vindt nagenoeg geen voorstanders meer.
Aan bijzondere voorschriften is onderworpen de Nederlandsche Bank. Wet v. 22 Dec. 1863, S. 148, houdende voorzie
ningen omtrent de Nederlandsche Bank, gew. bij de wetten
v. 7 Aug. 1888, S. 122, en 31 Dec. 1903, S. 335, tot ver
lenging en wijziging van het aan de Nederlandsche Bank
verleende octrooi.
Buitenlandsche naamlooze vennootschappen behoeven niet
koninklijke bewilliging om in ons land in rechte op te treden;
art. 10 Wet h. Alg. Bep.
Aldus Opmerk, en Mededeelingen, dl. 9, bl. 5; Rgl. Adv., dl. 5,
bl. 175; W. C. DE JONGE, Prft. 1862; KIST, dl. 3, bl. 342; Hof Nd. Hol
land 23 Dec. 1852, W. 1425; Rb. Breda 26 Mrt. 1861, W. 2262;
Hof Zd. Holland 9 Dec. 1861, W. 2331; Rb. Almeloo 21 Dec. 1864,
W. 2657; Rb. Goes 3 Nov. 1865, W. 2753; Hooge Raad 23 Mrt. 1866,
W. 2781, M. v. H. 1866 bl. 94: art. 36 lid 2 is alleen van toepassing
op vennootschappen die in Nederland worden opgericht; Rb. den Bosch
18 Jan. 1893, W. 6384; Hof Amsterdam 7 Mei 1900, M. v. H. 1900
bl. 299. — In anderen zin: Rgl. Adv., dl. 4, bl. 172; Rb. Roermond
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27 Juni 1851, W. 1331; Eb. Maastricht 13 Jan. 1853 en 8 Oct. 1864,
W. 1432 en 2634; Rb. den Haag 19 Mrt. 1861, W. 2254; Eb. den
Bosch 24 Juni 1863, W. 2495; Hof Utrecht 12 Juni 1865, W. 2722,
M. v. H. 1865 bl. 193.
Yerg. T. M. C. ASSER, les sociétés anonymes établies a 1'étranger, in
de Actes du Ier Congrès de 1'association internationale pour le progrès
des sciences sociales. — M. v. H. 1863, Meng. bl. 112 v.
Journ. d. dr. int. priv. 1888, bl. 619. — A. LAINÉ, des personnes
morales en droit international privé, in Journ. d. dr. int. priv. 1893, bl. 273.
Ontwerp van den Minister BOOT tot regeling van de wyze en de voor
waarden van toelating hier te lande van buitenlandsche naamlooze ven
nootschappen, van Mijen. van verzekering en hare agenten. Het stelde als
eisch voor het handel drijven en in rechte optreden hier te lande: de koninkl.
bewilliging op de akte van oprichting. Verworpen in de 2de Kamer,
17 Mei 1859, met 50 tegen 9 stemmen. M. v. H. 1859, Wetg. bl. 1—93.
Traktaat met Italië v. 11 April 1868, over de wederkeerige toelating
van naaml. vennootschappen en andere handels-, nijverheids- en financieele
maatschappijen, M. v. H. 1868 Meng. bl. 56, 1869 Meng. bl. 35, bestreden
door T. M. C. ASSER, handelsrechtelijke aanteekeningen II, verdedigd
door F. S. VAN NIEROP, het tractaat tusschen Nederland en Italië, goed
gekeurd bij de wet v. 9 April 1869, S. 43.
Traktaat met Griekenland v. 15 Oct. 1903; wet 30 Dec. 1904, S. 281;
K. B. 8 Febr. 1905, S. 61 (wederkeerige erkenning van nml. vennpen en
andere handels-, nijverheids- of financieele vennootschappen).
Traktaat met het Duitsche Eijk v. 11 Febr. 1907; wet 13 Jan. 1908,
S. 11; K. B. 31 Mrt. 1908, S. 96 (dezelfde vennpen met inbegrip der
verzekeringmüen ).
Traktaat met Eusland v. 29 Sept. 1911; wet 19 Mrt. 1913, S. 102;
K. B. 12 Aug. 1913, S. 352 (dezelfde vennpen).
Verdrag van Handel en Scheepvaart met Japan v. 6 Juli 1912, art. 9;
wet 20 Juni 1913, S. 293; K. B. 13 Oct. 1913, S. 389 (de nml. of andere
vennPen en de handels-, nijverheids- en financieele vereenigingen).

Verschillend karakter van de koninkl. goedkeuring, vereischt tot de oprichting van eene nml. venn. eenerzijds, van
die vereischt tot het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid voor
eene vereeniging, overeenkomstig de wet van 1855, anderzijds.
Indien een nml. venn. in rechte optreedt of wordt geroepen,
is het voldoende in de dagvaarding den naam der vennp. uit
te drukken, art. 5 2° Rv.;
H. E. 3 Juni 1870, W. 3228; — 15 Mrt. 1878, W. 4231, bev. Hof
Amsterdam 12 Oct. 1877, W 4196, bev. Eb. Amsterdam 28 Nov. 1876,
W. 4095. — Dit geldt ook van een buitenlandsche nml. venn., al luidt de
buitenl. wet anders: Eb. Amsterdam 15 Dec. 1911, W. 9338; Eb. den Haag
16 Mrt. 1911, W. 9160, doch anders Hof den Haag 3 Nov. 1908, W. 8779.
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evenwel is het niet in strijd met de wet, dat de bestuurders
optreden in hunne hoedanigheid.
Anders Rb. Arnhem 25 Juni 1903, W. 7965.

Vergadering van aandeelhouders.
Gr. BOURCART, de 1'organisation et des pouvoirs des assemblées générales
dans les sociétés par actions, 1905. — H. ÏÏORRWITZ, das Recht der
Generalversammlungen der Aktiengesellsehaften und Kommanditges. auf
Aktien, 1913.

De gezamenlijke aandeelhouders die de nml. venn. uitmaken
zijn de hoogste macht in de vennp. In den regel oefenen zij deze
uit in de algemeene vergadering; echter schrijft de wet het
houden van alg. verg. niet voor.
In het algemeen is de verg. van aandeelhouders bevoegd
binnen de grenzen der statuten alles te doen, wat noodig is
om het doel der vennootschap te verwezenlijken, en daartoe
bij meerderheid van stemmen besluiten te nemen.
Wat binnen de grenzen van de statuten valt, moet worden beoordeeld
in verband met de omschrijving van het doel der vennootschap.
Zie Rb. Amsterdam 20 Jan. 1905, W. 8268, bev. Hof Amsterdam
6 Mrt. 1908, W. 8718; — Hof den Haag 11 Apr. 1910, W. 9011.
Zie voorts A. A, H. STRUYCKEN, de beteekenis van het doel der nml.
vennpen en zed. lich., R. M. 1909, bl. 306 v. — R. FISCHER, die Bedeutung des Zweekes fiir die Aktienges., in Jher. Jahrb., dl. 63, bl. 327.

Verschil van meening bestaat over de vraag, 1°. of de meer
derheid der aandeelhouders of de algemeene vergadering be
voegd is tot wijziging der statuten, indien deze daarover
zwijgen; 2°. of de meerderheid of de alg. verg., indien zij tot
wijziging der statuten bevoegd is, mag overgaan tot iedere
wijziging; 3°. of er bepalingen der statuten zijn, welke niet
ter beschikking van de meerderheid der aandeelhouders of
van de alg. verg. mogen worden gesteld. Met het oog hierop
worden de bepalingen der statuten op verschillende wijzen
onderscheiden.
Hof Nd. Holland 13 Mrt. 1845, W. 585, cass. verw. H. R. 30 Juni
1846, W. 723. Pleidooien voor de Rb. te Amsterdam in W. 451—453,
455, voor den Hoogen Raad in W. 740. — Hof den Bosch 17 Mei 1904,
W. 8063 (statutenwijziging tot kapitaalsvergrooting), cass. verw. H. R.
3 Febr. 1905, W. 8179. — Rb. Rotterdam 13 Oct. 1909, W. 9079 (vereeniging). — M. TII. GTOUDSMIT, de aandeelenmaatschappij en haar bestuur,
MOLENGRAAFF.
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N B 1880, bl. 190. — H. J. BIEDERLACK, eenstemmigheid of meerderheid
van stemmen? in Themis 1887, bl. 24. - W. 5192. - G. HYMANS, aangeh.
prft. — R. VAN WOELDEREN, a. w., bl. 172 v. — J. DROST, rechten van
aandeelhouders in naamlooze vennootschappen, Prft. 1903. — P. SCHOLTEN,
wijziging van statuten, W. P. N. R. 1940 -1942. - N. J. VONCK,
wijziging in statuten van Nederl. naaml. venn., Prft. 1914 (ree. R. M. 1914,
bl. 612). — LAND-STAR BUSMANN, dl. 1, bl. 807 v.
GIERKE, Genossenschaftstheorie, bl. 181 v., en in Jher. Jahrb., dl. 35,
bl. 189 v. — K. LEHMANN, in Archiv f. burg. Recht, dl. 9, bl. 296.
A. LEIST, Untersuchungen zum inneren Yereinsrecht, 1904. — C. CLÉMENT,
des pouvoirs des assemblées générales dans les sociétés anonymes relativement aux modifications du pacte social, th. 1897. — P. APPLETON, th.
1902.
PEKCEROU, contribution a 1'étude des societés par actions, 1908.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. II 2, nrs. 864 v.
In Frankrijk is de statutenwijziging thans geregeld bij de wet v. 22 Nov.
1913 (BOURCART, Ann. 1914, bl. 89, 171, 255, 337).
Art. 59 C. d. c. rev. belg., bk. 1, tit. 9 (tekst van 22 Juli 1913) onder
scheidt: actes d'administration ordinaire (lid 1), actes de modification
aux statuts (lid 2—5), en actes de modification qui changent 1'objet
essentiel de la société (lid 2: eenstemmigheid vereischt, beh. bep. v. li.
tegendeel i. d. statuten); PIRMEZ, in Revue prat. des soc. 1891, n°. 235.
DHgb. §§ 274—276.

Naar de opvatting van de praktijk zijn de aandeelhouders
(is de alg. verg. van aandeelhouders) bevoegd bij meerderheid
van stemmen de statuten te wijzigen, tenzij daarin anders is
bepaald. Ook als die bevoegdheid uitdrukkelijk is toegekend,
is zij naar drie zijden begrensd: 1°. niet gewijzigd kunnen
worden bepalingen, welke voor de wijziging van een voor
schrift eene bijzondere meerderheid vorderen of wijziging ver
bieden tenzij met algemeen goedvinden;
Rb. Amsterdam 23 Mrt. 1906, W. P. N. R. 1940 (zedelijk lichaam).

2°. de gelijkheid tusschen gelijksoortige aandeelhouders be
hoort te worden betracht (beginsel van gelijke behandeling),
zoowel bij de besnoeiing of ontneming als bij de toekenning
van rechten;
Yerg. Rb. Rotterdam 20 Febr. 1911, W. 9183.

3°. rechten, aan bepaalde personen of groepen van personen,
in of buiten de vennootschap, volgens de statuten toekomende,
kunnen niet worden gewijzigd, althans niet worden vermin
derd of ontnomen, buiten toestemming der rechthebbenden.
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Rb. Amsterdam 24 Apr. 1911, W. 9284 (oprichtersbewijzen).
Eene niet door bijzondere grenzen beperkte wijzigingsbevoegdheid wordt
aangenomen door ASSER-SCHOLTEN, dl. 1, bl. 637 v.; — POLAK, dl. 1,
bl. 347 v.; — VONCK, a. w.; — zie ook KIST-YISSER, dl. 3, bl. 495 v.

Over de algemeene vergadering wordt alleen in art. 55
gesproken.
Als van het verhandelde in de alg. verg. in opdracht van
het bestuur een notarieele akte wordt opgemaakt, zijn de
aandeelhouders, althans diegenen hunner die de verg. bij
wonen, „onmiddellijk belanghebbende personen" bij die akte
in den zin van artt. 839 Rv. en 42 Wet notarisambt.
Rb. den Haag 13 Eebr. 1912, vern. Hof den Haag 24 Juni 1912, W.
9373, cass. verw. H. R. 20 Juni 1913, W. 9559.

Art. 54 lid 1 regelt het stemrecht.
DE WITT HAMER in W. 5616 en 5619. — D. VAN HOUTEN, het stem
recht in de naamlooze vennootschap, Prft. 1889 (ree. W. 5783). —
J. DROST, aangeh. prft., hfdst. IY.

Belet art. 54 stemrecht bij uitsluiting toe te kennen aan
vennooten die meer dan één aandeel hebben? De regeering
verlangt dat ieder aandeelhouder stemrecht hebbe, tenzij de
aandeelen in onderaandeelen zijn verdeeld.
Zie A. E. BLES, vereenigingen en naaml. vennpenf 3de dj., bl. 93 v.

Het stemrecht komt toe aan de vennooten, derhalve aan
de eigenaars der aandeelen, niet aan stroomannen of pand
houders.
A. NYSSENS, in Revue prat. des soc. 1891, nrs. 241, 247. — STAUB,
Exkurs zu § 224, Anm. 5. — ALEXANDER, die Sonderrechte der Aktionare, bl. 176 v.

Bestuurders en commissarissen mogen niet als gemachtigde
bij de stemming optreden, art. 54 lid 2 K.
Bestuurders.
J. A. LEVY, de aansprakelijkheid des bestuurders, 1879. — A. JONKER,
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het bestuur der nml. venn., Prft.
1905. — DENFERT-ROCHEREAU, des fonctions et de la responsabilité des
administrateurs des sociétés anonymes, 1888. — E. DESEURE, responsabi
lité des administrateurs et des commissaires dans les sociétés anonymes,
1904. — CAI.EB, de la responsabilité des administrateurs dans les soc.
an., 1906. — TH. HERGENHAHN, der Vorstand der Aktiengesellsehaft,
1893. — J. BAUER, Rechte u. Pflichten des Yorstandes, 1905.
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De taak van bestuurders is dagelij ksch bestier (w.at insluit
alles wat noodig is voor de gewone uitoefening van het bedrijf
der vennootschap), beheer van het vermogen (wat het ver
richten van daden van eigendom niet omvat, art. 1833 B. W.,
tenzij voor zoover de gewone uitoefening van het bedrijf deze
noodig maakt), vertegenwoordiging tegenover derden, artt. 44
lid 1 en 45 lid 1 K. Door de statuten kan deze taak nader
worden omschreven en beperkt.
H. R. 31 Mrt. 1876, W. 3980. — Rb. Rotterdam 19 Mrt. 1881, W. 4634
(de macht van bestuurders is ondergeschikt aan en begrensd door het
doel der vennp.). — Rb. Amsterdam 5 Nov. 1886, P. v. J. 1887 n°. 2*.
Rb. Amsterdam 30 Dee. 1892, W. 6294. — Rb. Rotterdam 9 Febr. 1898,
W. 7179, bev. door Hof den Haag 12 Juni 1899, W. 7328. — Rb. Arn
hem 25 Juni 1903, W. 7965.
Tot uitvoering van de besluiten der vergadering van aandeelhouders
behoeven de bestuurders niet nadere machtiging; zij zijn vertegenwoor
digers krachtens hunne aanstelling en hun werkkring. Zie Hof Arnhem
25 Oct. 1911, W. 9304.

De onbevoegdheid van de bestuurders tot handelingen, tot de
gewone werkzaamheden van bestuurders behoorende, kan der
den slechts worden tegengeworpen, als zij haar hebben gekend
of uit de statuten of hun in 't bijzonder gedane mededeelingen
hadden kunnen kennen.
Yerg. JONKER, a. w., bl. 78 v.; — STRUYCKEN, R. M. 1909, bl. 326. —
Zie voorts hierboven bl. 117.

Art. 45 lid 2. Bij overtreding van de statuten (of van de wet) zijn
de bestuurders hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk jegens
derden voor de schade, veroorzaakt doordat de handeling haar ge
volg tegenover de vennootschap mist. Men verg. art. 1843 B. W.
Zie eene andere opvatting bij JONKER, a. w., bl. 140 v.
Rb. Breda 9 Oct. 1906, W. 8485: de bestuurders zijn aansprakelijk
jegens derden die te goeder trouw met hen handelden, al hadden dezen
kunnen weten, dat de bestuurders in strijd handelden met de bepalingen
der akte; evenzoo Hof den Bosch 21 Nov. 1911, bev. Rb. Maastricht
22 Dec. 1910, W. 9335; Rb. den Haag 4 Jan. 1910, W. 8987, tevens
beslissende dat een aandeelhouder, die zijne aandeelen aan de bestuurders
verkoopt, een „derde" is in den zin van art. 45 lid 2. — Rb Amsterdam
24 Juni 1903, W. 8057: commissarissen zijn niet derden in den zin van
deze bepaling. Derden die, bekend met de gebreken der handeling, het
risiko daarvan op zich namen, kunnen de bestuurders niet aanspreken.
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De bestuurders behoeven niet aandeelhouders te zijn en woiden aangesteld bij de akte van oprichting of in de eerste ver
gadering van aandeelhouders.
Rechtsbetrekking tusschen de vennootschap en hare be
stuurders. Zij is niet lastgeving, maar dienstbetrekking.
Vroeger werd veelal lastgeving aangenomen, zie R. M. 1889, bl. 424 v., —
Kb. Amsterdam 16 Nov. 1886, P. v. J. 1887 n°. 12* (de bestuurders
kunnen te allen tijde hun last opzeggen); — Rb. Amsterdam 21 Apr. 1891,
P. v. J. 1891 n°. 88 (de last kan te allen tijde herroepen worden, tenzij
iets anders is overeengekomen); 17 Mrt. 1905, W. 8266; — waarmede
te verg. Hof Amsterdam 15 Febr. 1889, W. 5736, M. v. H. 1889 bl. 288,
en Eb. Rotterdam 22 Febr. 1904, W. 8086.
Er is een arbeidsovereenkomst in den zin van art. 1637« B. W.:
Kgt. 2 Amsterdam 8 Juli 1909, R. Be. 2 n°. 5; — Hof den Bosch
3 Juni 1913, W. 9520; — Rb. Amsterdam 4 Mrt. 1912, W. 9337, en
H. R. 7 Mrt. 1913, W. 9485, tevens beslissende, dat de statuten der nml.
venn. niet zijn een schriftelijk aangegane overeenkomst of een reglement
in den zin van art. 1639; lid 2 B. V,; — H. R. 19 Pebr. 1915, 'W . P.
N. R. 2372: art. 1637? B. W. is niet van toepassing, als de statuten
bepalen, dat het salaris v. d. directeur jaarlijks door de alg. verg. v.
aand. wordt vastgesteld. — Zie voorts A. E. BLES, de wet op de arbeids
overeenkomst, dl. 1, bl. 59, 155, 204 v. — Anders: Pres. Rb. den Bosch
18 Apr. 1913, W. 9607: de directeur is niet arbeider maar hoofdorgaan
der vennp.

Art. 45 lid 1 ziet alleen op een deel van de taak der be
stuurders: de vertegenwoordiging tegenover derden.
Verg. H. R. 23 Dec. 1907, W. 8637 (strafzaak).

De bestuurders mogen niet onherroepelijk worden aangesteld,
art. 44 lid 2 K., d. w. z. zij kunnen, ook indien zij voor een
bepaald aantal jaren zijn aangesteld, te allen tijde worden ont
slagen, behoudens de bepalingen van artt. 1639o vlg. B. W. Zie
voorts hierboven bl. 118 vlg.
Hof Amsterdam 15 Febr. 1889, M. v. H. 1889 bl. 288, en Rb. Rotter
dam 22 Febr. 1904, W. 8086: ontbinding der vennp. overeenkomstig de
statuten doet de betrekking van bestuurder eindigen.

Voorstelling, dat de bestuurders een noodzakelijk orgaan
zijn van de naaml. vennootschap. Wat de bestuurder als zoo
danig binnen den kring zijner bevoegdheid doet, wordt de
naaml. vennootschap geacht zelve te doen. Gevolgtrekking
ten aanzien van de aansprakelijkheid der naaml. venn. voor
de onrechtmatige daden, door den bestuurder in de uitoefe-
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ning zijner functies gepleegd. De orgaantheorie is een uit
vloeisel van de leer der realiteit van den rechtspersoon.
De bestuurder is een noodzakelijke vertegenwoordiger der
nml venn. voor „burgerlijke handelingen" (in het rechtsver
keer). Voor de schade, welke hij door onrechtmatige daad
veroorzaakt, is de nml. venn. verantwoordelijk volgens art.
1403 lid 3 B. W.
Hof Amsterdam 29 Juni 1888, W. 5610 (aansprakelijkheid aangenomen
op grond van art. 1403 B. W.); — Rb. Amsterdam 17 Mrt. 1905,
W. 8266 (art. 1403 lid 3 B. W. is van toepassing). — Eb. Rotterdam
28 Dec. 1908, W. 8945, bev. Hof den Haag 21 Febr. 1910, W. 9006
(de nml. venn. beleedigt, als de natuurlijke persoon die haar vertegen
woordigt dit doet), cass. verw. H. R. 9 Deo. 1910, W. 9112. — Zie ook
H. R. 26 Oct. 1860, W. 2218; 7 Deo. 1906, W. 8469 (een zedelijk lichaam
kan door zijn bestuur een onrechtmatige daad plegen); 10 Mei 1901,
W. 7606; 9 Mei 1902, W. 7766; 24 Juni 1904, W. 8091 (eene gemeente
kan door haar orgaan een onr. daad plegen, evenzeer als een privaat
persoon). — Rb. Amsterdam 19 Febr. 1912, W. P. N. R. 2215 (alle«n
de vereeniging is aansprakelijk, niet ook de bestuurder die in zijne
hoedanigheid de onrechtmatige daad pleegde!).
Artt. 276 en 294 W. v. K.: Rb. Winschoten 12 Oct. 1881, "W. 4811,
bev. Hof Leeuwarden 1 Nov. 1882, W. 4840, cass. verw. Hooge Raad
30 Nov. 1883, W. 4988 (eigen schuld van den bestuurder in de uit
oefening van zijne functie is niet eigen schuld van de nml. venn.);
anders Hof Amsterdam 5 Dec. 1913, W. 9628 (op grond der orgaan
theorie).
Verg. H. KRABBE , de burgerlijke staatsdienst in Nederland, Prft. 1883,
* bl. 117 v. — M. MENDELS, de aansprakelijkheid van den staat voor
onrechtmatige handelingen zijner beambten, Prft. 1894. — A. R. ARNTZENIUS, aansprakelijkheid voor onrechtmatige ambtshandelingen, in Themis
1895, bl. 1 v. — I. VAN CREVELD, aansprakelijkheid van de rechtspersoon
voor onrechtmatige daden volgens privaatrecht, Prft. 1912 (bij wien,bl. 8vlg.,
een overzicht van de Nederl. rechtspraak). — Zie ook H. VAN LENNEP,
een onderzoek naar den rechtsgrond der aansprakelijkheid voor schade
door ondergeschikten veroorzaakt, Prft. 1895.
GIERKE , die Genossenschaftstheorie, 1887; das Recht der Verbandspersönlichkeit, in Jher. Jahrb., dl. 35, bl. 221 v., 234 v. — Zie thans
§ 31 DBgb. — G. KRÜGER, die Haftung der jur. Personen aus unerlaubten Handlungen, 1900. — KLINGMÜLLER, die Haftung f. d. Vereinsorgane, 1900. — H. PREUSS, über Organspersönlichkeit, in Schmollers
Jahrb. 1902, bl. 103 v.; Stellvertretung oder Organschaft, in Jher.
Jahrb., dl. 44, bl. 429 v. — SCHLOSSMANN, die Lehre von der Stellver
tretung, 1900, dl. 2, bl. 409; Organ und Stellvertreter, in Jher. Jahrb.,
dl. 44, bl. 289 v.
CH. MUTEAU , de la responsabilité civile, 1897.
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In den regel genieten de bestuurders, nevens eene vaste bezol
diging, een tantième (een deel van de jaarlijksche zuivere winst).
Rb. den Haag 5 Apr. 1910, vern. Kgt. Leiden 28 Apr. 1909, W. 8985:
het tantième is ondeelbaar; het komt ten voordeele van dengene die
directeur is, als bet eindresultaat van bet boekjaar wordt vastgesteld;
anders Hof den Boscb 8 Mrt. 1910, bev. Rb. den Bosch 19 Juni 1908,
P. v. J. 1910 n°. 945: het tantième is deelbaar; het wordt bij gedeelten
verdiend.

Verplichtingen van de bestuurders volgens de wet: art. 47
lid 1 (aankondiging verlies van 50°/0); art. 55 (opgave van
winsten en verliezen, lees; inkomsten en uitgaven; goedkeu
ring dezer opgave door de aandeelhouders wordt niet gevor
derd); art. 52 (rekening en verantwoording; eene jaarlijksche
r. en v. is niet voorgeschreven).
Bepaling van onvervreemdbaarheid van bestuursaandeelen,
gegeven als waarborg voor het richtig beheer.
Rb. Amsterdam 25 Jan. 1885, W. 5232. — Rb. Amsterdam 16 Mrt.
1904 en Hof Amsterdam 15 Dec. '1905, M. v. H. 1904 bl. 208, 1907 bl. 27
(proces over de afgifte van bestuursaandeelen na aftreding van den directeur).

Aansprakelijkheid der bestuurders tegenover de vennootschap
en tegenover de aandeelhouders persoonlijk. Action sociale en
action individuelle. Het vorderingsrecht der vennootschap ver
valt, als de alg. verg. der aandeelhouders den bestuurders
decharge verleent.
De enkele aandeelhouder kan slechts dan optreden, als hem
persoonlijk schade is toegebracht.
Zie JONKER, a. w., bl. 102 v. - Rb. den Haag 9 Juni 1909, W. 8897,
en Hof den Haag 11 Apr. 1910, W. 9011. — LYON-CAEN en RENAULT,
dl. II 2, nrs. 827 v.

Commissarissen.
C. A. J. HARTZFELD, a. w. — v. SLOOTEN en JITTA, aangeh. praeadv. —
A. CROOCKEWIT, de commissarissen bij de naaml. venn., Prft. 1882.
C. DE ROON SWAAN, het toezicht in de naaml. venn., Prft. 1895.
J. BAUER, der Aufsichtsrath, 3de dr. 1905. — H. KEYSSNER, vom Aufsichtsratlj und dessen Vergütung, Z. H., dl. 48, bl. 508. — STIER-SOMLO,
der Aufsichtsrat der Aktiengesellscbaft, 1905. — AD. CAHN, der Aufsichtsrat der Aktienges., 1907.

Hun taak is het oefenen van toezicht op het beheer, het
geven van advies, vaak ook van toestemming of machtiging
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aan bestuurders: art. 44 lid 1 i.v.m. art. 52 lid 1. Zie
voorts artt. 43, 53 en 54 lid 2.
Commissarissen behoeven er niet te wezen. Zij gaan met
de vennootschap een overeenkomst aan tot het verrichten van
arbeid (eene overeenkomst tot het verrichten van enkele
diensten of een arbeidsovereenkomst?); zij zijn niet lasthebbers.
Eb. Breda 4 Nov. 1902, "W. 7957: commissarissen zijn lasthebbers en
kunnen mitsdien te allen tijde door de alg. verg. worden ontslagen, tenzij
de statuten anders bepalen. — Kb. Breda 5 Mrt. 1912, W. 9470: com
missarissen zijn lasthebbers der alg. verg.

Jegens de vennootschap zijn zij aansprakelijk voor de richtige vervulling huuner taak.
Rb. Rotterdam 6 Mrt. 1911, W. 9133, M. v. H. 1911 bl. 280 (vordering tot
schadevergoeding wegens wanpraestatie, ingesteld door den vereffenaar). —
Rb. Utrecht 23 Jan. 1901, W. 7590: zij zijn jegens hen die met de vennp.
hebben gehandeld, niet aansprakelyk wegens verzuim van toezicht en
het niet-nakomen hunner verplichtingen.

Zij genieten in den regel een tantième.
Kgt. n°. 3 Amsterdam 30 Juni 1904, W. 8137. — Zie hierboven hl. 198 v.

Een of meer commissarissen worden somtijds gekozen uit
of door een bepaalde groep schuldeischers, zooals polishouders
of obligatiehouders, ter behartiging van wier belangen ook
afzonderlijke commissies van toezicht voorkomen.
DÉKING DURA,

handhaving der rechten van obligatiehouders, Prft. 1886.

Verplichtingen en rechten der aandeelhouders.
A. E. SCHOUTEN, a. w. — E. JARJAVAY, des droits et des obligations
des actionnaires, 1883. — A. PONNET, les droits et les devoirs des actionnaires, 1902.
,

Verplichting tot volstorting, art. 40 lid 2. Bovendien blijft
„de oorspronkelijke vennoot", na overdracht van het nietvolgestorte aandeel op naam, tot storting verbonden, tenzij
hij overeenkomstig art. 43 ontslagen wordt.
Hof Nd. Holl. 1 Juni 1871, W. 3366, M. v. H. 1871 bl. 157, bev.
Rb. Amsterdam 20 Mei 1870, W. 3256, M. v. H. 1870 bl. 164 (de oorspr.
vennoot blijft verbonden). — Rb. Amsterdam 16 Nov. 1886, P. v. J. 1887
n°. 12*. — Hof den Haag 27 Juni 1899, M.'v. H. 1900 bl. 7, bev.
Rb. Dordrecht 23 Nov. 1898, W. 7284 (ook gedurende de vereffening
kan volstorting worden gevorderd). — H. R. 17 Mrt. 1911, W. 9162,
cass. verw. Hof Arnhem 27 Apr. 1910, W. 9081 (de nieuwe vennoot is
aansprakelijk nevens den oorspronkelijken).
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storting moet in contanten geschieden, tenzij de statuten
anders bepalen (inbreng) of later iets anders wordt overeen
DG

gekomen.
Hof den Haag 25 Apr. 1910, W. 9105, M. v. H. 1910 bl. 168; —
Eb. Haarlem 14 Mei 1912, W. P. N. R. 2222, bev. Hof Amsterdam
4 Apr. 1913, W. 9516. — Zie ook Eb. Botterdam 20 Juni 1888, P. v. J.
1888 n°. 93, en daarover E. M. 1892, bl. 146; — Eb. den Haag 27 Mrt.
1907, M. v. H. 1908 bl. 256.

Betwist is, of de schuldverplichting tot volstorting kan worden
in vergelijking gebracht met een inschuld op de nml. venn.
Eb. Amsterdam 18 Mei 1849, bev. Hof Nd. Holland 18 Apr. 1850,
E. B. 1849 bl. 494, 1850 bl. 166; M. v. H. 1871 bl. 118 (vergelijking
toegelaten bij faillissement der vennp.); — evenzoo Hof Arnhem 30 Nov.
1910, W. 9126, en 14 Mei 1912, W. 9437, cass. verw. H. E. 20 Juni 1913,
W. 9561 (comm. venn. op aandeelen).
Verbod van vergelijking: § 221 DHgb.; — voor het geval van faillis
sement der vennp.: art. 136 Zw. Oblr.

De vennoot, aan wien vóór de voldoening zijner deelneming
in het venn. kapitaal een volgestort aandeel op naam of aan
toonder wordt afgegeven, blijft niettemin tot die voldoening
verplicht. De verstrekking van het aandeel is voor hem bewijs,
of althans begin van bewijs -door geschrifte, van de nakoming
zijner verplichting.
MOLENGRAAFF , E. M. 1889, bl. 412 v. — Anders Eb. den Haag 5 Jan.
1886, W. 5407, bev. Hof den Haag 8 Nov. 1886, W. 5405; — J. DÉKING
DURA, art. 41 v. h. W. v. K., E. M. 1890, bl. 19 v. — Eb. den Haag
30 Sept. 1903, bev. Hof den Haag 15 Mrt. 1904, W. 8034, cass. verw.
H. E. 2 Dec. 1904, W. 8149 (voldoening aan de deelneming kan niet
door getuigen worden bewezen, art. 1933 B. W.). — Hof Amsterdam
4 Apr. 1913, W. 9516.
Eb. Amsterdam 26 Mrt. 1897, M. v. H. 1897 bl. 171, bev. Hof
Amsterdam 10 Juni 1898, W. 7181: het bezit van aandeelen aan
toonder bewijst niet, dat het bedrag daarvan door of namens den houder
is gestort.
Zie voorts Eb. Amsterdam 25 Sept. 1884, W. 5173; 9 Apr. 1889,
M. v. H. 1889 bl. 273; 11 Mrt. 1898, bev. Hof Amsterdam 6 Jan. 1899,
M. v. H. 1898 bl. 217.

De grosse van de akte van oprichting is een voor tenuit
voerlegging vatbare titel voor de vordering tot volstorting.
Eb. Amsterdam 26 Mrt. 1897 en Hof Amsterdam 10 Juni 1898, b. a.
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Van de verplichting tot volstorting kunnen aandeelhouders
niet, door eene overeenkomst met de oprichters of met het
bestuur, door eene bepaling in de statuten of door een besluit
der aandeelhouders, worden ontheven, ook niet middellijk, bijv.
door vervallenverklaring van het lidmaatschap of door verkoop
van het aandeel door het bestuur, in geval van niet-voldoening
aan bedoelde verplichting.
Kgt. n°. 3 Amsterdam 12 Sept. 1907, W. 8909, bev. op dit punt
Kb. Amsterdam 8 Jan. 1909, W. 8906 (art. 40 lid 2 is van openbare
orde); — Eb. Rotterdam 24 Mei 1911, M. v. H. 1911 bl. 95. — Eb. Bot
terdam 26 Mei 1910, W. 9156 (de bevoegdheid van den raad van beheer,
het aandeel te verkoopen, ontheft den aandeelhouder niet van de ver
plichting tot volstorting). — Na verkoop van het aandeel door het bestuur
is de gewezen aandeelhouder voor het tekortkomende aansprakelgk: BERNARD, Ann. 1904, bl. 65 en 125; — P. Pic, dl. 2, nvs. 787 v.; Rev. trim.
dr. eiv. 1910, bl. 707. — Anders: Rb. Rotterdam 19 Deo. 1885, W. 5313,
bev. Hof den Haag 27 Juni 1887, W. 5508; bespr. in R. M. 1889, bl. 421

Bepalingen in de statuten omtrent de opvraging van stor7
tingen gelden niet in geval van faillissement. De bevoegd
heid van den curator tot opvraging wordt uitsluitend bepaald
door de Faillissementswet.
H. R. 18 Nov. 1910, W. 9094, M. v. H. 1910 bl. 77 (het opvragen
van verplichte stortingen is een daad van beheer), vern. Hof Amsterdam
15 Oct. 1909, W. 8954. — Anders Rb. Amsterdam 31 Mei 1907,
W. 8781. — Zie ook Hof Amsterdam 20 Mrt. 1908, M. v. H. 1908
bl. 186 (vóór de insolventie is de curator niet bevoegd stortingen op te
vragen), bev. Rb. Amsterdam 7 Juni 1907, W. 8764; — Pic, dl. 2,
nrs. 781 en 784.

Eene verplichting tot nastorting
bedrag van het aandeel) bestaat niet.
houders besluiten, dat zij die bereid zijn
rent zullen worden, of dat de aandeelen
niet bereid zijn, nominaal verminderd
gebracht tot de helft?

(storting boven het
Kunnen de aandeel
tot nastorting prefe
van hen die daartoe
worden, bijv. terug

Verg. MÜLLER-ERZBACH , die Erhaltung des Unternehmens, Z, H.,
dl. 61, bl. 388 v.

Rechten, aan den aandeelhouder persoonlijk toekomende
(Einzel-, Sonder- of Individualrechte).
LABAND ,

der Begriff der Sonderrechte nach dt. Reichsrechte, in Hirth's
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Annalen des dt. Reichs 1874, bl. 1487 v. — E. ALEXANDER, die Sonderrechte der Aktionare, 1892. — Gr. BACHMANN, die Sonderreclite des
Aktionars, 1902. — STAUB, Kommentar,§ 250, Anm.8. - J. DROST, a. w., 1903.

1°. Recht op naleving der statuten, althans om op te komen
tegen besluiten van de aandeelhouders of van de algemeene
vergadering, welke in strijd zijn met de wet of de statuten.
Dergelijke besluiten zijn voor de aandeelhouders niet verbin
dend ; ieder aandeelhouder kan de nietigverklaring (vaststelling
van de nietigheid) vorderen.
Hof Nd. Holland 29 Juni 1865, M. v. H. 1865 bl. 181. — Rb. Win
schoten 22 Mrt. 1899, P. v. J. 1899 n°. 71. — Rb. Amsterdam 15 Febr.
1901, W. 7669. — Rb. Amsterdam 20 Jan. 1905, W. 8268, bev. door
Hof Amsterdam 6 Mrt. 1908, W. 8718; Rb. Rotterdam 20 Febr. 1911,
W. 9183 (aandeelhouders kunnen vorderen nietigverklaring van besluiten
welke strijden met de wet of de statuten). — H. R. 18 Apr. 1913,
W. 9500 (tusseben overtreding van formeele en andere voorschriften der
statuten is onderscheid niet te maken; ook de aandeelhouders, die daartoe
hebben medegewerkt, bindt een besluit, in strijd met de statuten tot
stand gekomen, niet), vern. Rb. Breda 7 Mei-1912, W. 9428.
Zie
voorts Rb. Breda 25 Mei 1913, W. 9558, bev. Hof den Bosch 18 Nov.
1913, W. 9579, vei;n. H. R. 11 Dec. 1914, W. P. N. R. 2362 (individueele aandeelhouders kunnen in het geding, tusschen een aandeelhouder
en de vennootschap over de geldigheid van een besluit tot statutenwijziging,
niet tusschenkomen of zich voegen, ter verdediging van dit besluit);
Rb.
Utrecht 18 Nov. 1914, W. 9709.
Ten onrechte werd eene vordering tot nietigverklaring als zoodanig
niet-toewijsbaar geacht door Rb. Amsterdam 30 Juni 1865, M. v. H.
1865 bl. 231; — Rb. Utrecht 11 Nov. 1891, W. 6102; — Rb. Amsterdam
25 Mei 1894, M. v. H. 1895 bl. 176.
Zie voorts A. A. H. STRUYCKEN, t. a. p., bl. 327 v. — (KIST)-VISSER,
dl. 3, bl. 502 v.

Bovendien kan de aandeelhouder schadevergoeding vorderen
van de vennootschap, alsmede van hen die in strijd met de
wet of de statuten hebben gehandeld, art. 1401 B. W.
De nietigheid van besluiten in strijd met de statuten is
niet van openbare orde. De aandeelhouders, mits allen daartoe
medewerken, kunnen het besluit achterna goedkeuren.
Rb. den Bosch 4 Dec. 1903, W. 8051.

Ieder aandeelhouder kan ook opkomen tegen handelingen
en besluiten van bestuurders en van commissarissen, waartoe
dezen niet bevoegd zijn.
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Verg. Pres. Kb. den Haag 11 Jan. 1909, W. 9176; — Eb. den Haag
2 Mrt. 1909, W. 9038.

2°. Recht op deelneming aan de algemeene vergadering:
stemrecht, wat deelneming aan de beraadslaging insluit. Zie
boven bl. 195
3°. Recht op dividend, d. w. z. op uitbetaling van een
evenredig deel der na verloop van ieder jaar aanwezige, door
de uitoefening van het bedrijf verkregen, winst of van dat
deel dier winst, dat alsdan door of ingevolge de statuten tot
uitdeeling aan de aandeelhouders wordt bestemd.
H. "W. E. E. FURNÉE, het dividend, Prft. 1892. — N. GROENEWEGEN,
winstbepaling in bet vennootschapsrecht, Prft. 1907. — A. J. SAUER,
winstverdeeling bij nml vennpen, Prft. 1911.

„Na verloop van ieder jaar", zie art. 55 i.v.m. art. 49 K.
Voorloopige of interim-dividenden, Abschlagsdividende.
„Winst" is wat er meer is dan het volle bedrag van het
geplaatste kapitaal, van de opeischbare schulden en van het
geen noodig is als waarborg voor de niet-opeischbare schulden,
m. a. w. het bedrag, waarmede de baten (activa) (daaronder
begrepen het nog niet gestorte gedeelte van het geplaatste
kapitaal) de lasten (passiva) overtreffen (zgn. zuivere winst).
Hof den Haag 4 Febr. 1901, W. 7640: „winst" in art. 55 is niet gelijk
te stellen met „brutowinst".

Zijn dividenden burgerlijke vruchten ? Artt. 557, 558 en
810 B. W.
Hof Amsterdam 13 Mrt. 1891, W. 6029, en FURNÉE, a. w., bl. 9 v.,
antwoorden bevestigend.

Verjaring van dividenden, art. 2012 B. W.
4°. Recht, in geval van vereffening, op terugbetaling van
het op het aandeel gestorte bedrag (de inbrengst) en op een
evenredig deel van het daarna aanwezige overschot (de winst).
Bepaling van dit deel, als op de aandeelen verschillende bedragen zijn
gestort: Kb. Utrecht 8 Juni 1892, W. 6192, bev. Hof Amsterdam 26 Mei
1893, W. 6373 (naar het nominale bedrag der aandeelen), vern. H. R.
29 Dec. 1893, W. 6450 (naar het op de aandeelen gestorte bedrag, met
een beroep op art. 1670 B. W.). — FURNÉE, a. w., bl. 91 v. — Gr. SCHIM
MELPEN NINCK, de overdracht van den Nederl. Rijnspoorweg aan den Staat,
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Prft. 1895. — DROST, a. w., bl. 125 v. — (KIST)-YISSER, dl. 3, bl. 563 v. —
POLAK, dl. 1, bl. 360 v. — § 300 DHgb. — Rev. prat. des soc. 1894,
n°. 535; 1896, n°. 705.

5°. De in de statuten aan de aandeelhouders of aan eenigen
van hen in 't bijzonder toegekende rechten.
Betwist is, of de onder 2—-5 genoemde rechten onaantast
baar zijn, dan wel of daarin door de meerderheid der aan
deelhouders of de algemeene vergadering wijziging kan worden
gebracht. Zie boven bl. 193 v.
Rechten toekomende aan een bepaald getal aandeelhouders
of aan personen met een bepaald aandeelenbezit, zgn. Minderheits- of Minoritatsrechte, kent het Wetb. v. Kooph. niet.
Waarborgen voor derden.
Waarborgen voor de integriteit van het kapitaal, d.w.z. dat
het vermogen niet daalt beneden het geplaatste kapitaal.
A. N. DE Yos VAN STEENWIJK, bet kapitaal van naaml. vennootseh.
volgens het Wetb. v. Kooph., Prft. 1875. — A. HAUTLE, der Glaubigerschutz im Aktienreohte, Diss. Leipzig 1907.

- Bepalingen omtrent inbreng ontbreken.
C. H. VAN ZEGGELEN, inbreng in naaml. vennootseh., Prft. 1902.

Art. 41 i.v.m. art. 40 lid 2. Zie boven bl. 183 v. Het artikel
ziet niet op het plaatsen van aandeelen beneden pari.
Art. 51. Er moet 10 °/G van het „gemeenschappelijk", dus
van het statutaire, niet alleen van het geplaatste kapitaal ge
stort zijn (verg. art. 9 Regl., vastgesteld bij K. B. v. 1 Dec.
1833, S. 60). Dat op ieder aandeel 10 °jQ is gestort, wordt
daarentegen niet gevorderd.
De bestuurders zijn verantwoordelijk, echter niet hoofdelijk
voor het geheel.
T. M. C. ASSER, bijdrage ter verklaring van art. 51 W. v. K., in M.
v. H. 1865 Meng. bl. 178 vlg., 1866 Meng. bl. 81 vlg. — A. S. v. NIEROP,
naamlooze vennootschappen, in M. v. H. 1866 Meng. bl. 3 vlg. — Hof
Nd. Holland 1 Juni 1871, b. a.

Art. 49. Verbod om vaste renten uit te keeren; alleen winstuitdeeling. — Bauzinsen.
„Uit de inkomsten, na aftrek van alle de uitgaven", is een minder
juiste uitdrukking. De inkomsten van een bepaald jaar kunnen de uitgaven
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overtreffen (zgn. exploitatiewinst), zonder dat er inderdaad winst is, bijv.
als nog verlies van vroegere jaren is in te lialen.
Overeenkomsten tot ontduiking van art. 49 zijn nietig: Hof Amster
dam 30 Mei 1902, W. 7806 (vern. Rb. Amsterdam 11 Sept. 1901, W.
7826), cass. verw. H. R. 9 Apr. 1903, W. 7906.
Garantie van dividenduitkeering op de aandeelen gedurende den bouw
tijd door een derde, tegen uitkeering van winstaandeelen.
Het artikel verbiedt niet liet uitkeeren van een vaste rente over het
bedrag van niet-verplichte stortingen op aandeelen: Hof den Bosch 28
Juni 1904, W. 8101, vern. H. R. 3 Mrt. 1905, W. 8190 (art. 49 verbiedt
dit wel).
Dividenden, niet uit de winst betaald, kunnen, als onverschuldigd be
taald, worden teruggevorderd.

Art. 53. Alleen voor verzekering-maatschappijen.
Art. 47. Aankondiging van een verlies van 50 °/0; ontbinding
van rechtswege bij een verlies van 75 0/o van het geplaatste, niet
van het gestorte of van het statutaire kapitaal. Verantwoorde
lijkheid in dit geval van de bestuurders voor „alle verbindtenissen", welke niet noodig zijn voor de vereffening.
Het verlies „moest" den bestuurders „bekend zijn", o.a. in
dien het zou zijn gebleken uit een balans, die, op den daarvoor
bestemden tijd opgemaakt, den werkelijken toestand weergaf.
GEULJANS, aanteekening op art. 47 W. v. K., Prft. 1888. — A. JONKER,
aangeh. prft., bl. 51 v.
Voorbeeld van toepassing van het artikel: Rb. Amsterdam 6 Mei 1879,
W. 4385. — Zie voorts Rb. Utrecht 24 Juni 1885, VVr. 5370; — Hof
tien Bosch 17 Mei 1904, W. 8063.

Art. 48. Reservekas tot voorkoming der ontbinding. Reserve
is een afgezonderd en belegd deel van de winst. Zij vermeer
dert het vermogen en is bestemd het na aftrek der schulden
overblijvende deel van het vermogen (het netto-vermogen,
daaronder begrepen het niet gestorte gedeelte van het ge
plaatste kapitaal) te houden op het peil van het geplaatste
kapitaal. Zie art. 6bis lid 2 en art. 22 lid 2 der Bankwet (wet
van 22 Dec. 1863, S. 148, gew. bij de wetten v. 7 Aug. 1888,
S. 122, en 31 Dec. 1903, S. 335).
Verschil tusschen reserve als boekpost en een reservekas. Posten aan
de passiefzijde der balans, welke dienen ter correctie van te hoog ge
taxeerde posten aan de actiefzijde, onder den naam van reserve of fonds
(vernieuwingfonds, enz.), zijn niet eigenlijke reserves, althans niet reserves
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in den zin van art. 48; evenmin de zoogen. (wetenschappelijke) reserve
bij levensverzekeringmaatschappijen.

Werkelijke (reëele), fictieve

en geheime reserves.

J . W. A. IMMINK , reservefondsen bij nml. venn., Prft. 1892. — W .
KREUKNIET, depreciatie en reservefondsen, 4de dr. 1914. — NEUKAMP, der

Reservefonds der Kommanditgesellschaften auf Aktien und der Aktiengesellschaften, Z. H, dl. 38, bl. 10 v. - THALLER, amortissement et fonds
de réserve, Ann. 1895-2-241. - (*. MORIN, Ann. 1908, bl. 345. —
P. MAGNIN, ald. 1912, bl. 419. — A. AMIAUD, des comptes de réserves
dans les sociétés par actions, th. Paris, 1912.
Pic, dl. 2, n'\ 1180 v.

Kunnen de schuldeischers krachtens art. 1377 B. W. op
komen tegen verdeeling van de reservekas onder de aandeel
houders ?
Bepalingen ontbreken omtrent de inrichting van de j aai lij ksche balans. Art. 8 K. verplicht de nml. venn., die een handelsbe
drijf uitoefenen, tot het opmaken der balans binnen zes maanden.
Gr. VAN SLOOTEN , verplichte openbaarmaking van balans en winst- en
verliesrekening van nml. venn., Prft. 1900.
DÉKING DURA, over ba
lansen van nml. venn, in Themis 1887, bl. 584. - H. VEIT SIMON, die
Bilanzen der Aktiengesellschaften und der Kommanditgesellsch. aut Ak
tien, 4de dr. 1910. — J. BAUER, Inventar und Bilanz bei Aktiengesellsch.
und' Kommandit-Aktiengesellsch., 3de dr. 1906. - NEUKAMP, das Dogma
der „Bilanzwahrheit", Z. H, dl. 48, bl. 450. — Y. EHRENBERG, in Jher.
Jahrb, dl. 51, bl. 291; dl. 52, bl. 215. - O. 'KNAPPE, die Bilanzen der
Aktiengesellschaften, 1903. — H. REIIM, die Bilanzen der Aktiengesell
schaften, 2de dr. 1914. — E. WOLFF en F. BIRKENBIHL, die Praxis der
Finanzierung, 3de dr. 1914. — E. LÉAUTEY, traité des inventaires et des
bilans, 1897. — Pic, dl. 2, n™. 1168 v.

Bepalingen ontbreken omtrent: vermeerdering van het ven
nootschappelijk kapitaal;
A. WAIIL , étude sur 1'augmentation du capital dans les soc. anonymes
et les soc. en cornm. p. act, Ann. 1893, bl. 81, 161, 273, 361; 1894,
bl. 14, 88, 186.

vermindering van het vennootschappelijk kapitaal (door
evenredige vermindering van het nominaal bedrag der aandeelen of intrekking van een deel der aandeelen, al of niet
met terugbetaling van storting);
(KIST)-YISSER , dl. 3, bl. 473 v. — POLAK , dl. 1, bl. 334 v. — A. NEUBURGER, die Herabsetzung des Grundkapitals bei Aktiengesellschaften,
1911.
E. THALLER , de 1 'assainissement des sociétés par actions, Ann.

1909, bl. 177. — LYON-CAEN en RENAULT , dl. II 2, n™. 875 v.
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verwerving van eigen aandeelen (verbod van inkoop: art.
8 lid 4 der Bankwet van 1863);
(KIST)-YISSER, dl. 3, bl. 476 v. — POLAK, dl. 1, bl. 335 v. — P. Gr.
BINNENDIJK, de nml. venn. in het bezit van haar eigen aandeelen, Prft.

1911 (ree. R. M. 1912, bl. 170, en W. 9145). — Gr. RUNKEL-LANGSDORFF,
die Polgen des Erwerbs eigener Aktien dureh die Aktiengesellschaft,
1906. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. II 2, nrs. 880 v. — Pio, dl. 2,
nrs. 1156 v.
Rb. Utrecht 24 Jan. 1912, W. 9332: inkoop van eigen aandeelen, niet
uit gemaakte winst, is niet geoorloofd. — Zie ook Rb. Rotterdam 24 Pebr.
1873, bev. Hof Zd. Holland 28 Dec. 1874, W. 3815, cass. verw. H. R.
30 Mrt. 1876, W. 3980, en Arb. 22 Oct. 1877, W. 4183; Rb. den
Bosch 22 Dec. 1911, W. 9366.

amortisatie van aandeelen zonder kapitaalvermindering;
P. MARIA, étude sur les actions de jouissance et 1'amortissement du
capital dans les sociétés par actions, 1905. — Gr. RIPERT, Ann. 1907, bl.
372; — J. PERROUD, t.z.p., bl. 435; — DREYFUS, les amortissements dans
les sociétés anonymes, 1913; — PIC, dl. 2, nrs. 802 v.

samensmelting van nml.

vennpen.

A. J. GTAZAN DE LA MEUSE, de likwidatie der nml. venn., Prft. 1905,
bl. 108 v. — LEHMANN, das Recht der Aktiengesellsch., dl. 2, bl. 523 v. —
LYON-CAEN en RENAULT, dl. II 2, nrs. 912 v.

Ontbinding.
A. Mus, ontbinding der naaml. venn., Prft. 1893. — GTAZAN DE LA MEUSE,
a. w. — M. L. v. GOUDOEVER, W. N. R. 1818.

Indien alle aandeelen in één hand komen, houdt de nml.
venn. niet noodzakelijker wijze of van rechtswege op te bestaan.
Zie GTAZAN DE LA MEUSE, a.w., bl. 99. — Period. Woordenb. 1913,
n°. 10754. — LEIIMANN, das Recht der Aktiengesellsch., dl. 2, bl. 511.

Ontbinding: 1°. door verlies van 75 °/Q van het geplaatste
kapitaal, art. 47 lid 2;
2°. door verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is
aangegaan, tenzij tot verlenging wordt besloten door alle aandeel
houders, of door de meerderheid of de algemeene vergadering,
indien de statuten haar daartoe de bevoegdheid geven, art. 46;
Zie hierover VOORDUIN, dl. 8, bl. 231. — Verg. art. 1686 B. W.

8°. door den overeenstemmenden wil van alle aandeelhouders,
of door besluit van de meerderheid of van de algemeene ver
gadering, als de statuten haar daartoe de bevoegdheid geven;
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Anders G. HYMANS, wijziging der akte v. oprichting van nml. vennpen.,
Prft. 1891, bl. 63 v., op grond van art 46 K.

4°. door verwezenlijking van het doel of doordat het berei
ken van het doel onmogelijk wordt (bijv. de nml. venn. tot
exploitatie van eene tentoonstelling of van eene inrichting
gedurende eene tentoonstelling);
5°. door ontbinding bij rechterlijk vonnis op grond van
wettige en gewichtige redenen, ter beoordeeling van den rech
ter, art. 1684 B. W.;
(LAND)-STAR BUSMANN, dl. 1, bl. 806. — LYON-CAEN en RENAULT, dl.
II 2, nvs. 904, 906TE. — E. THALLER, Ann. 1894, bl. 177. — Yerg.
Rb. Utrecht 18 Nov. 1914, W. 9709.

6°. door insolventie na faillietverklaring.
L. H. KUHN Jr., over faillissement eener naamlooze vennootschap,
Prft. 1873. — Rb. Amsterdam 23 April 1862, M. v. H. 1862 bl. 82:
door faillietverklaring eindigt eene nml. venn., maar de likwidatie wordt
beheerscht door het societair contract.

In de gevallen onder 1°—4° zijn de bestuurders de vereffe
naars, tenzij in de statuten anders is bepaald, art. 56 K.
Door de ontbinding komt de vennp. in staat van vereffe
ning. Gedurende de vereffening blijft zij bestaan ter afwikke
ling der vóór de ontbinding aangevangen zaken en blijven
hare bestuursorganen in functie, voor zoover zij niet door
andere worden vervangen.
In dezen zin: Rb. Amsterdam 6 Dec. 1860, M. v. H. 1862 bl. 85 (het
societeitscontract blijft voov de deelgenooten verbindend); — Hof Nd.
Holland 19 Dec. 1872, vern. Rb. Amsterdam 21 Mei 1872, M. v. H.
1872 bl. 261 (de bestuurder-vereffenaar houdt niet op bestuurder te zijn
en kan als zoodanig optreden); — Hof den Haag 26 Mei 1893, M. v. H.
1893 bl. 241 (wordt al door de ontbinding het afzonderlijk bestaan der
vennp. als rechtspersoon opgeheven, voor de vennooten moet zij geacht
worden met het oog op de vereffening te blijven voortbestaan); — Rb.
Dordrecht 23 Nov. 1898, W. 7284, bev. Hof den Haag 27 Juni 1899,
M. v. H. 1900 bl. 7 (de vennp. houdt alleen in zooverre op te bestaan,
dat zij niet voort kan werken tot de bereiking van het doel, waarvoor
zij werd opgericht; de commissarissen blijven hunne bevoegdheden be
houden, al is een commissie tot likwidatie benoemd); — H. R. 24 Febr.
1905, W. 8185 (gedurende de vereffening duurt de vennp. voort), vern.
Hof Amsterdam 22 Apr. 1904, M. v. H. 1904 bl. 15, bev. Rb. Amsterdam
14
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4 Juni 1902, W. 8213; — Hof Amsterdam 10 Nov. 1905, M. v. H. 1905
bl. 38; 17 Dec. 1906, M. v. H. 1906 bl. 88 (aandeelhouders kunnen
overeenkomstig de statuten eene verg. bijeenroepen); — Hof den Haag
17 Mei 1909, W. 8894 (na bet ontbindingsbesluit duurt de vennp. voort
ter afwikkeling der vóór dat besluit verrichte handelingen, ongeacht de
rek. en verantw. der vereffenaars en een besluit der vennooten);
Rb.
den Bosch 22 Dec. 1911, W. 9366. — Anders Hof Amsterdam 15 Febr.
1889, M. v. H. 1889 bl. 288: door ontbinding der vennp. vervalt de be
trekking van directeur van rechtswege.

Gedurende de vereffening treedt de nml. venn. te haren
name in rechte op; toevoeging in de dagv. van de woorden
„in likwidatie" en dagv. namens of van de vereffenaars met
vermelding hunner hoedanigheid is niet ongeoorloofd.
Een ontbonden nml. venn. kan te haren name in likwidatie als eischeres in rechte optreden: Rb. Amsterdam 29 Nov. 1892, W. 6383; H. R.
24 Febr. 1905, b. a.; Rb. den Bosch 22 Dec. 1911, b. a.; en gedagvaard
worden: Hof Amsterdam 22 Febr. 1899, M. v. H. 1899 bl. 3; Rb. Rot
terdam 20 Febr. 1911, W. 9183 (de bijvoeging „in liquidatie" wordt niet
vereischt). — Anders.: Rb. Amsterdam 9 Juni 1892, M. v. H. 1893 bl.
251; 21 Febr. 1896, P. v. J. 1896 n°. 54; 17 Dec. 1897, W. 7154, vern.
Hof'Amsterdam 22 Febr. 1899, b. a.; 4 Juni 1902, b. a., bev. Hof Am
sterdam 22 Apr. 1904, b. a.; 15 Jan. 1904, W. 8108 (de nml. venn.
bestaat na hare ontbinding niet meer en kan dus ook niet in rechte op
treden of worden geroepen; de vereffenaars moeten voor haar optreden
of worden gedagvaard), vern. Hof Amsterdam 10 Nov. 1905, b. a.
Rb. Rotterdam 20 Apr. 1896, W. 6863; Hof den Haag 22 Febr. 1897,
P. v. J. 1897 n°. 52: dagvaarding ten name van den vereffenaar, in deze
zijne hoedanigheid, is goed; Kgt. n°. 3 Amsterdam 12 Sept. 1907, W. 8909.
Zie ook Rb. den Haag 7 Nov. 1912, W. P. N. R. 2243.
Gedurende de vereffening kan de nml. venn. worden failliet verklaard:
H. R. 5 Febr. 1892, W. 6152; — Hof Amsterdam 26 Oct. 1898, W.
7216, vern. Rb. Utrecht 10 Oct. 1898, W. 7218.

Beteekenis der vereffening: afwikkeling der loopende zaken,
inning der vorderingen, verzilvering der overige baten, beta
ling der schulden, betaling aan de aandeelhouders van de op
de aandeelen gestorte bedragen, verdeeling van het overschot
(de winst) onder de daartoe gerechtigden. Verg. hierboven bl. 204.
Rb. Amsterdam 15 Febr. 1901, W. 7669. — Hof Amsterdam 2 Jan.
1914, W. 9741.
Zie over de persoonlijke aansprakelijkheid der vereffenaars in geval van
niet-uitkeering aan aandeelhouders van hetgeen zij voor dezen onder zicli
hebben: H. R. 18 Nov. 1904, W. 8145.
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Door de goedkeuring van de rek. en verantw., het ontslag
en de décharge van de vereffenaars eindigt de nml. venn.
niet. Zij blijft voortbestaan, zoolang er nog verbintenissen loopende zijn.
Arb. Rotterdam 11 Nov. 1909, W. 8968. — Als vóór het einde der
vereffening eene uitkeering aan de aandeelhouders is gedaan, zijn zij
verplicht tot terugstorting, indien deze noodig is tot betaling van schuldeisehers der vennootschap (verg. artt. 33 en 34 K.), en kan onder hen
door die schuldeischers beslag worden gelegd: Hof Amsterdam 6 Febr.
en 17 Mrt. 1911, W. 9212 en 9242. Anders ten onrechte Rb. Utrecht
8 Jan. 1908, W. 8768.
Ook na ontslag en décharge der aangestelde vereffenaars blijven de be
stuurders de vereffenaars volgens de wet, indien er nog iets te vereffenen
is: H. R. 16 Mrt. 1906, W. 8353.
Zie GAZAN DE LA MEUSE, a.w., bl. 91: de nml. venn. houdt eerst op
te bestaan 30 jaren na de vestiging van hare laatste verplichting.

Wenschelijke hervormingen: regeling van de gevallen van
nietigheid der oprichting en van hare gevolgen; van de ver
antwoordelijkheid van oprichters, emittenten, bestuurders en
commissarissen; van den inbreng van iets anders dan geld,
van de aansprakelijkheid der aandeelhouders voor de stor
tingen; van de verplichting tot openbaarmaking van balan
sen, enz. Zie voor literatuur hierboven bl. 179.

F. Coöperatieve vereeniging.
M. J. DE WITT HAMER, de arbeidersverenigingen, Prft. 1866. —
H. GOEMAN BORGESIUS, Schulze-Delitzsch en zijne credietvereenigingen,

1872; de coöperatiewet en hare toepassing, 1877. — A. J. ROYAARDS,
wettelijke regeling der zoogen. coöperatieve vereenigingen, Prft. 1875.
Coöperatie, I. KERDIJK, over winkelvereenigingen; II. GOEMAN BORGESIUS,
over coöperatieve voorschotvereenigingen, en III. de rechtspersoonlijk
heid der coöperatieve vereenigingen; IV. DE WITT HAMER, over productievereenigingen, 1873/4. — D. BAUDUIN, landbouwcoöperatie, 188.).
J. B. WESTERDIJK, coöperatie op het gebied van den landbouw, 1891. —
J. H. BOUDEWIJNSE', de coöperatieve vereeniging naar Nederl. recht, Prft.
1892. — W. H. DE SAVORNIN LOIIMAN, samenwerking op maatschappelijk
gebied, inzonderheid voor volksbanken, 1895. — TREUB e. a., de rechts
kundige vormen van spaarbanken, productieve en crediet-associaties in
Nederland, 1902. — M. POLAIC, de wet enz. tot regeling der coöp. vereenigin
gen, 1904. —R. E. KR&MER, wettelijke regeling der coöperatieve vereeniging,
Prft. 1913. — SCHULZE-DELITZSCH, die Gesetzgebung über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, 1869;
Streitfragen im D. Genossenschaftsrecht, 1880. — GOLDSCHMIDT, Erwerbsund Wirthschaftsgenossenschaften, Z. H., dl. 27, bl. 1—118. — H. CRÜGER,
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die Erwerbs- u. Wirthschafts-G-enossenschaften in den einzelnen Landern, 1892. — Kommentaren van het Reichsgesetz van 1889/1898: L.
PARISIUS en H. CRÜGER, 7de dr. 1911; MAURER, 2DE dr. door F. BIRKENBIHL, 1898; BONSCHAB, 2de dr. 1910; M. ROSENTHAL, 3de dr. 1909.
— P. HUBERT-VALLEROUX, les associations coopératives en France et a
1'étranger, 1884. — CH. GTIDE, la coopération, 3de dr. 1910.

Coöperatieve vereenigingen zijn vereenigingen ter bevorde
ring van de stoffelijke belangen der leden, waarvan de leden
individueel niet aansprakelijk zijn jegens derden, maar alleen
verplicht, in geval van vereffening, indien een tekort aan
wezig is, binnen de grenzen bij de statuten bepaald of, zoo
deze een grens niet stellen, onbeperkt, bij te dragen tot dek
king daarvan. Het kapitaal der vereeniging wordt in den
regel gevormd uit de inlagen of bijdragen der leden en kan
in aandeelen verdeeld zijn.
Economische beteekenis der coöperatieve vereeniging. Inkoops- of verbruiksvereenigingen (winkelvereenigingen), verkoops- of productievereenigingen, spaar- en voorschot- of
credietvereenigingen, bouwvereenigingen. De onderlinge waar
borgmaatschappijen zijn uit een economisch oogpunt coöpera
tieve vereenigingen.
Bevorderaars der coöperatie. In Engeland ROBERT OWEN ;
the Rochdale society of equitable pioneers, in 1844 opgericht
met 28 leden en £ 28.
Gr. J. HOLYOAKE, thehistory of coopération in England, 2 dl., 1906; the
history of the Rochdale Pioneers, 3de dr. 1900. — B. POTTER, the cooperative movement in Q reat Britain, 2de dr. 1893. —E. W. BRABROOK,
provident societies and industrial welfare, 1898.

InDuitschland: SCHULZE-DELITZSCH, de stichter der voorschot
en kredietvereenigingen (Darlehnskassen); RAIFFEISEN, die de
coöperatie toepast op het landbouwkrediet. In Italië LUZZATI.
W e t g e v i n g . — Engeland. Eerste wettelijke regeling in 1852. Thans
de Industrial and Provident Societies Act van 1893, gew. hij de Ind.
and Prov. Soc. (Amend.) Act 1913, 3/4 Geo. 5, c. 31. De C. V. eene
vereeniging met een in aandeelen verdeeld kapitaal, waarvan de leden
alleen aansprakelijk zijn voor de volstorting en een lid niet voor meer dan
£ 200 aandeelen mag bezitten. Bepaald kan worden, dat de aandeelen
persoonlijk zijn en bij uittreding teruggenomen kunnen worden.
Frankrijk. Loi sur les sociétés van 1867, hfdst. 3: „dispositions particulières aux sociétés a capital variable". C. V. eene modaliteit of wijzi-
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waarvoor iedere vennootschap, ook de burgerlijke maatschap vat
baar is, en welke bestaat in veranderlijkheid van het kapitaal, in verban
ook met de in- en uittreding van leden. Zie voorts de wet v. 5 ov.
1894, op de oprichting van sociétés de crédit agricole, gew. bxj de wetten
v. 20 Juli 1901 en 14 Jan. 1908, en de wet v. 23 Apr. 1906 betr. de

sociétés de crédit maritime.
Belaïè. Wet van 1873, titre: des sociétés, van den C. de comm rev.,
sect. 6. C. V.: „la société, qui se compose d'associés dont le nombre ou
les apports sont variables et dont les parts sont incessibles a des tiers .
Afzonderlijke vennootschap alleen voor handelsdaden.
Duitschland. Wet v. 4 Juli 1868 betr. die privatrechtliche Stellung
der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, thans vervangen door
de wet van 1 Mei 1889/20 Mei 1898, betr. die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften. Kenmerken: vrije in- en uittreding der leden, be
vordering der stoffelijke belangen door gemeenschappelijk bedrijf (onder
neming), opzegbaarheid van het lidmaatschap. De aansprakelijkheid der
leden kan verschillend geregeld worden, zij kan al of met beperkt zijn,
' doch is steeds een subsidiaire. De C. Y. eene bijzondere soort van vennootschap.
....
Italië. Cod. di comm. artt. 219-228. De 0. V- eene wijziging, waar
voor alle handelsvennootschappen vatbaar zijn.
Zwitserland. Het Zw. Oblr. kent de C. V. als zoodanig met. Titel
regelt alle als rechtspersonen optredende vereenigmgen, die „gememsame
Zwecke des wirthschaftlichen Verkehres verfolgen" en met zijn venn.
o. f. en comm. of naaml. venn., onder den naam Genossenschaften (socié
tés coopératives, art. 62 1.1. der Anwendungs- u. Einführungsbestimmuno-en v h Burg Wetb. v. 10 Dec. 1907). Titel 28, welke de als rechts
personen optredende vereenigingen tot een weldadig, gezellig, godsdienstig,
wetenschappelijk of dergelijk doel onder den naam Vereme (autres soc.etés) regelde, is vervangen door artt. 60-79 Burg. Wetb., dl I, tl
,
afd. 2 over Yereine (vereenigingen welke een staatkundig,^ godsdiens ïg,
wetenschappelijk, kunstlievend, weldadig, gezellig of eenig ander metstoffelijk doel hebben).
Zweden. Wet van 28 Juni 1895.

Te onzent werden C. V™. opgericht in den vorm van naaml.
vennootschappen en vennootschappen onder firma; andere
verzochten en verkregen koninkl. goedkeuring ingevolge de
wet van 1855. De Minister DE VRIES weigerde haar aan de
Amerongsche Gredietvereeniging, omdat jaarlijks onder de
leden eene verdeeling van baten zou plaats hebben, de veieeniging zich in hare werkzaamheid tot de leden beperkte,
dezen hoofdelijk aansprakelijk waren voor de verbintenissen
der vereeniging en bij uittreding hun inleg konden terugne
men. Strijd over het rechtskarakter der C. V., daardoor ontstaan.
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De C. V. was vóór 1876 een zedelijk lichaam, vallende
onder de wet van 1855.
Zie v. BONEVAL FAURE, R. M. 1883, bl. 310, 315.

W e t v a n 17 Nov. 1876, S. 227.
Art. 1 is overbodig. — Art. 2. Definitie, aan de toenmalige
Duitsche wet ontleend. In- en uittreding van leden is ook
toegelaten bij de naamlooze vennootschap en bij het zedelijk
lichaam. Lid 2: handelen ten behoeve van of met de leden
moet hoofddoel zijn.
De coöp. ver. heeft ten doel bevordering van de stoffelijke belangen
der individueele leden, o. a. door aanschaffing van hunne benoodigdheden;
dit schijnt miskend door Hof Amsterdam 26 Apr. 1912, W\ 9399: een
coöp. ver. tot onderlingen aan- en verkoop van veevoeder kan van haren
verkooper niet vorderen vergoeding der schade, door hare leden geleden
ten gevolge van de ondeugdelijkheid der haar geleverde waar.

Art. 8. De naam, waarin het woord „coöperatief" moet
voorkomen, moet het, volgens art. 7 2°, in de statuten te
omschrijven doel aanwijzen.
Rb. Utrecht 23 Oct. 1907, W. 8689 (Algemeene Arbeiderscoöperatie
„De Eendracht" te Utrecht.)

O p r i c h t i n g . Artt. 4 en 5 : notarieel-e akte, op straffe van
nietigheid, inschrijving daarvan en openbaarmaking, bij ge
breke waarvan art. 6 lid 1 geldt. Dezelfde vereischten in geval
van verandering der voorwaarden (statuten) en van verlen
ging van den duur der vereeniging. Zie voorts art. 6 lid 8.
De overeenkomst van oprichting is, tenzij notarieel aangegaan, niet
verbindend; wie namens de niet-bestaande vereeniging optreedt, wordt
persoonlijk verbonden jegens hen die te goeder trouw met hem handel
den. Yerg. art. 1843 B. W. — Anders KIST, dl. 3 suppl., bl. 27 v., en
POLAK, dl. 1, bl. 377 v. (nietigheid wil zeggen gemis van rechtspersoon
lijkheid); — Rb. Haarlem 19 Febr. 1895, P. v. J. 1895 n°. 71: ook
zonder akte van oprichting kan de vereeniging bestaan, en kunnen
derden zich op dit bestaan beroepen; — Rb. den Bosch 26 Apr. 1907,
W. 8669: de ver. bestaat, doch art. 6 is van toepassing; — Hof den
Haag 23 Dec. 1907, "W". 8782: de bestuurders zijn ieder voor 't geheel
aansprakelijk.
Nevens art. 6 lid 1 der wet is art. 12 der wet v. 22 Apr. 1855, S. 32,
van toepassing. De overeenkomsten, vóór de inschrijving en openbaar
making aangegaan, „volgen" de bestuurders die haar hebben gesloten.
Zie POLAK, dl. 1, bl. 378 V — Anders R.b. Amsterdam 23 Mrt. 1906,
W. 8770, bev. Hof Amsterdam 20 Mrt. 1908, M. v. H. 1908 hl. 181:
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als de akte niet is ingeschreven en openbaar gemaakt, kunnen de be
stuurders niet aan de door hen gesloten overeenkomsten voor zich zelf
rechten ontleenen; art. 6 lid 1 legt hun alleen eene verplichting op.
Evenzoo (KIST)-VISSER, dl. 3, bl. 596 v.

Verplichte inhoud der akte van oprichting: art. 7. Sanctie:
nietigheid.
De overeenkomst van oprichting is, tenzij de inhoud der akte voldoet
aan art. 7, niet bindend. - Anders Kb. Tiel 20 Nov. 1903, W. 8033:
de nietigheid van art. 7 kan alleen door derden worden ingeroepen.
Zie daartegen concl. O. M. bij arr. H. R. 10 Juni 1904, W. 8078.
Art. 7 n°. 5: regeling van het toezicht op de handelingen van het
bestuur. Zie daarover Kb. Amsterdam 1 Dec. 1898, W. 7316; -_ Rb.
Tiel en concl. O. M. bij den ïï. R., b. a. - H. K. 1 Mrt. 1907, W. 8506.

Omtrent de inrichting van de vereeniging en van hare
geldmiddelen laat de wet in 't algemeen vrijheid.
Art. 6 lid 2. „Eerst na inschrijving en openbaarmaking
der acte van oprigting treedt de vereeniging als regtspersoon
op", bij amendement in de wet gebracht.
' Men beriep zich op § 11 lid 1 der Duitsche wet van 1868 welke
bepaalde, dat de coöp. vereeniging onder haar eigen naam rechten kan
verkrijgen en verbintenissen kan aangaan, eigendommen en andere zakelijke rechten kan verkrijgen en in rechte kan optreden. Voor de rechts
persoonlijkheid zijn deze bevoegdheden niet beslissend. Wel is daarvoor
beslissend art. 19 der wet: de leden (d. w. z. zij die bij de ontbinding
lid zijn of in het jaar daaraan voorafgaande zijn uitgetreden) zijn alleen
verplicht, indien bij de vereffening blijkt dat een tekort aanwezig is, dit
tekort aan te zuiveren. "De schuldeischers kunnen hen m geen geval
aanspreken, alleen de vereffenaar of curator heeft een vorderingsrecht
tot dekking van het eventueele tekort. Hieruit blijkt, dat de gezamen
lijke, niet de enkele leden tegenover derden aansprakelijk zijn.

Het vermogen der coöp. ver. behoort aan de leden geza
menlijk, niet individueel. Bij de inkoop- of winkelvereeniging
wordt het door de vereeniging ingekochte eerst door verkoop
en levering aan de enkele leden hun individueel eigendom.
Onjuist Rb. Middelburg 16 Febr. 1906, W. 8408 (ieder-lidlispro
indiviso eigenaar van de ingekochte waren); evenzoo Kgt. Middelburg
1 Juni 1912, W. 9444.

De aansprakelijkheid der leden voor het tekort, m. a. w.
hunne verplichting tot nastorting, in beginsel voor gelijke
deelen en onbeperkt, kan in de statuten anders worden geregeld, o. a. worden bepaald voor ongelijke deelen, in ver-
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band bijv. met ongelijke verdeeling der voordeelen, en kan
vrijelijk worden beperkt: artt. 19, 20 en 7 n°. 4. Beperking
tot het bedrag der inleggelden is feitelijk uitsluiting der
aansprakelijkheid. „Voor de betaling van ieders aandeel in
den omslag blijven de leden gezamenlijk borg", d. w. z. de
aandeelen der wanbetalers worden omgeslagen over de andere
leden, zoolang de statutaire grens hunner aansprakelijkheid
niet is bereikt.
Rb. Amsterdam 23 Nov. 1881, P. v. J. 1882 n°. 2*; — H. E. 24 Apr.
1908, W. 8699; — H. M. J. JANSSEN, W. N. E. 1904. — Anders J. A.
BERENDSEN, W. 7613, die beperking der aansprakelijkheid ongeoorloofd
acht. — De onbeperkte aansprakelijkheid wordt bestreden door J. DÉKING
DURA, aansprakelijkheid der leden van coöp. ver., in De Economist 1913,
dl. 1, bl. 185.
Zie over de vraag, of bewijs van uittreding voldoende is om iemand
als uitgetreden lid te kunnen aanspreken: Kgt. Groenloo 9 Juli 1907 en
Kgt. Terborg 16 en 30 Mei 1907, W. 8670.

Stelsel van openbaarheid. Artt. 11 (statuten en ledenregister) en 16 lid 3—5 (rekening en verantwoording), als
mede de bepalingen van artt. 12—15 omtrent de toetreding
tot en de uittreding (opzegging en ontzetting van het lidmaat
schap) uit de vereeniging.
H. J. TASMAN, het ledenregister bij coöp. ver., in W . Not. 66—68.
Zie over art. 11 laatste lid: Hof den Haag 17 Febr. 1896, W. 6781,
bev. Eb. den Haag 5 Mrt. 1895, W 6681.
Art. 12: H. E. 8 Mei 1903, W. 7922; Hof Leeuwarden 17 Juni 1908,
W. 8857 (het artikel komt alleen te pas, als er geschil is over het al
of niet lid zijn); Hof Arnhem 7 Mrt. 1911, W. 9183 (in geval van
erkentenis van het lidmaatschap doet een onregelmatigheid in het ledenregister niet ter zake). — Eb. Amsterdam 1 Dec. 1898, b. a. (het artikel
komt alleen te pas, als iemand zijn lidmaatschap moet bewijzen tegen
leden of derden). — Kgt. Groningen 2 Nov. 1903, W. 7993 (bij ontkentenis van het lidmaatschap door den als lid aangesprokene kan het bestuur
de toetreding alleen bewijzen op de wijze, in dit art. aangegeven); evenzoo
Kgt. Terborg 16 Mei 1907, b. a. (een beslissende eed over de toetreding is
niet toegelaten). — Eb. Heerenveen 23 Dec. 1898, M. v. H. 1898 bl. 274;
Kgt. Heerenveen 13 Mei 1899, P. v. J. 1899 n°. 51 (ten onrechte beslis
sende, dat het art. ook geldt voor de toetreding van leden-oprichters); —
anders KIST-VISSER, dl. 3, bl. 607; H. E. 1 Dec. 1905, W. 8308, vern.
Eb. Zutfen 19 Jan. 1905, W. 8217, vern. Kgt. Groenloo 23 Pebr. 1904,
W. 8242 (het geldt niet voor de leden-oprichters); evenzoo Kgt. Groen
loo 4 Apr. 1905, W. 8242.
Art. 13: Eb. Utrecht 6 Nov. 1912, W. 9405 (de inschrijving, in dit
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art. bedoeld, is niet het eenige bewijsmiddel der opzegging, maar een
onmisbaar vormvereischte, zonder welke zij geen kracht heeft, al wor t
zij door het bestuur erkend); (KIST)-VISSER, dl. 3, bl. 611; - anders Hof
Amsterdam 7 Nov. 1913, W. 9671 (de inschrijving is voor het lid tegen
over het bestuur het eenige bewijsmiddel der uittreding), vern. H. R.
13 Nov. 1914, "W*. 9758 (de inschrijving is liet middel waardoor alleen
de opzegging, indien deze betwist wordt, kan worden bewezen).
Art. 15: Ontzetting van het lidmaatsehap heeft vóór de inschrijving
geen gevolg, ook al is zij niet in geschil.

Dwingende bepalingen omtrent inrichting en bestuur: art. 9
(over bestuur en commissarissen) i.v.m. art. 8 1 ,
Ook de bestuurder-vereffenaar kan te allen tijde worden ontslagen:
Hof den Haag 10 Mrt. 1903, W. 7938.
Op eene bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid van het bestuur
tot eenige burgerlijke handeling of tot het optreden in rechte beperkt,
kunnen derden zich beroepen. Yerg. Hof den Haag 10 Mrt. 1903, b. a.,
en Hof Leeuwarden 17 Juni 1908, b. a., tevens beslissende, dat art. J
lid 3 de bevoegdheid v. h. bestuur tot het voeren van rechtsgedingen
in het midden laat; anders Rb. Heerenveen, b. a.
Ook tegen derden kan daarop een beroep worden gedaan: Hof Arnhem
13 Febr. 1907, W. 8601, cass. verw. H. R. 20 Dec. 1907, W. 8639 (de
handeling, desondanks verricht, is nietig).
Art. 9 lid 3 bevat geen afwijking van artt. 4 en 5 Rv.; in de dagvaarding
behoeft alleen de naam der ver. te worden vermeld. Aldus juist: H. R.
30 Dec 1910, W. 9119, vern. Hof den Bosch 8 Febr. 1910, W. 9061
(ambtshalve niet-ontv.-verkl.!); Rb. Dordrecht 28 Apr. 1909, W. 8950;
Hof Arnhem 20 Oct. 1909, W. 8977. — Anders ten onrechte Rb. Utrecht
23 Oct. 1907, W. 8689 (ambtshalve nietigverkl. der dagv.!); — VAN
ROSSEM, het Ned. Wetb. v. B. Rv., 2DE dr., dl. 1, bl. 40.
Een onvoltallig bestuur is, ook gedurende de vereffening, bevoegd tot
alle bestuurshandelingen: Rb. Tiel 26 Juni 1908, W. 8803 en 8830. Zie
ook Kgt. Tiel 13 Mei 1908, W. 8803.

art. 10 (bijeenroeping algemeene vergadering);
Zie over de leiding dezer vergadering: Hof den Haag 10 Mrt. 1903, b. a.

art. 16 (verplichting van het bestuur jaarlijks rekening en
verantwoording te doen). Lid 6 van art. 16, toegevoegd bij
de wet v. 7 Mei 1878, S. 41.
Het houden van eene alg. verg. is alleen voorgeschreven voor het doen
van de jaarlijksche rekening en verantwoording van het bestuur (art. 16).
Bovendien wordt zij vermeld in art. 18 2°. Raadpleging van de leden
(referendum) kan altijd plaats hebben omtrent onderwerpen, door de
statuten niet aan de alg. verg. ter beslissing opgedragen, alsmede omtrent
besluiten der alg. verg., indien de statuten dit voorschrijven of de alg.
verg. dit bepaalt. Tenzij iets anders is bepaald, brengt ieder lid één stem uit.
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Een in aandeelen verdeeld kapitaal wordt niet gevorderd.
De voorwaarden van in- en uittreding der leden moeten
in de statuten worden opgenomen. Deze kunnen bepalen, dat
alléén personen, die aan bepaalde vereischten voldoen, lid
kunnen worden, dat uittredende leden hun inleg niet terug
krijgen, alsook de vrijheid van opzegging van het lidmaat
schap beperken: artt. 7 n°. 8 en 11 lid 1 n°. 4.
Rb. Heerenveen 6 Mei 1904, W. 8114 (boete van ƒ 300 bij opzegging
zonder geldige reden). — Betwist is, of de opzegging kan worden gebonden
aan de toestemming van bestuur of alg. verg.: aldus (KIST)-VISSER, dl. 3,
bl. 601; anders POLAK, dl. 1, bl. 388.
De opzegging kan geschieden door den curator in liet faillissement
van bet lid: Rb. Utrecht 6 Oct. 1909, "W. 9116, bev. Hof Amsterdam
3 Apr. 1911, W. 9261.

Art. 8. Het lidmaatschap is persoonlijk, tenzij bij de
akte anders is bepaald. Indien wordt bepaald, dat het vatbaar
is voor overdracht onder levenden en (of) bij doode, kan de
opzegbaarheid worden uitgesloten en de intreding worden
afhankelijk gesteld van de overneming van lidmaatschap.
O n t z e t t i n g uit het lidmaatschap (onvrijwillig verlies van
het lidmaatschap) kan alleen plaats hebben in de gevallen en
op de wijze bij de statuten bepaald, artt. 7 nos. 8 en 15. Ontzet
ting kan worden verbonden aan faillissement of aan een andere
omstandigheid, of afhankelijk worden gesteld van een besluit
van de alg. verg. of van het bestuur.
Anders (KIST)-VISSER, dl. 3, bl. 598 v., die ontzetting beperkt tot
verlies van lidmaatschap door een daad der vereeniging.
In geval van ontzetting van het lidmaatschap door de algemeene ver
gadering of door het bestuur heeft de rechter niet te beoordeelen, of tot
de ontzetting uit het lidmaatschap terecht is besloten: Rb. Haarlem 16
Febr. 1897, bev. Hof Amsterdam 18 Febr. 1898, W. 7091, cass. verw. H. R.
8 Dec. 1898, W. 7215; Rb. Utrecht 20 Dec. 1899, W. 7413; Rb. Leeuwarden
16 Mei 1907, W. 8601, bev. Hof Leeuwarden 17 Juni 1908, W. 8857. —
Hij heeft wel te beoordeelen, of bij de ontzetting de wet en de statuten
zijn nageleefd. — Zie voorts Rb. Haarlem 13 Mei 1900, W. 7468.

O n t b i n d i n g : 1°. door verstrijken van den bepaalden tijd
(verg. art. 7 n°. 6), tenzij tot verlenging van den duur der ver
eeniging is besloten; 2°. door besluit der algemeene vergade
ring; 3°. door verklaring in staat van faillissement, art. 18.
De ontbinding heft het bestaan der vereeniging niet op:

219
art. 21 lid 1. Vereffening door het bestuur in de gevallen
onder 1°. en 2°.: art. 21 lid 2.
Zie over vereffening en omslag van het tekort: Rb. Tiel 20 Nov. 1903,
"W. 8033, cass. verw. H. R. 10 Juni 1904, W. 8078.

Art. 17 is ingetrokken bij art. 2 der wet tot invoering der
Faillissementswet (wet v. 20 Jan. 1896, S. 9).
Strafbepalingen: art. 22, gehandhaafd en gewijzigd, met in
trekking van het tweede lid, bij artt. 10 n°. 37 en 11 Invoe
ringswet tot het Strafwetboek (wet v. 15 April 1886, S. 64),
in verband met de algemeene bepaling van art. 51 Swb.
G. Onderlinge Waarborgmaatschappij.
Onderlinge brandwaarborg-m«., onderlinge levensverzekering-m«.; tontines (overlevingskassen), weduwen- en weezenfondsen, zieken- en begrafenisfondsen en derg., pensioenkassen.
C. H. A. BOM, de onderlinge waarborgmaatschappij, Prft. 1882.
MOLENGRAAFF e. a., de begrafenisfondsen in Nederland, 1891, hfdst. III,
rechtstoestand. — B. W. VAN STOLK, onderlinge assurantie, Prft. 1891. L. M. DE JONG SCHOUWENBURG, de overeenkomst van onderlingen waai-

boro-, Prft. 1892. — STOËDER e. a., de ziekenfondsen in Nederland, 1895,
hfdst. V. — J. J. HAGE, onderlinge verzekering, Prft. 1914 (R. M. 1915,
bl. 344).
R. CLÉMENT, des assurances mutuelles, 1889.
P. ASTIÏESSE,
traité général des assurances mutuelles, dl. 1, 1901, dl. 2, 1908. —
R. SAVARY, les assurances mutuelles, th. Paris, 1903. — J. MOULIN, les ton
tines, th. Paris, 1903. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. II 2,nrs. 926—9682. —
HINRICIIS, die Lebensversicherung, Z. H., dl. 20, bl. 419 v. — LA BAND,
ald. dl. 24, bl. 66 v. — V. EHRENBERG, Versicherungsr., dl. 1, §§ 11 •
17,
SIEVERS, der Yersicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Z. H., dl.
51, bl. 319.

De onderlinge verzekering heeft vooral beteekenis op het
gebied der ongevallen-verzekering en der landbouw-verzekering (Centrale Werkgevers-Risico-Bank 1902; de TuinbouwOnderlinge en de Landbouw-Onderlinge, beide opger. in 1909;
de vereeniging „Wet-Risico" 1908).
Wettelijke bepalingen. Art. 286 K.: onderlinge brandwaar
borg-maatschappijen ; art. 308 K.: onderlinge levensverzeke
ring-maatschappijen, tontines, weduwenfondsen, en derg.
Avis du Conseil d'Etat van 25 Mrt. 1809 (FORTUYN, dl. 3, bl. 47), goed
gekeurd bij Décret impérial van 1 Apr. 1809. Keizerlijke goedkeuring
voor tontines.

Déeret impérial van 18 Nov. 1810 (FORTUYN , dl. 3, bl. 231): „associations de la nature des tontines". K. B. van 16 Juli 1830, S. 54; 2 Mei
1833, S. 15; 10 Juli 1840, S. 41; 9 Dec. 1845, S. 69: toepasselijk op
maatschappijen van levens-, rente- en pensioenverzekering, tontines,
weduwen- en weezenfondsen, en derg., uitgezonderd zieken- en begrafe
nisfondsen en -bussen, plaatselijke vereenigingen voor bepaalde beroepen
of bedrijven en openbare instellingen ten behoeve van ambtenaren.
Oprichting bij authentieke akte en koninklijke goedkeuring van deze
en van de tarieven.
Strijd over de rechtsgeldigheid dezer Besluiten. Volgens rapport van
de commissie, benoemd bij K. B. v. 5 Febr. 1849, S. 5 ( METMAN, OLIVIER
en DE PINTO), zijn de Fransche dekreten afgeschaft door de K. Ben. van
1830 en 1833. Anders KIST, dl. 4, bl. 261 vlg.; zie verder bl. 265 vlg.
Hooge Baad 12 Apr. 1880, W. 4498. Het K. B. van 16 Juli 1830 (dus
ook de andere K. Ben) mist verbindende kracht, voor zooverre daarbij be
palingen zijn gemaakt voor (onderlinge) levensverzekering-mijen. Anders
H. R. 24 Mei 1853, W. 1491, bij welk arrest de verbindende kracht
van art. 1 van het K. B. van 1830 was aangenomen.

R e c h t s k a r a k t e r der onderlinge waarborgmaatschappij.
Yolgens de regeering was de wet v. 22 April 1855, S. 32, niet toe
passelijk op wederkeerige verzekering- of waarborg-maatschappijen, W.
2727 en 2728. Zij beriep zich op art. 286 W. v. K. Evenzoo Rb.
Leeuwarden 27 Oct. 1863, ~W. 2679. — Yolgens Rb. Groningen 10 Mrt.
1865, W. 2742, en Hoogen Raad 20 Oet. 1865, W. 2736 (in zake de
onderlinge brandwaarborg-mij. „de Adelaar"), zijn zij zedelijke lichamen,
wier statuten, wilden zij als rechtspersonen optreden, koninklijke goed
keuring behoefden overeenkomstig de wet van 1855.

Wet v. 14 Sept. 1866, S. 123, tot wijziging van art. 14 der
wet van 1855. Invoeging van „wederkeerige verzekerings- of
waarborgmaatschappijen". Art. 2 geeft aan de wet terugwer
kende kracht.
De vraag naar het rechtskarakter 'blijft, ook voor de ton
tines, zieken- en begrafenisfondsen. Verg. DIEPHUIS, dl. B,
bl. 15.
De memorie van toelichting bij het ontwerp van wet tot wijziging
van art. 14 van de wet van 1855 bevat daaromtrent onjuiste beschou
wingen. Zie de verdere stukken en de beraadslagingen in M. v. H. 1866,
bl. 107—121, 136—164. Bij de wet van 1866 is de rechtspersoonlijkheid
der onderlinge waarborg-mijen. in het midden gelaten. Zie de memorie
van antwoord en de redevoeringen van den Minister BORRET in de
2de Kamer. De Minister noemde deze Mij611 ontwijfelbaar rechtspersonen,
de heer LUYBEN ontkende dit even stellig.
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De onderl. waarborg-mijen zijn zedelijke lichamen in den
zin van het Burg. Wetb., tenzij blijkt dat rechtstreeksche
aansprakelijkheid der enkele leden jegens elkander en jegens
derden is bedoeld.
Sommigen nemen aan het bestaan, niet van een vereeniging, maar van
een veelheid van administratie-overeenkomsten tusschen den zoogen.
directeur als ondernemer der administratie eener- en de enkele leden
anderzijds. — Verg. H. MIDY en P. SUMIEN, les entreprises de gestion,
Ann. 1915, bl. 105.

Begrafenis- en ziekenfondsen komen in verschillende vor
men voor; voor zooverre zij een zelfstandig bestaan hebben
en niet vereenigingen zijn van anderen aard, zijn zij in het
algemeen als onderl. waarborg-mijen te beschouwen. Er zijn
echter fondsen, die een eigen zaak of onderneming van den
directeur uitmaken; deze is dan ondernemer van vei zeke
ringen en persoonlijk tot de uitkeeringen verbonden. De zoogen.
doktersfondsen onder de ziekenfondsen zijn veelal abonne
menten op geneeskundige hulp.
Zie de Begrafenisfondsen in Nederland en de Ziekenfondsen in Neder
land, b. a. — Rb. Amsterdam 31 Juli 1860, M. v. H. 1860 bl. 238,
vern. Hof Nd. Holland 24 Oet. 1861, M. v. H. 1861 bl. 259.
Kgt Breda 11 Oct. 1871, W. 3383: een zieken-societeit is een zedelijk
lichaam. - Rh. Amsterdam 19 Juni 1879, R. B. 1879 B bl. 188: on
derlinge brandwaarborg-mijen kunnen failliet verklaard worden. — Rb.
den Haag 15 Mei 1885, W. 5200: het begrafenisfonds is een species van
de wederkeerige verzekering-maatschappij en als zoodanig een handels
vereniging. — Rb. Rotterdam 4 Jan. 1897, W. 6997: „begrafenissocieteit"
is in dit geval de naam voor het particulier bedrijf van den zich noe
menden directeur. - Hooge Raad 25 Mrt. 1898, W. 7102, cass. verw.
Rb. Rotterdam 14 Juni 1897, P. v. J. 1898 n°. 57: de Alg. Rott. Coop.
Begrafenisvereeniging is een wederkeerige verzekering-maatschappij en
als zoodanig een zedelijk lichaam naar het Burg. "Wetboek.
Hof Am
sterdam 19 Jan. 1914, W. 9690 : het Ziekenfonds, afdeeling v. d. werk
lieden vereeniging de Eendracht, is een onderl. ofwederk. verzekeringmij.

Wederkeerige of onderlinge verzekering- of waarborg-maatschappijen zijn vereenigingen van verzekeringnemers, vereeni
gingen tot uitoefening van een verzekeringbedrijf ten behoeve
van de leden, met dien verstande dat het lidmaatschap eene
overeenkomst van verzekering met de vereeniging in zich sluit.
Zie ook art. 4 van het ontw. van wet op het levensverzekeringbedrijf van 1897 (Verslag der Staatscommissie, bl. 7).
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Rb. Rotterdam 24 Juni 1908, W. 8851: onderl. waarborgmfl is de
vereeniging, die krachtens hare statuten tegenover hare leden tot datgene
verplicht is, waartoe een verzekeraar verplicht is tegenover een verzekerde.

Jaarlijksche omslag van het bedrag der schaden over de
leden of een veranderlijke premie behoort niet tot het wezen
der onderlinge waarborg-maatschappij.
B. L. PH. VAN LIER, W. N. R. 1421. — DE JONG SCHOUWENBURG, bl.
73 v. — HAGE, a. w., bl. 19 v. — Onjuist Kgt. Utrecht 7 Jan. 1897,
W. N. R. 1426.
Rb. Amsterdam 4 Mrt. 1880, W. 4533: bij faillissement eener onderl.
brandwaarborg-Mij. moet ieder lid zijn evenredig aandeel in de schulden
dragen.

Rechtskarakter der deelneming. Er bestaat tnsschen de maat
schappij en ieder lid een lidmaatschapsverhouding, welke een
overeenkomst van verzekering in zich sluit, niet bloot eene over
eenkomst van verzekering (aldus DIEPHUIS), noch ook verze
keren de leden individueel elkander (aldus KIST).
HAGE, a. w., bl. 81 v. (hij onderscheidt het lidmaatschap en de daar
mede samenhangende overeenkomst van verzekering). — DESCHAMPS, les
caractères juridiques fondamentaux de la mutualité, in Rev. crit. de lég.

etc., jg. 60 (1911).

Parallel tusschen de onderl. verz.m«. en de coöp. verzekering-vereeniging: bij de eerste zijn geen leden die niet ver
zekerd zijn, bij de tweede geen verzekerden die niet lid zijn.
Zie Ann. 1913, bl. 44 v.
De onderlinge waarborg-mijerl worden beheerscht door hare
statuten of reglementen, door de artt. 1690 1702 Burg. Wetb.
en, voor zooverre ze kunnen worden toegepast, door de bepa
lingen der wet over verzekering in het algemeen; de brand
en zee-verzekeringmaatschappijen tevens door de bepalingen
der wet over brand- resp. zeeverzekering. Verg. artt. 286 en
308 W. v. K.
De directeur staat in dienstbetrekking tot de MÜ., art. 1637a B. W.
Aldus Kgt. n°. 2 Amsterdam 8 Juli 1909, W. 8885, tevens beslissende,
dat hij wegens ongeschiktheid op staanden voet kan worden ontslagen.
Frankrijk. Décret impérial van 22 Jan. 1868, portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances, titre
II, des sociétés d'assurances mutuelles. Het Dekreet is niet toepasselijk op
onderlinge levensverzekering-Mijen: art. 66 lid 1 der wet v. 24 Juli
1867, sur les sociétés. Voor deze gelden thans de wet v. 17 Maart 1905
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relative a la surveillance et au controle des sociétés d'assurances sur la
vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient
la durée de la vie huinaine, en het Dekreet van 12 Mei 1906.
Italië. Cod. di comm., artt. 239-245. Met de handelingen voor gemeene rekening worden de onderl. Mijen gebracht tot de associazioni.
Engeland. Onderlinge Mijen kunnen als company (limted by guarantee)
worden ingeschreven onder de wet op de vereenigingen van 1908, of, als
zij kleine bedragen verzekeren, als friendly society onder de Friendly Societies Act van 1896, gew. in 1908. Yan toepassing is voorts de Assurance Companies Act 1909.
Duitschland. Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen
van 12 Mei 1901, III. Yersicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, §§ 15 5.3.
— W. H. A. ELINK SCHUURMAN, de Duitsche rijkswetgeving op de parti
culiere verzekeringmaatschappijen, E. M. 1905, bl. 105.

222
Rb. Rotterdam 24 Juni 1908, W. 8851: onderl. waarborgmij is de
vereeniging, die krachtens hare statuten tegenover hare leden tot datgene
verplicht is, waartoe een verzekeraar verplicht is tegenover een verzekerde.

Jaarlijksche omslag van het bedrag der schaden over de
leden of een veranderlijke premie behoort niet tot het wezen
der onderlinge waarborg-maatschappij.
B. L. PH. VAN LIER, W. N. R. 1421. — DE JONG SCHOUWENBURG, bl.
73 v. — HAGE, a. w., bl. 19 v. — Onjuist Kgt. Utrecht 7 Jan. 1897,
W. N. R. 1426.
Rb. Amsterdam 4 Mrt. 1880, W. 4533: bij faillissement eener onderl.
brandwaarborg-My. moet ieder lid zijn evenredig aandeel in de schulden
dragen.

Rechtskarakter der deelneming. Er bestaat tusschen de maat
schappij en ieder lid een lidmaatschapsverhouding, welke een
overeenkomst van verzekering in zich sluit, niet bloot eene over
eenkomst van verzekering (aldus DIEPHUIS), noch ook verze
keren de leden individueel elkander (aldus KIST).
HAGE, a. w., bl. 81 v. (hij onderscheidt het lidmaatschap en de daar
mede samenhangende overeenkomst van verzekering). — DESCHAMPS, les
caractères juridiques fondamentaux de la mutualité, in Rev. crit. de lég.
etc., jg. 60 (1911).

Parallel tusschen de onderl. verz.mü. en de coöp. verzekering-vereeniging: bij de eerste zijn geen leden die niet ver
zekerd zijn, bij de tweede geen verzekerden die niet lid zijn.
Zie Ann. 1913, bl. 44 v.
De onderlinge waarborg-mijon worden beheerscht door hare
statuten of reglementen, door de artt. 1690 1702 Burg. Wetb.
en, voor zooverre ze kunnen worden toegepast, door de bepa
lingen der wet over verzekering in het algemeen; de brand
en zee-verzekeringmaatschappijen tevens door de bepalingen
der wet over brand- resp. zeeverzekering. Verg. artt. 286 en
308 W. v. K.
De directeur staat in dienstbetrekking tot de MÜ., art. 1637« B. W.
Aldus Kgt. n°. 2 Amsterdam 8 Juli 1909, W. 8885, tevens beslissende,
dat hij wegens ongeschiktheid op staanden voet kan worden ontslagen.
Frankrijk. Décret impérial van 22 Jan. 1868, portant reglement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances, titre
II, des sociétés d'assurances mutuelles. Het Dekreet is niet toepasselijk op
onderlinge levensverzekering-Mijen: art. 66 lid 1 der wet v. 24 Juli
1867, sur les sociétés. Yoor deze gelden thans de wet v. 17 Maart 1905

223
relative a la surveillance et au controle des sociétés d'assurances sur la
vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient
la durée de la vie humaine, en het Dekreet van 12 Mei 1906.
Italië. Cod. di comm., artt. 239-245. Met de handelingen voor gemeene rekening worden de onderl. Mijen gebracht tot de associaziom.
Engeland. Onderlinge Mijen kunnen als company (limited by guarantee)
worden ingeschreven onder de wet op de vereenigingen van 1908, of, als
zij kleine bedragen verzekeren, als friendly society onder de Friendly Societies Act van 1896, gew. in 1908. Van toepassing is voorts de Assurance Companies Act 1909.
Duiüchland. Gesetz über die privaten Yersicherungsunternehmungen
van 12 Mei 1901, III. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, §§15 53.
— W. H. A. ELINK SCHUURMAN, de Duitsche rijkswetgeving op de parti
culiere verzekeringmaatschappijen, R. M. 1905, bl. 105.

Papieren van waarde; order- en toonderpapier.

§ 25. VORMVRIJE en VORMELIJKE (formeele)
OVEREENKOMSTEN.
P. VAN BEMMELEN, de vrij beschikkende overeenkomst, de vorm vrije
overeenkomst en de abstracte verbintenis, R. B. B., jg. 3 (1888), afd. u;
Reehtsgel. Opstellen II, bl. 125; — begripsverwarring in de causaleer,

ald., bl. 386.

In het algemeen is voor overeenkomsten, ook voor verbin
tenis-scheppende, een vorm niet voorgeschreven; zij zijn vormvrij. Elke wijze van wilsopenbaring heeft in rechte waarde.
Plechtige vormen bij het sluiten van overeenkomsten, bijv.
het uitspreken van eene bepaalde formule, het overgeven van
een halm, stok of oorkonde, het geven van een handslag,
enz., kent het moderne recht niet.
Bij uitzondering wordt voor de bestaanbaarheid van
sommige overeenkomsten schrift, dus een bepaalde wijze of
vorm van wilsopenbaring, gevorderd. Schrift in dit geval een
geldigheidsvereischte (solemnitatis of expressionis causa). Deze
overeenkomsten worden wel vormelijke (formeele) genoemd.
Voorbeelden: schriftelijke akte bij overdracht van schuldvorderin
gen op naam en van andere onlichamelyke zaken (zgn. cessie, art. 668 B. W .),
bij dading, bodemerij; authentieke akte bij huwelijksche voorwaarden,
hypotheekverleening, subrogatie van art. 1437 2J. B. \\ schenking,
naamlooze vennootschap, coöperatieve vereeniging.
Daar order- en toonderpapieren (wissel, assignatie, orderbiljet, cognos
sement, ceel, enz.) feitelijk niet bestaanbaar zijn zonder schrift, worden
zij om die reden wel tot de formeele verbintenissen gebracht.

Formeele handeling (Formalact): eene aan vormvoorschriften
gebonden handeling, waarbij zekere vormen in acht genomen
moeten worden: wisselprotest, scheepsverklaring, enz.
MOLENGRAAFF. II.
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Code civil, art. 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité
d'une convention: . . . Une cause licite dans 1'obligation. — Art. 1131.
L'o b1 i g a t i o n sans cause, ou sur une fausse cause,ou sur une cause illicite,
ne peutavoir aucun effet. — Art. 1133. La cause est illicite, quand elle estprohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou a 1'ordre public.
Ontw. Burg. Wetb. 1807, bk. 3, tit. 1, afd. 1, art. 6. Tot de bestaan
baarheid van alle overeenkomsten, behooren deze wezenlijke vereischten:
d. Eene wettige oorzaak van VISRBINDTENIS. — Art. 35. VERBINDTENIS
zonder oorzaak, of uit eene valsche oorzaak, of uit eene ongeoorloofde
oorzaak, is krachteloos. — Art. 37. Yoor eene ongeoorloofde oorzaak
wordt gehouden, die bij de Wet verboden is, of met de maatschappelijke
orde strijdig is. fin 't bijzonder worden daarvoor gehouden zulke toezeg
gingen, welke het verlorene door weddenschappen of dobbelspelen tot eene
oorzaak van schuld hebben, als waar op geen regt mag worden gedaan].
Ontw. Burg. Wetb. 1820: artt. 2340 en 2341 komen overeen met
artt. 1371 en 1373 B. W.
Burg. Wetb. art. 1356. Tot de bestaanbaarheid der overeenkomsten
worden vier voorwaarden vereischt: .... 4°. Eene geoorloofde oorzaak. —
Art. 1371. Eene OVEREENKOMST zonder oorzaak, of uit eene valsche of
ongeoorloofde oorzaak, aangegaan, is krachteloos. — Art. 1373. Eene
oorzaak is ongeoorloofd, wanneer dezelve bij de wet verboden fs, of
wanneer dezelve strijdig is met de goede zeden, of met de openbare orde.

De leer van de oorzaak, zooals die voor de verbintenis-schep
pende overeenkomstên in deze artikelen is neergelegd, heeft aan
leiding gegeven tot veel misverstand; het begrip oorzaak, in
dezen zin, heeft geen nut en kan worden gemist.
Zie Rb. den Haag 26 Mei 1914, W. 9642, en Hof den Haag 12 Apr.
1915, W. 9798, in welk arrest de inhoud en de oorzaak van de overeen
komst met elkander worden verward.

Vooral wordt de oorzaak, als vereischte voor de verbintenisscheppende overeenkomst, vaak verward met de oorzaak der
schuldbekentenis of schuldverbintenis, i. h. b. bij de geoor
loofde overeenkomst tot betaling van de schuld eens derden
en de deswege afgegeven schuldbekentenis.
Zie Hof Leeuwarden 7 Mei 1902, P. v. J. 1902 n°. 140, cass. verw.
H. R. 9 Jan. 1903, W. 7866, en het opstel van HAMAKER, nog eens de
oorzaak enz., b. a. (een proces naar aanl. van een schuldbekentenis, af
gegeven ter zake van de verbintenis tot betaling van de schuld eens
derden); — Rb. Amsterdam 29 Apr. 1910, W. Not. 292; — Hof Amster
dam 6 Mrt. 1911, W. 9222, vern. H. R. 29 Dec. 1911, W. 9289 (over
eenkomst iemand een hypotheek te bezorgen); — H. R. 1 Nov. 1912,
W. 9418; — Hof Arnhem 6 Jan. 1914, W. 9590; — Rb. den Bosch
6 Febr. 1914, W. 9714; — Rb. Rotterdam 25 Juni 1914, W. 9725. —
Zie ook Hof Amsterdam 12 Mrt. 1880, W. 4486.
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Art. 1372 B. W. handelt over de kracht van eene schrifte
lijke schuldbekentenis (schriftelijke betalingsbelofte of schuld
verbintenis). Deze kan wezen eene cautio discreta of eene
cautio indiscreta (eene abstracte schuldverbintenis), naarmate
het stuk het rechtsfeit, dat de schuld, de verbintenis, heeft
in het leven geroepen, al of niet vermeldt. Ook bij art.
1371 is hieraan gedacht en dit onderwerp met de leer van
DOMAT-POTHIER dooreengehaald, evenals bij art. 1131 G. c.
was geschied.
Geschiedenis der bepaling.
L. 25 § 4 Dig. 22,3 de prob.: Sed haec, ubi de solutione indebiti
quaestio est. Sin autem cautio indebite exposita esse dieatur, et indiscrete
loquitur, tune eum, in quem cautio exposita est, compelli debitum esse
ostendere, quod in cautionem deduxit, nisi ipse specialiter qui cautionem
exposuit causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit. Tune enim
stare eum oportet suae confessioni, nisi evidentissimis probationibus in
scriptis habitis ostendere paratus sit, sese haec indebite promisisse. — Zie
ook 1. 13 Cod. de non num. pee. (IY, 30).
c. 14 Deer. Greg. II, 22 (X de fide instr.): Si cautio, quam a te inde
bite proponis expositam, indeterminate loquatur, adversarius tuus tenetur
ostendere debitum, quod continetur in ea. Sed si eausam, propter quam
hujusmodi scriptura processerit, expresseris in eadem, confessioni tuae
statur, nisi probaveris, te id indebite promisisse.
Over het oud-Fransclie recht zie VAN BEMMELEN , a. w., in Kgl. Opst. II,
hl. 208 v.; HARTOGII, a. w., bl. 107 v. In het algemeen werd geleerd,
dat de schuldeischer niet kan volstaan met een beroep op een eautio
indiscreta (billet non causé). Evenwel worden ook beslissingen, o. a. van
het Parlement te Parijs, in anderen zin aangetroffen.
Code civ. art. 1132: La convention n'est pas moins valable, quoique
la cause n'en soit pas exprimée.
Dit artikel erkent de kracht van de cautio indiscreta. Zie HARTOGH,
bl. 144 v. De Fransche rechtspraak is in dien zin gevestigd. PI.ANIOI,,
t. a. p„ m-s. 1042 v.: Le sens de la loi est clair; elle signifie que celui
qui s'est reconnu débiteur sera considéré comme régulièrement obligé,
bien que le billet qu'il a signé ne mentionne pas la cause de son
obligation (n°. 1043).
.
Costumen v. Antwerpen van 1582, tit. 53, art. 5: Item al ist saecke
dat een obligatie geene redene oft oorsake, waer uyt de schuit is spruytende, in en houdt, is van weerden, ende wordt daer op recht ghedaen.
Yoor het oud-vaderlandsche recht zie men GROENEWEGEN , de leg.
abrogatis, L. 25 § uit. Dig. 22,3: Si cautio sive chirographum debiti
causam non contineat, tune is, in quem cautio exposita est, debitum esse
ostendere debet, nisi ex qualitate contrahentium debiti causa satis superque
colligi possit: ut puta si mercator mercatori, scholans praeceptori, aegrotus
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medioo, vulneratus chirurgo, miles armamentario indiscretam cautionem
exposuerint. — W. HUBER, heedendaegse rechtsgeleertheyt, dl- 1, bk. 3,
kap. 21, n°. 6: En dient gelet, dat in een schriftelijke belofte d'oorsaek
uitgedrukt moet worden, alhoewel, daeruit gelaten zijnde, genoeg sal
moeten zijn, dat se van elders beweesen kan worden, anders een hand
schrift, waer by men bekent yets schuldig te weesen, met belofte van te
sullen betalen, sonder geblijk van de oorsake des sehults heeft geen
kracht. — S. v. LEEUWEN, Rom.-Holl. regt, bk. 4, dl. 15, § 2. — TOET,
comment. ad Pandect., L. 22, t. 4, n°. 17. — HARTOGH, a. w., bl. 160 v.
In de nationale wetgeving is het oud-vaderlandsche recht bestendigd.
Ontwerp Burg. Wetb. 1807, bk. 3, tit. 1, afd. 1, art. 36. De overeenkomst
is echter van waarde, schoon de oorzaak, in het geschrift dat van de
handeling gemaakt is, niet is uitgedrukt, mits dezelve van elders bewijs
baar zij. — Art. 38. Die bij een door hem onderteekend handschrift
bekend iets schuldig te zijn, met opgave van eene geoorloofde oorzaak,
en van genotene waarde, heeft de presumtie van het regt tegen zich, dat
die oorzaak echt, en de waarde genoten is. — De schuldenaar derhalve
moet bewijzen de ongeoorloofdheid der oorzaak, of het niet genieten der
waarde, zoo hij daartoe zulke omstandigheden bijbrengt, die eene tegenpresumptie daarstellen, staat het aan den Regter, om het geschrift, als
geen volkomen bewijs opleverende, ter zijde te leggen, en aan den schuldeischer het bewijs van de deugdelijkheid zijner schuldvordering, door
andere soort van bewijzen, opteleggen.
Wetb. Nap v. h. Koningrijk Holland, art. 1048. Eene overeenkomst
is niettemin krachtig, waarvan de oorzaak wel bestaat, maar niet bij het
contract is uitgedrukt.
Burg. Wetb. art. 1372. Indien er geene oorzaak is uitgedrukt, en er
echter eene geoorloofde aanwezig is, of ook indien er eene andere geoor
loofde oorzaak dan de uitgedrukte bestaat, is niettemin de overeenkomst
van kracht.
C. ASSER, het Nederl. Burg. Wètb. verg. met het Wetb. Nap., § 705:
Hieruit volgt dus dat het aanwezig zijn, of het bestaan van zoodanige
oorzaak moet bewezen worden, en dat bewijs berust natuurlijk op den
genen, die volhoudt dat er eene oorzaak, of eene andere geoorloofde
oorzaak dan de uitgedrukte bestaat. Degeen, die de uitvoering der over
eenkomst vordert, moet naar aanleiding van dat artikel (1372 B. W.)
het gebrek der uitdrukking aanvullen, of de verkeerde opgave herstellen.

Beteekenis der bepaling. Op zich zelf staande bekentenissen
van schuld of beloften van betaling komen in het werkelijk
leven niet voor. De schuldbekentenis of betalingsbelofte dient
in het algemeen om het bestaan van eene verbintenis (schuld)
vast te stellen, om een bestaande verbintenis te erkennen of
te bevestigen. Deze verbintenis kan vroeger zijn aangegaan,
te gelijker tijd worden aangegaan of nog slechts voorbereid
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zijn, in welk geval de schuldbekentenis op de totstandkoming
der'verbintenis vooruitloopt. Dikwijls wordt een schuldbeken
tenis afgegeven in verband met de wijziging of vernieuwing
eener verbintenis. Zij kan tevens dienen tot bekrachtiging
van eene bestaande doch gebrekkige verbintenis, of ook tot
vestiging van een verbintenis om niet. In het eerste geval is
art. &1929 lid 1 B. W. van toepassing, in het laatste is er
schenking en moet de daarvoor voorgeschreven vorm (art.
1719 B. W.) worden inachtgenomen. De vraag is nu, of ce
schriftelijke schuldbekentenis of betalingsbelofte den schulde
naar bindt, zoodat de schuldeischer zich daarop tegen hem
kan beroepen, behoudens tegenbewijs (zgn. materieele bewijs
kracht). Deze vraag beantwoordt art. 1372 B. W. ontkennend,
indien het geschrift niet meer bevat dan eene bloote schuldig
erkenning of betalingsbelofte (cautio indiscreta, abstracte schu
bekentenis), waaruit van het tusschen partijen verhandelde o
voorgevallene, het rechtsfeit waardoor de schuldverplichting
in het leven is geroepen, de cawa of oorzaak dier verplichting,
niet blijkt. Daarentegen heeft de cautio discreta die kracht
wèl; naar de gangbare opvatting, omdat daardoor bedoel
rechtsfeit de oorzaak, wordt bewezen (art. 19121. v. m. art. 19
B. W.). Bewijst de gedaagde, dat de in het geschrift „uitge
drukte" oorzaak onjuist is (m. a. w. het als bron der verplichting
vermelde rechtsfeit niet heeft plaats gehad) of wel ongeoorloo
is, dan rust op den eischer het bewijs van het wèl bestaan
van een andere geoorloofde oorzaak: art. 1372 B. W. Ten
onrechte wordt wel de schuld, waarop de erkenning betrek
king heeft, als hare oorzaak beschouwd.
Aldus, met name wat de verdeeling van den bewijslast betreft: -LANDr RIL ± v»L 94-3 v •
VAN BONEVAL FAURE, Procesr., dl. iv 1,
M" » - H E 4 lp.. 1651 .» 21 Mei 1852, W. «15 - IW,
11 Juni 1886,' W. 5309; 3 Febr. 1899, W. 7239; 27 Juni 1902,
W 7778- 9 Jan. 1903, W. 7866, cass. verw. Hof Leeuwarden 7 Mei
1902, P. ;. J. 1902 n°. 140; 26 Juni 1908, W. 8728 - Eb. Amsterdam
3 Mei 1853 W. 1446. — Hof den Bosch 18 Juni 1878 en lb Juni 1893,
W 4273 en 6391 - Kb. Groningen 14 Febr. 1890, W. 5930. _-Eb.
Maastricht 18 Dec. 1892, W. 6305. - Rb. Alkmaar 7 Juni 1894,
W 6529 - Rb. den Haag 9 Mei 1899, W. 7298. - Zie ook Rb. Am
sterdam 25 Mei 1899, W. 7390, en 8 Apr. 1908, W. 8848; - H. R
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26 Jan. 1906, W. 8332 (de eed, dat de uitgedrukte causa onjuist is, is
niet beslissend; verg. P. SCHOLTEN, W. P. N. R. 1904); en de tegenstrijdige beslissingen van Hof Amsterdam 12 Febr. 1909, W. 8885, cass.
verw. H. R. 7 Jan. 1910, W. 8960, eenerzijds, en Hof den Haag 15 Jan.
1912, W. 9295, cass. verw. H. R. 28 Juni 1912, W. 9363, anderzijds.
Anders: Rb. Middelburg 10 Juni 1885, W. 5267: „dat immers zij die
de akte geteekend hebben, daardoor hebben erkend dat zij verbonden
zijn en mitsdien, vermits er zonder geoorloofde oorzaak geen verbintenis
ontstaat, ook tevens hebben erkend, dat zoodanige oorzaak bestaat; dat
nu de schuldeischer, bezitter van de schuldbekentenis, volledig bewijs in
handen heeft en niets verder heeft te bewijzen, maar dat zij die door het
onderteekenen der akte zich schuldenaars hebben erkend, doch die beweren
dat zij zulks niet zijn vermits er eene oorzaak of althans eene geoorloofde
oorzaak aan hunne verbintenis ontbreekt, de waarheid van dit beweren
moeten bewijzen." — Rb. Amsterdam 31 Mrt. 1891, W. 6056 (hij die
zich beroept op het gemis van oorzaak, moet dit bewijzen).

De onjuistheid van de in de schuldbekentenis opgenomen
oorzaak-vermelding kan door alle middelen rechtens, bijv.
door getuigen, worden bewezen; artt. 1933 en 1934 B. W.
staan hieraan niet in den weg.
Rb. Deventer 24 Juni 1874, W. 3777. — Onjuist: Rb. Tiel 29 Mei 1908,
W. 8867; Hof den Haag 15 Jan. 1912, ~W. 9295, cass. verw. H. R.
28 Juni 1912, W. 9363; Rb. Dordrecht 1 Febr. 1905, W. 8289.

In de rechtspraak bestaat verschil over de vraag, wat als
een voldoende aanwijzing der oorzaak moet worden beschouwd.
Meermalen is beslist, dat de oorzaak voldoende wordt aangeduid door
1°. De erkenning schuldig te zijn: aldus H. R. 18 Febr. 1870, W. 3192:
de akte, waarbij de onderteekenaar erkent zekere geldsom schuldig te zijn,
en aanneemt haar met de renten te betalen, bevat als oorzaak dier een
zijdige verbintenis een daarbij erkende schuld; — Rb. Zutfen 23 Juli 1891,
W. 6117; — Hof Amsterdam 3 Mrt. 1893, W. 6354; — anders: Hof
Leeuwarden 12 Febr. 1890, vern. Rb. Assen 23 Apr. 1889, P. v. J. 1891
n°. 30; — Rb. Groningen 24 Sept. 1897, P. v. J. 1897 n°. 82; — H. R.
3 Febr. 1899, W. 7239: een schuldbekentenis luidende: „de onderget....
verklaart door dezen wettig en deugdelijk schuldig te zijn aan... eene som
van f 1000", is eene cautio indiscreta. — Rb. Amsterdam 16 Jan. 1890,
W. 5847: een geschrift, inhoudende dat de ged. bekent schuldig te zijn
aan den eischer eene som van f 1000 en zich verplicht deze na opzeg
ging van 3 mnd. dadelijk terug te geven, toont voldoende het bestaan
van eene verbruikleening aan; — Hof den Haag 11 Apr. 1910, W. 9016:
het schuldbewijs: „onderget. verklaart schuldig te zijn aan.... de somma
van f 6000, terug te betalen 21 Oct. a.s. tegen eene rentevergoeding van
8 pet. 's jaars", vermeldt eene geoorloofde schuldoorzaak, nl. geldleening.
• 2°. De erkenning van ontvangen of genoten geld of toaardei aldus Hof
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Amsterdam 20 Jan. 1882, W. 4758: de schuldbekentenis: „Ik onderget.
beken wel en deugdelijk schuldig te zgn.... ƒ 15000, waarde naar
genoegen genoten", drukt de oorzaak der obligatie, nl. geldschuld wegens
genoten waarde, ondubbelzinnig uit; — H. R. 22 Dec. 1882, W. 48.>9.
uit het vereischte dat uit de schuldbekentenis moet blijken van het
bestaan eener oorzaak, volgt niet dat de overeenkomst, waaruit de schuld
is ontstaan, met name zoude moeten worden vermeld. De woorden „waarde
naar genoegen genoten" in eene schuldbekentenis, toonen voldoende aan,
dat de schuldenaar tegenover de schuld, waarvan hij het bestaan erkent,
van den crediteur eene met die schuld gelijkstaande praestatie heeft
genoten, en dat in die praestatie de oorzaak voor zijne verbintenis gelegen
is; — H. R. 27 Nov. 1884, W. 5135; — Hof Leeuwarden- 9 Jan. 1884,
W. 5053: door de woorden „de waarde deugdelijk en naar genoegen
ontvangen en genoten" wordt in eene schuldbekentenis wel degelijk en
ondubbelzinnig de oorzaak der verbintenis, namelijk geldschuld wegens
genoten waarde, uitgedrukt; — Rb. Amsterdam 15 Juni 1899 en 17 Febr.
1904, W. 7402 en 8099; — Rb. Winschoten 1 Mrt. 1893, bev. Hof
Leeuwarden 13 Sept. 1893, P. v. J. 1893 n°. 89: de schuldbekentenis:
„Ontvangen van H. W. de somma van ƒ 650, om deze som op vertoon
terug te betalen", vermeldt de schuldoorzaak, nl. de ontvangst van geld,
cass. verw. H. R. 2 Mrt. 1894, P. v. J. 1894 n°. 29; — Rb. den Haag 21 Febr.
1899, W. 7327: een schuldbekentenis, luidende: „de onderteekenaar ver
klaart ontvangen te hebben en dus schuldig te zijn f 6000, zich verbin
dende daarvan rente en aflossing te betalen", wijst voldoende op
verbruikleening; — Rb. Zutfen 11 Jan. 1900, W. 7443: de woorden,
„aan contanten ontvangen" in een schuldbekentenis duiden aan, dat er
voor die schuldbekentenis een geoorloofde oorzaak is;
Rb. den Bosch
20 Nov. 1908, W. 8843 (erkenning van ontvangen geld, rentebeding en
opzeggingstermijn); -— Rb. den Haag 10 Juni 1912, W. P. N. R. 2220
(met verwarring' van de oorzaak eener schuldbekentenis met die eener
overeenkomst). — Anders Rb. Winschoten 27 Mei 1874, W. 3745. de
uitdrukking „waarde naar genoegen ontvangen ' in een schuldbekentenis
toont geen schuldoorzaak aan, omdat daaruit niet blijkt waarvoor de
waarde is genoten en de waarde dus zoowel uit eene ongeoorloofde
als geoorloofde oorzaak kan zijn ontvangen.
Zie ook Rb. Zutfen 16 Juni 1881, W. N. R. 697: eene schuldbeken
tenis met „wegens bewezen diensten" bevat geene voldoende aanduiding
eener geoorloofde schuldoorzaak; — Rb. Utrecht 15 Nov. 1905, IA . 8360,
H. R. 6 Mrt. 1908, W. 8679: „ter zake van schadevergoeding wegens
de ontbinding eener overeenkomst" is niet de vermelding eener geoor
loofde oorzaak.

Door „erkenning van schuld" en „ontvangen of genoten
geld of waarde" als voldoende aanwijzingen van de oorzaak
te beschouwen, wordt het onderscheid tusschen de „cautio
discreta" en „indiscreta" in strijd met de wet uitgewischt en
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wordt liet den rechter onmogelijk gemaakt de geoorloofdheid
van het verbintenis-scheppende rechtsfeit (van de overeenkomst
waaruit de schuld is voortgesproten) te beoordeelen.
Is behoud van het stelsel der wet wenschelijk? Is er reden,
aan de schulderkenning met vermelding eener oorzaak meer
waarde toe te kennen dan aan de enkele schulderkenning?
De laatste, evenzeer als de eerste, is de erkenning van het
bestaan eener schuldverplichting, al laat zij de oorzaak in het
midden. De eisch der oorzaak-vermelding levert niet waarborg
op voor het geoorloofde en regelmatige der handeling waaruit
de erkende schuld voortspruit. De abstracte schuldbekentenis
geeft niet inzicht in het tusschen partijen verhandelde, niet
uitsluitsel over het rechtsfeit dat de schuld heeft in het leven
geroepen, de discrete evenmin indien de oorzaak-vermel
ding niet juist is. Ten slotte is de grens tusschen de gecauseerde
en de niet-gecauseerde schuldbekentenis moeilijk te trekken.
Leer van O. BaHR: beschouwing van de schuldbekentenis
(zoowel van de discrete als van de indiscrete) als Schuldaiierkennungsvertrag, als een zelfstandige overeenkomst tot vestiging van
schuld, waartegen, behalve op grond van dwang, bedrog en
strijd met de goede zeden, alleen kan worden opgekomen in
het geval van verschoonbare dwaling. Volgens deze opvatting
roept de schuldbekentenis op zich zelf eene schuldverplichting
in het leven, heeft zij verbintenis-scheppende kracht.
O. Baim, die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, 3de dr. 1894. —
Ook te onzent heeft de leer van BaHR aanhangers gevonden; zie J. A.
LEVY, rekening-courant, 1873, bl. 59 v.; — OPZOOMER-LEVY, dl. 12,
bl. 143 v., 169 v.

Men onderscheide: 1. verbintenis-scheppende, 2. -opheffende,
3. -wijzigende, en 4. -vaststellende of -bevestigende overeen
komsten. De overeenkomsten onder 2—4 zijn niet op zich
zelf staande rechtshandelingen, maar zijn afhankelijk van het
bestaan der verbintenis waarop zij bestemd zijn in te werken.
Zij zijn krachteloos, als die verbintenis blijkt niet te bestaan.
Juist opgevat, is iedere schuldbekentenis, ook de indiscrete,
niet een zelfstandige, een verbintenis-vestigende of -scheppende,
maar een onzelfstandige, het bestaan eener verbintenis vast-
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stellende handeling of overeenkomst. Op zich zelf roept zij
een schuldverplichting niet in het leven, erkent zij slechts
haar bestaan. Zij dient niet om bestaande gebreken van de
verbintenis weg te nemen of verweermiddelen prijs te geven,
zooals de akte van bevestiging of bekrachtiging van art. 1929
B. W., noch tot schuldvernieuwing, welke duidelijk uit de „akte"
moet 'blijken (art. 1451 B. W.), noch tot schenking welke aan
een bepaalden vorm is gebonden (art. 1719 B. W.). De kracht
der schuldbekentenis kan door den schuldenaar worden be
streden, niet alleen op grond dat zij werd afgegeven onder
den invloed van dwang of bedrog, of met een beroep op het
ter zake der afgifte tusschen partijen verhandelde (zgn. voor
behoud of stilzwijgende voorwaarde), maar ook door aan te
voeren, dat de erkende schuld niet bestond en mitsdien hare
erkenning onbestaanbaar was, wat ook geschiedt dooi de nietig
heid aan te toonen van de overeenkomst, welke de schuld in
het leven geroepen zou hebben. Een schuldig-willen-zijn uit
welken hoofde dan ook komt in werkelijkheid niet voor. De
leer van de verbintenis-scheppende kracht der betalingsbelofte
of schulderkenning is zoowel onredelijk en onpraktisch als in
strijd met ons stellig recht.
Hof Amsterdam 12 Febr. 1909, W. 8885, cass. verw. H. K. 7 Jan. 1910,
W. 8960: een schuldbekentenis, ook eene die geene oorzaak vermeldt,
heeft'niet een zelfstandige verbintenis-scheppende kracht, maar kan slechts
strekken tot bewijs van de aan haar voorafgaande en door haar erkende
overeenkomst. Zie ook Hof Amsterdam 23 Dec. 1910, W. 9175 (vordering
met een beroep op een cautio discreta).
§ 780 Dt. Burg. Wetb. handelt over de verbindende kracht „eines
Vertrags, durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, dass
das Yersprechen die Yerpflichtung selbstandig begründen soll (Schuldverspreehen)", zonder te bepalen hoe dit moet blijken of wanneer dit
het geval is.

Het hier gezegde geldt ook van andere schriftelijke ver
klaringen of vaststellingen van recht, zooals kwijtingen, lidmaatschapsbewijzen (aandeelen), ceelen, en derg.
Verg. SIEGEL, die privatrechtlichen Funktionen der Urkunde, in Arch.
civ. Prax., dl. 111, bl. 1 v. — E. M. MEIJERS, de bewijskracht eener
schriftelijke erkenning van rechten, W. P. N. K. 2355 v.
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§ 27. LEGITIMATIEPAPIER., WAARDEPAPIER,
ORDER- EN TOONDERPAPIER.
C. W. STAR BUSMANN , toonder- en legitimatiepapier, R. M. 1906,
bl. 283 v.
H . BRUNNER , die Werthpapiere, in ENDEMANN'S Handbueh, dl. 2,1884. —
H. O. LEHMANN, zur Theorie der Werthpapiere, 1890. — K. ADLER, Studiën
zur Lehre von den Werthpapieren und dera Weclisel, in Zft. f. d. Priv.
u. öffentl. Recht, dl. 26, hl. 19 v. — E. JACOBI, die Wertpapiere, 1901;
das Wertpapier als Legitimationsmittel, 1906.

L e g i t i m a t i e : bewijs van recht, in het bijzonder van iden
titeit, van het feit dat men de rechthebbende is, met name
buiten proces. Tot legitimatie kan dienen (legitimatiemiddel
kan wezen) alles waardoor iemand kan worden overtuigd,
i. h. b. het bezit van bewijsstukken: een schuldbekentenis,
lidmaatschapsbewijs, kwitantie, kennisgeving, enz.
Vaak wordt omtrent een bijzonder legitimatiemiddel over
eengekomen, door dengene aan wien het recht moet worden
aangetoond een bepaald legitimatiemiddel voorgeschreven.
Voorbeelden: wachtwoord, het bezit van een insigne, pen
ning, re§u, contramerk, kaart, portret, enz. of van eene
aanwijzing of van de schriftelijke akte (oorkonde) over
het recht, enz. Beteekenis van het overeengekomen of voor
geschreven legitimatiemiddel: de bedoeling is niet recht te geven
aan wie het anders niet zou hebben, maar veeleer den werkelijk
rechthebbende de uitoefening van zijn recht gemakkelijk te
maken en den schuldenaar te ontheffen van de verplichting
tot nader onderzoek van de identiteit en van het recht van
dengene, die zich als schuldeischer of als diens vertegenwoor
diger aanmeldt. Gevolgen: het bezit (het houden) strekt tot
legitimatie, de houder behoeft niet van elders aanvullend bewijs
te leveren, tenzij voor zooverre de schuldenaar zich de bevoegd
heid nader bewijs te vragen heeft voorbehouden (in den regel
bij spaarbankboekjes en andere papieren op naam doch betaalbaar
aan toonder; voorbehoud van het vorderen der naamteekening
ter vergelijking); de schuldenaar kan bevrijdend aan den houder
voldoen; de schuldenaar, den houder terugwijzende, doet dit
op eigen risiko en is alleen verantwoord, als blijkt dat de
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houder niet is de rechthebbende of, ingeval deze het recht
niet persoonlijk behoeft uit te oefenen, ook niet is vertegen
woordiger van den rechthebbende; de schuldenaar moet de
voldoening weigeren, als hij weet of behoort te weten, dat de
houder niet is rechtmatige houder, bijv. de schuldeischer (de
rechthebbende) heeft hem gewaarschuwd, dat hij het legiti
matiemiddel heeft verloren of dat dit in verkeerde handen
is gekomen; de rechthebbende kan voldoening vorderen, als
hij, het legitimatiemiddel niet bezittende, zich op andere wijze
voldoende legitimeert (voldoende bewijs van zijn recht levei t).
Voor optreden in rechte is het bezit van het legitimatiemiddel
niet voldoende; alleen de schuldeischer kan in rechte vorderen.
Anders, ten onrechte, voor een spaarbankboekje op naam doch betaal
baar aan toonder: Eb. Rotterdam 18 Oct. 1897, W. 7071,

Bepaald kan worden, dat het bezit (het vertoonen) van een
schriftelijke akte of ander bewijsstuk voor den rechthebbende
het uitsluitende legitimatiemiddel zal zijn: beding dat
zal worden voldaan tegen vertoon of teruggave van eenig
dokument. Is dit niet bedongen, dan is de schuldeischer niet
verplicht de schuldbekentenis na betaling terug te geven; zie art.
1397 lid 2 B. W., hetwelk onderstelt dat de schuldbekentenis
in handen blijft van den schuldeischer.
Indien teruggave van eenig stuk is bedongen, kan de recht
hebbende zijn recht niet uitoefenen, tenzij hij in het bezit is van
het stuk, al kan hij van elders bewijs van zijn recht leveren.
Dokumenten (akten of oorkonden), die krachtens beschikking
van den uitgever of krachtens wetsbepaling het uitsluitende
middel tot legitimatie zijn, althans noodig zijn voor de invor
dering, worden wel w a a r d e p a p i e r e n of p a p i e r e n v a n
waarde genoemd.
BRUNNER in ENDEMANN'S Handbnch, dl. 2, § 191, bl. 147: Werthpapier
ist eine Urkunde über ein Privatrecht, dessen Verwerthung durch die
Innehabung der TJrkunde privatrechtlich bedingt ist. — JACOBI, die
Wertpapiere, bl. 23: Wertpapiere sind die Papiere, deren Innehabung
zur Ausübung des in ihnen verbrieften Rechtes notwendig ist.
Artt. 92, 102 en 103 EW.: effecten en andere papieren van waarde. Mem.
v. Toelichting (v. D. EELTZ, Geschiedenis, dl. 2, bl. 52): Onder papieren
van waarde zijn te verstaan al die documenten, wier bezit noodzakelijk
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is tot het uitoefenen van het daarin omschreven of daaraan verhonden
recht, al is ook de inhoud van dat recht iets anders dan eene praestatie
in geld: bijv. cognossementen, ceelen, en derg. — Zie ook art. 96 lid 2 K.:
effecten, coupons of andere papieren van dien aard, geldswaarde hebbende; —
art. 445 Rv.: al het geldswaarde hebbende papier.

De schuldenaar kan bevrijdend betalen, al wordt het papier
niet overgelegd, maar behoeft niet te voldoen dan tegen ver
toon of afgifte van het papier, tenzij de schuldeischer bewijst,
dat het papier is te niet gegaan of dat hij het heeft verloren;
artt. 1374 lid 3 en 1375 B. W. Indien het papier op naam
staat, kan alleen de genoemde schuldeischer, niet ook de houder
van het legitimatiemiddel, in rechte optreden; indien het papier
den schuldeischer niet noemt: alleen degene aan wien of voor
wien het is afgegeven, als hoedanig de eischer zich legitimeert
door overlegging van het papier, waartegenover de schuldenaar
heeft te bewijzen, dat de houder niet is degene aan wien of
voor wien hij het papier heeft afgegeven. Het gebruik van
den term „waardepapier" staat overigens niet vast.
Hof Arnhem 11 Nov. 1914, W. 9721: een spaarbankboekje van de Spaar
bank te Deventer is niet toonderpapier, maar afdoend legitimatiemiddel.

Tot de waardepapieren in de boven aangegeven beteekenis
behooren de p a p i e r e n a a n o r d e r en a a n toonder,
akten, oorkonden of dokumenten voorzien van de order- of
toonder-clausule.
Geschiedenis van de order- en de toonder-clausule.
Literatuur.
EULER, zur Geschichte der Inhaberpapiere, Z. H., dl. 1, bl. 63 v. —
KUNTZE, Bemerkungen zur Geschichte der Inhaberpapiere, ald., dl. 2,
bl. 570 v. — EIGENBRODT, ein Beitrag zur Lehre v. d. Inhaberpapieren,
in Jahrb. f. d. Dogmatik, dl. 2, bl. 181 v. — BIENER, wechselrechtl.
Abhandlungen, 1859. — PLATNER, zur Lehre v. d. Inhaberpapieren, in
Arch. civ. Prax., dl. 42. — STOBBE, zur Geschichte der Uebertragung
von Forderungsrechten u. d Inhaberpapiere, Z. H., dl. 11, bl. 397 v. —
HECHT, Beitrag zur Geschichte der Inhaberpapiere i. d. Niederlanden,
1869. — v. POSCHINGER, Beitrag z. Geschichte d. Inhaberpapiere in
Deutschland, 1875. — GAREIS, Beitrag zum Handelsrecht des Mittelalters,
Z. H., dl. 21, bl. 349 v. — BRUNNER, Beitrage zur Geschichte u. Dog
matik der Werthpapiere, ald., dl. 22, bl. 1 v. en 505 v., dl. 23, bl. 225 v.; —
das französische Inhaberpapier des Mittelalters, 1879. — GOLDSCHMIDT,
Handb. des Handelsr., 3D0 dr., dl. 1 (1891), bl. 385 v. — A. SCHAUBE,
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Studiën zur Geschichte u. Natur des altesten Cambiums, in Jahrb. f. Nat.
Ök. u. Stat., dl. 65, bl. 153 v., 511 v.; — die Wechselbriefe Künig
Ludwigs des Heiligen, ald., dl. 70, bl. 603, 730; dl. 73, bl. 135. —
C. FREUNDT, Wertpapiere im antiken u. frübmittelalterlichen Hechte,
2 dl. 1910.
A. WAHL, traité théorique et pratique des titres au porteur
francais et étrangers, 1891, 1™ partie, ch. II—IV. — DES MAREZ, la
lettre de foire k Ypres au XHIe siècle, 1901. - F. BRANDILEONE, le cosi
dette clausole al portatore nei documenti medievali italiani, 1903.

In Grieksche en Romeinsche akten (oorkonden) was het
niet ongebruikelijk nevens den rechthebbende „dengene wien
de zaak aangaat" of „aan wien de rechthebbende de akte zal
hebben gegeven" of „den houder der akte te vermelden.
Deze gewoonte werd overgenomen in oudere middeleeuwsche
(Germaansche en Frankisch-Romaansche) akten. Over de beteekenis dier aanduidingen bestaat verschil van meening. Het
is niet aannemelijk, dat zij tot verleening van eenige bevoegd
heid strekten en dus voor de overdracht of de uitoefening
van het recht beteekenis hadden.
Zie over dergelijke clausules in Grieksche en Romeinsche akten:
GOLÜSGHMIDT, Inhaber-, Order- und executorische Urkunden im classischen Alterthum, in Zft. der Savigny-Stiftung, Rom. Abth., dl. 10,
bl. 352 v.; — WAHL, dl. 1, n™. 14 v.; — O. WENDT, das allgemeine
Anweisungsrecht, 1895, bl. 127 v.; — YANCURA, in Festgabe voor A. R. von
Randa, 1904; — FREUNDT, Wertpapiere, enz., dl. 2, bl.12—38; — J. PARTSCH,
der griechisch-römische Einschlag in der Geschichte des Wertpapiers,
Z. H., dl. 70, bl. 437.
Voor het oude middeleeuwsche recht, verg. BBUNNÊR, in Z. H., dl. 22;
FREUNDT, t. a. p., bl. 38 v.

In schuldbewijzen en schuldbrieven uit de 12'IE 17DE eeuw
treft men meer algemeen aan:
1°. de order-clausule. In Italië: tibi vel tuo (certo) misso
(nuntio), tibi aut ei quem mihi ordinaveris, vel cui mandaveris,
ei aut cui praeceperit, en derg. (12de eeuw), — predictos merca
tores vel alterum eorum sive certum nuntium vel procuratorem ipsorum (schuldbrieven van Keizer Frederik II in 1239: FREUNDT,
das Wechselrecht der Postglossatoren, dl. 1, bl. 34 v.); tibi vel
tuo nuncio presentes litteras deferenti (schuldbrieven van Koning
Lodewijk den Heilige in 1253: SCHAUBE, t. a. p., dl. 70, bl 603 v.),
later (17de eeuw) b a chi ordinera, all' ordine senza procura
(vanwaar ons: of order). In Frankrijk: tibi vel cui mandaveris
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(notarieele promessen of schuldbrieven aan order, 1247 en 1248
te Marseille opgemaakt: SCHAUBE, t. a. p., dl. 65, bl. 153 v.,
511 v.), tibi vel (certo) mandato, a N. ou a son (certain) command
(commandement, message), a N. ou a commis, a lui ou a son
(certain) command (commandement, message) qui ces presentes lettres
(cette presente chartre partie) aportera (aura par devant lui) (schuld
brieven van Yperen uit de 2DE helft der 13DE eeuw: DES MAREZ,
a. w.); later a son ordre. In Duitschland: oder uier den Brief
mit sdnem Willen innehat, of dem wissentlichm, getreuen Inhaber
des Briefs; later bij wissels: oder an seinen Commis; nog later
(2DE helft der 17DE eeuw): an Order. In Nederland: och sinen
zekeren bode, off den helder des briefs mit synen wille; later bij
wissels: oft ordre.
2°. De onvolkomen toonder-clausule. In Frankrijk: N. ou a
celui qui ces lettres (la chartre partie) porterait, ou, au porteur
de ces lettres, ou au porteur. In Duitschland: N. oder wer diesen
Brief innehat, oder den Behalter dieses, oder den Inhaber dieses
Briefs, vel habenti hac litteras. In Nederland: N. of brenger's
briefs, houder's briefs, thoender's briefs, toonder des briefs.
Het volkomen toonderpapier, aanduiding van den schuldeischer uitsluitend als houder of toonder, hoewel reeds vroeger
voorkomende, schijnt eerst in de 16de of 17de eeuw meer
algemeen in gebruik te zijn gekomen; in Frankrijk in ver
band met het verbod van de in den aanvang der 17de eeuw
gebruikelijke „billets en blanc". Deze werden verboden bij
Parlementsbesluiten van 1611, 1615, 1624, 1650 en 1660,
bij art. 147 van de Ordonnantie van 1629 en bij de Déclaration van 1664. De inmiddels in zwang gekomen billets au
porteur verboden in 1716, welk verbod weder werd opge
heven in 1721.
Te onzent waren in de 17do eeuw schuldbrieven, waarinde
naam van den schuldeischer was weggelaten (blanko-obligatiën),
en schuldbrieven aan toonder of houder blijkbaar niet zeldzaam.
De Costumen van Tiel 1659, I, 25, art. 3, en het Kuilenburgsche Staden Landrecht 1680, IV, 2, onderscheiden de obligatie welke „simpelyk
houd aan toonder deses, sonder eenige naam van den crediteur uyt te
drukken", en die waarin „werd vermeld de naam van den crediteur en
voorders of toonder deses". Evenzoo v. BYNKERSHOEK (F 1743), quaestiones
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juris privati, lib. 2, cap. 11; hij behandelt de clausules: „aan den houder
of toonder deses", aan „A of aan den houder of toonder deses" en „aan
A of den wettigen houder of toonder deses".

Aanwijzing van den order (command) door eene korte ver
klaring op het stuk zelf, in Italië op de voorzijde daarvan:
girata; in Frankrijk op de rugzijde: ordre of endossement. De
girata wordt reeds in de 16de eeuw vermeld; in de 17de eeuw
komt het endossement algemeen in gebruik.
GOLDSCHMIDT, Handb. des Handelsr., dl. 1, 3de dr., bl. 448 v. —G. SCHAPS, zur Geschichte des Wechselindossaments, 1892.
C. S.
GRÜNHUT, Wechselrecht, dl. 1, § 11.

De houder van het order- of v a n het onvolkomen toonderpapier
werd geacht het recht uit te oefenen van den genoemden
schuldeischer, hetzij als diens vertegenwoordiger, hetzij als
cessionaris; de houder van een order-papier had daartoe een
volmacht, procuratorium of transport noodig, terwijl het on
volkomen toonderpapier aanleiding gaf tot de vraag, of de
houder, om gerechtelijk te kunnen invorderen, eene procu
ratie of transport van den genoemden schuldeischer („den
principaelen crediteur") moest overleggen, in het algemeen
zijne wijze van verkrijging moest aantoonen, dan wel of het
houden van den brief hem daartoe voldoende legitimeerde.
Naar Middeleeuwsch-Fransch recht werd de porteur de lettres beschouwd
als een door het houden van den brief gelegitimeerde procurator ad litem;
zie FREUNDT, das Wecliselr., enz., dl. 2, bl. 32 v.
In de Nederlanden schijnt in de 13de—15de eeuw algemeen te zijn
aangenomen, dat het houden van den brief op zich zelf den houder^ niet
legitimeerde tot vorderen in rechte; zie o. a. DES MAREZ, a. w., bl. 63 v.;
HECHT, a. w., bl. 30 v., 68 v. Aldus nog S. VAN LEEUWEN, het RoomsHollands-regt., bk. 4, dl. 2, § 5. — In de 16de eeuw begint de tweede opvatting
door te dringen. De Costumen v. Mechelen v. 1535,1, 48, verlangen nog dat
de brenger des briefs doet blijken van procuratie of transport; evenzoo de
Costumen van Brussel van 1657, die van Leuven van 1622 en 1675,1, 39,
en de boven aangehaalde rechten van Tiel en Kuilenburg.
Daarentegen
bepalen de Costumen van Dordrecht van 1570, art. 39, dat reeht moet
worden gedaan op een obligatie, inhoudende thoender s briefs, al exhibeeit
de eischer geen procuratie of transport. Insgelijks JOD. DAMHOUDER, Praxis
rerum civilium, c. 97, 133; Costumen van Zuid-Holland, art. 38; Costumen
van Antwerpen van 1570, c. 27,2, van 1582, c. 53,6—8; Geldersche Landt- en
Stadrechten int Overquartier van Ruremonde van 1619, IV, 2 § 2, artt. 3
en 5; Costumen van 's Hertogenbosch van 1606, c. 2, 27. — Zie voorts
HECHT, a. w.; C. A. COSMAN, de verbindtenissen jegens toonder, Prft. 1*6,3.
MOLENGRAAFF. II.

^
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Eerst langzamerhand werden de order- en de onvolkomen
toonder-clausule opgevat als clausules, welke den sehuldeischer
vervangbaar stellen en dus toelaten, met liet papier het recht
uit het papier over te dragen. Het order- en het onvolkomen
toonderpapier worden daardoor verhandelbaar, negotiabel papier.
Zie over deze ontwikkeling bij de obligatie met de clausule of brenger's
briefs te Antwerpen in de 16<ie eeuw: HECHT, a. w., bl. 44 v.; FREUNDT,
a. w., dl. 2, bl. 90 v.; bij bankierspromessen a chi presentara in Italië
(aanvang 17de eeuw): FREUNDT, t. z. p., bl. 103 v.; bij de eedula bancaria
(fides bancaria) met clausule de' quali potra disponere a suo piaeere con
restitutione della presente te Napels (eerste helft 17de eeuw): ald. bl. 106 v.;
bij den wissel alV ordine senza procura di. ... (einde 17de eeuw): ald.
bl. 129 v.; bij de obligatie met de clausule of brenger's briefs in de
17de eeuw in Holland: HECHT, a. w., bl. 90 v.

Het order-papier verkreeg dit karakter meer volledig, toen
de mogelijkheid werd erkend het meer dan eenmaal te
endosseeren.
In 1607 werd in Napels het meer dan eens endosseeren van wissel
brieven betaalbaar al tale o chi ordinera verboden; in 1620 in Frankfort
het endosseeren van wissels, welk verbod in 1666 werd opgeheven; in
1647 in Neurenberg het endosseeren, welk verbod in 1654 werd beperkt
tot het meermalen endosseeren, en in 1700 werd opgeheven.
In Frankrijk en Nederland is het meermalen endosseeren nooit verboden
geworden. In een Amsterdamsche keur van 24 Jan. 1651 wordt reeds
gesproken van geëndosseerde wisselbrieven. De Ordonnance du Commerce
van 1673 regelt het endossement in tit. 5, artt. 23—25.
Zie voorts SCHAPS, a. v.

De schuldbrieven in blanko en aan toonder schijnen steeds
als verhandelbaar te zijn beschouwd. Zij verdringen in de
18de eeuw het onvolkomen toonderpapier.
De order- en toonderpapieren,'als papieren met vervangbaar
gestelden schuldeischer, zijn in nog hoogere mate waardepapier
dan de papieren welke niet anders zijn dan legitimatiemiddel.
Niet alleen kan de schuldeischer slechts tegen afgifte van het
papier voldoening, ook in rechte, vorderen, maar omdat hij
met het papier zijn recht uit het papier kan overdragen, kan
ook de schuldenaar slechts tegen afgifte daarvan bevrijdend
betalen, behoudens bijzondere voorziening in het geval van ver
nietiging of verlies. Hierdoor onderscheiden de verhandelbare
papieren zich van de hierboven genoemde waardepapieren,
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welke alleen ten doel hebben den schuldeischer de uitoefening
van zijn recht gemakkelijk te maken, niet ook hem de be
voegdheid te geven zijn recht over te dragen.
Hof Nd. Holland 9 Dec. 1858, W. 2088 (de houder van een verloren
loterijbriefje [aan toonder] heeft niet het recht de uitbetaling van den op
dat briefje gevallen prijs te vorderen), vern. Rb. Amsterdam 27 Nov.
1857, W. 1919. — Rb. Amsterdam 29 Dec. 1905, W. 8456: alleen de
houder van papier aan toonder heeft een vorderingsrecht tegen den uit
gever daarvan (spaarbankboekje). — Rb. Haarlem 15 Jan. 1907, bev. Hof
Amsterdam 6 Mrt. 1908, P. v. J. 1908 n°. 740: betaling op zich zelf
maakt een obligatie aan toonder niet waardeloos en kan niet aan een
lateren houder te goeder trouw worden tegengeworpen.

Verhandelbare papieren (negotiable instruments). De term „ver
handelbaar effect" komt voor in artt. 1201 B. W. en 70 K.
Zie ook art. 60 K.: „obligatiën, fondsen en andere papieren, die voor
bepaling van koers vatbaar zijn." — „Handelspapier" wordt in een meer
beperkte beteekenis gebruikt; zie art. 242 K.: „wisselbrieven, handels- en
ander papier"; art. 586 1°. Rv.: „orderbriefjes, assignatiën en andere
handelspapieren"; art. 666 lid 3 Rv.: „handelspapier"; ontwerp van wet
op het „handelspapier" (wissel, promesse, assignatie, cheque) van 1886.

De schulden uit waardepapieren zijn in den regel haalschulden; verg. art. 1429 B. W.
§ 28. ORDER- EN TOONDERPAPIER.

Algemeene beschouwingen.
KUNTZE , die Lehre von den Inhaberpapieren, 1857. — UNGER , die
rechtliche Natur der Inhaberpapiere, 1857. — De bl. 238 aangehaalde
opstellen van EIGENBRODT en PLATNER. — G. BINDING, der Yertrag als
alleinige Grundlage der Inhaberpapiere, Z. H., dl. 10. — v. POSCHINGER,
Lehre von der Befugniss zur Ausstellung von Inhaberpapieren, 1870. —
STEIN , Skizze einer Theorie der Inhaber- u. Orderpapiere, 1871. — SIEGEL, das Yersprechen als Yerpflichtungsgrund, 1873. — BRUNNER, die
Werthpapiere, in ENDEMANN'S Handbuch, enz., dl. 2, 1884. — KUNTZE,
Wechselrecht, Einleitung, ald. dl. 4, 1884. — M. PAPPENHEIM, Begriff
und Arten der Papiere auf den Inhaber, Prft. 1881. — RIESSER, zur
Lehre v. d. rechtl. Natur der Inhaberpapiere, 3. H., dl. 28. — GOLDSCHMIDT, Miscellen zur Theorie der Werthpapiere, Z. H., dl. 28 en 29,
en: die Kreationstheorie und der Entwurf des Biirg. Gb., ald. dl. 36. —
H. O. LEHMANN, Lehrb. d. Dt. Wechselrechts (1886), 2ter Th., das We
gen der Wechselobligationen. —• CARLIN, zur rechtlichen Natur der Werth
papiere, Z. H., dl. 36. — PH. HECK , ald., dl. 37, bl. 277. — H. O. LEIIMANN, zur Theorie der Wertpapiere, 1890. — GRÜNHUT, zur Theorie des
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Wechsels, in Zft. f. d. Priv. u. öffentl. Recht, dl. 19, bl. 257. - E.
JACOBI, die Wertpapiere, 1901.
FR DE FOLLEVILLE, traité de la possession des meubles et des titres

au porteur, 2de dr., 1875. — A. WAHL, a. w., 2 dl. 1891.
E. THALLER, de la nature juridique du titre de crédit, Ann. 1906, bl. 5, 110;
1907, bl. 5, 97.
J. W. DANIËL, a treatise on the law of negotiable instruments, 2 dl.,
5de dr. 1903. — J. F. RANDOI.PH, a treatise on the law of commercial
paper, 3 dl., 2de dr., 1899.
A. BRUSCHETTINI, trattato dei titoli al portatore, 1898.
A. BLOEMBERGEN, over papier aan toonder, Prft. 1861. — C. A. COSMAN, de verbindtenissen jegens toonder, Prft. 1863 (hierover D. J. MOM
VISCH, in Themis 1863). — Behoort onze wet andere dan de bestaande
voorschriften te behelzen nopens papier aan toonder, en van welk begin
sel zou hare regeling moeten uitgaan? Praeadviezen van J. A. LEVY, en
P. R. FEITH, H. N. J. V., jg. 1878. — J. Gr. KIST, de verbintenis uit
papier aan toonder, en A. HEEMSKERK, het papier aan toonder volgens
de Nederlandsche wet, beiden in Themis 1878.
M. S. KOSTER, een
paar rechtsvragen betreffende order- en toonderpapier, Prft. 1890.
(x.
WTTEWAALL, het toonderpapier 1893. — D. J. J ITTA, de wet als grondslag
der wissel verbintenis, in Themis 1898, bl. 553. — J. H. IHIEL, de goede
trouw van derden en hare bescherming tegenover de handelingen van
partyen, Prft. 1903.

Van den meest uiteenloopenden aard kunnen de rechten
zijn, waarvan de drager (houder) als order van een bepaald
persoon of als toonder kan worden aangeduid en dus vervang
baar kan worden gesteld.
De order- en toonderoorkonden of -papieren kunnen wor
den onderscheiden in:
I. Schuldvorderings-pn^ieren, oorkonden over een schuldver
bintenis of waaruit een schuldverbintenis voortvloeit. Zij komen
voor in den vorm:
a. van een schuldbekentenis of schuldbrief (schrif
telijke betalings- of leveringsbelofte), en wel 1°. aan order:
het orderbiljet (de acceptatie of promesse aan order, artt. 208
vlg. K.), de volgbrief (in promessevorm, in den handel
in olie in gebruik), de bodemerijbrief aan order; 2°. aan
toonder: de promesse aan toonder (artt. 227 vlg. K.), het schat
kistbiljet (wetten v. 4 Apr. 1870, S. 62, en 31 Dec. 1897, S.
281), de schuldbrief of obligatie aan toonder, de coupon, enz. —
De als verschuldigd aangeduide praestatie behoeft niet een
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geldpraestatie zijn; voorbeelden: de volgbrief, de toegangs
kaart, het spoorwegkaartje, het soep- of spijskaartje, enz.;
b . van een aanwijzing (schriftelijke betalingsopdracht of
mandaat), en wel 1°. aan order: de wissel aan order (artt.
100 vlg. K.), de assignatie aan order (artt. 210 vlg. K.), de
akkreditief, de cheque, het volgbriefje aan order, de orderbrief,
de zgn. delivery order; 2°. aan toonder: de assignatie aan
toonder (artt. 222 vlg. K.), de cheque aan toonder;
c. van een kwijting (kwijtbrief): het kassiersbriefje, artt.
222 vlg. K.
II. Zakenrechtelij Jee papieren, oorkonden over de verplichting
tot afgifte of uitlevering van goederen aan den daarop recht
hebbende. Daartoe behooren cognossementen aan order of toon
der, bewijzen van opslag, ceelen, certificaten of bewijzen van
deelgerechtigheid, uitgegeven door beschermingscomités of ad
ministratiekantoren.
III. Lidmaatschaps-papieren, oorkonden over lidmaatschapsrecht: aandeelen aan toonder in naamlooze vennootschappen,
coöperatieve vereenigingen of zedelijke lichamen.
Plaats van het order- en toonderpapier in de leer van het
verbintenissenrecht. Onderscheiding der verbintenissen met het
oog op den persoon van den schuldeischer. Deze kan zijn:
a. een individueel bepaalde persoon (verbintenissen op naam);
b . de bezitter van eene bepaalde hoedanigheid (kwalitatieve
verbintenissen);
Eene kwalitatieve verbintenis is niet aanwezig, indien een der partijen
handelt in eene hoedanigheid, waarin hij een derde vertegenwoordigt
(kapitein van een hepaald schip, burgemeester eener bepaalde gemeente,
voorzitter eener bepaalde vereeniging).

c. een vervangbare persoon: bepaling dat een van de par
tijen bij een overeenkomst een ander in zijne plaats mag stellen
(de «ereenkomst aan een ander mag overdragen); aanduiding
als s<\uldeischer van een genoemden persoon „of order" (orderpaprer); van een genoemden persoon of een door dezen
aan te wijzen persoon (voorbeeld: verzekering eener uitkeering
bij overlijden met herroepelijke aanwijzing van den bevoor
deelde); van een genoemden persoon „of die het anders geheel
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of ten deele zou mogen aangaan" (in polissen van schade
verzekering); van den „toonder of „houder" (toonderpapier).
Verg. over koop voor zich of een nader aan te geven kooper: Kb.
Utrecht 9 Nov. 1910, W. 9099; — Hof Amsterdam 18 Oct. 1912, W.
9551: de kooper blijft aansprakelijk voor de voldoening v. d. koopprijs,
tenzij de verkooper vóór de overdracht genoegen neemt met den nieuwen
kooper en den oorspronkelijken kooper ontslaat van de betaling.
BALDUS bespreekt reeds in zijne Consilia het bedingen pro eo quem
nominabo; zie FREUNDT, das Wechselr. der Postglossatoren, dl. 2, bl. 83 v.

De onderscheiding is van belang voor het leerstuk van den
overgang der verbintenissen aan hare actieve zijde (schuld
vorderingen) onder levenden krachtens bijzonderen titel.
Het onderwerp wordt in het Burgerlijk Wetboek niet be
handeld, evenmin als de overgang van verbintenissen aan hare
passieve zijde (schuldverplichtingen) onder levenden krachtens
bij zonderen titel.
Regeling van den overgang van verbintenissen krachtens
bij zonderen titel. Systematisch overzicht.
LAND-LOHMAN, dl. 4, bl. 339 v.

A. Schuldvorderingen op naam.
Overgang heeft plaats: a. krachtens overeenkomst tusschen
den schuldeischer en den verkrijger: overdracht, zoogen.
cessie, art. 668 lid 1 en 2 B. W.; in-de-plaats-stelling of subro
gatie, art. 1437 1°. B. W.
Art. 668 lid 1: „schuldvorderingen die niet aan toonder luiden", bedoeld
is: „die aan een bij name aangewezen persoon luiden".
De akte van overdracht behoeft niet te wezen eene tweezijdige; eene
eenzijdige verklaring van den cedent is voldoende: Hof Amsterdam 15 Jan.
1892, W. 6168, cass. verw. H. R. 13 Oct. 1892, W. 6251; — Eb. Rot
terdam 13 Apr. 1896, W. 6854; — Rb. den Bosch 11 Mrt. 1898, W. 7226,
bev. Hof den Bosch 31 Oct. 1899, W. 7424. — Met beteekening van het
feit der overdracht kan worden volstaan; beteekening der akte van over
dracht wordt niet vereischt: H. R. 13 Dec. 1889, W. 5813; Rb. Haarlem
4 Mrt. 1913, W. P. N. R. 2282. — Door de akte van overdracht gaat
de hoedanigheid van schuldeischer over; na de beteekening heeft de
schuldenaar hiermede rekening te houden: H. R. 24 Febr. 1911, W. 9145
(de schuldenaar moet betalen aan dengene aan wien de vordering het
eerst is overgedragen, al heeft deze de overdracht niet het eerst beteekend),
vern. Hof Amsterdam 8 Apr. 1910, W. 9072; — Rb. Haarlem, b. a. Verg. A. C. MULDER, de rechten van den voorschotgever op aan zijn
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order afgegeven incasso's, Prft. 1888; — Hof Amsterdam 28 Dec. 1900,
W. 7602: uit kracht der akte van overdracht heeft de eigendomsovergang
plaats; daarna kan niet meer ten laste van den vroegeren schuldeischer
op de vordering beslag worden gelegd, al was de beteekening nog niet
geschied. — Anders H. R. 25 Juni 1858, W. 1972 (de schuldenaar
moet betalen aan dengene aan wien de vordering later is overgedragen,
indien deze de overdracht het eerst heeft beteekend). — Ook vóór de
beteekening, aanneming of erkenning kan de schuldenaar zich tegen den
oorspronkelijken schuldeischer op de overdracht beroepen: Kb. den Haag
17 Jan. 1893, W. 6301; — anders Kb. den Bosch 21 Dec. 1894,
\y\ 6637.
Ten behoeve van den nieuwen schuldeischer werkt de
overdracht tegen den schuldenaar eerst van de beteekening af. Hol
Arnhem 7 Nov. 1883, W. 5005, cass. verw. H. R. 30 Mei 1884, W. 5046
(beroep op schuldvergelijking).

Gevolgen van de overdracht. De schuldenaar mag door de
handeling van den schuldeischer, waartoe hij niet heeft mede
gewerkt, niet in een ongunstiger toestand worden gebracht.
Hij kan den verkrijger der vordering alle verweermiddelen
tegenwerpen, welke hij, op het oogenblik der hem gedane
beteekening of der door hem gedane aanneming of erkenning,
tegen den oorspronkelijken verweerder kon doen gelden: art.
1467 lid 2 B. W.
Verg. Rb. Tiel 4 Nov. 1898, W. 7366; — Hof den Haag 14 Apr.
1909, W. 8878.

b. Uit kracht der wet: in-de-plaats-stelling of subrogatie,

art. 1438 B. W.; zie voorts artt. 1152, 1246, 1877 B. W.;
artt. 171, 284, 591, 610 K.; artt. 89 en 110 Ongevallenw. 1901.
c. Krachtens executorialen verkoop: artt. 471 473 Rv.,
of beslag onder den schuldenaar: artt. 744, /50, 751, 479 Rv.
Zie ook art. 1424 B. W.
Omtrent de gevolgen van den overgang, in de gevallen
onder b en c genoemd, ontbreken wettelijke bepalingen. Het
onder a omtrent de gevolgen van de overdracht opgemerkte,
schijnt te gelden; het oogenblik van den overgang beslist.
d. Indien bepaald is, dat een der partijen bij eene overeen
komst deze mag overdragen aan een ander, is op de over
dracht de algemeene bepaling van art. 668 B. W. van toepassing.
Evenwel verkrijgt de opvolger het recht uit de overeenkomst
als een eigen recht, onafhankelijk van de verweermiddelen
die zijne wederpartij tegen zijn voorganger kon doen gelden.
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„Yerg. Rb. den Haag 20 Mrt. en 24 Apr. 1906, W. 8409 en 8423, cass.
verw. H. R. 29 Nov. 1907, W. 8619; Rb. den Haag 8 Jan 1907, M. v. H.
1908 bl. 303; Hof den Haag 4 Jan. 1909, W. 8855, M. v. H. 1909 bl. 103.

Daar het lidmaatschap van een naamlooze vennootschap
uit zijn aard voor overdracht vatbaar is, zijn ook de houders
van aandeelen op naam vervangbaar. De overdracht geschiedt
op de wijze, bepaald in artt. 669 lid 2 B. W. en 42 K., echter
met de hier aangegeven gevolgen. Verg. hierboven bl. 184.
B. Kwalitatieve verbintenissen.
Voorbeelden van verbintenissen die krachtens wetsbepaling
geacht worden in de hoedanigheid van eigenaar te zijn
aangegaan.
a. Wat betreft de aktieve zijde (het vorderingsrecht):
1°. de verbintenis tusschen den eigenaar en den erfpachter,
krachtens welke de eerste de pacht (den canon) kan vorderen.
De canon is verschuldigd aan den eigenaar: artt. 767 en 772 lid 2 B. W.

2°. Bedingen gemaakt met betrekking tot eene zaak: art.
1354 B. W.
P. R. FEITH, een oude vraag. Beteekenis van art. 1354 B. W., in
Themis 1897, bl. 629. — H. R. 1 Mei 1914, W. 9666.

b. Wat betreft de rechten en de verplichtingen van een der
partijen bij een overeenkomst:
1°. Koop breekt geen huur; art. 1612 B. W. Zie ook art.
864 B. W.
Ontw. Burg. Wetb. 1820, art. 2605 lid 1: Vrijwillige vervreemding
door den verhuurder gedaan, of uitgifte in erfpacht of vruchtgebruik,
doet, wanneer zulks niet tusschen den huurder en verhuurder is bedongen
geweest, de huur en verhuring geenszins te niet gaan; doch de nieuwe
eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker, in het bezit van zijn regt gesteld
zijnde, treedt in de plaats van den verhuurder, even als of hijzelf de ver
huring gedaan had.
A. P. L. NELISSEN, huur en verhuring, Prft. 1880.
Door verkoop van het verhuurde gaan de rechten en verplichtingen
des verhuurders van rechtswege op den kooper over, even alsof deze
onder algemeenen titel den verkooper opvolgde (tenzij tusschen verkooper
en kooper iets anders wordt overeengekomen: Rb. Utrecht 29 Apr. 1914,
W. 9634); H. R. 5 Nov. 1896, W. 6882, cass. verw. Rb. Winschoten
22 Jan. 1896, W. 6849; — H. R. 5 Mrt. 1897, W. 6937, vern. Hof
Amsterdam 17 Apr. 1896, W. 6822, vern. Rb. Haarlem 7 Mei 1895,
W. 6680; — H. R. 20 Apr. 1906, W. 8368; — Hof den Haag 18 Apr.
1905, W. 8264; — Rb. Rotterdam 21 Jan. 1907, W. 8607; — Rb Amster-
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dam 15 Mei 1907, W. 8771 (ook een borgtocht voor den huurder); —
Hof Amsterdam 3 Jan. 1908, W. 8688, W. P. N. R 2014. - Onder
verkoop in art. 1612 B. "W. moet worden verstaan elke vervreemding:
H. R. 9 Nov. 1906, W. 8453, vern. Hof Amsterdam 3 Nov. 1905, W. 8416,
vern. Rb. Haarlem 17 Nov. 1903, W. 8008.
De rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst gaan op den
kooper over, niet bij het sluiten der koopovereenkomst, maar bij den
eigendomsovergang: Rb. Breda 21 Juni 1898, "W . 7245; H. R. 13 Nov. 1908,
W. 8764, tevens beslissende dat het recht, ontbinding wegens wanbetaling
te vragen, niet ook overgaat. — Zie ook H. R. 4 Juni 1880, A\ . 4520.

2°. De verzekering (d. w. z. de rechten en verplichtingen
uit de overeenkomst van verzekering) gaat „bij verkoop en
allen eigendomsovergang" van het verzekerde voorwerp op
den verkrijger over: art. 263 K. Zie § 71 hieronder.
c. Wat betreft de passieve zijde (de schuldverplichting):
1°. de verplichting des erfpachters den canon te betalen.
Deze verplichting is een zoogen. zakelijke last, evenals tiend
en grondrente.
2°. Het beding van wederinkoop bindt opvolgende verkrij
gers van onroerend goed: art. 1559 B. W.
3°. Het beding van onherroepelijke volmacht en andere
bedingen bij hypotheek: artt. 1223 lid 2, 1230 lid 1 en 1254
lid 2 en 3 B. W.
Ten aanzien van art. 1230 lid 1 is de vraag betwist: zie (ASSER)SCHOLTEN, dl. 2, bl. 415; LAND, dl. 3, bl. 384 nt 3.

4°. Volgens de vroegere, thans gewijzigde, rechtspraak van den
Hoogen Raad, de verplichtingen aangegaan door den eigenaar
als zoodanig met betrekking tot de zaak: art. 1354 B. W.
H. R. 28 Jan. 1841, W. 157; — 7 Juni 1872, W. 3473; — 26 Nov.
1880, W. 4584; — 24 Apr. 1884, W. 5031. — In anderen zin Rb. Haar
lem 20 Nov. 1890, W. 7547; — H. R. 3 Mrt. 1905, W. 8191.

De rechten en (of) verplichtingen gaan bij de kwalitatieve
verbintenissen over met den overgang der hoedanigheid.
Anders: Rb. Amsterdam 19 Apr. 1898, W. 7181: op art. 1612 B. W.
kan door den kooper niet beroep worden gedaan, als hij den koop niet
tijdig aan den huurder legaal heeft aangezegd.

Of de verweermiddelen tegen den oorspronkelijken schuldeischer wegvallen, laat de wet onbeslist.
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C. Verbintenissen met vervangbaar gestelden schuldeischer.
Over de bl. 245 vlg. genoemde verzekeringen zie hieronder
§§ 44 en 71.
Order- en Toonderpapier.
Wat den vorm betreft, geschiedt de vervanging van den
schuldeischer (de levering) bij orderpapier door endossement
en overgave van het stuk: artt. 1198bis B. W., 133, 508
lid 2 en 573 K.; bij toonderpapier door de enkele overgave:
art. 668 lid 3 B. W.
De vervangbaarstelling geschiedt door den schuldenaar; de
verbintenis gaat over met zijn goedvinden, met zijne mede
werking. De rechtspositie van de derden-verkrijgers wordt der
halve bepaald door de algemeene beginselen, welke in het rechts
verkeer in het belang van derden gelden.
Tot die beginselen behoort, dat derden mogen afgaan op hetgeen
zij kunnen waarnemen, kunnen kennen, dat hun niet kan wor
den tegengeworpen, wat niet voor hen kenbaar is, dat daarop
tegenover hen een beroep niet kan worden gedaan. Voor zooveel
betreft rechtshandelingen, die bestemd zijn wijziging te bren
gen in de rechtspositie van een of meer der daarbij betrok
ken personen, hebben derden die daarbij niet partij zijn
geweest, daarmede alleen rekening te houden, indien, voor
zooverre en zooals die hun kenbaar zijn; zij mogen afgaan op
den schijn, op hetgeen naar buiten blijkt.
J. H. THIEL, de goede trouw van derden, enz., Prft. 1903. — JUL. OFNER,
das Recht des Anderen erlautert am Schutz des Dritten, in Zft. f. d. Pr.
u. öfftl. Recht, dl. 29, bl. 587. — M. HACIIENBURG, das Bürgerl. Gesetzb.
f. d. Dt. Reich, Vortrage, 2de dr. (1900). Der Schutz des guten Crlaubens,
bl. 130 y. — M. WELLSPACHER, das Vertrauen auf aussere Tatbestande
im biirgerlichen Recht, 1906. — H. NAENDRUP, Rechtscheinsforschungen,
H. 1 u. 2, 1910.

Toepassing van dit beginsel in het Nederl. burgerlijk recht
op verschillende wijzen.
Art. 501 B. W.: de oorzaak der curateele moet blijkbaar
hebben bestaan; art. 502: „tenzij het bewijs der kwaal uit de
bestreden handeling zelve voortvloeide."
Zie Rb. Amsterdam 10 Nov. 1905 en 17 Apr. 1908, bev. Hof Amster
dam 18 Febr. 1910, W. 9053. — Rb. Utrecht 8 Nov. 1911, W. 9312
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(de toestand van onnoozelheid moet waarneembaar zijn geweest voor hen,
die ten tijde der handeling met de euranda in aanraking kwamen).
Hof den Haag 6 Mei 1912, W. 9392.

Art. 153 B. W.: de aan derden niet bekende nietigheid
van het huwelijk kan hun niet worden tegengeworpen; zij
mogen afgaan op den schijn van een huwelijk.
Artt. 1377 lid 2 B. W. en 51 lid 3 Fw.: de nietigheid der hande
ling wegens benadeeling der schuldeischers kan niet worden inge
roepen tegen latere verkrijgers van het voorwerp der handeling.
Art. 1422 B. W.: geldig kan betaald worden aan den schijn
baren schuldeischer, aan dengene die in het bezit is van de
positie van schuldeischer.
Art. 1852 B. W.: herroeping van de lastgeving (opdracht)
werkt niet tegen derden die daarvan onkundig zijn.
De omvang van iemands volmacht( vertegenwoordigingsmacht)
wordt, wat derden betreft, bepaald door hetgeen dezen daarvan
blijkt (kenbaar is), door hetgeen de opdracht hun toeschijnt te
wezen (de schijnbare bevoegdheid, de bevoegdheid zooals deze
zich aan derden voordoet). Zie hierboven bl. 117.
Art. 1855 B. W.: het eindigen van de lastgeving (opdracht)
kan den lasthebber niet worden tegengeworpen, indien hij
onkundig was van het feit dat daarvan de oorzaak is. Zie ook
art. 1853 B. W.
Als één persoon zich voordoet als een vennootschap, kan
hij als zoodanig in rechte worden betrokken: zie de recht
spraak, hierboven bl. 80 aangehaald.
Als twee of meer personen zich gedragen als vennooten
onder een firma,
mogen derden hen als vennooten beschou
wen. Zie hierboven bl. 161.
Art. 1910 B. W.: nadere overeenkomsten (tegenbrieven)
werken niet tegen derden.
Art. 2014 B. W.: bezit van roerende zaken geldt als volkomen
titel. Wie krachtens rechtstitel van eigendomsovergang verkrijgt
van dengene die de zaak onder zich heeft en mitsdien oogenschijnlijk gerechtigd is over de zaak te beschikken, wordt eige
naar. De hem niet kenbare beschikkingsonbevoegdheid des hou
ders kan hem niet worden tegengeworpen. Verg. art. 590 B. W.
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E. HUBER, die Bedeutung der Gewere im deutschen Sachenrechte,
1894. — O. GIEP.KE, die Bedeutung des Fahrnissbesitzes für streitiges Recht,
1897. — H. MEYER, Entwerung uiid Eigentum im dt. Eahrnisreclit,
1902; — neuere Satzung von Fahrnis und Schiffen, 1903. — H. WELLSPACHEK, Publizitatsgedanke und Falirnisklagen im Usus modernus, in
Zft. f. d. Pr. u. öfftl. Recht, dl. 31, bl. 631 v. — A. SCHULTZE, Publizitat und Gewiihrschaft im dt Fahrnisrecht, in Jher. Jabrb., dl. 49,
bl. 159 v. — JOBBÉ-DUVAL, étude historique sur la revindication des
meubles en droit francais, 1881. — P. VAN BEMMELEN, le système de la propriété mobilière, 1887. — PI.ANIOL, traité élém. de droit civil, 6E dr., dl. 1,
NRS. 2459 v — FOCKEMA ANDRE^E, het Oud-Nederl. Burg. Recht,dl. 1,bl. 388 v.
Zie Hof Zd. Holland 21 Mrt. 1864, bev. Rb. Rotterdam 17 Juni 1863,
M. v. H 1864 bl. 227 v. — Hof den Haag 19 Jan. 1912, W. 9323
(bezit in art. 2014 B. W. moet worden opgevat in den zin van bezit
„te goeder trouw"), vern. Rb. Rotterdam 18 Apr. 1910, W. 9052.

Het aangehaalde beginsel beheerscht ook de totstandkoming
van overeenkomsten Wie zich gedraagt als iemand die wil,
wie eene wilsverklaring doet, wordt in rechte geacht te willen.
Wat hij wil, moet uitsluitend worden beoordeeld naar zijne
voor de wederpartij, voor dengene wien de wilsverklaring
geldt, kenbare gedragingen, naar hetgeen deze heeft kunnen
waarnemen en uit het waargenomene redelijkerwijze heeft
moeten afleiden, niet óók naar betgeen alleen anderen hebben
waargenomen. Dit laatste kan aan de wederpartij niet worden^
tegengeworpen. Naar dit beginsel moet worden beslist, of en
waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen.
In dezen geest de zoogen. objectieve wilstheorie: DIEPHUIS, N. B. R.,
dl. 2, bl. 97 v., 170 v.; LAND-LOBMAN, dl. 4, bl. 178 v. — Zie ook KISTYISSER, dl. 3, bl. 6 v., benevens de uitgebreide literatuur over de vraag:
Wil of Vertrouwen?
Yerg. Rb Tiel 7 Mei 1909, W. 8886, en Hof Arnhem 6 Apr. 1910,
W. 9070 (verminkt overgebracht telegram); — H. R. 12 Jan 1912,
W. 9302: niet de innerlijke wil, maar de toestemming, d. i. de geopen
baarde wil, wordt door de wet tot het tot stand komen eener overeen
komst gevorderd); — Rb. Amsterdam 30 Oct. 1914, W. 9812 (toestemming,
in scherts gegeven). — Yerg. voorts Hof den Haag 10 Jan. 1910, M. v. H.
1910 bl. 126, en Rb. Dordrecht 7 Dec. 1910, W. 9147 (beoordeeling van
den inhoud eener briefwisseling van het standpunt der wederpartij).

Ook bij het leerstuk der dwaling beslist wat aan de weder
partij kenbaar is. De „zelfstandigheid der zaak" (art. 1358 lid
1 B. W.) maken die eigenschappen van de zaak uit, waarom het
de dwalende partij, voor de wederpartij kennelijk, te doen was.
Zie Rb. en Hof den Haag 22 Juni 1911 en 27 Jan. 1913, W. 9429. —
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J. F. HOUWING , dwaling bij overeenkomsten, Prft. 1888; oneigenlijke
dwaling, R. M. 1890 bl. 477 v.; W. P. N. R. 2375 v.

Het beginsel brengt mede, dat op bekendheid met de werke
lijkheid, langs welken weg ook verkregen, altijd een beroep
kan worden gedaan. Daarom wordt in artt. 153. 13/7, 1422
B. W., artt. 237, 238, 241 en 245 K. (toepassingen bevat
tende van art. 2014 B. W.), art. 51 1'w. het vereischte dei
„goede trouw" gesteld, in artt. 1852 en 1855 lid 1 B. W.
onwetendheid gevorderd.
Het gestelde algemeen e beginsel heeft geleid tot den eiscli
eener bepaalde wijze van openbaarmaking met het oog op de
werking van rechtsfeiten en rechtshandelingen tegen derden.
Men onderscheide de volgende toepassingen:
1°. De openbaarmaking is geldigheidsvereischte. Er is geen
geldige handeling, tenzij op de voorgeschreven wijze de open
baarheid is in acht genomen. Voorbeelden: afstand Yan ge
meenschap (art. 188 lid 1 B. W.), recht van beraad (art.
1070 B. W.), voorrecht van boedelbeschrijving (art. 1075
B. W.), bodemerij (artt. 571, 572 K.).
2°. De openbaarmaking is vereischte voor de werking in het
algemeen. De werking is opgeschort, zoolang niet openbaar
making op een bepaalde wijze heeft plaats gehad. het geldende
stelsel van eigendomsoverdracht van onroerend goed en van ves
tiging van zakelijke rechten (de overeenkomsten van overdracht
en vestiging hebben eerst zakelijke werking na openbaarmaking).
3°. De openbaarmaking is vereischte voor de werking tegen
derden. Op het rechtsfeit kan tegenover derden een beroep
niet worden gedaan, zoolang het niet overeenkomstig de wet
is openbaar gemaakt. Voorbeelden: scheiding van tafel en bed,
verzoening na scheiding van tafel en bed, scheiding van
goederen (artt. 300 en 304 B. W., 811 en 813 Rv.); herstel
der gemeenschap (art. 253 B. W.); huwelijksche voorwaarden
(art. 207 B. W.); handlichting (art. 486 B. W.); erfstellingen
over de hand (art 1033 B. W.); de vordering tot tenietdoening
eener schenking (art. 1727 B. W.); de akte van oprichting,
wijziging of verlenging van eene coöperatieve vereeniging
(art. 6 lid 1 wet v. 17 Nov. 1876, S. 227).
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4°. De openbaarmaking is vereischte voor de werking tegen
derden, tenzij dezen van elders bekend zijn met hetgeen ge
schied is. Op het rechtsfeit kan, tenzij het is ingeschreven,
tegenover derden alléén een beroep worden gedaan, indien
wordt aangetoond dat zij daarmede bekend zijn. Voorbeelden:
de overeenkomst van vennootschap onder eene firma (art. 29 K.),
zie hierboven bl. 160 vlg., 164.
5°. De openbaarmaking heeft ten doel aan het rechtsfeit
algemeene bekendheid te verzekeren: in den regel heeft de
bekendmaking, bijv. door inschrijving in een openbaar register,
deze beteekenis.
Toepassing van het aangewezen beginsel van burgerlijk recht
op order- en toonderpapier.
A. Ten aanzien van de vraag, wie de rechthebbende, de
schuldeischer, is.
Schuldeischers zijn achtereenvolgens de nemer en degenen die
na hem recht op de inschuld verkrijgen. Van toepassing is op
toonderpapier art. 2014 B. W.; voor orderpapier moet hetzelfde
worden aangenomen, hetgeen strookt met art. 135 lid 2 K.
Voor inschulden welke aan toonder luiden, geldt het bezit
als volkomen titel, d.w.z. schuldeischer wordt wie het papier
krachtens rechtstitel van eigendomsovergang van den houder
verkrijgt, terwijl diens beschikkingsonbevoegdheid hem niet
kenbaar is, behoudens de bepaling van art. 2014 lid 2 i.v.m.
art. 637 B. W. De vordering wordt mitsdien verkregen met
den eigendom van het papier, het recht uit het papier met
het recht op het papier.
Aldus, in hoofdzaak, voor den wissel het Règl. unif sur la lettre de
change, art. 15 lid 2.

Gevolg: schuldeischer is niet de houder (zooals KIST,
DIEPHUIS, LAND, CosMym [Prft. bl. 268 v.], FEITH [H. N. J. V.,
1878, dl. 1, bl. 174] leeren), maar de eigenaar van het
papier (aldus de meer algemeen aangenomen meening, welke
ook in § 793 lid 1 DBGb. is aanvaard).
Het stuk luidt aan order of aan toonder met het oog op
de legitimatie van den schuldeischer. Zie hierboven bl. 236 vlg.
Het houden krachtens endossement bij orderpapier, het bloote
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houden bij toonderpapier strekt den schuldeischer tot legiti
matie, en wel bij uitsluiting van iedere andere legitimatie. De
houder behoeft niet van elders nader bewijs te leveren, ïnaar
kan ook niet met het bewijs van zijn recht op andere wijze
volstaan. De schuldenaar kan bevrijdend'betalen aan den hou
der en wordt alleen bevrijd door betaling tegen afgifte van
het papier. Zie hierboven bl. 242 vlg.
Art. 1422 B. W.: De betaling te goeder trouw gedaan aan iemand die
in het bezit is der inschuld, is van waarde, ook dan wanneer die bezit
ter naderhand bij uitwinning uit dat bezit gestooten is. Verg. art. 1240
Cod. civ.

De schuldenaar moet de voldoening weigeren, als hij weet
of redelijkerwijze kan weten, dat de houder niet tot invorde
ring bevoegd is (niet is de schuldeischer noch iemand die met
diens wil optreedt) en hij in staat is dit aan te toonen. Be
taling te kwader trouw aan den houder bevrijdt hem niet.
Aldus de meeste oud-vaderlandsche rechtsgeleerden; zie LEONINÜSJ
consil., c. 13, 92; PECKIUS, de iure sistendi, c. 3 n°. 7; DE GROOT
Inl., bk. 3, dl. 5, n°. 6; GROENEWEGEN, tract. de leg. abrog., op § 19,
Inst. 3, 20; BIJNKERSHOEK, quaest. iur. priv., bk. 2, c. 11; v. D. KEESSEI,,
thes. sel., n°. 525.
Art. 164 K. De betrokkene mag den wissel niet aan den houder be
talen, als de rechthebbende daartegen verzet doet. Zie hieronder § 30 I.
Rb. Groningen 2 Dec. 1887, W. 5590: „dat het stuk (een schuldver
bintenis aan toonder) als echt is erkend en het gevolgelijk, nu niet ge
bleken is dat de eischer op eene ongeoorloofde wijze daarvan houder is
geworden, den eisch voldoende wettigt". — Rb. Amsterdam 1 Aug. 1876,
W. 4038: het veem weigert terecht de afgifte aan den houder van de
ceel, als door een derde op het goed revindikatoor beslag is gelegd; 5
Mei 1876, t. z. p.: het moet afgeven, hoewel door een derde bij insinuatie
verbod tot afgifte is gedaan; 9 Mrt. 1876, t. z.p.: als de houder afgifte
vordert, kan een derde niet intervenieeren met de bewering, dat de ceel
hem onrechtmatig is onttrokken. Verg. artt. 1756 en 1757 B. W.
Ontw. Burg. Wetb. van 1820, artt. 2298—2301.
Art. 2298. Wanneer iemand zich bij geschrifte onbepaald aandenvertooner van dit geschrift verbonden heeft, wordt hij gerekend zich oor
spronkelijk aan elk en een iegelijk verbonden te hebben, welke houder
van dit geschrift is, zonder dat deze verpligt zij de wettigheid of goede
trouw van zijn' houder (lees: zijn houden) te bewijzen.
Art. 2299. Indien echter aan iemand zoodanige schuldbekentenis aan
toonder mogt ontvreemd zijn, of hij dezelve op de eene of andere wijze,
zonder wettige overgave, kwijt geworden mogt zijn, kan deze de betaling
daarvan door zijne tusschenkomst (d.w.z. verzet) opschorten, en de schul-
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denaar op grond daarvan, de betaling weigeren; doch komt dan het be
wijs van het onregtraatig en ter kwader trouwe houden der schuldbe
kentenis ten laste van den tusschenkomenden wettigen houder, of van den
weigerenden schuldenaar; indien dit bewijs onvoldoende bevonden wordt,
heeft de houder regt tot vergoeding van kosten, schaden en interessen.
Derden, die ter goeder trouw, en op eenen onereusen titel houders van
eene dergelijke schuldbekentenis zijn geworden, kunnen in geen geval
door het bewijs der kwade trouw van dengenen, door wien zij houder
geworden zijn, in hun regt verkort worden.
Art. 2300. De bepalingen van de beide voorgaande artikelen, zijn ook
dan van toepassing, wanneer iemand zich aan een' bepaald' persoon, met
bijvoeging der woorden of houder mogt verbonden hebben.
Art. 2301. Zij gelden daarentegen niet, wanneer iemand zich, hetzij
aan een' bepaald' persoon, of zijnen order, hetzij aan een' bepaald' persoon
of den wettigen houder, verbonden heeft, maar moet in deze gevallen de
overdragt van regt, naar den aard der handeling, bewezen worden.

Art. 14 wet v. 22 Dec. 1868, S. 148: „de houder van een
bankbiljet is bij uitsluiting gerechtigd om de uitbetaling van
de daarin uitgedrukte geldsom van de Bank te vorderen",
bevat een exceptioneele bepaling die op bijzondere overwe
gingen berust.
Door art. 2014 lid 1 B. W. wordt niet onderscheiden, of
het toonderpapier reeds in handen van een schuldeischer is
geweest of niet. Bezit van een „inschuld, welke aan toonder
betaalbaar is" geldt als volkomen titel „tegenover derden zoo
wel als met betrekking tot den schuldenaar": DIEPHUIS, dl. 10,
bl. 42. Hieruit volgt, dat als het papier, houdende de inschuld,
tegen den wil van den vervaardiger in omloop wordt gebracht,
schuldeischer wordt wie het eerst het papier krachtens rechts
titel van eigendomsovergang van den houder verkrijgt, terwijl
diens beschikkingsonbevoegdheid hem niet kenbaar is. De
vervaardiger, die het stuk niet heeft uitgegeven, wordt niet
temin, behoudens het geval van ontvreemding (anders: v. D.
KEESSEL, t.a.p.) en verlies (art. 2014 lid 2 B. W.), overeen
komstig den inhoud daarvan verbonden, zoodra een derde
daarvan den eigendom verwerft. De eerste nemer verkrijgt
ook de vordering niet,'tenzij hem de eigendom van het stuk,
dat de inschuld bevat, wordt overgedragen.
Hetzelfde moet voor orderpapier worden aangenomen ten
behoeve van den geëndosseerde die het eerst verkrijgt onder
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de genoemde omstandigheden. Zie artt. 111 en 135 lid 2 K.,
hieronder bl. 294 en 299 v.
In geval van verlies en ontvreemding gelden artt. 2014 lid 2 en 637 B. W.
R M 1892, bl. 146; W. 6445 (ree. van WTTEWAAI.L, het toonderpapier).
Rb. Breda 27 Dec. 1887, P. v. J. 1888 n5. 11 (v. Ee ca Zuider Stoom
tram Ma ): vordering van dividend op aandeelen, door verduistering in
omloop gekomen. - Rb. Amsterdam 13 Mrt. 1907, W. 8567: pandbrieven,
door de directie eener hypotheekbank onbevoegdelijk in omloop gebracht;
30 Mrt. 1907, M. v. H. 1907 bl. 274 (vordering van een nieuw coupon
blad voor een pandbrief, door verduistering in omloop gekomen). — Zie
ook Rb. Rotterdam 11 Nov. 1907, W. 8764; Hof Amsterdam 31 Jan.
1908, W. 8745: obligaties, na aflossing weder in handen van derden gekomen.
Verg. WAHL, N™. 371 v., en voor het Engelsch-Amerikaansche recht:
DANIËL,

3de dr., §§ 806, 837—840, 854 856.

B. Ten aanzien van de rechtspositie der opvolgende schuldeischers.
Algemeen wordt aangenomen, dat de schuldenaar den hou
der niet kan tegenwerpen verweermiddelen, gegrond op zijne
verhouding tot een vroegeren schuldeischer (z.g.n. excepties
ex persona prioris creditoris, ex persona indossantis, ex persona auctoris). Verg. de excepties „die hem (den schuldenaar)
persoonlijk eigen zijn", in art. 1823 lid 1 B. W., „welke alleen
den persoon van den schuldenaar betreffen", in art. 1884
lid 2 B. W.
Ontw. Burg. Wetb. 1807, bk. 2, t. 2, afd. 2, art. 30: Alle exceptiën,
welke men tegen den transportant zeiven zoude hebben kunnen doen
gelden, kunnen ook tegen den verkrijger der actie worden ingeroepen,
uitgezonderd in die schulden, welke mede ten behoeve van des schuldeischers ordre, of van toonder, zijn aangegaan.
Wetb. Napoleon ing. v. h. Koninkrijk Holland (1809), art. 594: Alle
exceptiën, welke men tegen den vorigen eigenaar (van een onligchamelijke
zaak, die enkel in een regt bestaat) zoude hebben kunnen doen gelden,
kunnen ook tegen dengenen, die de actie verkrijgt, ingeroepen worden. —
Art. 595 lid 1: De bepaling van het voorgaande artikel is op de regten
of actiën, waarvan titels, of bescheiden aanwezig zijn, die aan toonder
luiden of niet op naam gesteld zijn, niet toepasselijk.
Ontw. Burg. Wetb. 1820, art. 2302: In al de gevallen echter van
artt. 2298—2301 (zie boven bl. 255 v.), wordt de zich, in dier voege
verbindende persoon gerekend in zooverre zich ook aan den regtverkrijgenden verbonden te hebben, dat hij aan dezen, in geen geval, kan
tegenwerpen eenig regt, hetwelk hij tegen den oorspronkelijken schuld
eischer mogt hebben.
MOLENGRAAFF. I I .
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Ter juiste beoordeeling van hetgeen ten deze recht is, moet
men onderscheiden:
1°. Verweermiddelen, gegrond op gebreken van de uitgifte:
het stuk is door den eersten houder met behulp van dwang,
bedrog of dwaling verkregen.
Aan het feit, dat het stuk in omloop is gekomen niet met
den vrijen wil van den vervaardiger, kan in rechte niet
grooter beteekenis worden toegekend dan aan het feit, dat
het in omloop is gekomen tegen den wil van den vervaar
diger. Uit het in het laatste geval toepasselijke art. 2014
lid 1 B. W. (zie boven bl. 256) volgt derhalve, dat het recht
van den schuldenaar zich te beroepen op gebreken der uitgifte,
als dwang, bedrog en dwaling, vervalt, zoodra het stuk,
krachtens rechtstitel van eigendomsovergang, wordt verkregen
door iemand, voor wien die gebreken niet kenbaar zijn. Zoo
lang dit niet is geschied, kunnen aan den houder de ver
weermiddelen, gegrond op gebreken der uitgifte, worden
tegengeworpen.
2°. Verweermiddelen, ontleend aan de rechtsverhouding tot
den nemer op het oogenblik der uitgifte of aan het verhan
delde bij de uitgifte: men denke aan schenking, ongeoorloofde
oorzaak, bekrachtiging eener verbintenis zonder inachtneming
van art. 1929 B. W., misbruik van een toevertrouwd blanket,
overdracht van het stuk in strijd met daaromtrent gemaakte
afspraken of met de goede trouw, niet-voldoen van de contrapraestatie (achterwege blijven van de betaling). Deze verweer
middelen vallen weg, omdat alleen de inhoud van het stuk
voor derden-verkrijgers kenbaar is. De uitgever doet alleen
dien inhoud kennen; de rechten, die derden-verkrijgers tegen
hem kunnen doen gelden, mogen daarom alleen naar dien
inhoud worden beoordeeld. Bij papier op naam is het anders,
omdat dit niet bestemd is voor overdracht; de overdracht
geschiedt daarbij buiten den schuldenaar om, zonder zijn
medewerking of goedvinden. Bij order- en toonderpapier
daarentegen schept de schuldenaar zelf de verhandelbaarheid
door de vervangbaarstelling van den schuldeischer.
Om dezelfde reden vervallen deze verweermiddelen, als bij de
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overeenkomst aan een der partijen de bevoegdheid is gegeven
de overeenkomst (d. w. z. hare rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst) aan een ander over te dragen. Zie hierboven
bl. 247.
Op hetgeen niet blijkt uit het stuk, kan de schuldenaar
tegen een derde-houder alleen dan een beroep doen, als hij
kan aantoonen, dat deze daarmede tijdens de verkrijging van
het stuk bekend was, of behoorde te zijn; het verweermiddel
gaat dus op, als de houder, in bekendheid met den grond
daarvan, schuldeischer is geworden.
Anders ten onrechte: Rb. den Bosch 7 Mrt. 1902, W. 7973.

Handelde de nemer door de overdracht niet in strijd met
zijne (contractueele) verplichtingen jegens den uitgever, dan
kan deze den derde-houder niet tegenwerpen, dat hij, op
grond van de rechtsverhouding waarin hij tot den nemer staat,
niet verplicht zou zijn aan dezen te betalen, ook al was de houder
daarmede bij de overdracht bekend. Bijv. het stuk is complaisance-papier; de tegenwaarde is gecrediteerd. De tegenwer
ping gaat niet op, omdat de nemer, door het stuk over te dragen
(wat complaisance-papier betreft, onder een bezwarenden titel),
daarvan een gebruik maakte, waartoe hij tegenover den uit
gever bevoegd was. Overdragende, handelde hij rechtmatig.
NICOLAÏ in de zitting van de 2DE Kamer van 13 Febr. 1826, naar
aanleiding van bet tegenwoordige art. 111 K.: „Cependant quel est le but
de 1'article mis a nu, et dépouillé de tout son entourage? C'est la répétition inutile d'un principe de droit si trivial, qu'on ne doit pas le
reproduire ici, ofi il peut avoir de facheux résultats; c'est répéter, que
les conventions ti'ont tfeffet qu'entre les partie«, et que tout pacte occulte ne
peut être opposé a un tiers." VOORDUIN, dl. 8, bl. 560 v.
Verg. ook art. 55 (tit. v. wisselbrieven) Ontw. 1822 = art. 139 Ontw.
1809 = art. 16, bk. 3, tit. 10 Ontw. B. W. van 1807, bepalende dat
bijkomende afspraken bij bet endossement van een wissel geen gevolg
hebben voor de overige personen, welke bij den wissel betrokken zijn.
Rb. Breda 27 Dec. 1887, P. v. J. 1888 n°. 11, bev. Hof den Bosch
11 Dec. 1888, P. v. J. 1889 n°. 98, W. 5757: de houder van een toonder
papier heeft nimmer eenig bijkomend bewijs, als betaling der tegenwaarde,
te leveren; tegen den derde-houder vervallen alle excepties en andere
middelen. — Rb. Rotterdam 11 Nov. 1907, W. 8764: tegen den houder
van een aandeel, luidende „groot f 1000 volgestortkan niet in strijd
daarmede worden aangevoerd, dat niet is volgestort. — Hof Gelderland
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1 Dec. 1841, W. 260: de schuldenaar is gerechtigd tegen den derde
houder alle rechtsmiddelen te bezigen die hij tegen den nemer zou
kunnen doen gelden, indien hij bewijst dat de derde-houder de geheime
gebreken van het papier of de simulatie der schuldoorzaak vóór het
endossement heeft gekend.
Zie over complaisance-papier hieronder bl. 293.

De schuldenaar kan zich erop beroepen, dat de houder
niet is eigenaar van het stuk, maar houder ten behoeve van
den nemer of van iemand die van den nemer het stuk heeft
verkregen met de wetenschap van het bestaan der gronden
van verweer (beroep op schijnoverdracht; overgave, resp. endos
sement en overgave, niet tot overdracht maar uitsluitend
tot legitimatie). Blijkt dit het geval te zijn,- dan kan de
schuldenaar zich bedienen van alle verweermiddelen, welke
hij tegen den nemer zou kunnen doen gelden, onverschillig
of de houder daarmede bekend is.
Zie Rb. Utrecht 11 Mrt. 1914, W. 9631; Hof Amsterdam 12 Juni 1914,
W. 9669.
Daarom onjuist Rb. Rotterdam 19 Mei 1888, W. 5601: de schipper
kan den cognossementhouder niet tegenwerpen, dat hij geen zelfstandig
recht uitoefent, maar agent is van den inlader.
Zie voorts hieronder bl. 298 v. en § 33.

3°. Verweermiddelen, gegrond op rechtsfeiten na de uitgifte
voorgevallen, waardoor de verhouding van den schuldenaar tot
een vroegeren schuldeischer werd gewijzigd: betaling, schuld
vergelijking, en derg. Indien het stuk in handen blijft van
den houder en daaruit van de betaling of eenige andere wijze
van schulddelging niet blijkt, kan de schuldenaar dit feit aan
een lateren verkrijger niet tegenwerpen, tenzij deze daarmede
bekend was, toen hij het stuk verwierf. Met bekendheid staat
het niet kennen van wat men behoort te kennen gelijk.
Anders nog Willekeuren van Amsterdam 25 Juli 1637 voor obligaties
houdende aan A. of brenger's briefs.
Zie ook J. M. BARELS, Advysen, dl. 1, n°. 17, advies v. 16 Oct. 1698
(uitzondering voor wisselbrieven), en F. HECHT, ein Beitrag, enz., bl. 90 v.
Art. 16 R. IJ.: „a moins que la transmission n'ait en lieu a la suite
d'une entente frauduleuse".

De tegen den vorigen schuldeischer mogelijke maar niet
ingeroepen schuldvergelijking kan de schuldenaar tegen den
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opvolgenden schuldeischer in geen geval inroepen; dit volgt
uit art. 1467 lid 1 B. W.: bij vorderingen op naam kan de
schuldenaar die in de overdracht toestemt, niet meer beroep
doen op schuldvergelijking, welke hij den oorspronkelijken
schuldeischer had kunnen tegenwerpen.
De hier genoemde verweermiddelen gaan altijd op, als de
schuldenaar aantoont, dat de houder niet voor zichzelf maar
voor zijn voorganger vordert, mitsdien in werkelijkheid met
schuldeischer is (verweer van schijnoverdracht, althans van
overdracht met een ander doel dan eigendomsovergang).
Zie hieronder bl. 298 v. en § 33.

4°. Verweermiddelen, gegrond op den inhoud van het stuk
of op de voor het daarin omschreven recht geldende bepalingen
(excepties, „die uit den aard der verbindtems voortvloeijen' ,
art. 1323 lid 1 B. W.; „die tot de schuld zelve behooren", art.
1884 lid 1 B. W.) — valschheid, bijv. valsche handteekening;
gebreken in den vorm; onbekwaamheid van den vervaardiger
zich te verbinden; verjaring; voorschriften van vervoerrecht, bijv. omtrent de aansprakelijkheid des vervoerders, bij
cognossement; voorschriften van verzekeringsrecht, bijv. om
trent het verzekerbaar belang, bij verzekeringspolissen
kunnen tegen iederen houder worden aangevoeld.
Over het wegvallen der verweermiddelen hij order- es toonderpapier,
zie A J VAN HENGEL, de verhouding tusschen gerechtigden en ver
plichten bij papieren van waarde, Prft. 1911. - JAOOBI, die Wertpapiere,
8S 35 en 36 — STAUB, Kommentaar ADWO., 4de dr., op art. 82, en
Kommentaar Hgb., 6/7de dr, dl. 2, op § 364. - DERNBURG bürgerl
Recht, dl. 2, l/2de dr., §§ 150, 276, 278. - GRÜNHUT, Wechselrecht,
dl 2 SS 86 89. — WIELAND, der Wechsel und seine civilrechtlichen Grundlagen, bl. 96 v. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, N™. 130—131BIS,
778 — A. PICHON, de 1'inopposabilité des excejptions au porteur d un titre
K ordre, th. Paris 1904. — DANIËL, §§ 769, 790, 810—819, 837-840'
843 844, 847— 858. — DANIËL en DOUGLASS, the elements of the law ot
neg'otiable instruments, §§ 110 v. - CHALMERS, a digest of the law of
bills of exchange etc., § 30.

Met liet oog op het wegvallen der excepties spreken Duitsche
schrijvers van Skripturrechte (GOLDSCHMIDT, System, 3de di.,
§ 83a), skripturrnassige Rechte (JACOBI, bl. 6 v.), Werthpapiere

öffentlichen Glaubens (BRUNNER, Werthpapiere, t. a. p., bl. 168 v.).
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Order- en toonderpapieren zijn niet uit hun aard cautiones
indiscretae. In den regel bevatten zij, ook die welke schuldbe
kentenissen zijn, eene omstandige vermelding van de oorzaak,
behooren ze mitsdien tot de discrete oorkonden. Zoo bijv. het
cognossement, de obligatie (schuldbrief), de coupon, het aan
deel, de bodemerijbrief. Indiscreet of abstract kunnen de wissel,
de assignatie en de promesse genoemd worden, omdat de vermel
ding „waarde ontvangen" of „waarde in rekening", welke volgens
artt. 100, 208 en 210 K. voldoende is, de oorzaak niet, althans
slechts onvolledig, doet kennen. Verg. hierboven bl. 232 v.
H. R. 6 Nov. 1908, W. 8761, noemt in dezen zin de verbintenis van
den uitgever van een orderbiljet formeel.
Anders nog Ord. du comm. van 1673, tit. 5, art. 1: Les lettres de
change contiendront sommairement le nom de ceux aüxquels le contenu
devra estre payé, le temps du paiement, le nom de celuy qui en a donné
la valeur, et si elle a été receue en deniers, marchandise, ou autres
effets. — Yerg. SAVARY, le parfait négociant, dl. 1, bl. 132 v., en over
de valuta-clausule volgens art. 110 C. d. c.: LYON-CAEN en RENAULT,
dl. 4, nrs. 82 v.

Formeel, in den zin van aan een vorm gebonden, is te
onzent niet één order- of toonderpapier.
Anders ten onrechte Hof Arnhem 24 Jan. 1906, W. 8355.

Order- en toonderpapieren behooren tot de eenzijdige hande
lingen (overeenkomsten) tot vaststelling of verklaring van
recht, hierboven bl. 235 ter sprake gebracht. Dit geldt ook
van de aanwijzingen (wissel, assignatie, enz.), voor zoover deze
de rechtsverhouding tusschen trekker en nemer aangeven of
geacht worden aan te geven.
Oi der- en toonderpapieren dienen om den rechthebbende de
uitoefening en de overdracht van zijn recht gemakkelijk te
maken, niet om dengene die geen recht heeft, te verschaffen
wat hem niet toekomt. Van toepassing is het hierboven bl.
235 opgemerkte.
len onrechte wordt beweerd, dat alle order- en toonderpapier
zou zijn abstract of formeel in dien zin, dat het eene zelf
standige verplichting des onderteekenaars in het leven zou
roepen, zoodat deze ook tegenover den nemer, noch aan de
rechtsverhouding welke tot de uitgifte heeft geleid, noch aan
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het verhandelde bij de uitgifte, eenig verweer zou kunnen
ontleenen.
Aldus KIST , dl. 2, bl. 1—18, 70 v. — LAND , Vr., § 16.

De gewraakte opvatting is een uitvloeisel van verouderde
theorieën, vindt geen steun in de geschiedenis, miskent de
beteekenis van de uitgifte van dit papier, en is in strijd met
de verkeersbehoefte, welke alleen bescherming verlangt van
derden-verkrijgers te goeder trouw.
Dat de schuldenaar aan den nemer althans de verweer
middelen, hierboven bl. '258 aangeduid, kan tegenwerpen, is in
Frankrijk en Engeland vaststaand recht en ook in Duitschland de gangbare meening.
Zie LYON-CAEN en RENAULT , dl. 4, nrs. 481, 482bis, 537' v.
STAUÜ,
Kommentaar Hgb., op § 364, Anm. 9; — Kommentaar ADWO., op art. 82,
§§ 33—44. — DERNBURG, bürgerl. Recht, dl. 2, l/2de dr., §§ 149, II;
276, III. — C. S. GRÜNHUT, Wechselrecht, dl. 2, § 86, bl. 129 ut. 2.
K. LEIIMANN, Lehrb. des Handelsr., § 138, n°. 4, bl. 631; § 154, n°. 6,
bl. 681 v. — WIELAND, a. w., § 13, bl. 124 v. — O. BaHR, die Anerkennung
als Verpflicbtungsgrund, 3<ie dr., bl. 235 v. — J. ADLER, die Einwirkung der
Wechselbegebung auf das kausale Schuldverhiiltnis, Z. H., dl. 64, bl. 127;
dl. 65, bl. 141. — CHALMERS, a. w., t. a. p.

De bestreden leer wordt daarentegen gevolgd in tal van
beslissingen van den Hoogen Raad en van onze lagere gerechten,
in het bijzonder ten aanzien van den wissel en van het
orderbiljet.
H. R. 15 Juni 1883, W. 4923, oonel. contr., cass. verw. Hof Leeuwar
den 18 Oct. 1882, W. 4835, bev. Rb. Leeuwarden 17 Nov. 1881,
W. 4797: de verbintenis uit het teekenen van een wissel of van een
orderbiljet is een zoogen. formeele, van de materieele oorzaak onafhan
kelijke verbintenis, die geheel dezelfde is tegenover den nemer, als
tegenover diens order; de uitgever kan den nemer niet tegenwerpen,
dat zijne verbintenis is zonder oorzaak en dus nietig, doch wèl aan de
overeenkomst krachtens welke het orderbiljet is afgegeven een tegenvordering, afzonderlijk of bij reconventie in te stellen, en misschien ook een
beroep op schuldvergelijking ontleenen. — Evenzoo H. R. 24 Nov. 1905,
"W. 8302 (de uitgever kan zich tegen den nemer niet beroepen op het
gebrek aan oorzaak: het niet genoten hebben der in het orderbiljet uit
gedrukte waarde; anders ware te beoordeelen de verdediging, gegrond op
een tusschen partijen gemaakt pactum de non petendo), cass. verw. Hof
den Haag 26 Apr. 1905, W. 8235: des uitgevers verbintenis is van zui
ver formeelen aard, ontstaan niet uit overeenkomst, doch uit het onderteekende geschrift zelf, geheel onafhankelijk van eenige materieele schuld-
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oorzaak, zoodat het volmaakt onverschillig is voor des uitgevers obligo,
of de vermelding van „genoten waarde" al of niet met de materieele
waarheid strookt. — Rb. Amsterdam 17 Jan. 1872, E. B. 1873 bl. 579
(exc. van ongeoorloofde oorzaak' slnipakkoord); 17 Mei 1876, R. B. 1877
B bl. 150 (exc. van complaisance-papier). — Rb. Groningen 13 Apr.
1877, W. 4155 (exc. van niet-ontvangen waarde). — Rb. den Haag 7
Oct. 1884, R; B. 1884 B bl. 273 (exc. van gedeeltelijke betaling vóór de
afgifte van het orderbiljet). — Rb. Rotterdam 7 Mrt. 1891, W. 6014;
30 Mrt. 1898, W. 7182 (de onderteekenaar kan bij eene reconventioneele
of eene rau-actie het te veelof onverschuldigd betaalde terugvorderen).—
Hof den Bosch 14 Jan. 1902, W. 7755 (ook als ten processe vaststaat,
dat de nemer de afgifte van het orderbiljet onverschuldigd en onder valsche voorgevens heeft verkregen, moet de vordering tegen den ondertee
kenaar worden toegewezen). — Rb. Breda 18 Mrt. 1902, W. 7942 (ex
ceptie dat het biljet strekte tot zekerheid eener kredietverleening; de
onderteekenaar kan alleen reconventioneel vorderen of op schuldverge1ijking zich beroepen). — Rb. Amsterdam 10 Mei 1907 en 5 Juni 1908,
W. 8759 en 8770 (tegen den trekker van een wissel aan eigen order kan
de acceptant zich niet beroepen op ondeugdelijke levering). — Hof Am
sterdam 19 Juni 1908, W. 8805 (de uitgever van een orderbiljet kan
zich tegenover den nemer niet op het gebrek aan oorzaak beroepen). —
Hof Arnhem 28 Apr. 1909, W. 8969, M. v. H. 1910 bl. 191 (de ver
bintenis van den uitgever van een orderbriefje vindt in dit stuk zelf
haren grond). — Hof den Haag 9 Juni 1910, W. 9063. — Rb. Amster
dam 18 Dec. 1914, W. 9819: de onderteekenaar van een promesse, waarvan
vaststaat dat de afgifte was onverschuldigd, kan, na voldoening der pro
messe aan den nemer, het betaalde niet als onverschuldigd betaald terug
vorderen. — Evenzoo Rb. Assen 12 Juli 1881, W. 4730, in een geding
tusschen geëndosseerde en endossant (exc. van niet ontvangen waarde). —
Rb. Breda 24 Nov. 1908, W. 8895 (de verbintenis uit den wissel heeft in
dit stuk zelve haren grond onafhankelijk van de materieele rechtsoorzaak;
geding tusschen den trekker-endossant van een wissel aan eigen order
en den geëndosseerde).
In tegenstelling hiermede wordt den onderteekenaar toegestaan zich,
ter betwisting zijner gehoudenheid tot betaling, te beroepen op de tus
schen de partgen bestaande rechtsverhouding, door: H. R. 12 Dec. 1862,
W. 2441, cass. verw. Hof Gelderland 22 Jan. 1862, W. 2368 (exceptie
van complaisance-papier). — H. R. 11 Apr. 1902, W. 7753, cass. verw.
Hof Leeuwarden 1 Mei 1901, W. 7596 (exc. van diskonteering; de on
derteekenaar kan zich tegenover den nemer beroepen op het feit, dat
wegens gemis van genoten waarde en in verband daarmede tusschen
partijen gemaakt pactum d'e non petendo de vordering niet kan worden
toegewezen: inroeping van schuldvergelijking of het instellen van een reconventioneelen eisch vordert de wet niet). — Hof Limburg 4 Oct. 1858,
W. 2017. — Rb. Amsterdam 24 Mrt. 1875, W. 3877, M v. H. 1875 bl.
197 (exc. van complaisance-papier). — Hof Amsterdam 26 Jan. 1877, W.
4184; 20 Apr. 1877, W. 4191. — Rb. Tiel 12 Oct. 1877, W. 4190
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(valsche schuldoorzaak; complaisance-papier). — Rb. Amsterdam 8 Mrt.
1883 en 25 Juni 1886, P. v. J. 1883 n°. 24* en 1886 n°. 45* (onge
oorloofde oorzaak); 22 Mrt. 1883, R. B. 1884 B bl. 257 (exc. van
niet-nakoming der wederkeerige overeenkomst op grond waarvan de
uitgever het bedrag schuldig bekende). — Rb. Rotterdam 28 Mrt.
1883, R. B. 1884 B H. 260. — Rb. Amsterdam 4 Mrt. 1887, P. v. J.
1888 n°. 2*; 15 Mrt. 1889, W. 5770. — Rb. Rotterdam 18 Nov.
1893, W. 6496 (niet nagekomen afspraak omtrent de diskonteering
van een wissel). — Hof Amsterdam 24 Mei 1895, W. 6700 (wissel:
exc. van niet genoten waarde). — Rb. den Haag 24 Oct. 1900,
W. 7607. — Rb. Tiel 13 Dec. 1901, W. 7722. — Rb. Amsterdam 18
Dee. 1901, W. 7764 (de nemer moet bewijzen, dat er een andere geoor
loofde oorzaak aanwezig is, als de uitgedrukte: waarde naar genoegen in
contanten genoten, blykt valsch te zijn). — Hof den Bosch 31 Mrt. 1903,
W. 7944 (exc. van complaisance-papier). — Rb. Dordrecht 1 lebr. 190.),
W. 8289 (tevens beslissende, dat de onderteekenaar, die niet is koopman,
niet door getuigen bewijs kan leveren, als de promesse meer dan ƒ300
bedraagt). — Rb. Utrecht 6 Juni 1906, W. 8410 (beroep op een bij de
afgifte gemaakte afspraak omtrent het van het orderbiljet te maken ge
bruik). — Rb. Amsterdam 22 Juni 1906, W. 8603 (exc. van het biljet
niet in omloop te zullen brengen). — Hof Arnhem 23 Oct. 1907, W .
8703, cass. verw. H. R. 6 Nov. 1908, W. 8761 (beroep op een uit een
credietovereenkomst voortvloeiend pactum de non petendo).
H. R. 4
Apr. 1912, W. 9353 (verweer van den acceptant tegen den trekker
houder, dat de wissel aan eigen order werd getrokken ter inning van
een speelschuld). - H. R. 30 Apr. 1915, W. P. N. R. 2383 (beroep op
afbetalingen op de schuld, waarvoor het orderbriefje was gegeven). —
HAMAKER, de „oorzaak" bij door middel van het geven en nemen van
orderpapier tot stand gekomen overeenkomsten, W. P. N. R. 1780—1782.
COSMAN , Prft., bl. 252 v. — VAN HENGEL , a. w., bl. 153. - G. WTTEWAALL,
eenige o p m e r k ingen o v e r order- e n toonderpapieren, Theinis 1912, b l . o b i .
Terecht besliste Hof Arnhem 24 Jan. 1900, W. 7459, dat de bloote
bewering, dat het biljet zonder oorzaak is afgegeven, niet is eene vol
doende verdediging. Zie ook Rb. Amsterdam 12 Juni 1907, W. 8711.
Daarentegen bedenkelijk Rb. Amsterdam 27 Mrt. 1891, M. v. H. 1891 bl. 193.
Zie over de terugvordering van het door den onderteekenaar aan den
derde-houder betaalde van den nemer: Rb. Amsterdam 21 Juni 1859,
M. v. H. 1859 bl. 80; 16 Febr. 1865, W. 2702. — Hof den Bosch
19 Oct. 1880, W. 4587. — Rb. Amsterdam 10 Jan. 1890, W. 5916, bev.
Hof Amsterdam 11 Dec. 1891, W. 6160.

Ter samenvatting en verklaring van de verschijnselen, die
zich bij order- en toonderpapier voordoen, zijn, vooral in
Duitschland, een aantal theorieën opgesteld.
Een overzicht van verschillende theorieën o.a. bij LEHMANN , Lehrb. des Dt.
Wechselrechts, §§ 43-59; — GRÜNHUT, in Zft. f. d. Priv. u. öfftl. Recht,
dl. 19, bl. 257.
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De voornaamste zijn:
1°. de C R E A T I E -theorie: KUNTZE, die Lehre v. d. Inhaberpapieren, 1857, en in ENDEMANN'S Handbuch, dl. 4, Wechselrecht, Einleitung.
De creatie van het order- of toonderpapier (het schrijven
en onderteekenen daarvan) is het verbintenis-scheppende feit,
als objectiveering van den wil verbonden te zijn, hoewel het
papier eerst wirksam wordt, als het in handen van een derde
komt. De creatie is de Verpflichtungsakt; de daad van den derde,
de verkrijging, is „nicht produktiv, sondern bloss receptiv".
In denzelfden geest ook SIEGEL, das Versprechen als Verpflichtungsgrund, 1873: „die Verschreibung und nur die Verschreibung, also ein blosses Versprechen (ist) der Verpflichtungsgrund". „Mit der Erlangung der Schuldverschreibung
erwirbt der Genannte, beziehungsweise der nachste Beste ipso
jure, ohne sein Wissen und Wollen, ahnlich wie ein necessarius heres das Erbrecht, das Forderungsrecht" (bl. 110).
Zie ook DEKNBURG, bürgerl. Recht, dl. 2, l/2dedr., § 147, I:
de vordering wordt „begründet einseitig durch das in der
Urkunde kundgegebene Versprechen des Ausstellers, die sog.
Kreation", en wel in dien zin, „dass die Ausfertigung genügt";
§ 249, I; — GRÜNHUT, Wechselrecht, dl. 1, § 28: „die Wechselverpflichtung wird lediglich durch die Unterzeichnung eines
in gesetzlicher Form ausgestellten Wechsels eingegangen" (bl.
274); „sie hat also ihre alleinige Quelle in der durch die
Form verpflichtenden, einseitigen Handlung selbst, in
dem . . . . echten Skripturakte der Namenszeichnung"
(bl. 277). Evenwel, „durch das Niederschreiben allein ist der
Aussteller nur bedingt verpflichtet"; voorwaarde is de ver
krijging te goeder trouw door een formeel gelegitimeerden
houder (bl. 279 v.); — v. HASENÖHRL, österr. Obligationenrecht, dl. 2, §§ 58, 59, 60, 65, 66: de verbintenis wordt in
het leven geroepen „durch den Ausstellungsact allein" (bl.
42); „die Forderung entsteht sofort bei Ausstellung des Papiers,
wenn dasselbe dann auch noch durch langere oder kürzere
Zeit in Handen des Ausstellers bleibt" (bl. 102).
Te onzent KIST, dl. 2, bl. 3 v., 9 v., 23 v., 355 v.: de ver-
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bintenis spruit voort uit een eenzijdige wilsverklaring, een
eenzijdige betalingsbelofte, die door den vorm, waarin zij wordt
gegeven, door het schrift, verbindend is, zonder dat aanneming
noodig is. „De belofte des verbondenen, in zekeren vorm ge
geven, is de grond der verbintenis". — LEVY, H. N. J. V. 1878,
dl. 1, bl. lv.: de zelfstandige belofte schept de verplichting van
den schuldenaar. „Er zijn in het geheel geen partijen. Er is slechts
één persoon, die zich verbindt. De schuldenaar verbond zich, om
dat hij het wilde en is gehouden, omdat hij zich verbond" (bl.104).
2°. De overeenkomst-theorie. Het verbintenisscheppende
feit is de overeenkomst, gelegen in het geven en nemen van
het papier.
Zie onder velen: BRUNNER, Verh. des 16. Dt. Juristentags
(1882), bl. 227 v., 338 v.; die Werthpapiere, in ENDEMANN'S
Handb., dl. 2, § 194, bl. 160 v. — H. TIIÖL, das Handels
recht, dl. 1, 6de dr., § 221 (orderpapier), § 224, bl. 671: „Der
Aussteller eines Inhaberpapieres wird Schnldner aus demselben durch die Begebung (Geben und Nehmen); aber auch
wenn dasselbe nicht von ihm begeben (emittirt) sondern wider
seinen Willen (durch Zufall, Diebstahl, Veruntreuung) an einen
Dritten gelangt ist." — G'OLDSCHMIDT, Z. H., dl. 28, bl. 84 v.,
100 v., 111 v.; dl. 36, bl. 124 v.; System des Handelsr., 3de dr.,
bl. 148: „dieser Vertrag ist ein Vertrag mit einer individuell
bestimmten Person zu ihren und der noch unbestimmten weite
ren Papiereigenthümer Gunsten". — SOHM, Z. H., dl. 17, bl. 92 v.
— GIERKE, ald., dl. 29, bl. 254 v.: „zur Hervorbringung eines
subjektiven Rechtsverhaltnisses ist also Geben und Nehmen
erforderlich. Allein es ist dafür unerheblich, an wen man gibt
und von wem man nimmt: genug, wenn das Papier vom
Aussteller fortgegeben und von einer nach Inhalt des Papiers
zu dem Erwerbe das fraglichen Rechts fiihigen zweiten Person
hingenommen ist" (bl. 257 v.). — WAHL, traité des titres au
porteur, n°. 256: „le souscripteur est engagé lorsqu'il se dessaisit en vertu d'une convention spéciale ou de 1'exécution
d'une convention préexistante . . . ., il s'engage envers la personne a laquelle il remet le titre".
Te onzent v. BONEVAL FAURE, N. B. 1863, bl. 334 v. —
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P. R. FEITH, H. N. J. V. 1878, dl. 1, bl. 173 v.: „de aan
vankelijk eenzijdige belofte des schuldenaars wordt door over
eenkomst verbindend op het oogenblik, dat de eerste houder
van het stuk in die hoedanigheid optreedt ;• en, zoo er later
andere houders komen, wordt telkens bij wege van novatie de
oude overeenkomst opgeheven en door een nieuwe vervan
gen". — Laatstelijk THIEL, de goede trouw van derden enz.,
Prft. (1903), bl. 270 v., die een „contractstheorie gehanteerd
uit het oogpunt van goede trouw" opstelt. De overeenkomst,
waardoor de verbintenis wordt gevestigd, is een overeenkomst
met den nemer mede ten behoeve van (gequalificeerde) derden.
3°. De Pendenz- of vertoonings-theorie. Alleen de vertooner is schuldeischer, de houder is slechts mogelijke schuldeischer; het houden van het papier schept de mogelijkheid,
geeft de macht, door het vertoonen schuldeischer te worden.
J. RIESSER, Z. H., dl. 28, bl. 56 v.
Te onzent LAND, Wr., Inleiding, bl. XXXII v.; LANDLOHMAN, dl. 4, bl. 341, 354. — G. WTTEWAALL, het toonder
papier, bl. 42 v.: „de verbintenis ontstaat eerst bij de aanbie
ding van het papier ter betaling" (bl. 42). „Voor dat oogenblik
was de maker geen schuldenaar" (bl. 43). „De pendenztheorie verklaart evenzeer het orderpapier. Ieder die zijne handteekening op een wissel geplaatst heeft, wordt eerst schuldenaar
bij de aanbieding van het papier ter betaling" (bl. 49).
4°. De theorieën, welke als verbintenis-scheppend feit be
schouwen een eenzijdige handeling van den vervaardiger (den
schuldenaar), welke niet is de creatie. Daartoe behoort de
uitgifte- (Emissions-)theorie van STOBBE, Handb. des Dt.
Privatr., dl. 3, 2d0 dr., § 171, IV: „Seine (des Schuldners)
Verbindlichkeit beruht nicht auf einein Vertrage, . . . sondern
entsteht dadurch, dass der Aussteller die Urkunde, welche seinen
Schuldnerwillen verkörpert, aus der Hand gibt, dass er diesen
Willen in unwiderruflicher Weise in die Aussenwelt setzt und
sich der Möglichkeit begiebt, ihn zurückzunehmen".
5°. De theorieën, volgens welke voor het ontstaan van de
verbintenis uit het papier noodig is, dat een derde daarvan
den eigendom verkrijgt.
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Hiertoe behooren: de Eigenthumsverschaffungstheorie van LEHMANN, Lehrb. des Dt. Wechselrechte, §§ 60 v.
(alleen voor den wissel); zur Theorie der Werthpapiere, bl. 5 v.:
„Obligationen aus Werthpapieren entstehen nur dadurch, dass
seitens des Schuldners ein Rechtsakt erfolgt, der geeignetist,
das Eigenthum an der Verpflichtungsscriptur einem Anderen
zu verschaffen, und seitens des Glaubigers das Eigenthum an
dieser Scriptur erworben wird" (bl. 21).
D e e i g e n d o m s v e r k r i j g i n g s - t h e o r i e : CARLIN, Z. H., dl.
36, bl. 9 v.: „Zur Fertigung der Urkunde muss allerdings
noch „Etwas" hinzutreten, um die Verpflichtung des Ausstellers zu perfiziren. Dieses „Etwas" ist aber wedei im begebungsvertrag, noch in der Emission, noch im redlichen Besitzerwerb, noch in dem möglicherweise einseitigen Eigenthumsverschaffungsakt des Ausstellers zu suchen, sondern in der
Thatsache des Eigenthumserwerbes an der gefertigten Urkunde
seitens eines aus derselben Legitimirten" (bl. 16). — Evenzoo:
A RANDA, das Eigenthumsrecht, 2DE dr., LE helft, bl. 312; STAUB, Kommentar ADWO., 4* dr., bl. Bv.: „Wechselunterzeichnung und gutglaubiger Papiererwerb sind die beiden Existenzbedingungen, Erfordernisse, Elemente der Wechselverpflich
tung" (bl. 4); — de Kreations-Eigenthums-theorie van v.
CANSTEIN, Lehrb. des Wechselrechts (1890); Check, Wechsel
und deren Deckung (1890), bl. 42 v.: „Die Werthpapiere charakterisiren sich eben dadurch, dass sie einseitig kreirt werden, und
dass der Kreator aus seiner Unterschrift allein schon verpflichtet
ist, wenn ein Dritter Eigenthum an dem Papiere erlangt, da er ja
jedem Eigmthümer des Papiers Zahlung verspricht" (bl. 47).—
Verg. hierboven bl. 266 de theorie van GRÜNHUT.
Hiertoe behoort ook de stellig-rechtelijke theorie, welke,
omdat de schuldenaar ook tegen zijn wil verbonden kan wor
den, den nadruk legt daarop, dat zijn verbintenis niet is eene
verbintenis uit overeenkomst of eenzijdige wilshandeling (be
lofte), maar uit de wet. Aldus W. M. D'ABLAING, de zoogen.
schuldvernieuwing door wissels, Prft. 1877: „de wisselverbin
tenis is eene obligatio ex lege, voortgesproten uit een, met be
hulp van menschelijke handelingen in het leven geroepen, toe-
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stand (het houden van enz.). Alzoo een wetsfeit is de rechts
grond van het wisselobligo" (bl. 105). — JITTA, de wet als
grondslag der wisselverbintenis, in Themis 1898, bl. 553 v.:
„de daad van hem, die door eene op den wissel (het orderof toonderpapier, bl. 570) geplaatste handteekening, verkeersvertrouwen heeft opgewekt, en de regelmatige verkrijging van
den wissel (het papier) in ernstig verkeersvertrouwen door een
ander, zijn te zamen de bron van een wettelijke, uit den wis
sel (het papier) op te maken, verbintenis tusschen den onder
teekenaar en den verkrijger, tenzij een maatschappelijk belang
dat zwaarder weegt dan het belang van het verkeer, de op
heffing van die verbintenis vordert" (bl. 565).
Ter beoordeeling dezer verschillende theorieën houde men
in liet oog het onderscheid tusschen de gebondenheid aan
een aanbod en de verbintenis (het verbonden zijn jegens
een bepaald persoon).
Gebondenheid aan het aanbod gedurende den daarin ge
stelden tijd of bij gebreke daarvan gedurende een redelijken
tijd is een onafwijsbare verkeerseisch, een noodzakelijk beginsel
van verbintenissenrecht. Herroeping binnen dezen tijd heeft in
rechte geen uitwerking. De overeenkomst komt tot stand, onge
acht de herroeping, indien het aanbod tijdig wordt aangenomen.
Rb. Amsterdam 9 Jan. 1907, W. 8606. — Zie ook Rb. den Haag 6
Nov. 1913, W. P. N. R. 2298. — Anders ten onrechte: Hof Amsterdam
9 Nov. 1894, W. 6626; — Rb. Groningen 3 Nov. 1899, W. 7385; —
KIST-YISSER, dl. 3, bl. 14 v. — Zie ook Rb. Groningen 19 Apr. 1901,
W. 7637. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, nra. 15 v.

In elk geval moet de herroeping, om te werken, worden
medegedeeld aan dengene tot wien het aanbod is gericht, en
zoo geschieden, dat daardoor het aanbod inderdaad wordt te
niet gedaan. De gebondenheid aan een afgegeven schriftelijke
verklaring is niet anders dan gebondenheid aan een aanbod.
Een aanbod kan gericht zijn tot een niet individueel bepaalden
(een onbepaalden) persoon (persona incerta) (openbaar aanbod),
de overeenkomst komt steeds tot stand met een individueel
bepaalden persoon.
J. J. POLDERMAN, het openbaar aanbod, Prft. 1913.
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De verbintenis als rechtsbetrekking tusschen twee personen
is zonder schuldeischer niet bestaanbaar.
De creatie, de onderteekening, kan niet als het verbintenisscheppende feit worden beschouwd, omdat zij niet anders is
dan eene voorbereidingshandeling, het in schrift brengen van een
voorgenomen wilsverklaring. Eerst het uit- of afgeven van het
stuk is eene wilsverklaring, een aanbod of belofte. De en
kele creatie verbindt den vervaardiger niet en bindt hem evenmin;
zij richt zich niet tot een ander persoon, staat buiten het verkeer.
De creatie-theorie verwaarloost het onderscheid tusschen
rechtmatige en onrechtmatige verkrijging; volgens haar is
ook de dief schuldeischer.
De overeenkomst-theorie verklaart niet de gehoudenheid van
den onderteekenaar, als het papier tegen zijn wil of ten ge
volge van dwang, dwaling of bedrog in omloop is gekomen,
jegens den derde-verkrijger te goeder trouw.
In THIEL'S contraetstheorie, gehanteerd uit het oogpunt van goede
trouw, is althans voor bescherming tegen de gevolgen van dwaling,
bedrog en geweld geen plaats. — WAHL, ni's. 371 v., acht den onder
teekenaar, als het stuk in omloop is gekomen tegen zijnen wil, toch
verbonden, indien hij eene fout heeft begaan; zoo altijd in geval van
verduistering, op grond van art. 1384 Cod. civ. (art. 1403 B. W.). —
Zie ook LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 131bis.

Deze theorie is juist voor het normale geval, dat het papier op
regelmatige wijze in het verkeer komt, maar behoeft aanvulling
voor de abnormale gevallen, dat dit op onregelmatige wijze
geschiedt. Deze gevallen worden ten behoeve van den derde
verkrijger te goeder trouw in rechte behandeld op dezelfde
wijze als het normale geval, als ware het papier door overeen
komst in het verkeer gekomen.
Naast de overeenkomst met den nemer staat dus als gelijk
waardig verbindend feit: de verkrijging van het order- of
toonderpapier door een derde te goeder trouw en krachtens
rechtstitel van eigendomsovergang. Dit feit doet tusschen den
vervaardiger van het stuk en den verkrijger een verbintenis
ontstaan, als ware een overeenkomst omtrent de uitgifte tot
stand gekomen, quasi ex contractu.
Verg. JACOBI, die Wertpapiere, bl. 181 v.
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Daar ook in het normale geval de nemer het papier ver
krijgt krachtens een rechtstitel van eigendomsovergang en te
goeder trouw, kan als alle gevallen samenvattende regel worden
gesteld: de vervaardiger van een order- of toonderpapier wordt
volgens den inhoud van het stuk verbonden jegens dengene,
die het te goeder trouw en krachtens een rechtstitel van eigen
domsovergang verkrijgt.
Rechtsgrond is de bescherming van derden als redelijke
eisch van een geordend verkeer. Zie hierboven bl. 249.
Verg. de rechtspraak, hierboven hl. 257 aangehaald. — Zie voorts R. M.
1892, bl. 152 v., en W. 6445 (mijne recensie van WTTEWAALL'S Toonder
papier).

De meeste der aangehaalde theorieën dienen tevensom het
recht der opvolgende houders te verklaren. Verschillende schrij
vers achten wegens het wegvallen der excepties overgang van
recht uitgesloten. Zij nemen aan, dat ieder opvolgende schuldeischer het vorderingsrecht op oorspronkelijke wijze verkrijgt.
(JOLDSCHMIDT , System, 3de dr., bl. 152: „Es liegt nicht vor eine Succes
sion, weder eine obligatorische in das (etwaige) Forderungsrecht, noch
eine dingliche in das Eigentlium des Papiers — denn für jede Succession
im Rechtssinn gilt der Grrundsatz nemo plus juris in alium transferre
potest quam ipse haberet, es müssten also nothwendig die Einreden ex
persona auctoris entgegenstehen'1. „Es findet statt eine successive Originarbildung des skripturmassigen Rechts durch Eigenthumserwerb des
Papiers." — Evenzoo RANDA, a. w., dl. 1, 2de dr., bl. 312 n'. €.
Gr. GARIJN, Niemand kann auf einen anderen mehr Recht iibertragen, als
er selbst hat, Prft. 1882. — STOBBE, a. w., dl. 3, 2de dr., § 180, bl. 204. —
GTRÜNHUT, a. w., dl. 1, § 28, bl. 285 v. — TIIIEL, a. w., bl. 298, 302 v.

Anderen houden aan de voorstelling van reclitsovergang vast;
BRÜNNER , in ENDEMANN'S Handb., dl. 2, hl. 170. — (TIERKE , Z. H.,
dl. 29, bl. 259. — KUNTZE, in ENDEMANN'S Handb., dl. 4, das Wechselrecht, § 16. — DERNBURG, bürgerl. Recht, dl. 2, l/2de dr., §§ 133 v.,
behandelt het order- en toonderpapier in het lioofdst.: Uebertragung
der Forderungen. — STAUB, Kommentaar Hgb., 6/7de dr., § 364, Anm. 2
(orderpapier), § 366, Anm. 5 (toonderpapier). — JACOBI, a. w., bl. 224 v.
KIRBERGER, eenige vragen betreffende het endossement en de order-clausule,
Prft. 1893, bl. 100 v.

Er is rechtsovergang, opvolging in het recht, hetzij over
dracht (overgang door den wil van den vorigen rechthebbende),
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als de houder eigenaar, mitsdien schuldeischer, is of bevoegd is
voor den eigenaar (schuldeischer) te handelen, hetzij overgang
krachtens wetsbepaling, als de houder tot beschikking niet be
voegd is. Het recht van den verkrijger is niet onafhankelijk
van dat van zijn voorganger, ook bij order- en toonderpapier
geldt de regel: nemo plus juris enz., doch tevens het beginsel,
dat aan derden niet kan worden tegengeworpen wat voor hen'
niet kenbaar is. De omvang van het recht des voorgangers wordt
dus ten gunste van den verkrijger bepaald door hetgeen deze
daarvan kan waarnemen, mitsdien in de eerste plaats door den
inhoud van het stuk; zooals dit recht zich aan den verkrijger
vertoont, wordt het door dezen verworven. Dit geldt van
iedere eigendomsoverdracht, ook van die van onroerend goed.
§ 29. ORDERPAPIER IN HET ALGEMEEN.
Ontwerp Burg. Wetb. 1820, artt. 2801 en 2302.
Algemeene voorschriften: art. 1198ö-is B. W., artt. 48, 55
en 121 lid 1 Fw.
Bijzondere wettelijke bepalingen voor: den wissel, artt. 100—
207 K.; het orderbiljet (acceptatie of promesse), artt. 208 en
209 K.; de assignatie, artt. 210—220 K.; het cognossement
aan order, artt. 507 vlg. K.; den bodemerij brief, art. 573 K.;
de schatkistpromesse, wet van 5 Dec. 1881, S. 185. \ oor
schriften omtrent: het bewijs van opslag van het Gemeentelijk
Handels-Entrepot te Amsterdam, art. 40 van het Reglement
voor het beheer v. 14 Juni 1900; — van het Vrij-Entrepot
te Rotterdam, art. 53 v. h. Algemeen Reglement, goedgekeurd
bij K. B. 10 Juni 1905, n°. 57.
Hebben behalve de door de wet geregelde orderpapieren
ook andere een wettig bestaan? M. a. w. kan iedere verbin
tenis, zoo zij op schrift is gebracht, aan order worden gesteld?
Niet volgens KIST, dl. 2, bl. 84; ASSER, Schets, 12DE dr., bl. 98;
dl. 4, bl. 172; C. W. MARGADANT, cessie door endos
sement, Prft. 1879; E. B. 1846, bl. 147 v.; — Eb. Botterdam
17 Oct. 1860, M. v. H. 1860 bl. 317; — Eb. Amsterdam 14 Febr. 1866,
W. 2803, en 16 Nov. 1870, W. 3277; — Eb. Leeuwarden 16 Mrt. 1893,
M. v. H. 1893 bl. 182; — Eb. Amsterdam 29 Nov. 1895, P. v. J. 1896
LAND-LOHMAN,
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n°. 28 (een door-cognossement is geen cognossement en niet vatbaar voor
endossement). — LAURENT, principes de dr. civ., dl. 24, n°. 498.

Art. 668 lid 1 B. W. regelt alleen de levering van schuld
vorderingen op naam. Verg. de redactie, voorgesteld door de
5DE afd. der Tweede Kamer in de zitting 1823/4: „De leve
ring nogtans van schuldvorderingen en andere regten, welke
op naam, liggen enz.". NOORDZIEK, Gesch. Burg. Wetb. 1823/4,
dl. 2, bl. 262, 346, 531, 542, 565. Aan-order-stelling is in het
algemeen geoorloofd.
DIEPHUIS,

N. B. R., dl. 10, bl. 45 v.; KIRBERGER, a. w., hfdst. IV;
cours de dr. comm., n°. 314; LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3
n°. 98, dl. 4 nra. 156 v.; PASCAUD, les obligations civiles È, ordre, leur
validité, leurs avantages, in Revue critique de lég. 1878, bl. 705 v.;
CH. BEUDANT, in DALLOZ, recueil périod. 1878, I, bl. 241, op een arrest
v. h. Cour de cassation v. 8 Mei 1878; WAHL, a. w., n°. 425; G. DAUX,
de la clause a ordre dans les titres de créances civiles, 1897; CHAMPCOMMUNAL, Ann. 1897, bl. 156 v. — Zie voorts Cour de cass. 7 Mei 1879
(SIREY, 1879, I, bl. 421); art. 1690 C.c. — art. 668 B. W. is niet van
openbare orde, en geeft alleen regels voor het geval, dat omtrent de
overdraagbaarheid van de oorkonde (schuldvordering) geen bijzondere
overeenkomst is getroffen; — 15 Mrt. 1892, Ann. 1892, I, bl. 84 v.
Rb. Amsterdam 18 Mei 1849, R. B. 1849 bl. 494, bev. Hof Nd. Hol
land 18 Apr. 1850, ald. 1850 bl. 166.

PARDESSUS,

De order-clausule (of order, of den wettigen houder, of
derg.) is noodzakelijk, tenzij de wet iets anders bepaalt, zoo
als in Duitschland voor den wissel, of van de vervangbaar
stelling van den rechthebbende door endossement op andere
wijze blijkt, zooals bij het bewijs van opslag.
Onjuist schijnt Rb. Arnhem 9 Mrt. 1893, W. 6329: eene obligatie ten
behoeve van „A of den wettigen houder" is niet vatbaar voor overdracht
door endossement, althans door endossement in blanko.

Gevolgen van de orderclausule: de schuldeischer wordt door
de clausule vervangbaar gesteld. Het stuk wordt verhandelbaar.
De vervanging van den schuldeischer geschiedt door endos
sement, hetzij op naam, hetzij in blanko, en overgave van het
stuk. Zoolang het stuk van een blanko-endossement is voor
zien, kan het worden overgedragen door enkele overgave.
Het endossement behoeft de valuta-clausule niet te bevatten.
De bepalingen omtrent het wissel-endossement kunnen niet
als algemeen geldig voor alle order-papieren worden beschouwd.
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Het endossement geeft den houder de positie van recht
hebbende (eigenaar-schuldeischer), tenzij daaraan een beper
king is toegevoegd, als „ter inkasseering' (procura-endosse
ment), en derg. Het kan dienen tot vestiging van pandrecht,
art. 11986is B. W.
Zie over verpanding van een cognossement aan order: Rb. Amsterdam
27 Mrt. 1900, bev. Hof Amsterdam 28 Juni 1900, M. v. H. 1900 bl. 241.

Een onbepaald aantal endossementen is mogelijk, tenzij het
tegendeel is overeengekomen (postwissel, bewijs van opslag).
De schuldenaar wordt alleen bevrijd door betaling aan den
gelegitimeerden houder, tegen afgifte van het papier.
Men onderscheide. Materieele legitimatie: legitimatie
door een aaneensluitende reeks van echte endossementen;
alleen de houder, die zoowel de uiterlijke regelmatigheid der
endossementen als de echtheid daarvan aantoont, kan vorderen.
Formeele legitimatie: legitimatie door een aaneensluitende
reeks van endossementen, waaraan uiterlijk niets ontbreekt;
de houder behoeft alleen de uiterlijke regelmatigheid der endos
sementen aan te toonen.
Dat de endossementen door daartoe bevoegden zijn gesteld,
is geen vereischte voor het recht des houders. Zie hierboven
bl. 254. Evenmin kan van hem worden gevergd het bewijs van
de echtheid der endossementen. Het orderpapier zou zijn beteekenis als legitimatiemiddel en zijn verhandelbaarheid ver
liezen, indien het tot legitimatie van den houder niet voldoende
ware. Met zgn. formeele legitimatie kan daarom worden vol
staan. Bij gevolg kan pok de schuldenaar den uiterlijk regelmatigen houder bevrijdend betalen, tenzij hij weet of rede
lijkerwijze kan weten, dat deze niet is de rechtmatige houder.
Verplichtingen van den endossant jegens latere houders.
Bijzondere regeling bij den wissel, artt. 146, 186 vlg. K.; bij
de promesse, art. 209 K.; bij de assignatie, artt. 218 en
219 K.; bij den bodemerijbrief, art. 573 lid 2 K.
Algemeene regel: ieder endossant-vervreemder staat jegens
den verkrijger in voor de juistheid van hetgeen in het orderpapier wordt vermeld, en moet dus de schade vergoeden, door
den verkrijger geleden, doordat de inhoud van het papier
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blijkt - niet waar te zijn. Hij staat niet in voor de
betaling. Artt. 1570 en 1571 i. v. m. art. 1582 B.
Rb." Amsterdam 19 Jan. 1912, bev. Hof Amsterdam
1913, W. 9548: orderbiljet). Er is niet regres in den
het wisselregres.

richtige
W. (zie
20 Mrt.
zin van

PARDESSUS, a. w., n°. 315. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 157,
nemen aan, dat de endossant instaat voor de betaling.
Proces Schutte ca. Kon. Ned. Stoomboot-MÜ.: Rb. Amsterdam 27 Apr.
1883, W. 4943, vern. Hof Amsterdam 27 Juni 1884, P. v. J. 1884 n°. 40*
vern. H. R. 22 Mei 1885, W. 5175, eindarrest Hof Amsterdam 12 Pebr.
1886, P. v. J. 1886 n°. 24*. Cognossement met clausule: „freight to be
paid here". De Hooge Raad besliste, dat een clausule in een cognossement
ook bewijst ten behoeve van verdere houders (i. d. g. dat de vracht betaald
is), en dat de verkooper van een cognossement de geldigheid daarvan en
van het daarin vervatte vrachtbeding aan den kooper moet waarborgen.
Verg. Rb. Amsterdam 31 Mrt. 1882, P. v. J. 1882 n°. 28*.

Eene vordering, in een orderpapier gedokumenteerd, kan
door pand of hypotheek worden verzekerd. — Art. 1569 B. W.
pand.
A r t . 1 1 9 8 l i d 1 B . W . — Bill with documents
attached, traite documentaire. De dokumenten zijn: het cognos
sement, de polis van verzekering, het certificaat van oorsprong,
enZ- — Verkoop met beding: accept tegen cognossement,
documents against payment, en derg.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 106 v.: traite documentaire.
P. JONQUIÈRE, des traites documentaires, th. Paris 1899.
Beteekenis van documents in documents against payment-. Rb. Amsterdam
15 Jan. 1897 en 27 Apr. 1898, W. 7011 en 7214, bev. Hof Amsterdam
19 Pebr. 1900, M. v. H. 1900 bl. 154. — Rb. Rotterdam 17 Dec. 1902,
W. 7973. — Yerg. hieronder § 33.
Zie ook Rb. en Hof Amsterdam 27 Mrt. en 28 Juni 1900, b. a.

H y p o t h e e k . — Artt. 1231 lid 2 1°, 1234 en 1238 B. W.
Ingevolge art. 1569 B. W. gaat het hypotheekrecht over op
den kooper van de inschuld aan order.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 57, 129, 731/4. — J. C. HEYNING,
over hypotheek ter verzekering van eene vordering uit papier aan order,
Prft. 1886. — II diritto commerciale, dl. 1, bl. 295 v.; dl. 3, bl. 38 v.
België, art. 26 loi du 20 mai 1872 (L. 1, t. 8 C. d. comm. revisé): „la
propriété d'une lettre de cbange se transmet par voie d'endossement....
avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées".

Rechten van den eigenaar van een orderpapier in geval
van vernietiging, verlies of diefstal.

277

In geval van vernietiging kan de schuldeischer afgifte van
een nieuw stuk (duplikaat) vorderen, of wel betaling, als de
schuld opeischbaar is. Zie artt. 1921 en 1940 4°, alsmede
1374 en 1375 B. W.
In geval van verlies of diefstal zijn artt. 163 en 20o K.
analogisch toe te passen. De schuldeischer kan mitsdien, na
bewijs van zijn recht, betaling vorderen tegen verbintenis tot
vrijwaring voor alle namaning, benevens zekerheidstelling.
Voorts heeft hij een recht van terugvordering tegen den
houder gedurende drie jaren, art. 2014 lid 2 i. v. m. art. 637
B. W., en tegen den hpuder te kwader trouw gedurende
dertig jaren. Zie hierboven bl. 254
Bepalingen omtrent nietigverklaring of amortisatie ontbreken.
§ 365 lid 2 DHgb.: Kraftloserklarung im Wege des Aufgebotsverfahrens. Dit Verfahren wordt geregeld in §§ 1003 v. CPO. — Art. 844
Zw. Oblr.: Amortisation.

Algemeene regels omtrent orderpapieren worden gevonden
in Zw. Oblr., artt. 843—845.
§ 30. ORDERPAPIER. DE WISSEL.

A. Geschiedenis van den wissel.
G F. v. MARTENS , Versuch einer hist. Entwiekelung d. wahren Ursprungs' des Wechselrechts, 1797. - HOLTIUS, het wisselrecht in de
14de eeuw naar de consilia van BALDUS, 1840. — F. A. BIENER, histo
rische Erörterungen über den Ursprung des Wechsels, in Abhandlungen
a. d. Gebiete d. Rechtsgeschichte, 1846, en Wechselreclitliche Abhand
lungen 1859 — M. NEUMANN, Geschichte des Wechsels im Hansagebiete
bis z. 17. Jahrh., 1863. - STORBE , Z. H, dl. 8, bl. 33-45. - W. ENDEMANN Studiën in der romanisch-kanon. Wirthschafts- u. Rechtslehre bis
gegen Ende d. 17. Jahrh., dl. 1 (1874), hfdst. 2, en daarover LASTIG,
Beltrage zur Geschichte des Handelsrechts, Z. H., dl. 23. — BRUNNER,
zur Geschichte u. Dogmatik der Werthpapiere, Z. H., dl. 22 en 23. —
LATTES, il diritto commerciale delle citta italiane, 1884, §§ 16 en 17.
GOLDSCIIMIDT , Universalgesch. des Handelsr., bl. 403—465.
G. SCHAPS,
zur Ges#hichte des Wechselindossaments, 1892. — A. SCHAUBE, eimge
Beobachtungen zur Entstehungsgeschichte der Tratte, in Zft. f. d. SavignyStiftung, dl. 14, Germ. Abtli., bl. 111 v.; — Anfange der Tratte, Z. H.,
dl 43^
1 v.; — Studiën zur Geschichte u. Natur des altesten Cambiums,' in Jahrb. f. Nat. Oek. u. Stat., dl. 65, 153 v., 511 v.; — die
Wechselbriefe König Ludwig des Heiligen, ald. dl. 70, bl. 603 v., 730 v.,
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dl. 73, bl. 145 v.; — ein ital. Coursbericht von der Messe von Troyes
aus dem 13. Jahrh., in Zft. f. soz. u. Wirtschgesch., dl. 5 (1897). —
C. S. GRÜNHUT, Wechselrecht, dl. 1, §§ 4—27. — C. FREUNDT, das
Wechselrecht der Postglossatoren, dl. 1, 1899; dl. 2, 1909. — E. GTRASSHOFF, das Wechselrecht der Araber, 1899 (verg. R. M. 1900, bl. 422 v.).—
P. HUVELIN, les travaux récents sur 1'histoire de la lettre de change,
Ann. 1901, bl. 1 v. — C. WIEI,AND, cambium und Wechselbrief, in
Festgabe Andr. Heusler, 1904, bl. 1 v. — J. VALERY, une traite de
Philippe le Bel, in Rev. gén. du dr. etc. 1909. — L. DE LEONE, nuove
ricbercbe suil' origine della cambiale, 1908, — A. LATTES, in Archivio
storico ital., 1910.

Onder de bewaard gebleven oorkonden uit de 13'10 eeuw
bevinden zich verschillende betalingsbrie ven (aanwijzingen),
welke, door den schuldenaar aan den schuldeischer gegeven,
opdracht aan een derde inhielden tot betaling aan den schuld
eischer of diens gemachtigde of aan een aangewezen persoon.
Deze brieven komen voor als littera clausa nevens de litterapatens,
den schuldbrief (schuldbekentenis, cautio), die eveneens aan
den schuldeischer werd ter hand gesteld (bijv. de brieven, door
Keizer Frederik II in 1239 en 1240 in Lombardije op zijne
belastingontvangers in Sicilië afgegeven; de brieven, door Koning
Lodewijk den Heilige in 1253 in Palestina op de beambten
der schatkist te Parijs afgegeven: SCHAUBE, in Jahrb. f. Nat.
Oek., dl. 70 en 73; FREUNDT, a. w., bl. 32 v.), of wel alléén
zonder begeleidende littera patens (bijv.-de betalingsbrieven
van Keizerin Maria van het Latijnsche Rijk op Koningin
Blanca van Frankrijk in 1249: SCHAUBE, Z. H., dl. 43.
Verg. de briefwisseling van Mornewech met den Raad te
. Liibeck in 1290: FREUNDT, a. w., bl. 43 v.). De brieven
hebben betrekking op transacties van verschillenden aard,
in den regel geldleening (mutuum) of cambium.
Cambium, geldwisseling of -ruiling, oorspronkelijk van hand
tot hand (cambium manuale of minutum, cambium sine litteris),
was de naam voor iedere transactie, waarbij betaling van een
andere geldsoort werd toegezegd dan welke was o$ zou wor
den ontvangen, i. h. b. voor geldleening met beding van
terugbetaling in een andere geldsoort.
Ook in het handelsverkeer werd reeds in de 13de eeuw
bij het sluiten van een cambium, als de terugbetaling
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elders was bedongen, gebruik gemaakt van onderhandsche
betalingsbrieven. Deze brieven, die de opdracht inhielden
aan een medevennoot, vertegenwoordiger of handelsvriend,
op een andere plaats of op een mis aan een aangewezen per
soon een betaling te doen, ter voldoening aan een door den
afzender met een eveneens genoemden persoon gesloten cam
bium, werden lettere di pagamento (scil. di cambio) genoemd (vier
voorbeelden, uit de Genueesche notarieele archieven, van
omstreeks de helft der 13DO eeuw bij LATTES, Arch. stor. ital.
1910). In geschriften uit de 13DE en 14DE eeuw is van deze
lettere di pagamento, en in verband daarmede van mandare
a pagare of mandare debito, mandare a ricevere, rimettere e trarre
danari herhaaldelijk sprake, bijv. in de briefwisseling van
Consiglio de' Cerchi te Florence met zijn vertegenwoordiger
in Engeland in 1291: P. EMILIANI-GIUDICI, storia dei municipi
ital., dl. 3, bl. 418 v.; in die van G. Cenami te Lucca met
zijn vertegenwoordiger te Venetië in 1375: lettere mercantili
del 1375, bij BINI, i Lucchesi a Venezia, Documenti XI; in
het werk van PEGOLOTTI, la pratica della mercatura, geschre
ven in 1339, uitgegeven in PAGNINI, della decima ed Ï van
altre gravezze, imposte dal comune di Firenze, 1765, dl. 3,
bl. 198 v., alwaar usolijsten (lijsten van wisselkoersen); in het
statutum der arte di Callimala te Florence in 1334 (SCHAUBE,
FREUNDT, WIELAND, GOLDSCHMIDT).

Uit de lettera di (del) pagamento, sedert de tweede helft
der 14de eeuw lettera di cambio geheeten, is de tegenwoordige
wissel voortgekomen.
Verschillende dergelijke lettere uit de 14de en 15de eeuw zijn
bewaard gebleven; de oudste zijn van 1334 en 1339. Over
twee wissels van 1381 en-1395 handelt BALDUS in zijne Consilia, II, n°. 190, en I, n°. 348. Schepenvonnissen in wissel
zaken te Brugge 1447—1470: BRUNNER, Z. H., dl. 22, bl. 1 v.
De oudste wettelijke bepalingen stammen eveneens uit de
14de eeuw. — Costumen van Antwerpen van 1570 en latere
redacties (1582, titel 55: van wisselbrieven; 11 artikels).
Het wisselverkeer concentreert zich in handen van de campsores, cambiatores, ook bancherii, en wordt bij voorkeui geleid
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over de jaarmarkten of missen. Vooral van belang waren in
de 13de en 14de eeuw de missen van Champagne: nundinae
Campaniae et Briae (zie boven, bl. 5). Daarnaast de mis van
Beaucaire bij Nimes, later die van Lyon, ingesteld in 1419
en 1443. Aldaar sedert 1462 vier jaarlijksche wisselmissen.
Stichting van de wisselmis te Besangon in 1537, eerst ver
legd naar Piacenza in 1597, later naar Novi in 1648.
Inrichting der wisselmissen. Wijze van verrekening (scontreeren). De wissels, op de mis getrokken, werden in reken
munt (scutus marcharum, scudo di marche) gesteld. Cambium
de reditu nundinarum, cambio de ritorno of cambio ex
nundinis.
Onderscheiding tusschen cambia feriarum, nundinalia of
regularia en cambia non nundinalia, platearum of irregularia.
Invloed van het woekerdogma. Als cambium reale, cambium
verum, werd beschouwd het cambium de loco in locum. De
oorkonde daarover is de wisselbrief. Het cambium siccnm of
obliquum (de wissel zonder werkelijk plaatsverschil) werd in
1570 door Paus Pius V veroordeeld.
Niet-betaling van den wissel gaf aanleiding tot het trekken
van een retour-of ï'icorsa-wissel. H e t r e c a m b i u m ; c a m b i o
con la ricorsa.
De valuta-clausule: oorspronkelijk werd de ontvangen tegen
waarde gespecificeerd; later komen de uitdrukkingen per la
valuta habita, pro valuta habita, pro totidem cambiatis, per
la valuta intesa, conti a noi, in gebruik; in de 17de eeuw
ook de vermelding van tegenwaarde in goederen.
De acceptatie geschiedde oorspronkelijk mondeling; aldus
op de missen. Eene schriftelijke verklaring omtrent de al of
niet acceptatie wordt gevorderd door Barcelona, keur v. 1394;
Lucca, stat. de' merc., II, 26 (1376); Florence, stat. della merc.,
II, 13 (1393).
Opvatting van het z.g.n. wisselcontract als koop en verkoop
van afwezig (elders voorhanden) geld met ter plaatse voorhan
den geld: emtio venditio pecuniae absentis pro praesenti.
Het moderne wisselrecht is ontstaan, toen de vierpersonenwissel plaats maakte voor den wissel met orderclausule en
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de gewoonte ontstond, meer dan eens te endosseeren. Zie
boven bl. 242. •
Oud-Vaderlandsch recht. Opgave van bronnen bij DE WAL,
dl. 1, n°. 264.

B. Literatuur, wetgeving en algemeene beschouwingen.
Literatuur. — Bijzondere werken over wisselrecht:
THOMAS DU YIO , de cambiis, 1499, in Tractatus tractatuum universi
juris, dl. 6. — S. SCACCIA , de commerciis et cambio, 1618. — RAPHAEL
DE TURRI, tractatus de cambiis, 1641. — J. SAVARY, le parfait négociant,
2 dl., 1675. — J. DUPUIS DE LA SERRA, 1'art des lettres de change etc.,
1693.
G. L. M. CASAREGIS , cambista istruito, 1723. — R. J. POTHIER,
traité du contrat de cliange, 1763. — J. PHOONSEN , Wisselstijl tot Am
sterdam, 1677, en I. LE LONG, vervolg van de Wisselstijl tot Amsterdam,
1729. — J, Gr. HEINEOCITJS , elenienta juris cambialis, 1742. — VISSERING,
het wisselregt der XIXde eeuw, 1850. — ZUBLI, bet Nederlandsche
wisselregt, 1851. — N. K. F. LAND, beginselen van het hedendaagsche
wisselrecht, 1881. — NOUGUIER, des lettres de change et des effets de
commerce, 44e dr. 1875. — EINERT, das Wechselrecht nach dem Bedürfniss d. Wechselgeschafts im 19. Jahrh., 1839. — LIEBE, die ADWOrd.
mit Einleitung, 1848. — KUNTZE , Deutsches Wechselr., 1862. — RENAUD,
Lehrbuch des allg. Dt. Wechselrechts, 3de dr. 1868. — TIIÖL, das
Wechselrecht, 4de dr. 1878. — KUNTZE-BRACHMANN, das Wechselrecht
(ENDEMANN'S Handbuch, dl. 4), 1884. — H. O. LEHMANN, Lehrbuch des
deutschen Wechselrechts, 1886. — C. S. GRÜNHUT, Wechselrecht,^ 2 dl.
1897. — C. WIELAND, der Wechsel und seine civilrechtlichen Grundlagen, 1901. — M. HACMAN, Beitrage zum Wechselrecht, 1913. — Kommentaren op de ADWOrd. van W. BERNSTEIN , 1898; REHIIEIN,
8ste dr. 1908, en H. STAUB, 8ste dr. 1912, door M. STRANZ. — R. v.
CANSTEIN, das Wechselrecht Österreichs, 1903. — K. ADLER, das österreichische Wechselrecht, 1904. — GALLAVRESI, la cambiale nel nuovo
codice, 1883. — A. MARGHIERI , la cambiale, 5do dr. 1890. — SUPINO,
della cambiale e dell'assegno bancario, 4do dr. 1914. — VIDARI, la cam
biale, gli ordini in derrate e 1'assegno bancario, 1885. —• R. CALAMANDREI, la cambiale, 3de dr. 1901. — CHITTY, on bills of exchange and
promissory notes, 11de dr. 1878. — J. B. BYLES, a treatise on the law
of bills of exchange, promissory notes, banknotes and cheques, 17de dr.,
door W. J. B. BYLES en E. R. WATSON, 1911. — M. D. CHALMERS, a
digest of the law of bills of exchange, prom. notes, cheques and negotiable securities, 6de dr. 1903. — J. C. W. EVENBLIJ, de Engelsche
wisselwet, Prft. 1908. — Verklaringen van the Negotiable Instruments Law
door J . J . CRAWFORD (1908), J . W. DANIËL en C. A. DOUGLASS
(1903), J. W. EATON en E. B. GILBERT (1903), en J. D. BRANNAN
(1911). — Zie voorts hierboven, bl. 243 v., i. h. b. de werken van RANDOLPH en DANIËL.
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Wetgeving.
Men onderscheide drie groepen:
I. De Fransche groep met den Code de commerce van
1808 als moederrecht. Hiertoe behooren Frankrijk, Nederland,
België (wet v. 20 Mei 1872), beide met vele afwijkingen,
Spanje, Polen, Rumenië, Griekenland, Turkije, Egypte en
de Rijken van Midden- en Zuid-Amerika.
II. De Duitsche groep, met de Allg. DWOrd. van 1848 als
moederrecht, omvattende Duitschland, Oostenrijk, Hongarije,
Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Italië en Por
tugal. Hiertoe behooren bovendien het Russische ontwerp van
eene wisselwet van 1888 en het Nederlandsche ontwerp van
eene wet op het „Handelspapier" (wissel, promesse, assig
natie en cheque) van 1886.
III. De Engelsch-Amerikaansche groep, omvattende GrootBritannië, Ierland, de meeste Engelsche koloniën en bezit
tingen en de Vereenigde Staten van Amerika (de „Negotiable
Instruments Law" was in 1910 in 40 Staten en Territories
ingevoerd).
Waarde dezer indeeling.
De leer van het „contrat de change". Verband met de
vroegere opvatting van de wisselovereenkomst als koop en
verkoop van elders voorhanden geld. Invloed van het woekerdogma op het vereischte van distantia loei en van de valuta
clausule. POTHIER'S Traité du contrat de change. Het contrat
de change „est un contrat par lequel je vous donne ou je
m'oblige a vous donner une certaine somme en certain lieu,
pour et en échange d'une somme d'argent que vous vous
obligez de me faire compter dans un autre lieu" (n°. 2, verg.
ook n°. 51). De wissel het bewijsstuk en het middel tot uit
voering dier overeenkomst, daarom de geldigheid en de kracht
van den wissel afhankelijk van de realiteit dier overeen
komst, van het tusschen trekker en nemer verhandelde.
Verg. PARDESSUS, cours de dr. comm., p. 3, t. 2, ch. 1,
s. 1, n°. 320.
Deze leer de grondslag van den Code de commerce. Plaatsverschil, valuta-clausule, art. 112 Code de comm., de leer
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der „provision" (fondsbezorging) en in verband daarmede de
behandeling der effets de complaisance.
Verzet van EINERT (bl. 90 v.) en van zijne navolgers tegen
deze leer. Zij leggen den klemtoon op de verplichting van den
trekker, in te staan voor de betaling van den wissel door
den betrokkene, en leiden deze verplichting af uit eene formeele of abstracte betalingsbelofte. Hunne theoretische be
schouwingen hebben geleid tot een eenzijdig formalisme. De
wissel aan sacramenteele woorden gebonden, en de verbinte
nissen uit den wissel beschouwd als onafhankelijk van het
tusschen de partijen verhandelde, niet alleen tegenover derden,
maar ook tusschen hen die onmiddellijk met elkander handelden.
De klemtoon moet vallen op de belangen der derde n-houders te goeder trouw. Alleen wat hen betreft mag het
rechtsgevolg van den wissel niet afhangen van feiten, waaivan uit den wissel zelf niet blijkt. De onderlinge rechten
en verplichtingen der overige bij den wissel betrokken par
tijen behooren te worden beheerscht door de aan hare
wisselhandelingen ten grondslag liggende verhoudingen en
transacties.
Het Engelsch-Amerikaansche recht staat op dezen grondslag: alleen
het recht van den holder in due coursé wordt bepaald uitsluitend door
den wissel. Yerg. EVENBLIJ, a. w., en H. BAUER V. BAUERN, in Zft. f.
vergl. Rwft., dl. 22, bl. 82.
De rechtspraak en doctrine in Frankrijk en Duitschland bewegen zich
in dezelfde richting. DUPUIS DE LA SERRA, 1'art des lettres de change
(1693), ch. 5, n°. 23, max. n°. 4, leerde reeds: Tant que la lettre de
change n'a point changé de propriété, celui qui 1'a faite a ses exceptions
entières; mais si la lettre de change a changé de propriété, il faut qu'elle
soit accomplie, sauf au tireur ses actions contre celui avec qui il a traite.
Zie voor Frankrijk LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrR. 130 v. (verweer
middelen welke al of niet tegen den derde-houder kunnen worden aan
gevoerd), ni's. 168bis en 537 v. (fondsbezorging en eifets de complaisance),
n°. 478 (verdichte wissels, art. 112 Code de comm.). Het vereischte van
het plaatsverschil is afgeschaft door de wet van 7 Juni 1894, wijzigende
artt. 110, 112 en 632 Code de comm. — Yoor de Duitsche rechtspraak
zie STAUB , Kommentaar, op art. 82 WOrd., §§ 3 v., 33 v., 47; — WIELAND, bl. 57 v., 124 v.; — HACMAN, a. w.

De verplichting van den trekker, ook jegens derden-verkrijgers onder bezwarenden titel van den wissel voor de betaling
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daarvan in te staan, vindt haar grond in de door den
trekker door middel der order-clausule in het leven geroepen
vatbaarheid van den wissel voor overdracht onder bezwarenden titel, in de verhandelbaarheid van den wissel. De
waarde-erkenning heeft dientengevolge haar belang als geldigheidsvereischte voor den wissel verloren. Daar ook het
vereischte van plaatsverschil sedert het prijsgeven der
vroegere bepalingen tegen den woeker reden van bestaan niet
meer heeft, ligt de beteekenis des wissels uitsluitend in zijne
verhandelbaarheid.
De wissel is de betalingsopdracht of aanwijzing ten behoeve
van een vervangbaar gestelden persoon. Er is geen reden, nevens
den wissel andere aan order gestelde betalingsopdrachten, onder
den naam van „assignatie" of „gheque", te onderscheiden.
Te onzent althans bestaat tusschen den wissel en de assig
natie aan order, wat de verkeersfunctie betreft, niet verschil.
Aanneming van de „wissel"-clausule (Duitschland, Italië) is
daarom verwerpelijk.
Yerg. een turbe van tien Amsterdamsche bankiers, dd. Aug. 1869, bij
J. G. PHILIPPI, accreditiven, Prft. 1873, bl. 47.
In Frankrijk, België en Engeland is de onderscheiding tusschen den
wissel en de assignatie aan order niet bekend. „La lettre de change ou
mandat a ordre": België, art. 1 (wet v. 1872). Het Zw. Oblr., artt. 839
en 841, stelt beide gelijk, behoudens de bepalingen omtrent regres wegens
non-acceptatie.
Zie over de geldigheidsvereischten voor den wissel: J. A. F. GEISWEIT v. i>. NETTEN, de cheque, Prft. 1892, bl. 72 v.

Het Wetboek van Koophandel staat onder den invloed van
de leer van het contrat de change, met gewichtige concessies
aan de praktijk. Verg. art. 102 lid 2 K. met art. 112 C. d. c.;
zie voorts art. 111 K. en de bepalingen omtrent het onvol
ledig endossement. De regeling der assignatie is mislukt. De
assignatie aan order is geworden een onvolkomen wissel, zij
behoorde met dezen te z'ijn gelijkgesteld.
Het ontwerp 1886 bevat een al te getrouwe navolging van
de Duitsche wet. Critiek van dit ontwerp.
's Gravenliaagsche wisselrecht-conferenties in 1910 en 1912.
Zie hierboven bl. 38. Règlement uniforme sur la lettre de
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change et le billet a ordre, in 80 artikelen. Convention sur
1'unification du Droit relatif a la Lettre de Change et au
Billet a ordre van 23 Juli 1912.
Art. 1 der Conventie: de contracteerende Staten verbinden zich, ieder
op zijn grondgebied, hetzij in den oorspronkelijken tekst, hetzij in de
landstaal, het bijgevoegde Reglement betreffende den wissel en het order
biljet in te voeren, welk reglement tegelijk met deze conventie in wer
king zal treden.
J. WITKOP, eenheid van wisselrecht, Prft. 1912. — M. J. VAN DER 1 LIER,
in Themis 1914, bl. 387. — A. S. OPPËNHEIM, eenvormig wisselrecht, 1915.

C. Vorm en inhoud van den wissel.
E. FALL, die Erfordernisse des Wechsels in allen Kulturstaaten der
Erde, 1909,
AMSTERDAM, 1

'

Febr. 1915.

Goed voor ƒ 100.-

Tegen vertoon dezes (of: drie maanden na dato, of: 1 Mei e.k.),
gelieve UE. te betalen (tegen dezen prima wisselbrief) aan den heer A.
of order (of: aan de order van den heer A.) de somma van honderd
gulden Ned. Crt., waarde genoten (of: in rekening), en stelt op rekening
ingevolge advies.
Den heer B. te Rotterdam.

Een wissel is naar Nederlandsch recht eene schriftelijke
betalingsopdracht van den in art. 100 K. i. v. m. artt. 101 en
111 K. aangeduiden inhoud: d. w. z. de gedagteekende, schrif
telijke opdracht tot betaling van een aangegeven geldsom,
in eene andere plaats, aan een aangewezen persoon of diens
order, of aan de order van den onderteekenaar, op of na
zicht, of op een bepaalden tijd.
De aan het stuk gegeven naam (wissel, assignatie, cheque,
enz.) is onverschillig. Anders KIST, dl. 2, bl. 311.
Wissel: traite of lettre de change of mandat a ordre, Tratte of Wechsel, bill of exchange, cambiale.
Trekker; nemer: de in den wissel aangewezen persoon aan wien of
aan wiens order de betaling moet geschieden (in de artt. 104 en 105:
de valuta-gever); houder; betrokkene; acceptant.

De persoon aan wien betaald moet worden, kan al of niet
door middel van de order-clausule vervangbaar gesteld wor-
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den: nemer, nemer of order, order van den nemer, order
van den trekker. Art. 105 K.
Volgens den Code de commerce is alleen de betalingsopdracht, voor
zien van de order-clausule, een wissel, daarentegen volgens de Duitsche,
Zwitsersche, Scandinavische, Italiaansche en Engelsche wetten óók de
opdracht tot betaling aan een bepaalden persoon en is deze vatbaar voor
overdracht door endossement, tenzij de verhandelbaarheid is uitgesloten.
De clausule niet aan order en de wissel-clausule. Het R. U. vor
dert d« aan-order-stelling niet, wèl de wissel-clausule, artt. 1 en 10.
Art. 2 Conv. laat toe in plaats van de wissel-clausule aan-order-stelling
voor te schrijven.
Sect. 3 Bills of Exchange Act: „a bill of exchange is an unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by
the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to
pay on demand, or at a fixed or determinable future time, a sum certain
in money to or to the order of a specified person, or to bearer".
Amerikaansch recht: DANIËL §§ 27, 104—107: „If the bill be payable
to Charles only, it is not negotiable; but if payable to C. or order, he may
indorse it". Evenzoo sect. 20 i. v. m. sect. 27 Negotiable Instruments Law.
Zie voorts WITKOP, bl. 71 v.

De wissel aan toonder is in Nederland, Duitschland, Scandi
navië, Zwitserland en Italië niet toegelaten. De Engelsche
wet noemt uitdrukkelijk den wissel „payable to bearer".
Het plaatsverschil is een vereischte voor de geldig
heid van den wissel. Ontbreekt het, het stuk is eene assig
natie, onverschillig den daaraan gegeven naam.
De meeste vreemde wetgevingen hebben dit vereischte losgelaten, ook
België en Frankrijk (wet van 7 Juni 1894). Evenzoo R. U.

„Eene daarin uitgedrukte geldsom" (art. 100); eene
opdracht tot betaling (levering) van waren, zooals de order
brief, is geen wissel.
Volgens Hof den Haag 12 Apr. 1915, W. 9801, beteekenen de aange
haalde woorden, dat men de geldsom, d. i. hoe groot die som is, in het
papier zelf kan lezen. — Verg. WITKOP, bl. 54 v.

Het beding van rente is niet uitgesloten.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 80. — Anders DIEPHUIS, dl. 1, bl. 16.

Rente-beding en betaalbaarstelling in termijnen zijn toegelaten in sect.
9 Bills of Exch. Act.
Art. 5 R. U. laat het rentebeding toe bij zicht- en na-zicht-wissels.

„Op of na zicht, of op een bepaalden tijd": zie hieronder
bl. 311.
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De waar de-er kenning (valuta-clausule). Zij ziet op de
verhouding tusschen trekker en nemer. Vermeldingen in den
wissel, slaande op de verhouding tusschen trekker en betrok
kene, bevatten niet een waarde-erkenning in den zin der wet.
H. R. 2 Mrt. 1841, ZUBLI, bl. 55. — Eb. Rotterdam 8 Nov. 1890,
M. v. H. 1892 bl. 15 („bet zal TJEd. valideeren in rekening"). — Rb.
Amsterdam 29 Mrt. 1895, M. v. H. 1895 bl. 260 („het zal UEd. valideeren"). — Anders ten onrecbte Rb. Assen 19 Jan. 1880, W. 4774 („het
zal UEd. (den betrokkene) valideeren voor geleverd glaswerk volgens
rekening dd. 16 Juli j.1."). — Zie ook Rb. Groningen 22 Oct. 1897,
P. v. J. 1897 n°. 92.

De waarde-erkenning behoort niet tot de geldigheidsvereischten van den wissel. Zij kan niet voorkomen in den wissel
aan eigen order (art. 101a) en in den inkasso-wissel (art. 111).
De laatste onderscheidt zich, tenzij door den aan het stuk gege
ven naam, niet van de assignatie elders betaalbaar. Glansule:
„waarde ter inkasseering".
Wissel aan eigen order. Waarde-erkenning is bij dezen wissel niet
mogelijk: Rb. Amsterdam 10 Febr. 1881, W. 4691, bev. Hof Amsterdam
18 Mrt. 1882, R. B. 1884 B bl. 218; — Hof Arnhem 23 Jan. 1901, W.
7624; — Hof den Haag 13 Mrt. 1911, W. 9173 (een overtollige en zinlooze bijvoeging: assignatie aan eigen order); — althans voor zijne gel
digheid niet noodig: Rb. Arnhem 29 Oct. 1900, W. 7548.
„Waarde
in mij zeiven" is zinledig: Hof den Haag 18 Nov. 1901, W. 7732;
anders ten onrechte Rb. Leeuwarden 19 Oct. 1882, R.. B. 1884 B bl. 218.
Inkasso-wissel. De wissel zonder waarde-erkenning valt onder art.
111, zie VOORDUIN, dl. 8, bl. 495 v., aant. XYIII en XIX. — Aldus ook
Rb. Rotterdam 24 Juni 1850, W. 1191; Hof Zd. Holland 30 Dec. 1850,
t. z. p., en H. R. 14 Nov. 1851, W. 1282. — H. H. A. SLUIS, art. 111
W. v. K., Prft. 1892. — Waarde-erkenning is bij een inkasso-wissel niet
mogelijk: Rb. Rotterdam 8 Nov. 1890, en Hof den Haag 16 Nov. 1891,
M. v. H. 1892 bl. 13, W. 6130. — Rb. Almeloo 10 Juni 1857, W. 2017,
beschouwde een „-wissel" zonder -waarde-erkenning als assignatie.
Ten onrechte wordt de waarde-erkenning verlangd: in den wissel aan
eigen order door H. J. M. DE VRIES, de wissel en de assignatie aan eigen
order, Prft. 1894, bl. 18 v.; — in den inkasso-wissel door POLAK DANIELS,
Themis 1852, bl. 92 v.; ZUBLI, N. B. 1858, bl. 55 v.; — in beide door
LAND, Wr., bl. 85 v.; — J. LUDEN, het onvolledige en het procuraendossement, Prft. 1879; — M. L. VAN GOUDOEVER, de incasso-wissel,
W. P. N. R. 1682.

Als een der vereischten van art. 100 (plaatsverschil, uitge
drukte geldsom, bepaalde tijd van betaling) ontbreekt, is het
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stuk niet een wissel, doch wèl, indien het aan order is gesteld,
endossabel. Het geldt, mits het voldoet aan de vereischten van
art. 210 K., als assignatie. Men hoede zich voor formalisme;
acceptatie en aval verbinden, al mocht het stuk geen wissel zijn.
Verg. Ontw. 1822, tit. van wisselbrieven, art. 3 (VOORDUIN, dl. 8, bl. 418).
— Een door den acceptant in een andere plaats betaalbaar gestelde wissel
zonder plaatsverscbil werd door Rb. Rotterdam 5 Apr. 1871 als assignatie,
door Hof Zd Holland 20 Nov. 1871 als wissel beschouwd; M. v. H. 1872
bl. 6 v., W. 3367 en 3421. — Rb. Dordrecht 30 Juni 1882, N. M. v. H.
dl. 1 bl. 352 (prima-wissel zonder plaats-verschil, als assignatie beschouwd).
— Bedenkelijk Hof den Haag 18 Jan. 1915, W. 9791 (geaccepteerde be
talingsopdracht, zonder aanwijzing door den trekker van den persoon des
betrokkene en van de plaats van betaling).

Gevolgen van verdichting van naam of woonplaats,
plaats van trekking of van betaling, art. 102 lid 1 K. De
regeering verdedigde in 1826 het voorschrift op grond van
de bepalingen omtrent den lijfsdwang (VOORDUIN, dl. 8, bl. 506).
Het verdichte stuk zal, aan order gesteld, indien het voldoet
aan de vereischten van art. 208 K., gelden als orderbiljet
(schuldbekentenis aan order). Overigens valt te letten op de
artt. 1372 en 1915 B. W.
Rb. Amsterdam 24 Pebr. 1911, W. 9227 (een wissel aan eigen order
met verdichting van plaatsverschil kan niet kracht van schuldbekentenis
hebben).

Bepaling van lid 2 van art. 102 K. Tegen degenen die, onbe
kend met de verdichting, het stuk verkregen, kan deze niet
worden tegengeworpen, ook niet door hen die zelf te goeder
trouw hebben verkregen.
Aldus KIST, dl. 2, bl. 76 v.; DIEPIIUIS, dl. 1, bl. 286. — Anders ZUBLI,
bl. 194 v.; LAND, Wr., §37; A. LOUDON, verdichte wissels, Prft. 1880.
Wetboek 1830, art. 3 titel van wissels, bepaalde, dat de verdichting
ook aan derden kan worden tegengeworpen. Daarentegen het ontwerp
van 20 Mrt. 1834: „zij hebben alleen kracht van wisselbrieven ten
aanzien van degenen die geene kennis van de verdichting hebben gedra
gen". Verg. VOORDUIN, dl. 8, bl. 503 v., i. h. b. aant. X en XVI, bl. 510
en 512.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 473 v.

D e g e d o m i c i l i e e r d e w i s s e l . A r t . 1 0 1 b K.: de wissel
„getrokken op zekeren persoon, en betaalbaar aan de woon
plaats van eenen derde".
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De domicilieering kan zijn betaalbaarstelling in een andere
plaats dan waar de betrokkene woont (in dit geval kan de
trekker ook in blanko domicilieeren) of bij (ten huize van)
een ander dan den betrokkene, al is het in dezelfde plaats
waar deze woont; zie artt. 117 en 180 lid 2 K.
De wissel voor rekening van een derde, art. 101 c K.
Clausule: „te betalen, voor rekening van D., aan" enz.; „'t zal
UEd. valideeren volgens advies van den heer D."; „en stelt
op rekening van den heer D. volgens advies .
De mededeeling is gericht tot den betrokkene. Tegenover
den nemer en diens order verbindt de trekker zich zelf, niet
den derde, al wordt diens naam in den wissel genoemd (art.
106 K.), behoudens de bepaling van art. 200 K.; tegenovei
den betrokkene verbindt hij den derde, niet zich zelt, tenzij
hij den naam van den derde noch in den wissel noch in den
adviesbrief noemt, art. 143 K.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 92 v.

D. Wisselexemplaren.
A. S. VAN NIEROP, de inrichting van wisselexemplaren, 1861;
vermenigvuldigde wissel (clausula cassatoria), 1862.

de

Artt. 103 en 104 K.
Rb. Amsterdam 16 Mrt. 1860, W. 2160, bev. Hof Nd. Holland 7 Mrt.
1861, W. 2253, cass. verw. H. R. 6 Juni 1862, W. 2385.

„Welke alle voor eenen en een voor allen gelden" ; toch kan
alleen op de prima geldig betaald worden, tenzij in de 2a, 3 ,
enz. de clausula cassatoria voorkomt: art. 160 K.
De praktijk kent de clausule ook op de prima (op de
prima: „de tweede onbetaald zijnde"; op de secunda: „de
eerste niet").
Artt. 161 en 162 K. Clausule: „de geaccepteerde prima bij
N.N" of „de prima bij N.N. om te accepteeren". De houder
is verplicht de geaccepteerde prima op te halen en daarop
betaling te vragen, zoo noodig, protest van niet-uitlevering te
doen opmaken. Rb. Amsterdam 17 Juli 1855, W. 1665, bev.
door Hof Nd. Holland 10 April 1856, W. 1748.
MOLENGRAAFF. II.

^

I

/
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E. Verhouding tusschen trekker en nemer.
Het zoogenaamde pact urn de cambiando in tegenstel
ling van het pactum cambii.
Beteekenis der waar de-er kenning. Zij is eene verkla
ring des trekkers omtrent de verhouding tusschen hem en den
nemer, te kennen gevende, dat de nemer den wissel onder
bezwarenden titel heeft verkregen (in de taal van de
wet: „den eigendom des wisselbriefs" heeft verkregen), mits
dien den wissel houdt voor eigen rekening, niet voor reke
ning van den trekker als diens lasthebber.
Ten onrechte wordt de waarde-erkenning eene bloote formaliteit ge
noemd door KIST, dl. 2, bl. 13, 67 v.; — LAND, "Wr., bi. 83 v.; —
H. R. 8 Dec. 1882, W. 4849, overigens terecht beslissende, dat de erken
ning van waarde in rekening niet bewijst, dat de waarde niet is vol
daan; — Rb. Assen 19 Jan. 1880, W. 4774.

In de afgifte van den wissel onder bezwarenden titel, blij
kende uit de waarde-erkenning, vindt de verplichting des
trekkers, in te staan voor de betaling van den wissel, haar
grond. Overigens wordt de verhouding tusschen trekker en
nemer geheel beheerscht door het tusschen hen verhandelde,
waarop de trekker, aangesproken wordende, steeds een beroep
kan doen.
Zie voor literatuur en rechtspraak: hierboven bl. 263 v.
Naar oud-vaderlandsch recht moest de nemer, den trekker aansprekende,
van elders bewijs leveren van de voldoening der waarde. Aldus turbe van
kooplieden te Amsterdam 29 Jan. 1689, bij BARELS, Advysen, dl. 2 n°. 3.
Ontw. Wetb. v. Kph. 1809, art. 109: De nemer van een' wissel, of
schoon daarin eene erkentenis van ontvangene waarde gevonden wordt,
is tot bewijs zijner voldoening, ten aanzien van den trekker, verpligt,
bovendien eene afzonderlijke quitantie van den trekker te nemen, of door
afschrijving in banco, of door andere voldoende bewijzen, te doen blijken,
dat die waarde wezenlijk door hem voldaan is.
Ontw. Wetb. v. Kph. 1822, titel van wisselbrieven, enz., art. 19: De
nemer van een' wisselbrief, ofschoon daarin eene erkentenis van ont
vangen o. genoten waarde of van waarde in rekening gevonden worde,
gelijk ieder geëndosseerde, is tot bewijs zijner voldoening, ten aanzien
van ieder' respectieven cedent, verpligt, bovendien door afzonderlijk bewijs,
van de voldoening der waarde voor den wisselbrief te doen blijken, wanneer
deswege tusschen den cedent en zijnen onmiddellijken opvolger verschil
ontstaat; ten ware, behalve de erkentenis van genoten waarde of van
waarde in rekening, daarenboven in den wissel of het endossement nog
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gesteld, is, dat de waarde in gereed geld, in koopmanschappen of op eene
andere daarbij bepaalde wijze voldaan is, — in welk geval zoodanige
erkentenis, ook tussehen den cedent en zijnen onmiddellijken opvolger,
tot volledige kwitantie verstrekt, onverminderd nogtans de uitzondering
bij het tweede gedeelte van artikel 6 van deze wet voorkomende.
In het ontwerp 1825 werd deze bepaling niet overgenomen, „omdat
dezelve in den eigenlijken zin niet behoort tot de materie der wisselbrieven,
maar veeleer tot die van het bewijs". Yerg. VOORDUIN, dl. 8, bl. 497 v.
Hof Limburg 9 Nov. 1857, W. 1926: de nemer van een wissel met
erkenning van de waarde in rekening, den trekker aansprekende, moet
bewezen, dat deze hem het bedrag van den wissel in rekening verschul
digd is. — Anders o. a. Kb. den Haag 14 Déc. 1875, W. 3949, bev. Hof
den Haag 3 Mei 1876, W. 3986.

Wat betreft derden-houders gelden de regels, hierboven bl.
257 v. uiteengezet.
De Engelsche wisselwet gaat uit van de afgifte van den
wissel onder bezwarenden titel als van het normale geval;
zij onderstelt de afgifte onder dien titel. Ook als de waardeerkenning ontbreekt, heeft de trekker, door den nemer aan
gesproken wordende, te bewijzen, dat de afgifte niet onder
bezwarenden titel is geschied (Bills of Exch. Act, s. 3 lid 4,
CHALMERS, 4de dr., bl. 14). De Duitsche wet wordt door de
rechtspraak op dezelfde wijze gehanteerd (verg. WIELAND,
der Wechsel und seine civilr. Grundlagen, bl. 129 v.).
Verplichtingen van den trekker: 1°. hij staat in, niet alleen
voor de betaling, maar ook voor de acceptatie van den wissel
(rembours), artt. 186 en 177 K.; 2°. hij moet zorg dragen,
dat de betrokkene ten vervaldage het noodige fonds tot be
taling in handen hebbe, artt. 106 en 107 K.
In geval van koop en verkoop zijn niet de geleverde goederen maar
is de koopschuld het fonds voor den ter inning van den koopprijs ge
trokken wissel.

Gevolgen van het verzuim van fondsbezorging in geval:.
a. van te laat gedaan protest van non-betaling eens geaccep-

teerden wissels, art. 108; b. van te laat gedaan protest van
non-betaling eens niet-geaccepteerden wissels, art. 109; c. van
te late aanbieding ter acceptatie van een na-zicht-wissel of te
late aanbieding ter betaling van een zicht-wissel, art. 116 lid 1.
Art. 110 K. Het fonds blijft eigendom van den trekker,
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art. 110 lid 2, ook na acceptatie door den betrokkene, indien
deze is gefailleerd en het fonds bestaat uit wisselbrieven,
handels- of ander papier, art. 242 K. Anders komt het fonds,
in geval van acceptatie, aan den betrokkene, art. 110 lid B.
De houder heeft niet recht op het fonds, art. 110 lid 1.
Zie YOORDUIN, dl. 8, op artt. 108—110, bl. 531—558. — Evenzoo de
oudere Fransche schrijvers: DUPUIS DE LA SERRA, cbap. 9, n°. 22; POTHIER,
nrs. 58 en 96; ook DELAMARRE en LEPOITVIN, dl. 5, nis. 258—294.

De heerschende meening in Frankrijk beschouwt tegen
woordig den houder als eigenaar van het fonds (provision).
De wissel onderstelt fonds; de trekker wordt geacht door de
uitgifte van den wissel zijne rechten op het fonds (zijne rech
ten tegen den betrokkene) aan den nemer tegen betaling over
te dragen, ten behoeve van den nemer over het fonds te
beschikken.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 177 v.: „La théorie admise par la jurisprudence peut se formuler ainsi: le porteur a sur la provision un droit
exelusif, auquel ne peuvent porter atteinte ni des saisies-arrêts pratiquées
par des créanciers du tireur, ni la survenance de la faillite de ce dernier,
ni la eréation ultérieure d'autres lettres de change".

Praktische beteekenis van de Fransche opvatting bij fail
lissement van den trekker. De houder van een niet-geaccepteerden wissel kan de rechten van den trekker tegen den be
trokkene uitoefenen.
In België en Schotland is het recht van den houder uit
drukkelijk erkend.
België, wet v. 20 Mei 1872, art. 6: „Le porteur a, vis-è,-vis des créan
ciers du tireur, un droil exelusif a la provision qui existe entre les
mains du tiré, lors de 1'exigibilité de la traite, sans préjudice a 1'application de 1'art. 445 de ce code."
Bills of Exchange Act, 1882, sect. 53 lid 2: „In Scotland, where the
drawee of a bill has in his hands funds available for the payment thereof,
the bill operates as an assignment of the sum for which it is drawn in favour
of the holder, from the time when the bill is presented to the drawee".

In Amerika bestaat verschil van meening, zie DANIËL en DouGLASS, the elements of the law of negotiable instruments, §§ 10 v.
Over de vraag, welk stelsel de voorkeur verdient, wordt
verschillend geoordeeld.
Zie de Handelingen van het Congres international de droit commercial te
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Brussel in 1888. - WITKOP, a. w„ bl. 43 v. - LYON-CAEN en RENAULT,
t. a. p. n°. 188. — THALLEB, in Bulletin de la Sooiété de legislation comparee,
dl 29 bi 800. — R. PATEY, de la provision en matière des lettres de
changè, tb. Paris 1903; G. BAÏCOÏANU, th. Paris 1906. - K. ADLEK, Bankpolitiscbe Aufsatze, 1913. - L. HAMBURGER, das Rechtauf die Deoku g
bei der nichtakzeptablen Tratte, 1913 (Ann. 1914, bl. 147 en lol).
Verg. ook A. C. MULDER, de rechten van den voorscbotgever op aan
zijn order afgegeven incasso's, Prft. 1888.

Het internationale Wissel-verdrag en het Règlement Uni
forme hebben de verplichting tot fondsbezorging en het recht
op het fonds ongeregeld gelaten (art. 14 Verdr.).

Complaisance-papier.
Men verstaat onder complaisance-papier wissels en order
biljetten, waaraan een werkelijke handelsbetrekking met ten
grondslag ligt, doch welke slechts dienen om een der daarbij
betrokken partijen door diskonteering (in het algemeen door
beschikking onder bezwarenden titel) aan geld te helpen, kl
is geen reden deze papieren als ongeldig of de daartoe be
trekkelijke afspraken als ongeoorloofd te beschouwen. Aan
het feit, dat het stuk complaisance-papier is, kan tegen derdenverkrijgers, ook al waren dezen bij de verkrijging daarmede be
kend, een verweer niet worden ontleend. Zie hierboven bl. 259.
Eb. Utrecht 2 Juni 1915, W. 9805 (beteekenis van vervreemding
onder bezwarenden titel).
In Frankrijk hebben de effeU de complaisance tot vele controversen
aanleiding gegeven. Zie DRAMARD, traité des effets de complaisance, 1880.
bnault, 11. 4,
537 v. — J.
èmaiio, des effets de com
plaisance, th. Paris 1900. - Dismier, de. efet. de complaisance, t .
LiHe 1901. - J. PERROUD, les effets de complaisance, Ann. 1905, bl. i v.

£32." B

H

Wissel aan eigen order.
De wissel aan eigen order is een opdracht te betalen,
niet aan den trekker, maar „aan de order van den trekker .
De eerste geëndosseerde heeft dezelfde positie als de nemer
heeft bij den wissel, betaalbaar aan een genoemden persoon o
order. Als het eerste endossement onvolledig is, valt de wisse
i

aan eigen order, als inkasso-wissel, onder art. 111.
De trekker mag niet als nemer of houder beschouwd wor
den. Tegen den acceptant heeft hij alleen de vordering, be
doeld in art. 148, niet die genoemd in art. 144.
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Aldus: Eb. Amsterdam 22 Mrt. 1877, W. 4110; 18 Mei 1.888, P. v. J.
1888 n°. 96; 23 Dec. 1891, M. v. H. 1892 bl. 255. — Hof den Haag
16 Apr. 1894, bev. Rb. Rotterdam 6 Dec. 1893, W. 6499. — Rb Alk
maar 10 Mei 1894, W. 6510. - Kgt. n°. 3 Amsterdam 16 Juli 1896,
W. 6839. — Verg. DIEPHUIS, dl. 1, bl. 164; LAND, Vr., bl. 14 en 139;
HAMAKER, W. P. N. R. n°. 1826. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 88 v.
In anderen zin: Hof Zd. Holland 20 Nov. 1871, W. 3421. — Rb.
Zierikzee 10 Apr. 1883, W. 4898. — Rb. Maastricht 10 Jan. 1889^
W. 5670; 19 Mrt. 1891, W. 6018, - H. R. 13 Dec. 1894, W. 6602,'
vern. Hof den Haag, b. a. - Rb. Amsterdam 6 Mrt. 1896, W. 6864. —
Rb. Groningen 29 Mei 1896, W. 6985. - Hof Amsterdam 13 Juni 1901,
vern. Rb. Amsterdam 8 Pebr. 1901, W. 7659, — Rb. Rotterdam 16 Dec.
1901, P. v. J. 1902 n°. 139. — Hof den Boseh 4 Mrt. 1902, W. 7748. H. R. 8 Jan. 1904, W. 8015, bev. Hof den Bosch 26 Mei 1903, W. 7937
(vordering tegen den avalgever voor den acceptant). — KIST, dl. 2,
bl. 84 v. — Zie i. h. b., bij deze opvatting, over de vraag, of de
acceptant aan zijne verhouding tot den trekker verweermiddelen kan
ontleenen, in ontkennenden zin: Rb. Amsterdam 10 Mei 1907, W. 8759;
5 Juni 1908, W. 8770 (ondeugdelijke levering); — Rb. den Haag 28
Dec. 1911, W. 9475; Hof den Haag 30 Dec. 1912, W. 9463 (speel
schuld); — in bevestigenden zin: H. R. 4 Apr. 1912, W. 9353, cass.
verw. Hof den Haag 19 Juni 1911, W. 9259 (weddenschap). — Zie ook
Hof den Haag 20 Apr. 1914, W. 9666 (spel en weddenschap).

Inkasso-wissel, art. 111 K.
i

De nemer heeft de positie van een lasthebber, met be
voegdheid den wissel onder bezwarenden titel over te dragen.
Of hij van den acceptant betaling in rechte kan vorderen
laat de wet onbeslist; in geen geval kan hij vorderen in eigen
naam. Derden-houders krachtens volledig endossement hebben
dezelfde positie als bij den wissel met waarde-erkenning. De
nemer kan den trekker tot rembours aanspreken, als hij be
wijst den wissel onder bezwarenden titel te hebben verkregen.
De trekker is niet tot rembours gehouden jegens den nemer,
wel jegens latere volledig geëndosseerden. Verg. VOORDUIN,
op het art.
In dezen zin: Hof Zd. Holland 30 Dec. 1850, W. 1191; — KIST
Themis 1851, bl. 599 v., en Handelsregt, t. a. p., bl. 81 v.; — H. H. A.
SLUIS, h. a. Prft. - Anders H. R. 14 Nov. 1851, W. 1282 (de trekker
is jegens latere geëndosseerden niet tot rembours gehouden); — POLAK
DANIELS, Themis 1852, bl. 92 v.
Zie voorts J. LUDEN, het onvolledige en het procura-endossement, Prft
1879, hfdst. II.
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Schuldvernieuwing door wissels.

W M D'ABLMNG, de zoogenaamde schuldvernieuwing door wissels,
Prft ' 1877 - J. C. HEYNING, over hypotheek ter verzekering eener vor
dering uit papier aan order, Prft. 1886. - THALLEH, de la maniere, pratinue et commerciale de comprendre les recours de change Ann. 1891
II bl 265 v.; 1892, II hl. lv.-J. AUB.N, de 1'mfluence de la creation
et de la transmission de hillets a ordre ou de lettres de change sur les
rapports juridiques antérieurs existant entre les part.es Ann.. 1899,
hl. 294 v. - J. ADLER, Z. H„ dl. 64, hl. 127 v.; dh 65, hl. 141 v.
De vraag, of schuldvernieuwing plaats* heeft, kan worden
opgeworpen 1°. indien een schuldenaar, als trekker of endossant, voor het bedrag dat hij schuldig is, een wissel of assig
natie geeft aan zijn schuldeiser, als nemer of geendosseerde;
2°. indien een schuldenaar eèn op hem door zijn schuldeischer
getrokken wissel of assignatie accepteert; 3°. indien hij voor
de schuld eene promesse (acceptatie) afgeeft.
Van schuldvernieuwing gaat uit art. 236 K., van het voort
bestaan der oorspronkelijke schuld art. 148 K. Zie VOORDUIN
dl. 9, bl. 52 v.; dl. 8, bl. 616. Schuldvernieuwing wordt niet
voorondersteld, art. 1451 B. W.

Praktisch belang der vraag. Beteekenis van het trek-en,
het endosseeren en het accepteeren van een wissel of a®slg"'
natie en van het afgeven van een promesse voor het bedrag
eener bestaande schuld, alsmede van bedingen bij een koop
overeenkomst als „accept 3 maanden of contant met 4 /„ kor
ting" en soortgelijke. Het is steeds te doen om betaling van
hetgeen verschuldigd is.
,
n
De schuldeischer kan zijne rechten uit de onderliggende
rechtsverhouding niet doen gelden, zoolang de vervaldag van
den wissel of de promesse niet is verstreken. Indien de wisse
of de promesse op den vervaldag niet wordt betaald, kan hij,
zoolang de schuldenaar daaruit door een derde-houder kan
worden aangesproken, zijne rechten uit de onderliggende rechts
verhouding slechts doen gelden tegen zekerheidstelling wegens
alle aanspraak van derden uit den wissel of de promesse of
tegen afgifte van dit stuk (zie Rb. Breda 26 Juni 1894, M,
6557; Rb. Rotterdam 7 Oct. 1912, M. v. H. 1912 bl. 105; Rb
Amsterdam 6 Nov. 1914, W. 9801). Is de schuldeischer zelf
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houder van den vervallen wissel of promesse, dan kan er
samenloop van rechtsvorderingen zijn: v. BONEVAL FAUKE,
Procesr., dl. 1, bl. 263 v.; in elk geval moet het orderpapier
worden teruggegeven.
Schuldvernieuwing wordt aangenomen door: KIST, dl. 2, 1ste <Jr., bl.
257 v., en, eenigszins gewijzigd, 2do dr., bl. 283 v.; - Hof Gelderland
15 Dec. 1869, W. 3178; — Rb. Rotterdam 16 Mei 1873, M. v. H. 1873
bl. 175; — Rb. Leeuwarden 21 Pebr. 1878, W. 4294; — Rb. Amsterdam
2 Mei 1878, W. 4265; — Hof den Bosch 4 Mrt. 1884, W. 5110; —
Rb. Amsterdam 23 Apr. 1891, W. 6049; — Rb. Maastricht 13 Apr.
1899, W. 7337; — Rb. Roermond 27 Juni 1901, W. 7644; — Rb. Haar
lem 12 Nov. 1901, W. 7676, vern. Hof Amsterdam 26 Juni 1902, W. 7814.
Anders: D'ABLAING, behoudens uitzondering bij acceptatie van een
wissel of assignatie; — LAND, Wr., bl. 52 v. en 94 v., behoudens uit
zondering bij acceptatie van een wissel en afgifte van een promesse;
LAND-LOHMAN, dl. 4, bl. 434 v.; — DIEPHUIS, N. B. R., dl. 10, hl.
633 v. — LYON-CAEN en RENAULT, t. a. p., nrs. 85, 505bis. —
GRÜNHUT, Wechselrecht, dl. 2, § 113. — Evenzoo oudere schrijvers: R.
DE TURBI, de cambiis, I qu. 17 n°. 39: „novatio non fit per subscriptionem litterarum cambii" etc.; — CASAREGIS : „litterae cambii semper
intelliguntur datae pro solvendo non pro soluto".
Acceptatie van een wissel is op zich zelf niet schuldvernieuwing: Rh.
Grorinchem 31 Mrt. 1868, W. 3012; — Hof Zd. Holland 13 Apr. 1874,
W. 3709, M. v. H. 1874 bl. 87; — Rb. Amsterdam 6 Eebr. 1885, P. v. J.
1885 n°. 19*, bev. Hof Amsterdam 30 Apr. 1886, P. v. J. 1886 n°. 25*,
W. 5325; — Rh. den Haag 12 Mrt. 1895, W. 6683; — Hof den Haag
14 Mrt. 1899, M. v. H. 1900 bl. 175; - H. R. 16 Jan. l?m W. 7869,
cass. verw. Hof den Bosch 4 Mrt. 1902, W. 7748, vern. Rb. Roermond
27 Juni 1901, b. a.
Endosseering van een orderbiljet is op zich zelf niet schuldvernieuwing:
Rb. Zutfen 9 Mei 1889, W. 6076.
Afgifte van een promesse is op zich zelf niet schuldvernieuwing: Rb.
Assen 28 Juni 1869, W. 3248; — Rb. Arnhem 31 Jan. 1878, W. 4277; —
Hof Leeuwarden 23 Sept. 1878, W. 4294; — Hof Amsterdam 19 Dec.
1884, W. 5171, vern. Rb. Amsterdam 8 Nov. 1883, W. 5010; — Rb.
Rotterdam 26 Mei 1888, W. 5604; — Rb. den Haag 4 Jan. 1889, W.
5712; — Rb. Amsterdam 17 Apr. 1891, M. v. H. 1891 bl. 271; — Hof
den Haag 6 Mei 1895, vern. Rb. den Haag 6 Juni 1893, P. v. J. 1895
n°. 69; — Rb. den Haag 19 Juni 1901, W. 7644; — Hof den Bosch
4 Jan. 1910, W. 8976; — H. R. 21 Febr. 1913, W. 9492.
Verg. over de beteekenis van bedingen als „betaling op tweemaands
accept : Rh. Rotterdam 11 Juni 1892, W. 6219; — „betaling door middel
van te accepteeren 6 maands traites": Hof Amsterdam 2 Nov. 1894, W.
6602; — „twee maands-accept dato rekening of comptant met 3/»°/o kor
ting naar verkoopers keuze": Rb. Rotterdam 10 Mei 1899, M. v. H. 1899
bl. 38 (geen schuldvernieuwing); — „betaling met 3 maands accept":
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H. R. 8 Dec. 1899, W. 7374 (betaling in kontanten kan niet worden
gevorderd, ook niet na weigering een accept te geven en na verloop der
drie maanden).

De remise van een wissel of assignatie en het afgeven van
een orderbiljet kunnen, ingevolge overeenkomst van partijen,
delging der bestaande schuld ten gevolge hebben. De bedoe
ling om te kwijten, onverschillig of de wissel, de assignatie
of het orderbiljet betaald wordt, moet duidelijk blijken.
Rb. Amsterdam 30 Jan. 1868, W. 3009, M. v. H. 1868 bl. 62.
Hof
Leeuwarden 7 Mrt. 1883, vern. Rb. Assen 13 Febr. en 11 Juli 1882,
W 4960 (rekening-courant-saldo, voldaan in vier acceptatiën).
o
Amsterdam 26 Oct. 1894, W. 6615. - Hof Arnhem 20 Nov. 1895 W.
6779. - Rb. Zierikzee 12 Juli 1907, W. 8622. - Zie ook Hof den Haag
22 Mrt. 1909, W. 8863, M. v. H. 1909 bl. 144.

F. Endossement.
VELTMAN, endossement van wisselbrieven, Prft. 1861. - G.
eenige vragen betreffende liet endossement en de order-clausule, Prft. IN .

De wissel aan order wordt overgedragen door endossement
(aanwijzing van den nieuwen verkrijger op de rugzijde des
wissels of op de allonge) en overgave.
Soorten van endossement: I. het volledige endossement,
art. 134 K.
Voor mij aan den heer A. of order (aan de order van
den heer A.). Waarde genoten (in rekening);
UTRECHT, 16 Maart 1915.
B.
Kracht van het endossement: het doet een beschikking over
den wissel onder bezwarenden titel kennen en geldt als eigen
domsoverdracht, art. 133 K. i. v. m. art. 136. De geëndosseerde
verkrijgt mitsdien de positie van eigenaar van den wissel, van
houder voor zich zelf, art. 133 K. Of hij werkelijk eigenaar
wordt, hangt af van zijn overeenkomst met den endossant.
Art. 1198te B. W. In elk geval kan hij over den eigendom
des wissels beschikken; verg. art. 135 lid 2 K.
Ontw. Burg. Wetb. 1807, bk. 3, tit. 10, afd. 3, art. 15: de trekking en de
endossementen van wisselbrieven, die gedaan worden met erkentenis van
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genoten waarde of van die in rekening te zullen genieten, doen uiterlijk
den eigendom van den wisselbrief aan den nemer en endossanten overgaan.
Het endossement ter verpanding wordt geregeld in art. 18 R .U.

Een volledig endossement alleen op naam (rekta-endossement), al of niet met de clausule „niet aan order", belet ver
dere endosseering niet: DIEPHUIS, dl. 1, bl. 201 vlg.; KIST
dl. 2, bl. 114; LAND, Wr., bl. 113.
Tusschen de partijen bij het endossement geldt altijd wat
is overeengekomen. De endossant kan bijv. aan den geëndos
seerde tegenwerpen, dat hij den wissel voor rekening van den
geëndosseerde heeft gekocht, of dat deze zijn lasthebber of
wel pandhouder is, en hem uit de lastgeving of de pandover
eenkomst aanspreken.
Yerz. v. casuspositiën enz. betr. den koophandel, 1793,1ste st., nrs. 3 en 7.
Hof Amsterdam 12 Mei 1905, M. v. H. 1905 bl. 145. — Zie ook H. R.
1 Dec. 1882, W. 4845, vern. Hof den Bosch 15 Nov. 1881, W. 4747, bev. Rb.
den Bosch 8 Oct. 1880, W. 4565; — Rb. Utrecht 13 Juni 1883, W. 4929.

In geval van faillissement van den geëndosseerde kan de
endossant den wissel opvorderen, indien deze „alleenlijk met
last om dezelve in te vorderen" is overgedragen, zie art. 242 K.
De acceptant en andere wisselschuldenaren, door den geendosseerde aangesproken wordende, kunnen dezen tegenwer
pen, dat hij niet is eigenaar van den wissel en dus niet is
schuldeischer, althans dat hij niet vordert voor zich zelf maar
voor een ander (zgn. fiduciair endossement), i. h. b. dat het
endossement diende tot het geven van een inkasso-opdracht,
en op dien grond den geëndosseerde de verweermiddelen
tegenwerpen, die zij zouden kunnen doen gelden tegen den
endossant, voor wiens rekening de geëndosseerde optreedt.
Zie hierboven bl. 260 v. —Rb. Amsterdam 16 Juli 1839 (ZUBLI , Nederl.
Wisselregt, bl. 51): tegen den houder van den wissel krachtens endosse
ment kan het bewijs worden geleverd, dat hij niet eigenaar is. — Rb.
Utrecht 19 Mrt. 1841, W. 186: de eed, dat de houder voor zich zelf en
niet voor den trekker-endossant opkomt, toegelaten. — Rb. Utrecht 21 Juni
1911, W. 9215, en 11 Mrt. 1914, W. 9631 (de acceptant toegelaten tot
het bewijs, dat de houder krachtens blanko-endossement den wissel van
den trekker ter inning had ontvangen); — evenzoo Rb. Amsterdam
6 Dec. 1912, W. 9510, bev. Hof Amsterdam 12 Juni 1914, W. 9669
(bewijs dat twee volledige endossementen inkasso-opdrachten inhielden). —
Hof den Haag 26 Apr. 1915, W. 9804 (orderbiljet). — Zie ook Rb.
Maastricht 30 Mei 1895, W. 6885.
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In anderen zin: Rb. Maastricht 19 Mrt. 1864, M. v. H. 1864 bl. 170. —
Rb. Amsterdam 28 Juni 1883, P. v. J. 1883 n°. 42*. - Hof den Bosch
31 Mrt. 1896, W. 6796: de eed, dat de geëndosseerde optreedt als prêtenom van den trekker-endossant, is niet toelaatbaar.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n's. 145 v. — CHALMERS, a digest of
the law of bills of exchange, 4de dr., § 38, bl. 122 v.
In Duitschland bestaat over het Vollindossament zu Inkassozwecken
een uitgebreide literatuur. Zie E. JACOBI, die Wertpapiere, bl. 45 v.
WIELAND, der Wechsel u. seine civilrechtl. Grundlagen, §§ 25-31. —
STAUB, Kommentaar, op art. 17 ADWO. §§ 5—15.
J. GUNZ, das
Yollgiro zu Inkassozwecken, 1903. — Over het Vollindossament zu Ifandzwecken: JACOBI, a. w., bl. 55 v.
Zie wat complaisaiice-papier betreft, hierboven bl. 259 en 293.

II. Het onvolledige endossement, art. 135 K. In den
regel ontbreekt de waarde-erkenning.
J. LUDEN, het onvolledige en het procura-endossement, Prft. 18(,l.

Kracht van het endossement: het geldt als volmacht.
De geëndosseerde verkrijgt de positie van lasthebber van den
endossant, van houder voor diens rekening.
Geldt het onv. endossement als „volmacht" alleen tusschen
endossant en geëndosseerde, of ook tegenover derden ? De
geschiedenis, de tegenstelling tot het volledige endossement en
de slotwoorden van art. 135 toonen overtuigend aan, dat de
onvolledig geëndosseerde ook tegenover derden geacht wordt
lasthebber te zijn van den endossant.
Yerg. Ord. du commerce v. 1673, tit. 5, artt. 23—25; Ontw. Burg.
Wetb. v. 1807, bk. 3, tit. 10, afd. 3, artt. 13, 17 en 18; Ontw. Wetb.
v. Kooph. v. 1809, artt. 137, 140 en 141; Ontw. Wetb. v. Kooph. v. 1822,
tit. van wisselbrieven, enz., artt. 51, 53, 54, 56 en 57; Ontw. van 1825,
tit. yan wisselbrieven, enz., artt. 37 en 38; Ontw. van 1834, art. 30, en
de toelichting op dit artikel bij VOORDUIN, dl. 8, bl. 579 v.
In dezen zin: Rb. Heerenveen 20 Mei 1863, W. 2609; — Hol Nd.
Holland 15 Febr. 1866, W. 2793; — H. R. 22 Febr. 1867, W.2880; —
Rb. Rotterdam 9 Juni 1915, W. 9828; — DIEPHUIS, dl. 1, bl. 205 v.; —
S. M. J. MODDERMAN, R. B. 1845, bl. 837; — MOM VISCH, N. B. 1867,
bl. 204; — GODDARD, het wisselprotest, bl. 42 v.; — KIRBERGER, bl. 47 v.
Anders: Rb. Almeloo 10 Juni 1857, W. 2017; — Hof Nd. Holland
22 Oct. 1857, en Rb. den Haag 19 Jan. 1866, M. v. H. 1866 bl. 33 v.;—
Hof den Bosch 12 Juni 1883, R. B. 1884 B bl. 225; ^ Rb. den Bosch
9 Dec. 1910, W. 9151. — KIST, t. a. p., bl. 128, 136 v.; — VELTMAN,
bl. 81 v.; — LAND, Wr., bl. 107; — LUDEN, a. w.
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Tusschen de partijen zelve geldt altijd wat is overeengeko
men; mitsdien kan de onvolledig geëndosseerde tegenover
zijnen endossant bewijzen, dat het onvolledige endossement
tot eigendomsoverdracht heeft gediend en alsdan dezelfde rech
ten als een volledig geëndosseerde tegen hem doen gelden.
Eb. Amsterdam 31 Mrt. 1843, R. B. 1843 bl. 356 v., bev. Hof Nd.
Holland 11 Jan. 1844, R. B. 1844 bl. 65. — Anders: Rb. Utrecht
5 Apr. 1844, W. 530; — Rb. Assen 24 Jan. 1848, R. B. 1849 bl. 127.

De onv. geëndosseerde heeft de bevoegdheid betaling van den
wissel, zelfs in rechte, te vorderen, en, indien het endosse
ment aan order luidt, den eigendom van den wissel over te
dragen: art. 135. Hij is niet bevoegd den trekker of vroegere
endossanten tot rembours aan te spreken.
Als lasthebber kan hij alleen op naam van zijn lastgever,
den endossant, in rechte optreden.
Aldus: Hof Nd. Holland 15 Febr. 1866, W. 2793; — H. R. 22 Febr.
1867, b. a.; — Rb. Rotterdam 17 Dec. 1881, 9 Oet. 1886 en 9 Juni 1915,
R. B. 1884 B bl. 229, W. 5369 en 9828; — Conel. Openb. Min. arrest
H. R. 15 Jan. 1886, W. 5260.
In anderen zin: KIST , dl. 2, bl. 130 v., en de aldaar bl. 131 nt. 1
vermelde rechtspraak; — DIEPHUIS, dl. 1, bl. 205; — LAND, Wr., bl.
107; — VELTMAN, bl. 73 v.; — LUDEN, bl. 30 v.; — Rb. Amsterdam
1 Mrt. 1883, W. 4882; — Hof den Bosch, b. a.; — Rb. Almeloo 14
Juni 1893, W. 6432; — Rb. den Bosch 9 Dec. 1910, W. 9151.

Het „procura"-endossement: een endossement met de
clausule „procura", „ter inkasseering". De geëndosseerde heeft
alléén volmacht tot inkasseering. Hij kan niet in rechte invor
deren noch ook, als het endossement aan order luidt, den
eigendom van den wissel overdragen.
Verg. YELTMAN , bl. 77 v.; — KIRBERGER , bl. 51 v. — KIST , dl. 2,
bl. 134 v., stelt het procura-endossement gelgk met het onvolledige.
Art. 17 R. L'. beschouwt het procura-endossement als een volmacht
ter invordering.

III. Het blank o-endossement, art. 136 K.
N. W. HARMENS , het blanco-endossement, Prft. 1884.

Vorm: bloote naamteekening van den endossant op den rug
des wissels.
Hof Arnhem 13 Juli 1887, W. 5544 (een, op de onderteekening na,
doorgehaald endossement is niet een blanko-endossement). — Rb. Middel-
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burg 27 Apr. 1882, en Hof den Haag 26 Juni 1882, W. 4789 (bewijs
van de plaats waarin het endossement op den wissel is gesteld).

Kracht van het endossement: het staat gelijk met een vol
ledig endossement.
Het blanko-endossement maakt den wissel niet tot een toon
derpapier, al geschiedt nu de levering door enkele overgave.
Rechtskarakter van het endossement.
W. C. QUARLES v. ÜFFORD, beschouwingen over het juridisch karakter
van het endossement, Prft. 1885. - J. BUDDE, die rechtliche Natur des
Wechsel-Indossaments, 1884. — KIRBERGER, aangeh. prft.

De endossant staat in voor de acceptatie en de richtige
betaling des wissels, artt. 1/7, 155, 186 en 146 K.
Het endossement van order-papier is als zoodanig legitimatie
verschaffing, aanwijzing door den endossant van den persoon,
dien hij voornemens is houder van het stuk te maken. In
verband met het bezit van het stuk legitimeert het den geendosseerde (bij blanko-endossement den houder) als rechtmatigen houder. Welke rechten de houder kan doen gelden
hangt af van de mogelijkheid van de uitoefening der uit het
stuk voortvloeiende rechten door derden en van den inhoud
van het endossement. Krachtens wetsbepaling legitimeert bij
den wissel het volledige en het blanko-endossement den houder
als eigenaar, het onvolledige en het procura-endossement als last
hebber. Het eerste vindt zijn grond in de vervangbaarheid van
den rechthebbende uit den wissel, krachtens de order-clausule.
De regresplicht is eene zelfstandige verplichting, den endos
sant eerst door de gewoonte, later door de wet opgelegd
(GRÜNHUT, Wechselrecht, dl. 1, bl. 142): een garantieplicht
tegenover latere wissel-eigenaren.
Deze plicht rust niet op den nemer van een inkasso-wissel
en op den onvolledig-geëndosseerde, die verder endosseeren.
Zij zijn nooit endossanten, want zij endosseeren namens en
voor een ander. Daarentegen rust de regresplicht wèl op den
trekker van een inkasso-wissel en op den onderteekenaar van een
onvolledig endossement, jegens latere eigenaren van den wissel.
Yerg. KIST, dl. 2, bl. 136 v. — Zie in anderen zin: DIEPHUIS, dl. 1, bl.
210 v.; — LAND, Wr., bl. 107 v.
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De endossant kan den regresplicht uitsluiten door de clau
sule „zonder obligo" bij het endossement te voegen.
Anders: J. W. EAMAER, wisselclausules, Prft. 1880, hfdst. II.

Is de endossant, die een endossement alleen op naam (rektaendossement), al of niet met de clausule „niet aan order",
op den wissel stelt, bij verder-endosseering door den geën
dosseerde, regresplichtig ? VELTMAN, bl. 104 v. Hij is dit niet
volgens art. 14 lid 2 R. U.
Met vatbaar voor overdracht door endossement en overgaaf
zijn de rekta-wissel en de wissel waarvan de vervaldag ver
streken is, artt. 133 en 139 K.; niet ook de wissel, overeen
komstig artt. 155 en 178 K. geprotesteerd wegens faillisse
ment van den betrokkene.
H. E. 17 Nov. 1854, W. 1609; — KIST, in Themis 1857, bl.
21 v.; — C. A. VALK, de wisselschuld in het faillissement, Prft. 1881,
bl. 13 v. — Anders: J. Gr. ROCHUSSEN, in Themis 1855, bl. 550 v.

Betwist is, of de houder moet bewijzen, dat het blankoendossement vóór den vervaldag op den wissel is gesteld, of
de schuldenaar die dit ontkent, het tegendeel.
Rb. Amsterdam 8 Jan. 1892, W. 6179, en 20 Dec. 1899, P. v. J. 1900
n°. 37, legt den bewijslast op den houder. — Anders Hof Zd. Holland
26 Juni 1844, W. 524. Evenzoo ten aanzien van een orderbiljet Eb.
Arnhem 10 Juni 1912, W. 9427, bev. Hof Arnhem 10 Juni 1913, W.
9689. Verg. in dezen zin: STAUB, Kommentaar, op art. 16 ADWO. § 14«;
DERNBURG, das biirg. Eecht, dl. II 2, 2de dr., § 266, bl. 289.

Kracht van het endossement op een rekta- of een vervallen
wissel. Het heeft slechts de kracht van een volmacht om te
ontvangen (niet ook om in rechte in te vorderen), niet die van
een eigendomsoverdracht, daar art. 139 K. voor eigendoms
overdracht vordert eene „afzonderlijke" akte van cessie (opge
maakt krachtens een rechtstitel van eigendomsovergang:
Hof Amsterdam 17 Mrt. 1913, W. 9569).
DIEPHUIS, dl. 1, bl. 206 v.; — KIRBERGER, bl. 69 v. — Eb. Gtfes 23
Dec. 1850, W. 1225; — Eb. Groningen 24 Mei 1861, W. 2290; — Eb.
Leeuwarden 29 Sept. 1892, W. 6317.
Cessie- (eigendomsoverdracht) wordt aangenomen door VISSERING, bl.
39; — KIST, dl. 2, bl. 117 v.; — LAND, Wr., bl. 110. — Hof Zd. Hol
land 7 Oet. 1840, W. 166.
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GRÜNHUT, Wechselbegebung nach

Verfall, 1871.
Art. 19 R. U.: ... .1'endossement postérieur au protêt faute de paieinent ou fait après 1'expiration du délai flxe pour le dresser, ne produit
que les eflfets d'une cession ordinaire. — A\ IÏKOP, bl. 100 v.

Valsch endossement. Gevolgen: art. 137 K. Verg. art. /O K.
Zie over de vervalsching van een onvolledig endossement: Pres. Am
sterdam 10 Febr. 1904, W. 8147.

G. Acceptatie.
A c c e p t a t i e is eene door naamteekening op de voorzijde
van den wissel gestelde verklaring van den betrokkene, dat hij
aan de daarin vervatte betalingsopdracht zal voldoen.
De acceptatie kan geldig geschieden op een blanko-formulier of vóór de onderteekening door den trekker.
Rb. Leeuwarden 19 Oct. 1882, R. B. 1884 B bl. 239.
Hof Arnbem
22 Mrt. 1905, W. 8196, cass. verw. H. R. 1 Dec. 1905, W. 8307. — Hof
Amsterdam 30 Juni 1910, W. 9107.

De acceptatie, niet op den wissel gesteld, maar bijv. in een
brief, is geldig, doch verbindt den betrokkene alleen jegens
dengene tot wien de brief is gericht.
Zie over acceptatie in een brief: Hof den Bosch 1 Mei 1894, \\.
6497. — Rb. Amsterdam 7 Dec. 1900, W. 7599, bev. Hof Amsterdam
14 Mrt. 1902, W. 7778. — Verg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 213.

Ieder houder kan iederen wisselbrief, met uitzondering van
dien welke op zicht is getrokken, ter acceptatie aanbieden, art.
112 K. — Verplichting van den betrokkene te accepteeren:
mei tegenover den houder, wèl tegenover den trekker, doch alleen
in de gevallen van artt. 113 en 114. Vordering van den trekker
tot schadevergoeding wegens weigering van acceptatie, art. 114
lid 2 en 3 (Rb. Rotterdam 31 Jan. 1883, W. 4873). Zij vervalt,
als de trekker geen adviesbrief heeft gezonden, art. 142.
Art. 8 van de Belgische wet: „Entre commergants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur
son débiteur une lettre de change pour une somme qui n excede pas le
montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter. — Lorsque la somme
excède le montant de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie
de la somme dont il est débiteur".

Vorm: eene door den betrokkene onderteekende verklaring,
waaruit duidelijk van de acceptatie blijkt, art. 115 lid 1 K.
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De enkele handteekening, op de gebruikelijke plaats en wijze
op de voorzijde van den wissel gesteld, is voldoende, tenzij
blijkt dat zij niet werd gesteld met de bedoeling te accep
teeren. Dagteekening wordt vereischt bij wissels na zicht,
art. 115 lid 2.
„Gezien den 6 Sept. 1898" met onderteekening op een na-zicht-wissel
voldoet aan art. 115: Rb. Heerenveen 25 Nov. 1898, P. v. J. 1898 n°. 99.
De enkele handteekening is voldoende: DIEPHUIS, dl. 1, bl. 219. —
KIST, dl. 2, bl. 150 v. — Hof den Bosch 31 Mrt. 1896, W. 6796, bev.
Rb. Maastricht 28 Febr. 1894, M. v. H. 1896 bl. 103 (handteekening
op de voorzijde des wissels); — Rb. Groningen 29 Mei 1896, W. 6985.—
Yoor de zegelbelasting wordt door de administratie met de enkele hand
teekening genoegen genomen. Zie P. W. 1914, n°. 10799.
Anders: Rb. Amsterdam 16 Nov. 1900, W. 7605 (handteekening op
de voorzijde van den wissel); — H. R. 28 Jan. 1907, W. 8495 (straf
zaak); — Rb. Amsterdam 27 Dec. 1912, W. 9570. — HOLTIUS, dl. 1,
bl. 352 v. — Echter behoeft de verklaring, bijv. het woord „geaccep
teerd", boven de handteekening van den betrokkene niet door dezen te
worden geschreven: Hof Amsterdam 30 Juni 1910, W. 9107, cass. verw.
H. R. 2 Juni 1911, W. 9214; — Rb. Rotterdam 28 Juni 1911, W. 9318,
M. v. H. 1911 bl. 100. — Zie voorts LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4,
n°. 209.
Art. 24 lid 1 R. U.: la simple signature du tiré apposée au recto de
la lettre vaut acceptation. — WITKOP, bl. 139 v.

Tweeledig karakter van de acceptatie van wissels na zicht.
Termijn waarbinnen zij moet worden gevraagd, art. 116.
Gevolgen van het verzuim van dagteekening, art. 115 lid 3,
en van het niet in acht nemen van bedoelden termijn (ver
lies van regres wegens non-acceptatie of non-betaling in ge
val van fondsbezorging, art. 116 lid 1)
Terg. art. 20 lid 3 ADWO.; Belg. wet, art. 22 a. h. e. — LYON-CAEN
en RENAULT, dl. 4, n°. 285. — Art. 34 R. U.

Voorwaardelijke (geclausuleerde) acceptatie, art. 120.
Zij is geen acceptatie volgens KIST, dl. 2, bl. 151. De houder be
hoeft er niet genoegen mede te nemen volgens DIEPHUIS,
dl. 1, bl. 221 v., en LAND., Wr., bl. 143 v
Verg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 204—207. — Art. 22 lid 2
— WITKOP, bl. 147 v.

ADWO.

Gedeeltelijke acceptatie; de houder kan voor het meerdere
laten protesteeren, art. 120 K.

305
Acceptatie van op eene andere plaats gedomicilieerde wis
sels, art. 117 K.; zij dient tevens tot het nader bepalen van
het domicilie, tenzij dit reeds is geschied door den trekker.
Hof Amsterdam 30 Juni 1910, W. 9107. — Verg. art. 26 R. U.

Acceptatie behoeft nooit gevraagd te worden, behoudens
art. 116 lid 1, doch moet, als zij gevraagd wordt, steeds ge
vraagd worden aan den betrokkene. Zie art. 176 K.
Rechtskarakter van de acceptatie.
H. J. C. A. KEUCHENIUS, op welk tijdstip ontstaat de verbintenis uit
de wisselacceptatie? Prft. 1880. — A. GRAWEIN, die Perfection des Accepts,
1876. — GOLDSCHMIDT, zur Theorie der Werthpapiere, Z. H., dl. 28,
bl. 84 v. — E. JACOBI, die Wertpapiere, bl. 191 v. — STAUB, Kommentaar ADWO., Einl. § 15.

Doorhaling van de eens gestelde acceptatie is niet toegelaten,
art. 119 lid 2 K.
Beperking der eenmaal gestelde acceptatie is eene verboden herroeping
der acceptatie: Hof den Bosch 15 Nov. 1904, W. 8141 (ten aanzien van
beperking tot een nominaal bedrag; beperking van/" 6204.75 tot ƒ1. ).
Verg. STAUB, Kommentaar ADWO., art. 22 inl.

De verbintenis van den acceptant ontstaat door acceptteekening
op den wissel, gepaard aan verkrijging van dit stuk door een
derde te goeder trouw en krachtens rechtstitel van eigendoms
overgang. Er is overeenkomst, als de acceptatie wordt gegeven
op verzoek van den eigenaar van den wissel of van iemand
die voor dezen handelt. Maar ook als dit niet het geval is,
heeft de verkrijging van den wissel, voorzien van de accep
tatie, door een derde te goeder trouw en krachtens rechtstitel
van eigendomsovergang ten gevolge, dat de acceptant verbon
den wordt. Men denke aan het geval, dat de wissel, voorzien
van de acceptatie, op onregelmatige wijze in omloop komt,
of dat de acceptatie wordt gegeven ten verzoeke van een nietrechtmatigen houder, van iemand die niet rechten aan den
wissel kan ontleenen. De acceptant wordt alsdan jegens den
eersten houder-eigenaar verbonden op dezelfde wijze als bij
een regelmatigen gang van zaken, mitsdien als ware een over
eenkomst tot stand gekomen. Het feit der eigendomsverkrijging
kan aan de acceptteekening voorafgaan of daarop volgen.
MOLENGRAAFF. II.

90
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Volgens andere opvattingen is de acceptatie eene verbintenis uit creatie,
uit de enkele handteekening op den wissel (KUNTZE); — uit het schrift,
den vorm (KIST); — uit overeenkomst met den houder, tevens ten behoeve
van latere en vroegere houders-eigenaars (CTOLDSCHMIDT).

De acceptatie roept een verbintenis in het leven tusschen
den eigenaar van den wissel en den betrokkene; zij is een
zelfstandige, verbintenis-scheppende handeling. De vraag, of
zij is een abstracte of een discrete verklaring, welke alleen
zin heeft bij de schuldbekentenis en de gewone betalings
belofte (de cautio), komt daarom niet te pas. Verg. hierboven
bl. 229 v.
Gevolgen van de acceptatie.
1°. Verplichting van den acceptant, den wettigen houder,
overeenkomstig den inhoud van den wissel, op den vervaldag
te voldoen, art. 119 lid 1 i. v. m. art. 144 K. Qui acceptat, solvat;
qui accepte, paye. Aan zijne verhouding tot den trekker kan
de acceptant verweermiddelen niet ontleenen.
Verg. WENDT, das allg. Anweisungsrecht, § 21. — L. 9 Dig. de novat.
46,2. — Art. 1455 B. W. — Zie voor de geschiedenis: FREUNDT, das
Wechselreeht der Postglossatoren, dl. 1, bl. 109 v.

Herstel alleen in geval van minderjarigheid, dwang (?) en
bedrog, art. 119 lid 4 K. Het bedrog kan aan iederen houder
worden tegengeworpen. „De houder" in lid 4 beteekent:
degene die houder was, toen de acceptatie werd gegeven.
Aldus: DIEPHUIS, dl. 1, bl. 225 v. — Verg. Rb. Amsterdam 10 Jan.
1908, M. v. H. 1908 bl» 218. — Anders KIST, dl. 2, bl. 162; — LAND,
Wr., bl. 134; — Kb. Haarlem 6 Oct. 1914, W. P. N. R. 2339.

Is de acceptatie van een wissel met valsche handteekening
van den trekker verbindend?
Ontw. 1825 tit. van wisselbrieven enz., art. 69: „de acceptant van
eenen wisselbrief is tot deszelfs betaling ongehouden, indien de teekening
van den trekker valsch is". Verwerping van den titel. In het Ontw. 1826
werd het artikel weggelaten. VOORDUIN, dl. 8, bl. 643—673.
VISSERING, wisselregt der XIXDE eeuw, bi. 161 v.; LAND, Wr., bl.
181 V.; — KIST, dl. 2, bl. 256 v.; — DIEPHUIS, dl. 1, bl. 283 v.

De wetgever heeft de beslissing aan den rechter overgela
ten. Deze neme in aanmerking, of de houder, toen hij den
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wissel verkreeg, al dan niet de valschlieid heeft gekend of
redelijkerwijze heeft kunnen kennen.
2°. Verplichting van den acceptant tegenover den trekker,
den wissel ten vervaldage aan den houder te voldoen, art.
140 K. Artt. 1829 vlg. B. W. zijn niet alle toepasselijk.
J. A.

1874.

LEVY,

de rechtsverhouding tusschen trekker en acceptant,
C. F. A. J. LEESBERG, rechtsbetrekking tusschen trekker en

acceptant, Prft. 1878.

Als de acceptant niet betaalt, heeft de trekker, die niet fonds
bezorgde, eene vordering tot schadevergoeding wegens nietuitvoering van den last, en de trekker, die wel fonds bezorgde,
eene vordering tot verantwoording van het fonds en tot schade
vergoeding, art. 148 K. De trekker kan niet van den accep
tant betaling vorderen, op grond dat deze heeft geaccepteerd
en de trekker den wissel heeft moeten intrekken. Dit geldt
ook van den trekker van een wissel aan eigen order. Zie
hierboven bl. 293 v.
De trekker heeft tegen den acceptant alleen de vordering van art. 148:
Rb. Amsterdam 13 Dec. 1866, W. 2889; 18 Mrt. 1875, W. 3872;
H. E. 12 Apr. 1878, W. 4231; — Rb. Zutfen 10 Mrt. 1881, W.
4612; — Rb. den Haag 26 Sept. 1882, P. v. J. 1882 n°. 42*; — Rb.
Amsterdam 6 Mrt. 1885, W. 5274; — Hof den Haag 2 Mrt. 1905,
W. 8266. — Verg. ook Rb. Amsterdam 31 Mei 1889, P. v. J. 1889 n . 90.
De trekker moet stellen en, zoo noodig, bewijzen, dat hij fonds heeft bezorgd.
Rb. Rotterdam 28 Apr. 1888, W. 5592. — Zie ook Rb. Maastricht
25 Mrt. 1897, W. 7038, bev. Hof den Bosch 1 Mrt. 1898, W. 7104
(in de dagvaarding behoeft het fonds niet omschreven te worden), —
Hof Leeuwarden 28 Oct. 1914, W. 9763: de trekker kan betaling van
een bepaald bedrag vorderen; hij behoeft niet uitdrukkelijk verantwoor
ding te vragen.
Art. 117 Code de comm.: „l'acceptation suppose la provision. Elle en
établit la preuve È, 1'égard des endosseurs" (LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4,
nrs. 169 v.). Yerg. Rb. Amsterdam 10 Jan. 1910, M. v. H. 1910 bl. 27:
in de acceptatie kan een vermoeden van fondsbezorging door den trekker
zijn gelegen. Art. 23 lid 2 DWO. geeft den trekker tegen den acceptant
een zgn. wisselactie. Evenzoo art. 27 lid 2 R. U. Het opstellen van
een vermoeden van fondsbezorging wordt niet wenschelijk geacht door
LAND, Wr., bl. 134—143.

Valsche acceptatie, art. 145 K.
Clausule: „non acceptable"; zij is geldig en heeft ten ge
volge, dat trekker en endossanten niet instaan voor de
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acceptatie. De houder heeft niet het recht haar te vragen.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 192. — De clausule wordt erkend
in art. 21 lid 2 R. U.

Weigering om te accepteeren.
P r o t e s t v a n non-acceptatie, art. 175 K.
R. GODDARD, het wisselprotest, Prft. 1875. — E. LEIST, der Wechselprotest und seine Reform, 1899.

Door wie wordt geprotesteerd, op welke wijze en waar? artt.
176, 182 en 183 K. — Een termijn is voor het protest van
non-acceptatie niet voorgeschreven. De houder kan het laten
opmaken wanneer hij wil.
N o t i f i c a t i e van het protest op straffe van schadevergoe
ding, artt. 184 en 185 K.
F. F. VAN SCIIERPENBERG, de notificatie van het wisselprotest, Prft. 1876.

Het protest (oud-Holl.: kennisse, blijk, verhaal-betuijg) is
eene authentieke akte, het door de wet aangewezen middel
om de aanbieding des wissels en de daarop gevolgde weige
ring der acceptatie (of betaling) vast te stellen. Als zoodanig
is het voorwaarde voor het regresrecht.
Inhoud van het regresrecht, art. 177 K.; de keuze heeft de
aangesprokene.
O. OERTZEN, der Wechselregress, in Z. H., dl. 75, hl. 88 v.

Gelijk recht tot protest en op rembours heeft de houder,
als de betrokkene, al of niet acceptant, vóór den vervaldag
failleert, artt. 155 en 178 K. Dit protest wordt door art. 155
een protest van non-betaling genoemd. Het moet worden ge
daan aan den curator, art. 99 lid 2 Fw. Zie hieronder § 86 B.
De houder is niet verplicht te protesteeren, maar kan zon
der protest niet regres nemen.
KIST, dl. 2, bl. 205; — DIEPHUIS, dl. 1, bl. 254; — LAND, Wr.,
bl. 216 v. — Anders HOLTIUS, "Voorlezingen, dl. 1, bl. 398; — GODDARD,
a. w., bl. 35 v.

Bij wissels op zekeren termijn na zicht bewijst het protest,
dat de houder diligent is geweest, en stelt het den aanvang
van dien termijn vast, art. 116 K.
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Protest bij voorwaardelijke en gedeeltelijke acceptatie, art.
120 K.
Het noodadres (recommandataire, besoin): „Desnoods bij
den heer N.". Het wordt vermeld in art. 181 lid 1 K.; uit het
daar bepaalde schijnt te volgen, dat de acceptatie, bij weige
ring door den betrokkene, aan het noodadres moet worden
gevraagd, op straffe van verlies van het regresrecht.
Het noodadres is een tweede (subsidiaire) betrokkene; zijn
accept staat dus gelijk met het accept door den betrokkene,
niet met het accept gegeven door een acceptant ter eere.
Kunnen ook de endossanten den wissel geldig van een
noodadres voorzien? Beteekenis van dit noodadres? Zie GODDARD, a. w., bl. 89 v.
Acceptatie ter eere, acceptatie sopra protesto. — Wissel
interventie, interveniënt, gehonoreerde.
Geschiedenis: ENDEMANN, Studiën i. d. rom. kanon. Wirthschafts- und
Rechtslehre, dl. 1, bl. 208 v. — GRÜNIIÜT, a. w., dl. 1, bl. 72 v., § 18.
C. BRUIJN, wisselinterventie, Prft. 1878. — GRÜNIIUT, a. w., dl. 2,
§§ 133 v.

Wie moet tot acceptatie ter eere toegelaten worden, als
verschillenden zich aanbieden? Artt. 122—125 K. Ook de
betrokkene kan den wissel ter eere accepteeren.
Vorm der acceptatie ter eere: art. 126 K.
Rechtsgevolg: de houder behoudt zijn regresrecht uit hoofde
van de non-acceptatie van den betrokkene, art. 128 K. (anders
art. 55 lid 3 R. U.); de acceptant ter eere is jegens hen, die
volgen op dengene te wiens eere hij geaccepteerd heeft, ver
bonden tot betaling van de wisselsom, protestkosten en interes
sen, mits de betrokkene op den vervaldag niet betaald hebbe
en daarvan protest opgemaakt zij, art. 129 i. v. m. art. 147 K.
Art. 127 K. De verhouding tusschen dengene te wiens eere
geaccepteerd is en den acceptant ter eere is dezelfde als tus
schen den trekker en den betrokkene die geaccepteerd heeft.
H. Aval (wisselborgtocht).
L. C. v. D. FEEN, iets over aval, Prft. 1876. — COIN-DELISLE, cautions
des contraignables par corps en matière civile et commerciale et donneurs d'aval, 1861.
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Art. 130 K. Het aval (van: a valle, onder de onderteekening van een ander) kan gegeven worden voor iederen wisselschuldenaar. Het kan gegeven worden onder eene voorwaarde
of met eene beperking.
Aval kan worden gegeven voor den acceptant: Eb. den Haag 30 Mei
1884, W. 5047; — Hof den Bosch 26 Mei 1903, W. 7937.

Het aval behoeft niet te worden gesteld op den wissel,
art. 131 K.
Iedere borgtocht, speciaal gegeven tot zekerheid van de betaling van
een wissel of orderbiljet, moet worden aangemerkt als aval: Rb. Amster
dam 11 Mei 1894, M. v. H. 1895 bl. 184.

Een aval, op de voorzijde van den wissel geplaatst, moet
geacht worden te zijn gegeven voor den trekker, tenzij uit de
plaatsing (bijv. onder de handteekening van den acceptant)
of anderszins blijkt, dat het is gegeven voor een ander.
Zie Eb. Amsterdam 8 Febr. 1865, W. 2686; — H. E. 4 Febr. 1870,
W. 3187; — Eb. Eotterdam 27 Febr. 1878, W. 4228. — Daarentegen
H. E. 16 Jan. 1914, W. 9659: het aval op de voorzijde van eene pro
messe heeft eene algemeene strekking.
Art. 30 lid 4 E. U.: het aval moet aangeven voor wien het wordt
gegeven; indien de aanwyzing ontbreekt, wordt het geacht te zijn ge
geven voor den trekker.

De avalgever is voor het geheel verbonden op dezelfde wijze
als degene voor wien hij aval geeft, art. 132 K.
De avalgever heeft dezelfde verplichtingen als een trekker, ook als de
trekker zelf niet verbonden is (i. d. g. wegens niet-inachtneming van
de bepalingen van een vennootschapscontract): Eb. Utrecht 14 Nov.
1894, W. 6577; — hij is bevrijd, als de trekker dit is (i. d. g. wegens
niet-naleving van art. 116 lid 1 K.): Eb. den Haag 7 Jnni 1904,
"W. 8111; — Eb. Eotterdam 20 Febr. 1907, W. 8649. — Anders: de
avalgever is niet verbonden, als de trekker, voor wien hij aval gaf, zelf
niet verbonden is (i. d. g. wegens curateele): Eb. den Haag 3 Jan. 1905,
W. 8189.
Zie voorts hieronder bl. 327.

De avalgever, die betaald heeft, heeft niet als zoodanig een
regresrecht op hem voor wien hij aval heeft gegeven.
Eb. Amsterdam 2 Oct. 1903, W. 8076. — Anders: LAND, Wr., bl. 154.—
Zie voorts hieronder bl. 331.

Art. 65 lid 2 K.: de makelaar, die den wissel heeft ver
handeld, mag niet aval geven.

311

I. Vervaltijd en betaling.
De v e r v a l tij d wordt aangewezen i n artt. 116, 149 155 K .
Art. 154 is gewijzigd door art. 1 der wet v. 27 April 1904, S. 88.
De wet onderscheidt wissels op tijd (betaalbaar op een
bepaalden dag of op een of meer dagen, maanden of uso's
na den dag van trekking), op of na zicht, op eenigen tijd
na zicht, op een jaarmarkt. Andere tijdsbepalingen zijn niet
uitgesloten, mits de tijd niet onbepaald en onbepaalbaar
worde. Betaalbaarstelling in termijnen is niet verboden.
Bij op-zicht-stelling na verloop van zekeren tijd of na een bepaalden
dag is art. 116 toe te passen in dier voege, dat de daarin vermelde ter
mijnen beginnen te loopen na afloop van den bepaalden tijd of na den
bepaalden dag. - Zie Rb. den Haag 7 Juni 1904, W. 8111 (betaalbaar
op 30 Jan. 1903 of te allen tijde na dien). — Anders: Hof den Haag
29 Dee. 1902, W. 7890, M. v. H. 1902 bl. 192 („twee maanden [eene
maand] na heden of te allen tijde na dien op vertoon dezes"; de betaling
moet gevraagd worden na verloop van den bepaalden tijd docb binnen
drie maanden na de dagteekening, volgens art. 116 1.1. K.), cass. verw.
H. R. 12 Febr. 1904, W. 8035. — Rb. Rotterdam 20 Febr. 1907, W.
8649 („op den 1 April 1902 of ten allen tijde na dien op vertoon dezes";
de betaling moet gevraagd worden binnen drie mnd. na de dagteekening,
in dit geval 1 Oct. 1901!).
Voorbeeld van een wissel, te betalen „on arrival of vessel and right
delivery of cargo": Rb. Amsterdam 17 Febr. 1888, P. v. J. 1888 n°. 37.
Art. 32 lid 2 R. ü. verklaart wissels, op andere dan de in het eerste
lid genoemde tijdstippen betaalbaar gesteld, nietig.

Mag de wissel, die den vervaltijd niet aangeeft, beschouwd
worden als getrokken op zicht?
Art. 152 K.: bepaling van „maanden" en „uso's". Uso's
zijn niet meer gebruikelijk.
Een halve maand is een termijn van 15 dagen: Rb. Maastricht 27 Nov.
1890, W. 5987.

B e t a l i n g moet gevraagd en gegeven worden op den ver
valdag. De houder mag weigeren betaling vóór dien tijd aan
te nemen, art. 159 K. Verg. artt. 1306 B. W. en 119 lid o K..
geen beslag om bijv. tot schuldvergelijking te komen, dus ook
geen acceptatie „om te betalen aan mij zeiven .
Betaling behoeft alleen te geschieden tegen uitlevering
van den wissel, door den houder gekwiteerd (Hof den
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Bosch 15 Mei 1877, R. B. 1884 bl. 251), art. 167 K. Verg.
hierboven bl. 255 en 275. Uit art. 1397 lid 2 B. W. volgt,
dat de schuldenaar in het algemeen betaling niet van de
uitlevering der schuldbekentenis afhankelijk kan stellen.
De enkele handteekening kan tot kwgting strekken, omdat de wet
nergens een voor kwijtingen vereischten vorm of inhoud vaststelt: Hof
den Haag 9 Juni 1910, W. 9063 (orderbiljet), cass. verw. H. R. 13 Jan.
1911, W. 9129.
De houder kan volstaan met betaling te vorderen „tegen kwijting",
wat insluit overgifte van al datgene wat de wet noodig aeht en voor
schrijft: Hof den Bosch 18 Mrt. 1913, "W. 9458.

Zijn er meer exemplaren, dan moet tegen de prima betaald
worden, tenzij de overige exemplaren de clausula cassatoria
inhouden, art. 160 K.; is een exemplaar geaccepteerd, dan
moet dit ingetrokken worden, art. 161 K. Zie ook art. 162 K.
Uitzondering: betaling van een vermisten wissel door den
acceptant, art. 163 K. Voor welken tijd moet de borgtocht
gesteld worden: voor 10 of voor 30 jaren? Verg. art. 206 K.
Rb. Haarlem 3 Mrt. 1868 (A. H. v. NIEROP, de verloren wisselbrief,
Prft. 1881, bl. 51): tien jaren. — KIST, dl. 2, hl. 187; DIEPHUIS, dl. 1,
bl. 279; v. NIEROP, bl. 53 v.: dertig jaren.
Yerg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 324.

Wat moet betaald worden? Art. 156 i. v. m. art. 60 en
art. 157 K. Verg. art. 40 R. U.
Zie over art. 156: W. WESTERMAN, verkeerde toestanden en verouderde
gebruiken in het wisselverkeer, in De Economist 1907, dl. 2, bl. 625 v.

Gedeeltelijke betaling van den wissel moet worden aange
nomen, artt. 168 en 169 K. Art. 1426 B. W. is niet van
toepassing; evenmin art. 1435 B. W.: alleen betalingen, op
den wissel afgeschreven, kunnen op de wisselschuld worden
toegerekend.
Zie Rb. Leeuwarden 15 Apr. 1897, W. 7008.

Betaling kan worden gevorderd door en betaald moet wor
den aan den regelmatigen houder van den wissel.
H. D. L. BOURICIUS, over materiëele legitimatie bij den wissel, Prft.
1879.

Volgens algemeene, hierboven bl. 237 v., 254 v. en 275 nader
uiteengezette, beginselen, is de regelmatige houder van den wissel,
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d. w. z. clegene die den wissel houdt in overeenstemming met
de daarop voorkomende aanwijzingen, gelegitimeerd de be
taling daarvan te vorderen, hetzij voor zichzelf, indien hij is
volledig geëndosseerde, hetzij voor zijn endossant, indien hij
is onvolledig geëndosseerde. Zoogen. formeele legitimatie vol
staat. De betrokkene kan van den regelmatigen houder niet
verlangen nader bewijs, hetzij van de echtheid der endosse
menten, hetzij van zijn recht tot vorderen, hetzij van zijn
identiteit. Aldus artt. 15 lid 1 en 39 lid 3 R. U.
Beteekenis der artt. 158 en 164 K.
Art. 158 K.: „De betrokkene, den wisselbrief vóór den ver
valtijd betalende of in disconto nemende, is verantwoordelijk
voor de geldigheid der betaling". De betrokkene die vóór den
vervaldag de betaling mag weigeren, kan haar afhankelijk
stellen van nader bewijs van recht. Betalende, wordt hij
daarom alleen bevrijd, als hij betaalt aan den werkelijken
schuldeischer. Het bewijs daarvan heeft hij zoo noodig te voeren.
Art. 164 K.: „Die eenen vervallen wisselbrief op den ver
valtijd betaalt, zonder dat er verzet tegen zij gedaan, wordt
vermoed deugdelijk gekweten te zijn". De zin van het artikel
is niet duidelijk. Bedoeld schijnt te zijn, dat de betrokkene
(acceptant ter eere, avalgever), die den wissel op den ver
valtijd betaalt aan den houder, van wien hij immers nadere
legitimatie niet mag vorderen, deugdelijk is gekweten, tenzij
hij de betaling had behooren te weigeren. Hij is daartoe ver
plicht, als de houder niet is regelmatige houder (gemis van
formeele legitimatie), of als hij weet, of redelijkerwijze kan
weten, dat de houder, hoewel regelmatig houder, niet is recht
matig houder, bijv. omdat op den wissel een valsch endosse
ment voorkomt.
De ware eigenaar (schuldeischer), zijnerzijds betaling vor
derende, moet dus bewijzen, dat de betrokkene te kwader
trouw of op lichtvaardige wijze (tegen beter weten in) aan
den niet-rechtmatigen houder heeft betaald. Alleen als de
betaling aan den regelmatigen houder te goeder trouw is
gedaan, is de betrokkene tegenover den werkelijken schuld
eischer bevrijd. Dit stemt overeen met de bepaling van art.
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1422 B. W. Zie hierboven bl. 254 v. Aldus ook art. 39
lid 3 R. U. (fraude ou faute lourde).
Yerg. LOCRÉ, Esprit du Code de commerce, dl. 2, bl. 177—196, op
art. 145 Code de comm. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nvs. 293 v.,
297, 299. — YOORDLUN, dl. 8, bl. 638—640. — DONKEK CURTIUS V. TIENIIOVEN bij NOORDZIEK, Gescli. 1825/26, 2de ged., bl. 115.
VELTMAN, bl. 144 v. en KIST, dl. 2, bl. 178 v.: als de eigenaar bewijst
dat de houder niet was wettige houder, moet de betrokkene opnieuw
betalen. — LAND, Wr., bl. 167 v., ontzegt zoowel aan art. 158 als aan
art. 164 alle beteekenis; materieele legitimatie acht bij steeds noodig.—
DIEPIIUIS, dl. 1, bl. 241 v.: alleen als de eigenaar samenspanning, kwade
trouw of nalatigheid des betrokkenen bewijst, moet deze opnieuw betalen.
Evenzoo E. A. v. HALL, proeve van een onderzoek wegens de gevolgen
van gepleegde valschheid in wisselbrieven, 1828, § 20; M. DES AMORIE
v. D. HOEVEN, Rechtsgel. Opstellen, bl. 91 v.
Toepassing van art. 1422 B. W. op betaling van een wissel aan den houder
na verleening van surséance van betaling aan den trekker, waarvan de be
trokkene onkundig was: Rb. Amsterdam 13 Jan. 1911, M. v. H. 1911 bl. 223.

Art. 164 maakt eene uitzondering voor het geval dat tegen
de betaling verzet is gedaan. Alsdan moet de betrokkene de
betaling weigeren, en de houder buiten-werkingstelling van
het verzet vorderen. Gedacht moet worden aan een verzet
bij deurwaarders-exploot.
Art. 166 K. De houder die de betaling ontving, is verplicht
tot vrijwaring wegens valschheid van een vroeger endossement.
Het artikel veronderstelt betaling door den betrokkene niet
tegenstaande verzet of ondanks wetenschap van de valschheid.
Bijzondere bepaling van art. 165 K.
Zie voor een voorbeeld van toepassing van dit artikel: Hof den Bosch
15 Apr. 1890, P. v, J. 1890 n°. 36.

Betaling moet worden gevraagd ter woonplaats (d. w. z.
ten huize of ten kantore) van den betrokkene of, indien de
wissel is gedomicilieerd, aan het aangewezen domicilie; is de
betrokkene of de tot betaling aangewezen persoon „geheel
onbekend of niet te vinden" of het domicilie niet aangeduid:
aan het postkantoor; artt. 117 en 180 K. De wisselschuld is
een „haalschuld". Verg. art. 1429 B. W.
De betrokkene, al of niet acceptant, die betaald heeft,
heeft, tenzij hem fonds is bezorgd, eene vordering tegen den
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trekker of den derde voor wiens rekening is getrokken, artt.
140, 141 en 143 K. i. v. m. art. 1845 B. \V.
Eb. Heerenveen 6 Jan. 1874, W. 3733; — H. E. 7 Apr. 1876, W.
3983; — Hof den Bosch 28 Juni 1886, W. 5399; — Eb. Groningen
22 Oet. 1897, P. v. J. 1897 n°. 92.
Verg. O. WENDT, das allg. Anweisungsrecht bl. 100 v. — GRÜNHUT,
Wechselrecht, dl. 2, § 112.

Protest van non-betaling.
CH. PATRIAU, du protêt faute de payement, th. Paris 1897.

Bij wissels, getrokken op tijd of op zekeren termijn na zicht,
moet het protest worden opgemaakt daags na den vervaldag,
art. 179 i. v. m. art. 154 K., gew. door art. 1 der wet v. 27 April
1904, S. 83. Op dien dag kan nog worden betaald. Verg.
GODDARD, bl. 60 v. Bij wissels, die geen vervaldag hebben,
zooals zichtwissels, kan het protest onmiddellijk na de weige
ring van de betaling worden opgemaakt. Respijtdagen kent
de wet niet.
Eb. Utrecht 24 Dec. 1902, W. 7863: art. 179 is niet van toepassing
op zichtwissels; deze kunnen op den dag zelf van de weigering van
betaling worden geprotesteerd.

Valt de protestdag op een Zondag of een daarmede gelijkgestelden dag, alsdan protest op den eersten daarop volgenden
werkdag, art. 179 lid 2 gew. door art. 2 der wet v. 27 April
1904, S. 83, i. v. m. art. 154 gew. door art. 1 dier wet.
Zie over het misbruik van het geven van uitstel van betaling bij
wissels met de clausule „zonder kosten": W. WESTERMAN, in De Econo
mist 1907, dl. 2, bl. 821 v.

Bijzondere bepaling van art. 202 K.
Plaats waar, personen door wie en wijze waarop gepro
testeerd moet worden, artt. 180, 182 en 183 K. „Woonplaats"
in art. 180 beteekent het huis of kantoor van den betrokkene;
zie GODDARD, bl. 77 v. Protesten, den gefailleerde betreffende,
worden gedaan aan den curator: art. 99 lid 2 Fw.
Notificatie van het wisselprotest op straffe van schade
vergoeding, artt. 184 en 185 K.
Zie over den omvang der schadevergoeding: Kgt. n°. 1 Amsterdam
8 Juli 1862, M. v. H. 1862 bl. 194, bev. door Eb. Amsterdam '2 Jan.
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1863, M. v. H. 1863 bl. 3; — Hof Leeuwarden 29 Mei 1880, W. 4509; —
Eb. Amsterdam 21 Hrt. 1890, M. v. H. 1890 bl. 255.
Op de verhouding tusschen den nemer en den trekker van een inkassowissel (tusschen den onvolledig geëndosseerde en diens endossant) zijn
niet de artt. 184 en 185 K. van toepassing, maar de bepalingen omtrent
lastgeving: Eb. Amsterdam 24 Mei 1889, W. 5772.

Het protest dient om de aanbieding des wissels en de daarop
gevolgde weigering van betaling vast te stellen. Als het door
de wet aangewezen bewijsmiddel daarvan is het voorwaarde
voor de uitoefening van het regresrecht. De wenschelijkheid van
vereenvoudiging van het wisselprotest is herhaaldelijk betoogd.
Naar oud-vaderlandsch recht behoefden binnenlandsche wissels (uit
dezelfde provincie of dezelfde stad) niet geprotesteerd te worden. Zie
BARELS, Advysen, dl. 2, n°. 32 (S Febr. 1711). Verz. v. casuspositiën,
enz., betr. den koophandel,
st., n°. 41 (10 Dec. 1792). — De Engelsche
wet stelt bij binnenlandsche wissels het protest facultatief. — België,
loi sur les protêts v. 10 Juli 1877, en Italië, Cod. di comm. a. 307,
laten toe, dat het protest wordt vervangen door eene verklaring van
dengene aan wien de acceptatie of betaling wordt gevraagd.
Zie voorts E. M. 1890, bl. 169. — LEIST, a. w. — H. MAKOWER,
Wechselproteste, Z. H., dl. 41, bl. 361. — J. STRANZ, ein Protest gegen
den Wechselprotest, in Festgabe z. 50j. Dienstjub. des Dr. R. KOCH,
bl. 342. — Duitsche wet v. 30 Mei 1908 ter vereenvoudiging van het
wisselprotest.

De vraag, of de verkooper de kosten van het protest van non
betaling van den door hem op den kooper getrokken wissel (en de
retourkosten) kan terugvorderen, wordt verschillend beantwoord.
In ontkennenden zin, tenzij betaling per wissel tusschen partijen is
overeengekomen: Kgt. Groningen 24 Sept. 1877, W. 4203; — Eb. Am
sterdam 28 Febr. 1890, P. v. J. 1890 n°. 72; — Eb. den Bosch 1 Febr.
1895, W. 6720; — Kgt. n°. 3 Amsterdam 5 Mrt. 1900, M. v. H. 1900
bl. 57; — of gebruikelijk is: Hof Amsterdam 12 Oct. 1877, P. v. J. 1878
n">. 22»; — Eb. Amsterdam 28 Febr. 1890, b. a.; — Kgt. n°. 3 Amster
dam 26 Sept. 1898, W. 7266; — voor de retourkosten geldt hetzelfde: Kb.
Botterdam 25 Febr. 1888, W. 5566. — In bevestigenden zin, omdat het in
den handel gebruikelijk is zich door het trekken van wissels betaling te
verschaffen: Eb. Botterdam 25 Nov. 1868, W. 3125 (art. 1383 B. W. is
van toepassing); — Eb. Breda 31 Mrt. 1908, W. 8829; — Eb. Utrecht
9 Mrt. 1910, W. 9035 (de schuld van den kooper is fonds in den zin
van art. 113 K.; art. 114 lid 2 geeft aan wat de verkooper kan vorde
ren); — Kgt. den Bosch 25 Aug. 1898, W. 7183 (alleen de retourkosten
op grond van art. 1431 B. W.); — Rb. Amsterdam 18 Apr. 1913, W.
9549 (retourkosten).

%
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Clausule „zonder kosten", „z. k." of „zonder protest".
GODDARD ,

het wisselprotest, hfdst.

I I I . — RAMA^R ,

wisselclausules,

hfdst. I.

Indien deze clausule door den trekker op den wissel is ge
steld, wordt de houder tegenover dezen en alle endossanten
van de verplichting te protesteeren ontslagen; de kosten
van het protest blijven, zoo hij dit toch doet opmaken, voor
zijne rekening. De trekker en de endossanten zijn tot rembours
verplicht, al is protest niet opgemaakt, terwijl op den regresplichtige het bewijs rust, dat de wissel niet tijdig ter betaling
is aangeboden. Aldus ook art. 45 R. U.
H. R. 13 Jan. 1865, W. 2660, M. v. H. 1865 bi. 41. — Rb. Maas
tricht 15 Jan. 1859 en 14 Mrt. 1872, W. 2042 en 3482.
Anders: GODDARD , die de clausule alleen verbindend acht voor den
trekker, en RAMAER, die haar als nietig beschouwt. — Rb. Amsterdam
21 Dec. 1849, R. B. 1850 bl. 108; — Hof Limburg 4 Oct. 1858, W. 2017; —
Rb. Assen 1 Apr. 1867, W. 2982, vern. Hof Drente 7 Sept. 1867, W .
2956, volgens welk arrest de clausule medebrengt, dat de houder, in
geval van niet-betaling, op den wissel als zoodanig een vordering niet
kan gronden (m. a. w. dat de regresplicht vervalt).
Verg. over de clausule „sans frais" of „retour sans frais": LYON-CAEN
en RENAULT, dl. 4, nrs. lOObis, 228, 376 v.

Door een endossant op den wissel gesteld, ontheft de clau
sule „z. k." den houder alleen tegenover den steller dier clau
sule van de verplichting protest op te maken; de kosten van
het protest kan hij niettemin op den steller verhalen. Evenzoo
art. 45 lid 3 R. U.
Verg. over de clausule „zonder kosten", gesteld door een endossant:
H. R. 23 Oct. 1873, W. 3651; — Rb. Leiden 11 Pebr. 1868, W. 2992.

Wissels met de clausule „zonder kosten" plegen als niet
acceptabel te worden beschouwd. De houder moet van de
niet-betaling binnen een redelijken tijd aan zijn voorman
kennisgeven.
Art. 5 laatste lid v. d. wet v. 11 Juli 1882, S. 93, tot wijziging van
de wet op het recht van zegel:
„De aanduiding „zonder kosten" en elke andere daarvoor in de plaats
tredende vermelding op het stuk, alsmede iedere overeenkomst, ten doel
hebbende den houder te ontheffen van zijne verpligting om protest te
doen opmaken, is nietig, indien zij betrekking heeft op een handelspapier,
dat niet of niet voldoende gezegeld is."
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Na opgemaakt protest van non-betaling is de houder ver
plicht betaling te vragen aan het noodadres of den acceptant
ter eere, en tegen ieder van hen in geval van weigering van
betaling protest te doen opmaken, art. 181 K.
IC. Regres bij niet-betaling.

In geval van niet-betaling heeft de houder van den wissel:
H. R. 12 Apr. 1878, W. 4231: onder houder is te verstaan „hij die,
krachtens een geldig endossement eigenaar van den wissel geworden,
dien wissel op den vervaldag in handen heeft, of wel endossanten, aan
wie de wissel, uit hoofde van op hen genomen regres, is uitgeleverd"; de
trekker is niet houder in den zin der artt. 144 en 186 K. — Dit geldt
ook van den trekker aan eigen order, die heeft gerembourseerd. Zie hier
boven bl. 293 v. — H. E. 11 Mei 1900, W. 7452 (vern. Hof Leeuwarden
26 Apr. 1899, W. 7335): de nemer die heeft gerembourseerd, is tegen
over den trekker niet houder. — Kb. Botterdam 8 Nov. 1890, M. v. H.
1892 bl. 15 v.' de nemer van een inkasso-wissel is niet houder in den
zin van art. 144 K., hij kan alleen als lasthebber van den trekker de
vordering van art. 148 instellen; ten onrechte vern. door Hof den Haag
16 Nov. 1891, M. v. H. t. a. p. bl. 13 v., W. 6130, cass. verw. H. R.
29 Apr. 1892, W. 6179, M. v. H. t. a. p. bl. 241.
Verg. over de vraag, wie als houder de vordering kan instellen en wat
liij daartoe in de dagvaarding moet stellen: Rb. Heerenveen 4 Nov. 1870,
W. 3308; — Rb. Alkmaar 16 Nov. 1882, W. 4859. — Rb. Rotterdam
25 Febr. 1895, W. 6687; — Rb. Amsterdam 4 Dec. 1896, M. v. H. 1898
bl. 15; — Rb. Amsterdam 8 Febr. 1901, W. 7649, vern. Hof Amsterdam
3 Jan. 1902, "W. 7743; — Hof den Haag 18 Nov. 1901, W. 7732; —
Rb. Breda 1 Apr. 1913, W. 9481 (de nemer van een orderbiljet moet in
de dagvaarding stellen, dat hij houder is).

1°. een onvoorwaardelijk vorderingsrecht tot betaling en,
indien protest is opgemaakt, tot „vergoeding" (d. i. tot beta
ling van den wissel met protestkosten, andere wettige onkos
ten en interessen [artt. 192 lid 1, 195 en 196 K.], Rb. Rot
terdam 27 Febr. 1878, W. 4228) tegen den acceptant: artt.
119, 144, 186 en 201 K.
De houder kan van den acceptant betaling vorderen, al heeft hij niet
protest doen opmaken: H. R. 14 Apr. 1898, vern. Rb. Haarlem 30Nov.
1897, W. 7114. Zie ook H. R. 24 Juni 1898, W. 7142.

Ook als de wissel is gedomicilieerd, is protest van non-be
taling tegen den gedomicilieerde niet noodig om den accep
tant aan te spreken. GODDARD, bl. 87 v. Anders KIST, dl. 2,
bl. 86; LAND, Wr., bl. 128. Uitzondering, art. 118 K.: wanneer
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de gedomicilieerde na den vervaldag failleert en de acceptant
hem fonds heeft bezorgd, moet de houder, om den acceptant
te kunnen aanspreken, tijdig tegen den gedomicilieerde protest
hebben opgemaakt. Protest is dus steeds geraden.
Acceptant is ook het noodadres, dat geaccepteerd heeft na
weigering van acceptatie door den betrokkene.
2°. Een soortgelijk vorderingsrecht tegen den avalgever voor
den acceptant. Protest is niet vereischt.
Verg. Rb. den Haag 30 Mei 1884, W. 5047.

3°. Een vorderingsrecht tot voldoening van den wissel tegen
den acceptant ter eere, zoo die er is: art. 129 K.
Voorwaarde: tijdig protest tegen den betrokkene.
4°. Eene regresvordering tot „vergoeding" van den wissel
(betaling van de hoofdsom, protestkosten, enz.) tegen den trek
ker en al de endossanten: artt. 186, 192 lid 1, 195 en 196 K.
Voorwaarde: voor zooveel de endossanten betreft, tijdig pro
test tegen den betrokkene of gedomicilieerde en tegen het
noodadres of den acceptant ter eere, art. 201 K.
De trekker wordt niet bevrijd, doordat het protest te laat
wordt opgemaakt, tenzij hij den betrokkene fonds heeft bezorgd
en deze heeft geaccepteerd, art. 108 K. Heeft hij fonds bezorgd,
doch de betrokkene niet geaccepteerd, dan kan hij volstaan
met afstand van zijne vordering op het fonds tot het beloop
van den wisselbrief, art. 109 K. Bovendien is hij bevrijd, mits
hij fonds heeft bezorgd, als de betaling van een zicht-wissel
of van een na-zicht-wissel niet is gevraagd met inachtneming
van de termijnen, in art. 116 bepaald, onverschillig of pro
test al of niet tijdig is opgemaakt.
Wisselkoers kan bij deze vordering niet in rekening worden
gebracht. Anders KIST, dl. 2, bl. 235.
Acceptant, acceptant ter eere, trekker en alle endossanten
zijn ieder voor het geheel verbonden: artt. 146, 147 ^en 186
lid 1 K.
Springend regres. Electieve samenloop van vorderingen. De
namannen van dengene die aangesproken wordt, worden be
vrijd (anders art. 1320 B. W.), de voormannen daarentegen
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niet, art. 186 lid 2—4 K. De acceptant wordt door het aan
spreken van een ander nooit bevrijd.
Tri geval van faillissement van twee of meer dezer hoofde
lijke schuldenaren geldt art. 136 Fw. De wet zwijgt over het
faillissement van één der hoofdelijke schuldenaren; in dat
geval moet hetzelfde worden aangenomen.
In verband met art. 136 Fw. is art. 198 K. ingetrokken bij art. 2 der
wet v. 20 Jan. 1896, S. 9, tot invoering der Faillissementswet.
Zie over art. 136 Fw.: hieronder § 88 onder A. De verificatie der
schuldvorderingen; — MOLENGRAAFF, de Faillw. verkl., bl.453 v.— Rb.
Rotterdam 19 Mrt. 1902, W. 7835: als één hoofdelijke schuldenaar in
staat van faillissement verkeert, moeten betalingen, na de faillietverkla
ring door den schuldeiseher ontvangen, bij de verificatie in mindering
worden gebracht. — Verg. G. KIRBERGER, R. M. 1904, bl. 159 v.
Volgens Rb. den Haag 28 Juni 1870, W. 3225, M. v. H. 1870 bl. 156,
kan de houder, die door een endossant gedeeltelik is voldaan, niettemin
toch altijd den acceptant voor het geheel aanspreken. — Anders daar
entegen Rb. den Bosch 15 Juni 1870, W. 3219, M. v. H. t. a. p. bl. 161.

Gevolgen van een vrijwillig, d w. z. buitengerechtelijk, akkoord
met een der regresplichtigen, art. 199 K.
W. G-RENFELL, enkele beschouwingen naar aanleiding van art. 199 K.,
Prft. 1893. — Rb. Zwolle 30 Juni 1875, M. v. H. 1875 bl. 234.

De regresvordering kan niet worden ingesteld tegen den
endossant die onvolledig geëndosseerde is, noch door den
onvolledig geëndosseerde; zie hierboven bl. 300. De onmid
dellijke voorman is niet rembours schuldig, als hij van den
houder de waarde niet heeft ontvangen.
Verg. over de verhouding tusschen trekker en nemer, endossant en
geëndosseerde, hierboven bl. 262 v. en 298 v.

De endossant, die gerembourseerd heeft, kan op zijn beurt
den acceptant, den trekker of een vroegeren endossant aan
spreken. Indien hij niet tot rembours verplicht was, omdat
de wissel te laat was -geprotesteerd, kan hij zijnerzijds niet
verhaal nemen op een wisselschuldenaar die zich te zijner
bevrijding erop kan beroepen, dat het protest niet tijdig is
gedaan, art. 201 K.
H. R. 13 Mrt. 1885, W. 5148; 29 Mrt. 1889, W . 5700: de endos
sant, die niet tot rembours verplicht was, omdat de wissel te laat was
geprotesteerd, heeft in geen geval verhaal op een der wisselsehuldena-
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ren. — Anders: Rb. Heerenveen 22 Dec. 1871, W. 3498: hij heeft eene
vordering tegen den trekker, die niet bewijst fonds bezorgd te hebben; —
Rb. Winschoten 13 Juli 1887, W. 5593: hij heeft verhaal op den acceptant.

Een bijzonder middel om regres te nemen tegen den trek
ker of de endossanten is de Herwissel, die getrokken wordt
op dengene van wien de houder rembours verlangt. Door het
trekken van een herwissel worden de namannen niet bevrijd,
art. 187 K. Wordt hij niet betaald, dan kan de houder op
een anderen regresplichtige een nieuwen herwissel trek
ken ; de kosten van den eersten herwissel mogen daarbij
niet in rekening worden gebracht, art. 194 K.
De herwissel (hoofdsom des wissels, protestkosten en andere
wettige onkosten) wordt berekend naar den wisselkoers, in
artt. 188—190 K. aangewezen. Hij gaat vergezeld van eene
retour-rekening, art. 191 K. Deze retour-rekening bestaat uit
de posten, in art. 192 lid 1 genoemd, bevat het in art. 192
lid 2 vermelde, en moet vergezeld gaan van de stukken,
waaronder den wissel en het protest, genoemd in art. 192
lid 3—5 i. v. m. art. 197 K.
Degene die den herwissel betaald heeft, kan op zijn beurt
een herwissel trekken; de retour-rekening blijft echter dezelfde,
art. 163 K.; meerdere kosten draagt hij zelf. Wat hij meer rem
bourseerde wegens koersverschil mag hij evenmin in rekening
brengen, art. 194 K.
H. W. VAN DER MEIJ, eenige beschouwingen over herwissel en her
wisselkoers, Prft. 1890. — Art. 51 R.U.

Gaat de wisselbrief na protest van non-betaling verloren,
dan kan de houder alleen regres nemen op den trekker „tegen
bewijs van zijn regt en het stellen van borgtogt", art. 203 K.
Van den acceptant kan hij betaling vorderen overeenkomstig
art. 163 K. Zie hierboven bl. 312, omtrent den duur der te
stellen zekerheid.
5°. Eene vordering tot vergoeding tegen den derde, voor
wiens rekening de wissel is getrokken, indien deze de waarde
heeft genoten, art. 200 K.
Voorwaarde: tijdig protest. —
Omtrent oproeping in vrijwaring in wisselzaken bestaan
MOLENGRAAFF.

II.

21
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niet bijzondere voorschriften. Of de oproeping kan worden
toegestaan, moet worden beslist naar regelen van procesrecht.
Aan den acceptant, door den houder aangesproken, werd toegestaan de
oproeping in vrijwaring van den trekker: Eb. Amsterdam 30 Nov. 1875,
W. 3948, M. v. H. 1875 bl. 260; Rb. Rotterdam 18 Mrt. 1908, W. 8836;
Rb. Utrecht 21 Juni 1911, W. 9215 (wissel aan eigen order); — van
een derde: Rb. den Bosch 9 Jan. 1903, W. 8045. — Daarentegen werd
beslist, dat hij den trekker niet in vrijwaring mag roepen: Rb. Rotter
dam 7 Febr. 1876, W. 3951; Hof den Haag 22 Oct. 1906, M. v. H. 1907
bl. 83 (assignatie); Hof den Haag 30 Dec. 1912, W. 9463 (wissel aan
eigen order); — noch den trekker noch een derde: Rb. Maastricht 3 Nov.
1859, W. 2179, bev. Hof Limburg 16 Apr. 1860, W. 2219; — niet een
derde: Rb. Arnhem 20 Sept. 1892, W. 6375.
De acceptant, door den trekker aangesproken tot verantwoording van
het fonds en schadevergoeding, mag niet in vrijwaring roepen een derde
wien de wissel voor de helft zou aangaan: Rb. Amsterdam 20 Nov.
1903, W. 8058.
De trekker van een wissel of de onderteekenaar van een orderbiljet,
door den houder aangesproken, werd toegelaten den nemer in vrijwaring
te roepen: Rb. Amsterdam 28 Juni 1907, W. 8559; Hof den Haag 26
Apr. 1915, W. 9804. — Daarentegen werd hem de bevoegdheid daartoe
ontzegd door: Rb. Leiden 3 Mrt. 1857, W. 1842 (wissel); Hof Amster
dam 11 Oct. 1901, W. 7703 (wissel aan eigen order); Hof Amsterdam
1 Febr., 1901, W. 7626, bev. Rb. Amsterdam 3 Mei 1900, W. 7472
(orderbiljet).
Zie voorts LÉON—VAN ROSSEM, de Nederl. Rsprk., W. v. B. Rv., op
art. 68 n°. 59.

Invloed van overmacht op de rechten en verplichtingen
ter zake van den wissel. In art. 202 K. wordt een speciale
bepaling gegeven; een algemeen voorschrift ontbreekt. Proeve
van eene regeling in art. 58 R.U.
Frankrijk: wet v. 27 Jan. 1910, relative a la prorogation des délais
des protèts et des actes destinés a conserver les recours en matière de
valeurs négociables, aangev. bij de wet van 24 Dec. 1910; wet v. 5 Aug.
1914, relative h, la prorogation des échéances des valeurs négociables. —
Oostenrijk: wet v. 30 Nov. 1912, über den Einfluss der höheren Grewalt
auf die Yornahme wechselrechtlicher Handlungen. — Duitschland: wet
v. 13 April 1914, über die Folgen der Verhinderung wechsel- u. scheckrechtlicher Handlungen im Ausland; wet v. 4 Aug. 1914 o. m. over de
verlenging van de termijnen in het wissel- en chequerecht in geval van
krijgsgebeurtenissen, gew. bij Besl. van 29 Aug. 1914.
De Fransch-Duitsche oorlog van 1870/71, de Balkanoorlog van 1912/13
en de Europeesche oorlog van 1914/15 hebben aanleiding gegeven tot tal
van bijzondere wetten en besluiten, houdende zgn. wisselmoratoria.
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L. Betaling ter eere.

De geprotesteerde wisselbrief kan betaald worden ter eere
van den trekker of van een der endossanten, art. 170 K. Ook
de betrokkene, niet acceptant, kan ter eere betalen, art. 174 K.
Van wien de betaling moet worden aangenomen, als ver
schillenden haar aanbieden, bepaalt art. 173 i.v.m. artt. 122
—125 K.
De betaling ter eere staat gelijk met betaling door hem te
wiens eere zij geschiedt, art. 172 K. Weigering om de beta
ling ter eere aan te nemen, brengt den houder in de positie
van dengene die de betaling ter eere aanbood.
De betaler ter eere treedt in de rechten en verplichtingen
van den houder tegen dengene, te wiens eere hij betaalt, en
diens voormannen, art. 171 lid 1 i. v. m. art. 172 K. Noti
ficatie aan dengene te wiens eere hij betaalt, art. 171 lid 2 K.
Zie voorts voor literatuur hierboven bl. 309.

M. Verjaring.
W. A. MEES, wissel verjaring, Prft. 1884.

Termijn van één tot twee jaren tegenover den trekker die
fonds bezorgde, en de endossanten; van tien jaren tegenover
den trekker die geen fonds bezorgde, den acceptant en andere
wisselschuldenaren; artt. 207 en 206 K. Het verjarings-, het
notificatie- en het gemengde stelsel. GODDARD, bl. 145 v.;
V. SCHERPENBERG, a. W.
De verjaring van art. 206 berust niet op een vermoeden van betaling
maar is een eigenlijke verjaring: Rb. Rotterdam 3 Mrt. 1911, A\ . 9260,
M. v. H. 1911 bl. 278, en Hof den Haag 29 Nov. 1912, W. 9564 (orderbiljet).

Zijn de termijnen van art. 207 verj arings-termijnen of
verval-termijnen (déchéance)?
KIST, dl. 2, bl. 263; Rb. den Haag 20 Nov. 1857, W. 1906: verval
termijnen. — LAND, Wr., bl. 241; MÊES, bl. 108 v.: verjaringstermijnen.

Art. 204 K. is overbodig. Art. 205 K. in verband met art.
55 Fw. ingetrokken bij art. 2 der wet v. 20 Jan. 1896, S.
9, tot invoering der Faillissementswet. Zie hieronder § 85.
MC».ENGRAAFF, de Faillw. verkl., bl. 281 v.

324
Het eigenaardige van den wissel is uitsluitend gelegen
in het regres wegens non-acceptatie en in het regres wegens
non-betaling tegen de endossanten. Springend regres en hoof
delijkheid.
Het Nederlandsche recht kent geen wisselproces. Over conservatoor beslag en lijfsdwang bij wissels handelen artt. 303
en 586 lid 1 2°. Rv.
§ 31. HET ORDERBRIEFJE of -BILJET, DE PROMESSE
AAN ORDER of ACCEPTATIE.
ƒ100- Ondergeteekende neemt aan te betalen (of: Aecepteere te betalen) op
den.... aan N.N. of order de somma van honderd gulden Ned. Crt.,
waarde genoten (of in rekening).
UTRECHT, 30 Juni 1915.
(Onderteekening.)

Het orderbriefje wordt ook genoemd orderbiljet, acceptatie
of promesse; eigener of trockener of Solo-Wechsel (trassirt eigener
Wechsel); billet a ordre; promissory note.
Het orderbriefje is eene schuldbekentenis of eenzijdige
schuldverbintenis aan order, art. 208 K. Verg. art. 586 lid 1
1° Rv.
Art. 1915 B. W. is toepasselijk op het orderbriefje, onder
teekend door een niet-koopman; art. 4 2°. K.
Yerg. de declaraties van 30 Juli 1730 en 22 Sept. 1733, die de for
maliteit van „bon pour" of „approuvé" invoeren voor „tous billets et
autres promesses ou quittances sous signature privée", resp. voor „les
billets sous signature privée, au porteur, a ordre ou autrement, causés
pour valeur en argent". Tekst bij v. BONEVAL FAURE, Procesr., dl. IV 1,
bl. 134 v. — Art. 1326 Code civil: „le billet ou la promesse sous seing
privé" enz. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 509.
Art. 1915 B. W. is niet van toepassing volgens Rb. Amsterdam 1 Juli
1879, W. 4422; Rb. Rotterdam 3 Mrt. 1911, W. 9260. — FAURE, t. a. p.,
bl. 138 v. — Evenzoo wat betreft het aval, door een niet-koopman op
een orderbriefje gegeven: H. R. 2 Jan. 1914, W. 9610, en 17 Apr. 1914,
W. 9684, vern. resp. Hof Amsterdam 24 Jan. 1913, W. 9460 (vern. Rb.
Utrecht 8 Nov. 1911, W. 9312), en 11 Apr. 1913, W. 9519. — Yerg.
ook Rb. Amsterdam 12 Juni 1907, W. 8711.
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De onderteekenaar vervult zoowel de rol van den trekker
als die van den acceptant van een wissel.
De onderteekening kan worden gesteld op een blanko-forinulier, althans aan de volledige invulling daarvan vooraf
gaan. Zie Hof den Haag 25 Juni 1906, W. 8438.
Nevens de plaats van uitgifte behoeft die van betaling
slechts dan te worden vermeld als deze een andere is dan die
van uitgifte. Evenzoo art. 78 lid 3 R.U.
Eb. Amsterdam 11 Mrt. 1884, W. 5087; — Hof Arnhem 24 Jan.
1900, W. 7459.

De vervaltijd behoeft niet te worden aangegeven; art. 208:
„met of zonder tijdsbepaling". Het orderbriefje zonder tijds
bepaling is te beschouwen als betaalbaar op zicht. Aldus art.
78 lid 2 R.U.
Het orderbriefje kan aan de eigen order van den onder
teekenaar worden gesteld.
Eb. Arnhem 10 Juni 1912, W. 9427, bev. Hof Arnhem 10 Juni 1913,
W. 9689.

Het kan gedomicilieerd (bij een derde betaalbaar gesteld)
worden (billet a domicile); art. 208: „ter woonplaatse vaneen
ander binnen dezelfde gemeente of elders". Voorbeeld:
ƒ100—
Accepteere te betalen aan N.N. of order, op drie maanden na heden,
de somma van honderd gulden Ned. Crt., waarde genoten.
Den Heer A. te Amsterdam.

UTRECHT, 4 Sept. 1915.
X.

De wissel, door den trekker op zich zelf getrokken, of door
een vertegenwoordiger (procuratiehouder) van den betrokkene
op dezen of omgekeerd, of door een hoofdkantoor op een
bijkantoor of omgekeerd, is een orderbiljet, in den regel een
gedomicilieerd orderbiljet. Verg. hierboven bl. 288.
Eb. Arnhem 24 Oet. 1881, N. M. v. H. dl. 1 bl. 81. — KIST, dl. 2,
bl. 300 v., erkent het stuk als wissel, indien de namen, waaronder de
trekker op zich zelf trekt, verschillen, waartegen terecht LAND, Wr., bl.
248 v. — WITKOP, a. w., bl. 56. — LYON-CAEN en BENAULT, dl. 4, n°. 75
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(het is geen wissel). — Tot de gedomicilieerde orderbiljetten behooren de
assignaties, welke de Nederlandsche Bank, bare Bijbank en bare agent
schappen op elkander afgeven.
N°.

ASSIGNATIE voor f

De BIJBANK van DE NEDERLANDSCHE BANK te Rotterdam,
gelieve te betalen na ontvangst van advies aan de
Heer
of order de som van
tegen intrekking dezer behoorlijk
voldaan geteekende Assignatie.
Amsterdam, den

191..

De Directie van de
Nederlandsche Bank,
B.
Kassier-Generaal.

Een schuldbekentenis aan order verliest niet het karakter
van orderbiljet door het beding van interessen;
Kb. Almeloo 20 Oct. 1869, W. 3201. — Anders KIST, dl. 2, bl. 298; —
DIEPHUIS, dl. 1, bl. 289; — RAMAER, wissel-clausules, bl. 95 v.

noch ook door betaalbaarstelling in termijnen.
Anders Rb. Amsterdam 14 Eebr. 1866 en 16 Nov. 1870, W. 2803 en 3277.

Daarentegen is eene schuldbekentenis aan order over een
schuld, waarvan de opvorderbaarheid afhankelijk wordt ge
steld van eene opzegging door een der partijen, niet als order
biljet te beschouwen.
Verg. Hof den Bosch 19 Dec. 1882, W. 4871; — Rb. Leeuwarden
16 Mrt. 1893, M. v. H. 1893 bl. 182.

Op het orderbriefje zijn de bepalingen omtrent wisselbrie
ven van toepassing, met uitzondering van die welke verband
houden met het karakter van den wissel als betalingsopdracht,
zooals die betreffende de acceptatie, art. 209 K. — Zie hier
boven bl. 295 v., 298, 302, 310, 312, 318, 322, 323.
Onderteekenaars van een orderbriefje zijn hoofdelijk aan
sprakelijk, art. 146 K. Rb. Amsterdam 1 Juli 1879, W. 4422.
De onderteekenaar is tot betaling verplicht, al is protest
niet opgemaakt en ingebrekestelling niet geschied. Dit geldt
ook van den avalgever voor den onderteekenaar.
H. R. 14 Apr. 1898, W. 7114, hierboven bl. 318. — Hof Arnhem
24 Jan. 1900, W. 7459. — Rb. Amsterdam 8 Febr. 1901, W. 7649. —
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Hof den Haag 3 Juni 1901, vern. Rb. den Haag 3 Apr. 1901, W. 7609
(avalgever). — Rb. Amsterdam 12 Juni 1907, "W. 8711 (avalgever). —
Rb. den Bosch 18 Juni 1909, W. 8952 (avalgever, die ook in geval van
faillissement van den onderteekenaar eerst behoeft te betalen op den
vervaldag en zich op de schuldvergelijking kan beroepen, welke de onder
teekenaar had kunnen tegenwerpen, art. 1466 lid 1 B. W.).

Betwist is, of het aval voor een orderbriefje met valsche
handteekening van den uitgever verbindend is.
Rb. Arnhem 18 Apr. 1912, W. 9339 (endossant en avalgever zijn
verbonden, ook als de onderteekening van het briefje valsch is), vern.
Hof Arnhem 4 Febr. 1913, W. 9529 (de avalgever is niet verbonden),
vern. H. R. 16 Jan. 1914, W. 9659 (de avalgever is zelfstandig verbonden)..

Men lette op het hierboven bl. 306 v. gezegde.
Ook als het orderbriefje is gedomicilieerd, is protest tegen
den gedomicilieerde niet noodig om den onderteekenaar aan
te spreken, behoudens de bepaling van art. 118 K.
Rb. Haarlem 20 Mrt. 1906, M. v. H. 1906 bl. 104. — OFFERHAUS, in
Het Recht in Nederl.-Indië, dl. 79, bl. 159 v.
Zie over verjaring bij orderbriefjes: Rb. Amsterdam 20 Nov. 1907,
W. 8748 (avalgever op een niet geëndosseerd gedomicilieerd orderbiljet),
bev. Hof Amsterdam 29 Oct. 1909, W. 9007, M. v. H. 1909 bl. 57, cass.
verw. H. R. 25 Nov 1910, W. 9097. — Rb. Rotterdam 3 Mrt. 1911,
W. 9260: bij een promesse op zicht betaalbaar begint de verjaringstermijn
terstond na de afgifte te loopen. — Zie voorts hierboven bl. 323.

De Postwissel en het Postbewijs zijn gedomicilieerde order
biljetten, althans gedomicilieerde schriftelijke betalingsbeloften
aan order, welke door de Nederlandsche posterijen worden afge
geven ingevolge opdracht van den afzender. Zij kunnen slechts
eenmaal worden geëndosseerd en zijn dus slechts in beperkte
mate verhandelbaar. Voor de overdracht is een endossement
op naam zonder waarde-erkenning voldoende. Bij het postbewijs treedt de afstempeling in plaats van de onderteekening.
J. H. HIJMANS, de postwissel, R. M. 1894, bl. 1 v. — C. W. STAR
BUSMANN, toonder- en legitimatie-papier, R. M. 1906, bl. 326 v.
Ten onrechte noemt H. R. 16 Apr. 1883, W. 4903, den postwissel eene
lastgeving aan de postadministratie tot uitbetaling voor en namens den af
zender ; de lastgeving of opdracht tot betaling ligt buiten den postwissel.

De Schatkistpromesse aan order, Wet van 5 Dec. 1881, S. 185.
Zie hieronder § 40.
Op schuldbekentenissen aan order, die niet zijn orderbriefjes
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in den zin der wet, zijn de algemeene beginselen omtrent
orderpapier van toepassing. Zie hierboven § 29.
§ 32. DE ASSIGNATIE.
v. D. KEESSEL, theses seleetae, nrs. 837—852. — A. J. RETHAAN
de leer der assignatiën, I. Prft. 1866. — J. G. PHIUPPI, accreditiven, Prft. 1873. — J. H. BIJDENDIJIC, het rechtskarakter der assignatie,
Prft. 1887.
O. WENDT, das allgemeine Anweisungsrecht, 1895.
MACARÉ,

In Frankrijk, België, Italië en Engeland is de assignatie aan
order naast den wissel niet bekend. In Duitschland worden
onderscheiden de gewone Anweisung op naam (BGb. §§ 783—
792) en de kaufmannische Aniveisung aan order (Hgb. §§ 363—
365). Het Zw. Oblr. stelt in art. 839 de niet als „wissel" of
„cheque" aangeduide „Anweisung" aan order met den wissel
nagenoeg gelijk (regres wegens non-acceptatie vindt niet plaats).
Naar oud-Iiollandsch recht werden assignaties of orders om
betaling te doen en binnenlandsche wissels gelijkgesteld. Zie
BARELS, Advysen, dl. 2, n°. 32 (3 Febr. 1711), en Verz. v. casuspositiën, enz., betr. den koophandel, 2DE st., n°. 41 (10 Dec. 1792).
Het Ontw. W. v. K. 1822, titel van wisselbrieven, assigna
tiën en promessen, artt. 140 en 141, stelt de assignatie gelijk
met de kassiers-kwitantie.
Evenzoo het Ontw. 1825 en het
r
Wetboek 1830. Bij de herziening in 1834 is de tegenwoordige
7de titel vastgesteld. Het Ontw. van 20 Mrt. 1834 kent wel
de assignatie aan order betaalbaar op dezelfde plaats, doch
de assignatie elders betaalbaar alléén op naam, „omdat anders
zins de(ze) assignatie niet van een gewonen wisselbrief zou
verschillen; zij bekomt daarvan het karakter, zoodra zij aan
order luidt". Zie VOORDUIN, dl. 8, bl. 731, 736 aant. IV en
737 aant. VIII.
Leer, dat de assignatie aan order naar Nederlandsch recht
eene dubbele lastgeving is, in tegenstelling van den wissel als
formeele en abstracte verbintenis: KIST, dl. 2, bl. 312 v.; BIJ
DENDIJK, t. a. p., hfdst. 5; verg. LAND, Wr., § 56. Zie tegen deze
voorstelling: DIEPHUIS, dl. 1, bl. 296 v.; G. BEUNFANTE, in
Themis 1862, bl. 110 v.; VAN WEEL, de leer der solidaire
verbintenissen, Prft. 1863, bl. 418 v., en PHILIPPI, hfdst. II;
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voor het Duitsche recht: WENDT, a. w., bl. 71 v.; DERNBURG,
bürgerl. Recht, dl. II 2, 2DE dr., § 237, bl. 215. — KIST, dl. 2,
bl. 316, maakt nog onderscheid tusschen de assignatie mèt en
die zonder erkenning van genoten waarde; LAND, Wr., § 57,
tusschen den houder, lasthebber van den uitgever, en den
houder, die de assignatie kocht en betaalde. Deze onder
scheidingen vinden geen steun in de wet. Zie Rb. Leiden
11 Febr. 1868, W. 2992, bev. Hof Zd. Holland 21 Dec. 1868,
W. 3076.
Tusschen den wissel aan order en de assignatie aan order
bestaat geen verschil in rechtskarakter, economisch geen ver
schil in functie; het verkeer kent tusschen beide stukken
geen onderscheid, tenzij misschien wat betreft het regres
wegens non-acceptatie. Zie reeds EINERT, das Wechselrecht,
enz., bl. 95. Verg. hierboven bl. 284.
De assignatie aan order elders betaalbaar en de inkasso-wissel
van art. 111 K. hebben denzelfden inhoud. Zie hierboven bl. 287.
AMSTERDAM, 16 Maart 1915.

Groed voor f 100.—

Tegen vertoon dezes (of: drie maanden na dato, of 1 Mei e.k.)
gelieve TJE. te betalen aan den heer A. of order (of: aan de order
van den heer A.) de somma van honderd galden Ned. Crt., en stelt op
rekening ingevolge advies van
Aan den heer B. te Utrecht.

AMSTERDAM, 16 Maart 1915.

C.
Groed voor ƒ 100.—

Tegen vertoon dezes (of: drie maanden na dato, of: 1 Mei e.k.)
gelieve UE. te betalen aan den heer A. of order (of: aan de order van
den heer A.) de somma van honderd gulden Ned. Crt. (waarde genoten
of in rekening), ingevolge advies van
Aan den heer B. te Amsterdam.

C.

De assignatie is eene schriftelijke betalingsopdracht van den
in art. 210 of art. 211 K. aangeduiden inhoud.
De ó,an het stuk gegeven naam (wissel, assignatie, accreditief, cheque, enz.) is onverschillig. Verg. hierboven bl. 288.
Rb. Dordrecht 30 Juni 1882, N. M. v. H. dl. 1 bl. 352 („prima wissel-
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brief" zonder plaatsverschil). - Hof den Bosch 15 Apr. 1890, P. v. J.
1890 n°. 36. — Rh. Amsterdam 15 Nov. 1894, W. 6582 (cheque); —
18 Apr. 1902, W. 7828 („wisselbrief" zonder plaatsverschil). — Zie ook
Rb. Rotterdam 5 Apr. 1871, W. 3367.

De persoon, aan wien betaald moet worden (de nemer), kan
al of niet door opneming van de order-clausule vervangbaar
worden gesteld, met alle gevolgen van dien. De nemer van
een assignatie aan order kan den eigendom daarvan door
endossement overdragen, ook al ontbreekt in het stuk de
waarde-erkenning, art. 212 i. v. m. artt. 111 en 135 K.
Rb. Leiden, b. a.
Over de assignatie aan toonder zie hieronder § 38.
De assignatie kan aan eigen order worden getrokken.
Rb. Rotterdam 5 Apr. 1871, W. 3367; — H. R. 18 Mei 1877, W.
4124, R. B. 1884 B bl. 281, en 9 Apr. 1915, W. 9832; — Hof den Haag
13 Mrt. 1911 (waarde-erkenning is in dit geval eene overtollige en
zinlooze bijvoeging) en 9 Oct. 1914, W. 9173, M. v. H. 1911 bl. 311,
W. 9737; verg. hierboven bl. 287. — Anders Rb. Rotterdam 25 Sept.
1878, W. 4286, R. B. t. z.p. bl. 284. — Hof Arnhem 24 Jan. 1906,
W. 8355. — F. TAUNAY, in W. 4136.

De verhouding tusschen trekker en nemer is dezelfde als
bij den wissel. Bij ontbreken van de waarde-erkenning moet
de nemer, rembours vragende, aantoonen, dat hij de assignatie
onder bezlwarenden titel heeft verkregen. Zie Rb. Amsterdam
15 Nov. 1894, b. a.
Verplichtingen van den trekker: 1°. hij moet zorgen, dat de
betrokkene fonds in handen bebbe; 2°. hij staat in voor de be
taling, niet ook voor de acceptatie, artt. 218 lid 2 en 219 K.
Gevolgen van verzuim van fondsbezorging, bij te laat ge
daan protest van non-betaling, art. 218 lid 3 K.
Endossement, art. 212 K. De bepalingen omtrent het
endossement van wissels zijn toepasselijk, uitgezonderd de aan
sprakelijkheid van den endossant jegens derden-houders, art.
219 K. Zie Rb. Leiden 11 Febr. 1868, b. a.
A c c e p t a t i e , artt. 214 lid 2 K , 304 Rv. Zij heeft dezelfde
gevolgen als bij den wissel.
Rb. Rotterdam 5 Apr. 1871, W. 3367; — H. R. 18 Mei 1877, W. 4124; —
Rb. Dordrecht 30 Juni 1882, N. M. v. H. dl. 1 bl. 352; — Rb. Am
sterdam 16 Juni 1893 en 16 Febr. 1894, M. v. H. 1894 bl. 13 en 108; —
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Eb. Rotterdam 18 Mrt. 1901, W. 7662. — DIEPIIUIS , dl. 1, bi. 298; — KIST,
dl. 2, bl. 341 v.; — LAND, "Wr., bl. 260; — BIJDENDIJK, bl. 108 v. —
Anders Eb. Amersfoort 10 Jan. 1859, M. v. H. 1861 bl. 298; — Hof Zd. Hol
land 16 Juni 1862, W. 2384, bev. Rb. den Haag 3 Dec. 1861, W. 2333.

De houder heeft tegenover den trekker niet recht op accep
tatie. Protest en regres wegens non-acceptatie komen niet te
pas, evenmin acceptatie ter eere.
De trekker heeft tegen den acceptant alleen de in art. 148 K.
omschreven vordering tot verantwoording van het fonds en
schadevergoeding, niet eene vordering tot betaling van de
assignatie (art. 144 K.).
Anders ten onrechte Rb. Eotterdam 5 Apr. 1871, b. a.; — Rb. Am
sterdam 18 Apr. 1902, W. 7828 (niet-geëndosseerde ten verzoeke van den
trekker geprotesteerde assignatie aan eigen order!); — Rb. Amsterdam
14 Mei 1909, W. 9030 (niet-betaalde en niet-geprotesteerde assignatie
aan eigen order); — Hof den Haag 9 Oet. 1914, W. 9737 (niet-geëndos
seerde assignatie aan eigen order, tevens beslissende dat de acceptant niet
mag tegenwerpen, dat hij het gevorderde bedrag niet heeft ontvangen!). —
Hof den Haag 5 Jan. 1903, W. 7874.

A val-teekening wordt in de wet niet genoemd, doch even
min uitgesloten. Zij heeft dezelfde gevolgen als bij den wissel.
Zie Hof den Haag 5 Jan. 1903, b. a. (aval voor den acceptant); Hof
den Haag 9 Oct. 1914, W. 9737, cass. verw. H. R. 9 Apr. 1915, W. 9832; —
Rb. Tiel 20 Nov. 1914, W. 9819 (de avalgever heeft regresrecht tegen
den acceptant). — Anders: avalteekening bindt niet: Rb. Arnhem 29
Dec. 1904, W. 8218; — Rb. Rotterdam 20 Febr. 1907, W. 8649.

Vervaltijd en betaling.
Vervaltijd van de assignatie, „zonder tijdsbepaling" (op zicht),
art. 213 K.; van de assignatie op eenigen tijd na zicht, art.
214 lid 1 K. Bij weigering om voor „gezien" te teekenen,
protest van non-betaling, art. 214 lid 3 K.
Betaling en protest van non-betaling als bij wissels, artt.
213 en 215 K.
Regres wegens wanbetaling kan de houder nemen:
1°. Tegen den endossant, art. 219 K. Zie ook art. 304 Rv.
In het oud-Hollandsche recht stond het regresrecht van den houder
op zijn endossant vast. Zie BARELS, Advysen, dl. 2 n°. 32; — Verz. v.
casuspositiën, enz., 2de st., n°. 41; — v. D. KEESSEL, theses selectae, n°. 850.

Evenals bij den wissel is alleen de endossant, die voor de
assignatie waarde heeft ontvangen (de endossant die volledig
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heeft geëndosseerd, tenzij hij bewijs levert, dat hij de waarde
niet heeft ontvangen, en de endossant die onvolledig heeft
geëndosseerd, indien de houder bewijst hem de waarde te
hebben voldaan) tot rembours verplicht. Zie hierboven bl. 298,
300, 320.
Als voorwaarde voor de uitoefening van het recht van regres
mag tijdig protest van non-betaling en notificatie van dit
protest worden aangenomen. Zie art. 218 lid 1 K.
Art. 218 schijnt te zijn geschreven voor assignaties niet aan order,
met „zijnen cedent" (wat in het Ontw. 20 Mrt. 1834 werd gelezen voor
„dengenen van wien hij de assignatie heeft ontvangen") de trekker of
uitgever te zijn bedoeld. Zie de toelichting hij VOORDUIN, dl. 8, bl. 732,
onder 8°. De behandeling van het artikel (YOORDUIN, t. a. p., bl. 744 v.)
toont niets dan spraak- en begripsverwarring.
Zie over art. 218 en de beteekenis van „dengenen van wien hij de
assignatie heeft ontvangen": VAN WEEL, a. w., bl. 418; — BIJDENDIJK,
a. w., bl. 98 v.; — KIST, dl. 2, bl. 321 v.

Springend regres is uitgesloten.
2°. Tegen den trekker, artt. 218 en 219 K. Rb. Leiden 11
Febr. 1868, b. a.
Gevolgen van het verzuim van tijdig protest, art. 218 lid
2 en 3. Gevolgen van het verzuim van notificatie, art. 217 K.
*

Art. 218 lid 2 en 3 zyn op overeenkomstige wijze toe te passen op
assignaties aan order in handen van een derde-houder. Zie het hier
boven omtrent dit artikel opgemerkte.

Evenals bij den wissel kan de regresvordering niet worden
ingesteld door den onvolledig geëndosseerde. Zie hierboven
bl. 320.
Zie over oproeping in vrijwaring hierboven bl. 321 vlg.
Verjaring, art. 220 K.
Conservatoor beslag, art. 304 Rv.; lijfsdwang, art. 586 1°.
en 3°. Rv.
Verschil tusschen wissels en assignaties: 1°. de trekker en
de endossanten eener assignatie staan niet in voor de accep
tatie ; 2°. de endossant eener assignatie staat voor de betaling
in alleen jegens zijn geëndosseerde.
K r e d i e t b r i e v e n ( lettres de crédit o f lettres de délégatiori)
zijn schriftelijke betalingsopdrachten (aanwijzingen) aan een
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of meer geadresseerden of betrokkenen. Wanneer zij aan order
zijn gesteld, doch niet voldoen aan de vereischten van artt.
210 en 211 K., zijn de algemeene bepalingen omtrent order
papier (zie hierboven § 29) van toepassing.
Zie over kredietbrieven in de 12de en 13de eeuw: A. SCIIAUBE, Z.H.,
dl. 43, bi. 29 v.; — GOLDSCHMIDT, Universalgeseh., bl. 397 v.
PHILIPPI behandelt de kredietbrieven in zijn proefschrift, 1873, onder
den naam „Accreditiven". Hij geeft bl. 47 het volgende voorbeeld van
een accreditief aan order :
Messieurs N.N. a PARIS.

LONDRES 14 juin 1869.

Par la présente nous vous prions de vouloir bien tenir è, la disposition de Mons. B. ou de son délégué la somme de Dix-mille frs. payables
au 24 juin courant, dont il vous plaira débiter notre compte.
Recevez, Messieurs, nos salutations distinguées
X.

Yolgens LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, n°. 737, is de lettre de crédit
niet vatbaar voor overdracht, en wel te onderscheiden van de „accréditif",
welke een deposito-bewijs is, t. z. p., n°. 561bis. Daarentegen spreekt,
K. LEHMANN, Handelsrecht, § 188, van den credietbrief of „Akkreditiv".
Rb. Rotterdam 9 Mrt. 1910, W. 9065: het fonds blijft tot de uit
betaling behooren aan den opdrachtgever (trekker).

§ 33. HET COGNOSSEMENT AAN ORDER.
W. v. K. artt. 507—519.
Formulier van een cognossement, A. voor een zeilschip:
Ik

wonende

voerende het (bark)schip genaamd:

nu gereed liggende te A., om met den eersten goeden wind te zeilen
naar
alwaar mijn rechte losplaats zal zijn, beken onder den
overloop van mijn voornoemd schip ontvangen te hebben van den Heer
goed en wel geconditionneerd en gemerkt, gelijk hiernevens, al hetwelk
ik bij behouden aankomst beloof te leveren tot
aan
of order,
mits mij betalende voor vracht
met
pCt. Ongelden en de Averij
naar de üsantie der Zee. Ter nakoming van het voorschrevene verbind
ik mij zeiven en alle mijne goederen, alsmede myn voornoemd schip met
zijn toebehooren, en heb ik hiervan
eensluidende cognossementen
onderteekend, waarvan het eene voldaan zijnde de andere van geene
waarde zullen wezen.
A., den .... 18...
(Handteekening van den schipper.)
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B. voor een stoomschip:
Ontvangen van
om te worden geladen in het stoomschip genaamd
gevoerd door Kapitein
niet
vrijheid, enz
Al hetwelk bij behouden aankomst, onder de hierachter vermelde
voorwaarden, zal geleverd worden te
of zoo dicht mogelijk
daarbij als het schip veilig kan komen, aan
of order, tot
vracht en kosten, hiernevens uitgedrukt, verschuldigd en te betalen door
den inlader vóór liet vertrek van het stoomschip. De gezagvoerder, de
Maatschappij of hare agenten behoeven de goederen niet aan den gecon
signeerde af te geven dan tegen betaling van hetgeen voor vracht en
kosten (die van invordering daaronder begrepen) mocht verschuldigd zijn
en/of tegen zekerheidsstelling voor Averij-Grosse, en zullen bij nietvoldoening hieraan door den geconsigneerde, gebruik mogen maken van
de in artt. 487 en 489 W. v. K toegekende rechten.
Door de aanneming van dit Connossement verklaren partijen zich te
onderwerpen aan de gedrukte en geschreven conditiën in dit Connossement.
Hiervan geteekend
eensluidenden, het eene nagekomen zijnde,
de andere van geen waarde, alsmede één afschrift voor den gezagvoerder
en één voor de Maatschappij
AMSTERDAM,

19 . .

per proc. den kapitein voornoemd,
Het Vrachtbureau der StoomvaartMaatschappij „Nederland".
(Handteekening.)

Het cognossement is eene oorkonde, waarin de onderteekenaar
(vervoerder) verklaart, dat hij zekere goederen heeft in ont
vangst genomen, op bepaalde voorwaarden zal vervoeren en
ter bestemmingsplaats aan een aangewezen persoon zal uit
leveren. Art. 507 K. geeft den inhoud nader aan.
Het kan luiden: aan den inlader (afscheper), aan een derde
(rekta-cognossement), aan de order van den inlader, aan een
derde of order, aan toonder; art. 508 K.
Aan „eigen order" wil zeggen: aan de order van den inlader;
Hof Amsterdam 19 Dec: 1879, W. 4476.
Het is niet en kan ook niet wezen eene cautio indiscreta.
De verbintenis uit het cognossement te noemen eene formeelt
verbintenis, onafhankelijk van de materieele rechtsoorzaak
(KIST, dl. 2, bl. 455), berust op miskenning van den aard
van het, cocmossement.
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Getal af te geven exemplaren, die alle voor één en één
voor alle gelden: artt. 509 en 510 K.
Het cognossement aan order wordt overgedragen door middel
van endossement en overgave, art. 508 lid 2 K.; ook door
blanko-endossement. Volgens gebruik is voor eigendomsover
dracht waarde-erkenning in het endossement niet noodig,
mitsdien is ook de onvolledig-geëndosseerde tegenover den
schipper gelegitimeerd tot vorderen voor eigen rekening, be
houdens tegenbewijs. Het endossement behoeft niet aan order
te luiden.
De houder krachtens blanko-endossement moet tegenover derden worden
aangemerkt als eigenaar van het cognossement: H. R. 18 Jan. 1856,
~W. 1717; Rb Appingedam 12 Mrt. 1877, W. 4427. — Verg. Rb. Rotter
dam 30 Sept 1863, W. 2542; Rb Amsterdam 29 Mrt. 1871, bev. Hof
Nd. Holland 8 Mei 1873, M. v. H. 1871 bl. 175, 1873 bl. 133: een
blanko-endossement draagt den eigendom van het cognossement over. —
Zie voorts over het endossement van cognossementen: KIST, dl. 2, bl.
515 v.; — A. POLAK, hist.-jurid. onderzoek naar den aard v. h. cog
nossement, Prft. 1865, bl. 300 v.; — KIRBERGER, eenige vragen betr.
het endossement en de order-clausule, Prft. 1893, bl. 58 v.
De endossant kan tegenover derden bewijzen, dat het blanko-endosse
ment niet diende tot eigendomsoverdracht: Rb. Rotterdam 12 Nov. 1906,

W. 8626.

Kan bij het cognossement worden gesproken van een ver
valdag, waarna de verhandelbaarheid ophoudt, zooals bij den
wissel volgens art. 139 K. ?
Volgens Rb. Amsterdam 29 Oct. 1852, W. 1383, is de vervaldag van het
cognossement daar, zoodra de schipper gereed is om te lossen, en is hij
verstreken, wanneer de goederen zijn gelost; het endossement, na de
lossing geschied, heeft slechts kracht van volmacht om te ontvangen. —
Evenzoo POI.AK, bl. 305 v., volgens wien de vervaltijd duurt vijftien
dagen na des schippers bereidverklaring tot lossing (art. 457 K.) —
KIRBERGER, bl. 79 v. — Anders KIST, t. a. p., bl. 517 v. — Rb. Appinge
dam 13 Apr. 1876 en 12 Mrt. 1877, W. 4011 en 4427; Hof Leeuwarden
30 Apr. 1879, W. 4417: cognossementen hebben geen vervaldag.

Uitgeleverd moet worden aan den regelmatigen houder,
tenzij wordt aangetoond dat deze niet is de rechtmatige
houder.
Zie Rb. Amsterdam 25 Oct. 1895, W. 6784. — Yerg. art. 510
lid 1 Ontw. zeerecht 1907.
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De rechten en verplichtingen van den vervoerder tegenover
den houder van het cognossement worden bepaald door den
inhoud van dit stuk, behoudens het recht van den vervoerder
daartegen op te komen, indien de houder de aflader is, of
het cognossement voor rekening van den aflader, als diens
agent of gemachtigde, in handen heeft, of met den grond
van het verweer bekend was, toen hij het cognossement ver
kreeg. Op het cognossement kan ook door en tegen derdenbelanghebbenden (bijv. den verzekeraar) beroep worden gedaan;
tegen hen, behoudens hun recht de onjuistheid te bewijzen
van hetgeen in het cognossement is vermeld. Zie hierboven
bl. 258 v. en 260 v. In artt. 512 en 514 K. wordt dit ge
brekkig uitgedrukt.
Rb. Amsterdam 12 Oct. 1854, W. 1693, M. v. H. 1860 bl. 248: de
geconsigneerde is verplicht de vracht te betalen volgens de in het cog
nossement vermelde scheepsruimte, ook als blijkt dat deze opgaaf onjuist
is. — Rb. Amsterdam 21 Mrt. 1860, M. v. H. 1860 bl. 245: de schipper
is gehouden de in het cognossement vermelde goederen uit te leveren,
ook al zijn deze niet ingeladen. — Rb. Amsterdam 18 Juni 1862, M. v. H.
1862 bl. 136: het cognossement bewijst tegen den schipper het ingeladen
gewicht zonder tegenbewijs. — Hof den Haag 26 Oct. 1903, W. 8015
(met onjuiste beschouwingen over den formeelen aard van het cognosse
ment). — Rb. Rotterdam 18 Oct. 1911, W. 9559 (despatch money). —
Yerg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 5, nrs. 705 v. — DANJON, dl. 2,
nrs. 679 v. — Zie verder hieronder § 60.

Art. 514 K. spreekt ten onrechte alleen van het geval, dat
het cognossement meer goederen vermeldt dan in het schip
geladen konden worden.
Yerg. art. 512 Ontw. zeerecht 1907 en de toelichting bl. 173.

De bepalingen van de vervoer-overeenkomst of de charter
partij kunnen den geconsigneerde worden tegengeworpen,
en deze kan zich daarop ook zijnerzijds beroepen, indien hij
zelf, of degene voor wiens rekening hij het cognossement in
handen heeft, daarbij partij was, of indien en voor zooverre
het cognossement naar die bepalingen verwijst.
W. M. REEPMAKER, over de verbindbaarheid der chertepartij voor den
cognossementhouder, Prft. 1876.
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Ten onrechte werd de schipper door Eb. Rotterdam 19 Mei 1888, TV.
5601, niet toegelaten te bewijzen, dat de houder van het cognossement de
agent was van den inlader met wien de vervoer-overeenkomst was gesloten.
Een beroep op de charter-partij kan door en tegen den houder van
het cognossement alleen worden gedaan, indien en voorzoover het cog
nossement naar de charter-partij verwijst: Hof Amsterdam 29 Nov. 1878,
W. 4343, en Rb. Rotterdam 10 Nov. 1888, W. 5649, M. v. H. 1889
bl. 65 (strekking van het beding in het cogn.: freight as per c.-p.); —
Hof den Haag 22 Mei 1883, W. 5036, bev. Rb. Dordrecht 9 Nov. 1881,
W. 4727 (cogn.-beding: vracht volgens c.-p.); — Hof Amsterdam 3 T)ec.
1897, vern. Rb. Amsterdam 3 Apr. 1896, M. v. H. 1898 bl. 290, 1897
bl. 56 (cogn.-beding: sonstige Bedingungen laut c.-p.); — Rb. Rotter
dam 14 Nov. 1900, W. 7562, bev. Hof den Haag 23 Juni 1902, W. 7845
(cogn.-beding: all other conditions as per c.-p.); — Rb. Rotterdam 29
Jan. 1902, W. 7820, bev. Hof den Haag 25 Mei 1903, W. 7961 (cogn.beding: all the terms and exceptions contained in which charter are
herewith incorporated and form part hereof); — Hof Leeuwarden 29 Mei
1907, W. 8637 (cogn.-beding: alle andere Bedingungen laut c.-p.); —
Rb. Rotterdam 5 Jan. 1910, M. v. H. 1910 bl. 164 (cogn.-beding: all
other conditions as per c.-p., including negligence clause); 18 Oct. 1911,
W. 9559 (cogn.-beding: all conditions and exceptions of the c.-p. are
incorporated herewith). — Zie ook Rb. Amsterdam 11 Apr. 1873 en Hof
Nd. Holland 8 Apr. 1875, M. v. H. 1875 bl. 92.
Daarentegen: bedingen in de charter-partij omtrent de vracht en de
overligdagen zijn voor den cognossementhouder verbindend, al wordt
daarnaar in het cognossement niet verwezen: H. R. 26 Nov. 1841, W.
249, bev. Rb. Amsterdam 20 Nov. 1840, W. 144. — Zie ook H. R. 8 Jan.
1864, W. 2554, bev. Hof Gelderland 8 Juli 1863, W. 2510, vern. Rb.
Arnhem 18 Mei 1863, M. v. H. 1863 bl. 217.

De houder van het cognossement krachtens blanko-endossement, die de goederen in ontvangst neemt en niet mededeelt,
dat hij handelt ten name van een ander, wordt geacht voor
zich zelf te handelen; de vervoerder kan hem aanspreken tot
betaling van vracht en overliggeld.
Rb. Rotterdam 27 Oct. 1910, W. 9247.

Niettemin kan de vervoerder ook den endossant, voor wien de
houder het cognossement als lasthebber in handen had en de
goederen ontving, als ontvanger tot betaling aanspreken,
Hof den Haag 27 Mei 1889, "W. 5755, bev. Rb. Middelburg 23 Mei
1888, W. 5598; - Rb. Rotterdam 24 Apr. 1901, W. 7689.

terwijl die endossant zijnerzijds den vervoerder kan aanspre
ken, bijv. tot schadevergoeding.
Hof Leeuwarden 7 Dec. 1910, W. 9141.
MOLENGRAAFF. II.

22
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De verbintenissen uit de bevrachtingsovereenkomst (de charter-partij) tusschen bevrachter en vervrachter blijven in het
algemeen voortbestaan na het afgeven van cognossementen
(anders ten onrechte KIST, dl. 2, bl. 453). Uitlevering der
goederen of schadevergoeding wegens met-uitlevering kan de
inlader echter alleen vorderen, indien hij in het bezit is deicognossementen, immers tegen teruggave daarvan; zie art.
511 i. v. m. art. 478 K.
Anders: Rb. Dordrecht 8 Oct. 1866, W. 3136. — Zie ook: Rb. Rot
terdam 17 Oct. 1871, W. 3392 (juiste beslissing op onjuiste gronden); —
Rb. Rotterdam 6 Nov. 1880, W. 4578.

Het cognossement wordt in den regel afgegeven in ver
schillende exemplaren. Dientengevolge bestaat de mogelijkheid,
dat verschillende personen, als houders van cognossementen
over hetzelfde goed, de uitlevering daarvan vorderen. Artt.
516—519 K. regelen dit geval. De kapitein wordt gekweten
door te handelen, zooals art. 518 K. hem voorschrijft. Artt.
516 en 517 spreken van voorloopigen opslag; zij beslissen niet,
wie van de verschillende houders het beste recht heeft. Om
te beoordeelen wie dit heeft, moet worden nagegaan wie
houder is van het exemplaar, waarover de gemeenschappelijke
voorman, die over alle exemplaren kon beschikken, het eerst
ten behoeve van een verkrijger te goeder trouw onder bezwarenden titel heeft beschikt. Daarbij lette men op hetgeen hier
boven bl. 254 v. is uiteengezet.
Verg. §§ 648 en 649 DHgb.; — LEWIS-BOYENS, das Dt. Seerecht,
dl. 2, en SCHAPS, das Dt. Seerecbt, aant. op deze §§. — CARVER, a
treatise on the law relating to the carriage of goods by sea, 4e dr., sect.
503, bl. 591 v. — SCRUTTON, the contract of affreightment as expressed
in charterparties and bills of lading, art. 125, bl. 245. — DESJARDINS,
traité de droit comm. marit., dl. 4, n°. 945. — LYON-CAEN en RENAULT,
dl. 5, nrs. 725 v. — DANJON, dl. 3, nc. 838tó. — THALLER-RIPERT, dl.
2, NRS. 1732 v. — J. PERROIJD, Ann. 1906, LRE partie, bl. 168 v. — Scandi
navische Zeewet, art. 165. — Art. 517 Ontw. zeerecht 1907 en de toe
lichting bl. 157.
Zie voorts Rb. Rotterdam 6 Juni 1849, W. 1059, bev. Hof Zd. Hol
land 12 Dec. 1849, W. 1095. — Rb. Rotterdam 5 Nov. 1887, W. 5503,
bev. Hof den Haag 24 Dec. 1888, P. v. J. 1889 n°. 16.

Ten einde over gedeelten van de in een cognossement ver-
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melde hoeveelheid goederen (bijv. gestort graan) te kunnen
beschikken, geeft de houder het cognossement in bewaring
aan een tusschenpersoon (bankier, factor, controleur van graanladingen), waarna deze of met diens medewerking de bewaar
gever bewijzen van aandeel aan order in het cognosse
ment of zgn. delivery-orders, aan order of aan toonder,
uitgeeft. Ook worden wel bij vaste lijnen door de reederij of
haren agent, na ontvangst van het cognossement, op verzoek
van den geconsigneerde aandeelbewijzen in het cognossement
afgegeven.
Deze bewijzen van aandeel en delivery-orders geven den hou
ders een vorderingsrecht alleen tegen de onderteekenaars en
mede-onderteekenaars dier stukken. Tegenover den kapitein
zijn de houders ontvangers voor den cognossementhouder,
tenzij de reederij zelve of haar agent het aandeelbewijs heeft
onderteekend.
Aandeel-bewijzen:
N° 239.

Gr. B. F°. 144.
Bewijs van aandeel
voor de
N.N.sche Stoommeelfabriek te N.N.
over
Kilogr. 240000 Donau Tarwe
aan het bestaande cognossement over:
H"R. KO S . 566 Donau Tarwe
gedeponeerd bij de Heeren ~W. & Gr. *) albier
verladen per S.s. „Adelaar" kap.: J. R.
van Ibrail naar Amsterdam in dato .... Mei 188 . .

De ondergeteekende verplicht zich aan genoemde firma of order,
bij behouden aankomst van het schip, de vermelde hoeveelheid van
Kilogr. 240000 Donau Tarwe tegen overgave van dit bewijs en op over
eengekomen conditiën te zullen afleveren. De assurantiepolis is op de
geheele hoeveelheid van het Cognossement gesloten, waaraan de houder
van dit stuk voor de door hem gekochte kwantiteit voor f 21000.— aan
deel heeft (zegge een en twintig duizend gulden).
Boven vermeld cognossement over Hr. Kos.
566 Donau Tarwe is bij ons gedeponeerd en
ter dispositie van door ons medeonderteekende
bewijzen van aandeel, naar gelang der daarop
vermelde hoeveelheden.
W. en G. *)
*) Bankiers.

") Geconsigneerde.

A

Mei 18..
M. H. S. **)
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VAN STOLK'S COMMISSIEHANDEL.
ROTTERDAM.
_A-.A NDEELBEWIJS.
De Heer
U gelieve ter dispositie te houden van de.. Heer
of Order de ondervermelde Goederen:
ex S.S
van
tegen betaling der
Vracht k
en eventueele kosten.
Zegge: eene partij
wegende
Ko.
ex Connossement over
In de assurantie-polis der
groot
..
(die wij ter
inzage houden en waarvan het risico voor h^'"°e
rekening is) participeer de Heer
.. voor het bedrag
fijner factuur na aftrek der Zeevracht plus percentage volgens contract,
hunner
Onderwicht, overwicht, schade, vermenging of veegsel pro rata door
ontvangers der geheele party te verdeelen.

Rotterdam,

19

VAN STOLK'S COMMISSIEHANDEL.

Aangenomen:
(Handteekming van
den graanfador.)

"WX H. MÜLLER & Co.

Amsterdam-Zaandam.
Rotterdam-Vlisslngen-Harlliigeii.
Antwerpen-Ruhrort-Lindin.

AMSTERDAM

190..

TELEGR.: „MINERAL"
LONDEN, „FERRUM."

_A_ A NDEEL-BEWIJ S. *)
Stoomschip „

" Kapitein . . .

Gelieve te laten volgen tegen dit bewijs"aan de Order van de Heeren
als gedeelte eener partij van
afgeladen naar
Connossement is gedateerd
tegen betaling van de vracht zijnde:
Vracht
'.....)
2 I'S
Lossingskosten
per
|«.S «
ö
Premie
I
,3 ^ ~
betaalbaar in baar geld zonder korting bij aankomst in de loshaven.
Voor dit aandeelbe wijs gelden alle condities en voorwaarden van het voor
de geheele partij onder bovenstaanden datum geteekende connossement.
(Handteekening van de reederij.)

*) Wordt afgegeven door de reederij die een vaste
lijn exploiteert, op verzoek van den importeur.

Voor delivery-orders zie Bijlagen I—VIII.
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Rb. Amsterdam 27 April 1898, W. 7214, bev. Hof Amsterdam 19 Febr.
1900, M. v. H. 1898 bl. 248 en 1900 bl. 154: de delivery-orders en
de bewijzen van aandeel, afgegeven door een koornfaetor, zijn verhandel
baar en endossabel, treden voor bet daarin aangewezen onderdeel der
lading in plaats van bet cognossement en zijn bij verkoop van maïs nit
Amerika naar Amsterdam onder „documents" in de clausule „documents
against payment" begrepen. — Rb. Rotterdam 25 Mrt. 1903, W. 8061.
de houder van een delivery-order treedt tegenover den houder van het
cognossement in rechten en verplichtingen van dezelfde strekking en om
vang als waarin deze staat tegenover den kapitein van het schip; — evenzoo
Rb.°Rotterdam 27 Oct. 1910 W. 9247 (delivery-order met de bepaling:
„zu den Bedingungen des Connossements", terwijl het cogn. naar de
charter-partij verwees); —Rb. Rotterdam 14 Juni 1911, W. 9318, M. v. H.
1911 bl. 86, tevens beslissende, dat de houder van een delivery-order
van de houders van cognossementen over andere partijen kan vorderen
schadevergoeding wegens door hen veroorzaakte vertraging in de lossing.
Verder gaat Rb. Rotterdam 17 Dec. 1902, W. 7973: de houders van
delivery-orders treden als rechtsopvolgers van den oorspronkelijken cog
nossementhouder, die de delivery-order uitgaf, in al diens rechten en
verplichtingen (i d. g. tegenover andere cognossementhouders).

§ 34. DE BODEMERIJBRIEF AAN ORDER.
De bodemerijbrief is eene akte (oorkonde) betreffende eene
overeenkomst van bodemerij, artt. 569 en 570 K.
Inschrijving, art. 571; gevolgen van het verzuim, art. 5/2 K.
Indien de bodemerijbrief aan order houdt, kan hij worden
overgedragen door middel van endossement, „in denzelfden
vorm als wisselbrieven", art. 573 lid 1 K.
Ook blanko-endossement: Arb. Amsterdam Ü Mei 1843, KLYPER v.
HARPEN, verzameling van gewijsden, bl. 226 v.

De endossant staat alleen in voor het bestaan der bodemerij,
art. 573 lid 2 K.
Volgens algemeene beginselen, zie hierboven bl. 261, kan op
het ontbreken der door de wet gestelde vereischten voor de gel
digheid der bodemerij (zie artt. 372, 571, 579 K.) tegen den
derde-houder in denzelfden omvang een beroep worden gedaan
als tegen den geldschieter. De houder kan te dezer zake regres
nemen op zijn endossant. Verg. § 686 lid 3 DHgb., art. 17b lid 2
Skand. Zeewet en art. 577 lid 2 Ontw. zeerecht 1907.
§ 35. BEWIJZEN VAN OPSLAG.
A. HEEMSKERK , de wijzen van levering eigen aan den koophandel,
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i'rft. 1871, bl. 168 v. — HECIIT, die Warrants (Lager- und Lagerpfandscheine), 1884.

Gemeentelijk Handels-Entrepöt te Amsterdam, Reglement
voor het beheer van 14 Juni 1900, laatstelijk gew. 6 Mrt.
1902; Vrij-Entrepót der Gemeente Rotterdam, Algemeen
Reglement, goedgekeurd bij K. B. 10 Juni 1905, n°. 57.
Zie voor voorbeelden Bijlagen IX en X.
Hoewel niet aan order gesteld, is het bewijs van opslag
endossabel, art. 40 Regl. Amsterd. Handels-Entrepot; art. 53
Regl. Rotterd. Vrij-Entrepöt.
Art. 40. De bewijzen van opslag (die volgens artt. 37 en 38 luiden
op naam van den bewaargever) kunnen worden geëndosseerd; het endos
sement wordt, met vermelding van dagteekening, op het bewijs van
opslag gesteld en door den belanghebbende onderteekend. De geëndos
seerde verkrijgt hierdoor de macht om de goederen uit het Entrepot te
ontvangen.
Art. 53. De bewijzen van opslag kunnen door endossement worden
overgedragen. Na endossement houdt het Vrij-Entrepöt de opgeslagen
goederen voor den laatst-geëndosseerde.

Geen uitslag van het goed, dan onder overlegging van het
bewijs van opslag, art. 49 resp. art. 62, en tegen betaling
van alle daarop verschenen opslag-, bewaar- en werkloonen,
art. 50 lid 1, resp. art. 63 lid 1.
Het endossement van het bewijs van opslag kan in blanko wezen,
waarna het bewijs door enkele overgave kan worden overgedragen. Zie
Rb. Botterdam 17 Juni 1863, bev. Hof Zd. Holland 21 Mrt. 1864, M. v. H.
1864 bl. 227 (naar aanleiding van het toenmalige Reglement van het
Vrij-Entrepot te Rotterdam).

Bepalingen bij verlies van ontvang-ceelen en bewijzen van
opslag, luidend op naam van den bewaargever, vormen hfdst.
IV der Reglementen voor het Handels-Entrepöt te Amsterdam
en voor het Vrij-Entrepöt te Rotterdam.
Warrants of dubbele bewijzen.

Wetgeving op de pakhuizen en warrants:
F r a n k r i j k : wet v. 28 Mei 1858, sur les négociations concernant les
marchandises déposées dans les magasins généraux; dekreet v. 12 Mrt.
1859 gew. 21 April 1888; wetten v. 31 Aug. 1870, concernant les mar
chandises déposées dans les magasins généraux; v. 30 April 1906 sur
les warrants agricoles; v. 8 Aug. 1913 sur les warrants-hoteliers. —
België: wet v. 18 Nov. 1862, portant institution du système des war-
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rants. — Hongarije: Wetb. v. Kooph. artt. 434—452. — Italië: Cod.
di comm. artt. 461-479. — Zwitserland: Burg. Wetb., art. 902;
Oblr., artt. 482—486 (Lagergeschaft), 844 en 845. — Rusland: wet
van 30 Mrt./ll April 1888. — Oostenrijk: wet van 28 April 1889. —
DHgb. §§ 363-365, 416—424.
J. RIESSER, zur Revision des Handelsgesetzbuchs, § 21.

Literatuur:
O. C. FISCHER, die wirtbscliaftlicbe Entwicklung des AVarrantverkehrs
in Europa und Amerika, 1908.
N e d e r l a n d : D'AULNIS DE BOUROÜILL, in Tliemis 1878, bl. 412 v. —
A. HEEMSKERK, in Themis 1878, bl. 485 v. — J. A. LEVY, de warrant,
1889, en in Tliemis 1889, bl. 344 v. — Verdient de invoering van bet
warrantstelsel ten onzent aanbeveling? Zoo ja, op welke grondslagen
ten civiele? Praeadvies van N. tt. PIERSON, H. N. J. Y. 1889, bl. 1,
bl. 59 v.; beraadslaging, ald., dl. 2, bl. 93 v. — C. W. SCHLINGEMANN,
het warrantstelsel, Prft. 1890. — H. J. DUPARC VAN LIER, het Oostenrijksch en Duitsch "Warrantreeht beschouwd in verband met de belangen
van den Nederlandschen goederenhandel, Prft. 1898.
E n g e l a n d : J. ELLA, warrants for goods, their use and abuse, 1856.
E r a n k r i j k : LYON-CAEN en RENAULT, dl. 3, nrs. 324—406. — BACQUET,
des magasins généraux et warrants, 1880. — AUGER, des magasins géné
raux, th. 1881. — VERMOREL, des magasins généraux et des warrants,
th. 1882. — A. SIMONSON, das französische Warrantreeht, Z. H., dl. 33,
bl. 207 v. — L. SCANSA, traité des magasins généraux, 1890. — D. M.
J. DUBRON, doeks et warrants, th. 1898.
D u i t s c h l a n d e n O o s t e n r i j k : HECHT, die Warrants, 1884, alwaar
een literatuuropgave. — Voorts: Gr. COHN, das Lagerhausgeschaft, in ENDE
MANN'S Handb., dl. 3, § 432. - A. SIMONSON, Beitrage zur Lehre vom
Warrant, in SCHMOLLER'S Jahrb. 1885, bl. 155 v. — K. ADLER, das
österr. Lagerhausrecht, 1892. — A. V. KOSTANECIU, der Lagerschein als
Traditionspapier, 1902. — WIMPFHEIMER, der Lagerschein nach dt. Recht,
1903. — R. SENCKPIEHL, Z. H., dl. 69, bl. 461 v.
I t a l i ë : U . N AVARRINI, i magazzini generali, 1901.

De Weight Note [welke de kooper krijgt en waarmede de
eigendom kan worden overgedragen] en de Warrant [welke
de verkooper, die den koopprijs geheel of ten deele crediteert,
ontvangt en welke pandrecht geeft] (Engeland), de recepisse en
de warrant (Frankrijk), de cêdule en de warrant (België), de fede
di deposito en de nota di pegno (Italië), de Lagerschein en de
Pfandschein (Zwitserland), de Lager-Besitzschein [Recepisse] en
de Lag er-Pfandschein [ Warrant] (Oostenrijk) zijn papieren aan
order, in elk geval endossabel.
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§ 36. ANDERE PAPIEREN (verbintenissen)
AAN ORDER.
A. Verschillende papieren, in den goederenhandel in
gebruik:
a. Acceptaties, in het Reglement voor den handel in olie
Wij

on<^erSe^ee'£ende(n)

n(,men

aan

te leveren aan de(n) Heer(en)

of order vijfduizend kilogrammen Olie,

waarde ontvangen.
Al de bepalingen van het Reglement voor den Handel in Olie, enz.,
zijn ten aanzien van deze partij bindend, zoowel voor den onderteekenaar
als voor den nemer en de geëndosseerden van dezen volgbrief, ook
nadat zij den eigendom daarvan door endossement aan anderen hebben
overgedragen.
Amsterdam, 23 Juni 1915.
A.

te Amsterdam v. 18 Sept. 1895, laatstelijk gewijzigd 21 Sept.
1914, volgbrief geheeten.
Het Reglement kent volledige endossementen (wanneer het
endossement gedagteekend en onderteekend is en den naam
behelst van hem, aan wien of aan wiens order de levering
geschieden moet, met bijvoeging van: waarde genoten) en
blanko-endossementen (naamteekening met vermelding van
den datum daarvan), art. 3.
Voor de deugdelijkheid van den volgbrief is ieder endossant
gehouden in te staan aan zijn geëndosseerde gedurende drie
achtereenvolgende werkdagen na den datum van het endos
sement, art. 11.
b. Orderbrieven, volgbriefjes of aanzeggingsbiljetten (filière,
Andienung, transferable notice).
Orderbrief., volgens de reglementen (van 26 Febr. 1902) voor den han
del in tarwe en in rogge op termijn te Amsterdam:
ondergeteekende .... authoriseere ... de ...
korenfactor
-aan de
Heer
of order, af te leveren eene partij van twee-en-vijftigduizend-vijf-honderd
kilogram rogge (zestigduizend kilogram tarwe) van .... onder
berusting liggende
te
Amsterdam,
B.
H. R. GOUDSMIT , het volgbriefje, Prft. 1880.
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Zie over het rechtskarakter van het volgbriefje, bieronder
§ 46, bl. 388.

B. Polissen van schade-verzekering aan order.
J. A. STOOP JR., polissen aan order en aan toonder, Prft. 1893. — E.
JACOBI, die Wertpapiere, § 51, bl. 311 v.

Men onderscheide: a. polissen ten behoeve van een ge
noemden persoon of order. Bij deze polissen wordt de ver
zekerde vervangbaar gesteld door middel van endossement en
overgave van de polis. Deze wordt verhandelbaar, evenwel,
daar zij een schadevergoedingsbelofte bevat, alleen ten behoeve
van personen die de daarin omschreven schade kunnen lijden.
De polis aan order komt weinig voor, omdat tot vervang
baarstelling van den verzekerde de clausule „of die het anders
geheel of ten deele zou mogen aangaan" pleegt te worden
gebruikt; bovendien regelt art. 263 K. den overgang der ver
zekering „bij verkoop en allen eigendomsovergang van ver
zekerde voorwerpen".
Ontw. W. v. K. 1809, art. 490. Geen polis van assurantie mag gesteld
worden ten behoeve van toonder, op pene van nulliteit; zij kan insge
lijks door geen endossement overgedragen worden.
Ontw. W. v. K. 1822, bk. II, tit. 9, art. 17 (Ontw. 1825, bk. II, tit.
9, art. 15; Wetb. 1830, art. 482 1°.). De polissen drukken uit: 1°. de
benoeming van dengene die de assurantie laat doen, en mogen niet aan
toonder gesteld worden, enz.
De regeering achtte in 1826 eene bepaling omtrent de aan-order-stelling onnoodig: zie VOORDUIN, dl. 9, bl. 190, aanteek. Y en IX.

Evenals ieder verzekerde moet de geëndosseerde bewijzen, dat
hij schade heeft geleden. De verzekeraar kan aan den houder
tegenwerpen verweermiddelen, gegrond op de wettelijke voor
schriften omtrent verzekering, de bepalingen van de polis of
de verhouding waarin hij tot den houder zeiven staat.
DHgb. §§ 891, 899 lid 4 i. v. m. § 363 lid 2. — Y. EIIRENBERG,
Versicherungsrecht, dl. 1, bl. 474 v. — JACOBI, t. a. p.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 156 v.; dl. 6, nrs. 1213FE—1215,
1457. — THALLER-RIPERT, dl. 2, NRS. 2271 v.
Naar Engelsch recht (Marine Insurance Act, 1906, s. 50 en 51) kan
iedere polis van zeeverzekering worden gecedeerd door middel van endos
sement. De polis is endossabel, niet negotiable.

De endossant staat in voor het aanwezen van de verzeke
ring tijdens de overdracht van de polis: art. 1570 B. W.
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b. Polissen met betalingsclausule aan order.

De betalingsclausule aan order heeft alleen betrekking op
de betaling van hetgeen krachtens de polis door den ver
zekeraar aan den verzekerde verschuldigd is. Zij is niet ge
bruikelijk.
G. Polissen van sommen-verzekering aan order.
MOLENGRAAFF, eischen de wettelijke bepalingen omtrent de overeenkomst
van levensverzekering herziening? Zoo ja, in welken zin?, H.N. J. V.
1888, dl. 1, bl. 159 v. — STOOP, a. w., hfdst. IY. — J. WESTERMAN
HOLSTIJN, de polis van levensverzekering als zekerheid voor een voorschotgever, Prft. 1906. — COUTEAU, traité des assurances sur la vie,
nrs. 461 v. — HERBEAULT, traité des assurances sur la vie, n°. 212.
REHFOUS, le contrat d'assurance en cas de déoès, nrs. 117 v.
LYONCAEN en RENAULT, dl. 4, t. a. p. — A. GÖSSMANN, in Zft. f. d. ges.
Vers.-Wft., dl. 9, bl. 387 v.

Bij de sommenverzekering kan de bevoordeelde worden aan
gewezen door de order-clausule, in welk geval de verzekering
nemer het recht op de uitkeering door endossement en over
gave van de polis kan overdragen. Waarde-erkenning in het
endossement is geen vereischte, zie hierboven bl. 2/4. De
geëndosseerde kan verder endosseeren. Het recht van den
houder wordt beheerscht door de in de polis gemaakte bedingen,
bijv. omtrent de gevolgen van wanbetaling van de premie
door den verzekeringnemer, omtrent afkoop, enz.; de verhan
deling van de polis wordt daardoor belemmerd.
Eb. Amsterdam 18 Mei 1849, bev. Hof Nd. Holland 18 Apr. 1850,
M. v. H. 1871 bl. 118: eene polis van levensverzekering kan aan order
gesteld en alsdan in blanko geëndosseerd worden.
De Engelsche wet v. 20 Aug. 1867, to enable assignees of policies of
life assurance to sue tbereon in their own names, 30/31 \ iet., c. 144,
bepaalt in sect. 5, dat de polis van levensverzekering kan worden gece
deerd door middel van endossement. — Verg. C. CRA-WLEY, the law of
life insurance, ch. II, assignment of the contract.

D. Hypotheken aan order.
J. CHALLAMEL, de la cession des créances hypothécaires en droit fran
cais, th. Paris 1878.

§ 37. TOONDERPAPIER. ALGEMEENE REGELS.
Zie voor de literatuur hierboven bl. 236 en 243 v.; voor het ontwerp
Burg. Wetb. v. 1820, artt. 2298—2300 en 2302, hierboven bl. 255 v., 257.
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Wettelijke regeling:
B. W. artt. 668 lid 3, 1198, 1724 en 2014. — Faillw. artt.
48, 55, 82, 121 lid 1 en 134. — W. v. K. bk. 1, tit. 7,
afd. 3: het kassiersbriefje, de assignatie aan toonder en de
promesse aan toonder; art. 508 lid 1: het cognossement aan
toonder; artt. 40 en 41: het aandeel in blanko (aan toon
der). — Wet van 22 Dec. 1863, S. 184: het bankbiljet. —
Wetten v. 4 April 1870, S. 62, en 31 Dec. 1897, S. 281: het
schatkistbiljet. — Wet v. 5 Dec. 1881, S. 185: de schatkist
promesse. — Wet van 30 Mei 1847, S. 26, over de amorti
satie van schuldbrieven ten laste van het Rijk.
Toonderpapieren zijn alle stukken luidende aan toonder
(„toonder", „houder" of eene gelijksoortige uitdrukking), en
alle stukken, die een aanwijzing van den rechthebbende niet
bevatten (in blanko), tenzij vervangbaarstelling van den
schuldeischer niet is bedoeld. Ook andere stukken kunnen
toonderpapier zijn, indien voldoende blijkt van de vervang
baarstelling van den schuldeischer. — Verg. § 807 DBGb.
Zie Rb. Amsterdam 29 Dec. 1905, W. 8456: het inlegboekje van de
Spaarbank der stad Amsterdam, hoewel op naam gesteld, is een inschuld
aan toonder betaalbaar op grond van het huishoudelijk reglement der
Bank. — Rb. Rotterdam 11 Nov. 1907, W. 8764: een blanko-aandeel
is een toonder-aandeel, indien het bestemd is als zoodanig te circuleeren. —
Kgt. n°. 4 Amsterdam 28 Mei 1909, W. 9186 (aandeel in blanko in een
geldleening). — Zie ook Hof Arnhem 11 ÏTov. 1914, W. 9721 (spaar
boekje van de Spaarbank te Deventer).

Zie over het verschil tusschen toonderpapier en legitimatie
papier, hierboven bl. 236 v. Rechthebbende, schuldeischer is
bij legitimatiepapier alleen de nemer, de bepaalde persoon
aan wien het papier is afgegeven, bij toonderpapier achter
eenvolgens ieder opvolgende eigenaar van het papier. Beide,
zoowel het legitimatie- als het toonderpapier, strekken den
rechthebbende tot bewijsmiddel, behoudens tegenbewijs. De
houder van het legitimatiepapier moet in rechte worden afge
wezen, als blijkt dat hij niet is de nemer (noch diens vertegen
woordiger), de houder van het toonderpapier, als blijkt dat hij
niet is eigenaar van het papier noch gemachtigde tot invor
dering van den eigenaar.
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Legitimatiepapieren zijn onder meer bagage-regu's, sortie
kaartjes, garderobe-kaartjes, de meeste abonnementskaartjes,
enz.; tot de toonderpapieren behooren de gewone spoorweg
kaartjes, toegangskaartjes, loten, soep- en spijskaartjes.
Naast de volkomen toonderpapieren komen voor de
onvolkomen toonderpapieren, welke luiden op naam van
een bepaalden persoon of den (wettigen) toonder (houder).
Bij het onvolkomen toonderpapier is de schuldeischer op
dezelfde wijze vervangbaar als bij het volkomen toonderpapier.
Een blanko-endossement, afkomstig van den genoemden schuld
eischer, is niet noodig tot legitimatie van den houder.
Verg. COSMAN, de verbintenissen jegens toonder, Prft. 1863, bl. 333 v.
Zie echter Kb. Arnhem 9 Mrt. 1893, W. 6329: schuldbrieven „aan
den heer A. of den wettigen houder dezes" zijn niet toonderpapieren en
worden dit niet door een endossement in blanko.

Algemeene bepalingen:
Art. 668 lid 3 B. W.: levering; art. 1198 lid 1 B. W.:
in-pand-geving.
Over in-pand-geving van effecten zie hieronder bl. 364 v.
Art. 1724 B. W.: giften van hand tot hand.
Eb. Amsterdam 8 Juni 1847, W. 859 (certificaten Ned. Werk. Sch.). —
Rb. Amsterdam 16 Apr. 1857, R. B. 1857 bl. 413. — Rb. den Haag 8 Febr.
1876, W. 4107 (Oostenrijksclie metallieken). — Rb. Amsterdam 28 Juni
1898, W. 7300 (verschillende effecten). — Zie ook Rgl. Adv., 1ste verz., bl. 98.

Artt. 2014 en 1198 lid 5 i. v. m. art. 637 B. W. Ook in
geval van verpanding is art. 637 van toepassing te achten.
LYON-CAETN en RENAULT, dl. 3, n°. 291. — Anders: Rb. Amsterdam
27 Juni 1902, bev. Hof Amsterdam 1 Mei 1903, cass. verw. H. R. 15 Apr.
1904, M. v. H. 1904 bl. 242 v.; W. 8061.

Het bezit van het toonderpapier legitimeert den houder als
schuldeischer. De schuldenaar kan hem bevrijdend betalen,
tenzij hij weet of redelijkerwijze kan weten, dat de houder niet
is rechtmatige houder (niet is eigenaar noch vordert met den
wil van den eigenaar). Zie art. 1422 B. W. en hierboven bl. 255.
Een ieder kan zich jegens toonder verbinden; iedere ver
bintenis kan jegens toonder worden aangegaan.
Zie Rb. Amsterdam 5 Febr. 1861 (COSMAN, bl. 194 v.) over borgtocht
ten behoeve van een ongenoemden schuldeischer (aan toonder).
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Verg. omtrent de rechten van den houder en van den uit
gever, hierboven bl. 257 v.
Schuldvernieuwing door afgifte van toonderpapier.
Regel: het afgeven door den schuldenaar van een door
hem of door een derde onderteekend toonderbriefje voor het
door hem verschuldigde bedrag is noch schuldvernieuwing
noch betaling. Het toonderbriefje dient om tot betaling te
komen. In geval van twijfel, bijv. als kwijting voor de bestaande
schuld is gegeven, beslist de opvatting van het verkeer. Het
bankbiljet is wettig betaalmiddel. Indien er niet is schuld
vernieuwing of betaling, geldt het hierboven, bl. 295 v., bij den
wissel opgemerkte.
Zie COSMAN, Prft., bl. 244—252, 260—268. — GEISWEIT V. n. NETTEN,
de cheque, Prft., bl. 44 v.

Regres.
Bijzondere bepalingen voor kassierspapier en promessen
aan toonder. Algemeene regel: artt. 1570 en 1571 B. W.
Wie toonderpapier overdraagt onder bezwarenden titel, staat
in voor het aanwezen der inschuld ten tijde der levering,
doch niet voor de betaling. Geen regres als bij wissels.
Het onderwerp heeft vooral belang bij koop en verkoop
van effecten. Men onderscheide: a. verkoop van een indivi
dueel bepaald effect, b. verkoop van een alleen naar de soort
bepaald effect.
Wat betreft os.: De kooper heeft, als de schuldvordering door
den schuldenaar wordt betwist (het stuk is ongeldig, geamorti
seerd, enz.), eene vordering tot vrijwaring ingevolge art. 1570
B. W.; als het stuk wordt opgevorderd (art. 2014 lid 2 B. W.),
eene vordering tot vrijwaring wegens uitwinning volgens artt.
1528 v. B. W.; als het stuk een verborgen gebrek heeft, eene
vordering tot vrijwaring volgens artt. 1541 v. B. W.; als hij
heeft gedwaald in de zelfstandigheid der zaak (het stuk is
uitgeloot), eene vordering tot nietigverklaring (artt. 1358,
1488, 1490 v. B. W.).
Rb. den Haag 28 Apr. 1896, W. 6841 (vernietiging, op grond van
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dwaling, van den verkoop van 1/20 aandeel in de Staatsloterij, toen
achteraf bleek dat de trekking reeds had plaats gehad).

Wat betreft b.: De verkooper moet gangbare stukken leveren.
De kooper heeft het recht, als hem blijkt dat de verhandel
baarheid van het stuk, om welke reden ook, niet volkomen
is, tegen teruggave van het ontvangen stuk de levering van
een ander gangbaar stuk, subsidiair schadevergoeding, te vor
deren. Artt. 1541 v. B. W. zijn niet van toepassing.
Hof Nd. Holland 21 Dec. 1868, W. 3071, M. v. H. 1869 bl. 17
(Texas-bonds). — Rb. Amsterdam 19 Sept. 1877, W. 4220, en 23 Juli
1878, W. 4329, bev. Hof Amsterdam 2 Jan. 1880, W. 4470, cass. verw.
H. R. 28 Jan. 1881, ~W. 4600 (zaak Mézidon-a-Dives-obligatiën). — Rb.
Amsterdam 21 Jan. 1881, W. 4686. — Zie voorts Rb. Amsterdam 28 Mrt.
1866, M. v. H. 1866 bl. 75 (vordering van den verkooper tegen den
kooper tot teruggave van het niet-gangbare stuk ter verwisseling tegen
een gangbaar); — 26 Apr. 1867, W. 2899 (op grond van art. 1570
B. W. kan levering van andere stukken in de plaats van ongeldige
worden gevorderd, indien een gewoonte van die strekking bestaat).
Yerg. WAHL, traité des titres au porteur, dl. 2, nrs. 978 v. — LYONCAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 949 V. — M. KOENIG, die Haftpflicht des
Yerkaufers von Inhaberpapieren, Diss. 1892. — P. SCHOLTEN, onvoldoende
levering en verborgen gebreken, W. P. N. R. 2002—2005. — Zie ook
S. R. FULDAUER, verlies en diefstal van effecten, Prft. 1901, bl. 124 v. (ree.
R. M. 1902, bl. 223).

Het onderwerp is geregeld in de artt. 14—16 van het Regle
ment van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Am
sterdam. Artt. 14 en 15: levering van een uitgeloot stuk;
art. 16: in geval van levering van een stuk waaraan eenig
ander gebrek dan dat van uitloting kleeft, is de verkooper
verplicht een ander stuk te leveren.
Rb. Amsterdam 1 Mei 1885, W. 5281 en 5282; — 22 Nov. 1889, W.
5831, bev. Hof Amsterdam 10 Apr. 1891, W. 6033.
H. J. VAN OGTROP, het reglement voor den effectenhandel, Prft. 1893,
bl. 63 v., alwaar ook beslissingen van de Commissie voor de geschillen.

Verzekering van
hypotheek.

een

verbintenis aan toonder door pand of

Art. 1231 lid 2, 1° i. v. m. art. 1235 B. W.: „bepaalde aanwij
zing" of „voldoende kenbaarmaking" van den schuldeischer.
Aan dit vereischte kan worden voldaan, als de verbintenis
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wordt aangegaan jegens een bepaald persoon of toonder.
Ingevolge art. 1569 B. W. gaat alsdan het hypotheekrecht
over op den kooper van de inschuld aan toonder.
In de Costumen van Antwerpen (1582), 53, 9, komt reeds een bepaling
voor omtrent „pand van meubele oft immeubele goeden" ter verzekering
van een obligatie, inhoudende clausule van brenger's briefs.

Verzekering van obligatie-leeningen door pand of hypotheek.
In de praktijk geschiedt dit door verleening der hypotheek
ten behoeve van een vertegenwoordiger der obligatiehouders
en inschrijving te diens name. Het kan ook geschieden door
alle obligaties te stellen ten naine van eenzelfden persoon „of
toonder", de hypotheek te verleenen ten behoeve van dezen
persoon als nemer dier obligaties en te zijnen name in te
schrijven. De uitoefening van het hypotheekrecht vordert in
ieder geval een bijzondere regeling in de voorwaarden der
obligatie-leening.
Hof Nd. Holland 4 Febr. 1858, W. 1984: hypotheek „ten behoeve
der gezamenlyke aandeelhouders in eene negotiatie" is onbestaanbaar. —
Rb. Arnhem 17 Oct. 1881, P. v. J. 1881 n°. 45*: pandrecht op roerende
zaken kan geldig verleend worden ten behoeve van de „gezamenlyke
houders" van obligatiën eener geldleening.

Voor Duitschland is het onderwerp geregeld in §§ 1187—
1189 BGb. Zie voorts hieronder bl. 872.
Literatuur.
COSMAN, a. w., bl. 213 v., 307 v.

— J. A. LEVY en P. R. FEITH,

H. N. J. Y. 1878, dl. 1, bl. 93 v., 195 v. — T. M. C. ASSER en S. J.
HINGST, H. N. J. V. 1885, dl. 1, bl. 41 v., 76 v. — H. L. DRUCKER,
R. M. 1885, bl. 405 v. — M. BURGERHOUT, hypotheek ter verzekering van
schuldbrieven aan toonder, Prft. 1895. — Praeadviezen van H. W. HELLEMA, B. DE REGT en J. S. Gr. KONING, W. P. N. R. 1590 en 1591 Bijv.;
H. J. HAMAKER, ald. 1593 en 1594; beraadslaging, ald. 1597 v. - P.
SCHOLTEN, hypotheekstelling voor schulden aan toonder met z.g.n. „trustbeding", W. P. N. R. 1976 v.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 2, nrs. 584—592. — WAHL, a. w., n°. 972.
— P. HOLDHEIM, mortgage et mortgagebonds, Ann. 1895, II, bl. 126. —
Over het Duitsche recht: JACOBI, die Wertpapiere, § 61, bl. 341 v. —
M. HACHENBURG, das Bürg. Gesetzb. Vortrage, 2de dr., bl. 601 v.

Over de wenschelijkheid en de mogelijkheid, aan de hou-
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ders van schuldbrieven eener hypotheekbank (z.g.n. pand- of
hypotheekbrieven) een boven de overige schuldeischers der
bank bevoorrechte positie te verzekeren, zie de aangeh. ver
handelingen van ASSER, HINGST, DRUCKER, BURGERHOUT,
HELLEMA, DE REGT en KONING. Verg. het Hypothekenbankgesetz van 13 Juli 1899 voor het Duitsche Rijk.
Over de regeling, door de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank
getroffen, zie J. LIMBURG, een merkwaardige hypotheekbank, W. P. N. R.
1471, en fl. DE RANITZ, in Themis 1900, bl. 139.

Buiten-koers-stelling.
Alleen met medewerking van den schuldenaar, door een
door hem op het stuk te stellen verklaring, kan een toonder
papier ten name van een bepaald persoon worden gesteld,
en daarna weder de hoedanigheid van toonderpapiei verki ijgen. Verg. § 806 DBGb.
BRUNNER, die Werthpapiere, in ENDEHANN'S Handbuch, dl. 2, § 199,
YXI. — DERNBURG, biirgerl. Recht, dl. 2, afd. 1, § 151.

JACOBI, die

Wertpapiere, § 26, bl. 138 v.

Amortisatie.
KIST, dl. 2, bl. 374 v. — COSMAN, a. w., bl. 277 v. — A. A. WEVE,
N. B. 1860, bl. 45 v. — J. H. GOUDSMIT, verlies en vernietiging van
toonderpapier, Prft. 1886. — S. R. EULDAUER, verlies en diefstal van
effecten, Prft. 1901 (ree. v. SLOOTEN, Themis 1904, bl. 481). — WAHL,
a. w., nrs. 1222—1415. - LYON-CAEN en RENAUI.T, dl. 2, nrs. 626—660;
dl. 4 n°. 780.
PAPA D'AMICO, 1'ammortamento dei titoli al portatore,

in Arch. Griur., dl. 41, bl. 78 v.

Algemeene bepalingen ontbreken.
Men onderscheide tusschen vernietiging en verlies of diefstal.
In geval van vernietiging kan de eigenaar van het vernie
tigde toonderpapier (de schuldeischer) afgifte van een nieuw
stuk (duplikaat) of, als de schuld opeischbaar is, betaling
vorderen. Zie artt. 1921 en 1940 4<>., alsook 1374 en 1375
B. W. In geval van verlies of van diefstal geldt art. 2014
lid 2 i. v. m. art. 637 B. W.; bovendien kan de rechtheb
bende het stuk van den vinder, den dief of een lateren ver
krijger te kwader trouw gedurende dertig jaren opvorderen.
Zie hierboven bl. 277. Tegen betaling aan den houder kan
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hij verzet doen gedurende den in art. 2014 lid 2 genoemden
termijn van drie jaren, en tegen betaling aan den houder te
kwader trouw gedurende dertig jaren. Ook kan de recht
hebbende van den schuldenaar betaling vorderen tegen
door den rechter goed te keuren zekerheidstelling; dit is een
eisch der billijkheid. Een zgn. amortisatie-proces kent de wet
niet.
Het onderwerp is alleen gedeeltelijk geregeld voor schuldbrie
ven ten laste van het Rijk. Zie hieronder bl. 360, 369 v. en 373.
Hof Nd. Holland 9 Dec. 1858, W. 2088 (degene die een loterijbriefje
aan toonder heeft verloren, heeft niet het recht de uitbetaling van den
daarop gevallen prijs te vorderen, ook niet tegen zekerheidstelling), vern.
Rb. Amsterdam 25 Nov. 1857, W. 1919.
Voorzieningen voor het geval van verlies van eene obligatie bevatten
de Costumen van Antwerpen in tit. 53, 10 en 58, 4.

Frankrijk: wet van 15 Juni 1872, relative aux titres au
porteur, gew. door de wetten van 8 Febr. 1902 en 8 Mrt. 1912.
A. P. D. BAUDUIN, de bescherming der gedepossedeerde houders van
toonderpapier. Aanteekening op de Fransche wet van 1872, Prft. 1888.
— Duitschland: Kraftloserklarung im Wege des Aufgebotsverfahrens,
§§ 799 en 800 BGb.; §§ 1003—1024 CPO. — Zw. Oblr., artt. 849—
858 (Amortisationsverfahren).

§ 38. HET KASSIERSPAPIER (DE KWITANTIE OP EEN KASSIER
EN DE ASSIGNATIE AAN TOONDER).
J. VAN ASSEN, de credietopening, Prft. 1871. — J. A. F. GEISWEIT
VAN DER NETTEN, de cheque, Prft. 1892.

Keur v. Amsterdam v. 30 Jan. 1776, Handv. 2de Verv., bl. 83; LE
MOINE DE 1'ESPINE en LE LONG, de Koophandel van Amsterdam, dl. 1,
9de dr., bl. 156.

Wetb. van Kooph. artt. 221—226, 228, 229.
„Ander papier aan toonder" in art. 222 ziet op de „assig
natie aan toonder".
Assignatie aan toonder:
BOTTERDAM, 10 November 1914.

Goed voor ƒ 1000.00

De Crediet- en Deposito-Bank te Botterdam.
Betaal aan toonder de somma van één duizend gulden.
A.
MOLENGRAAFF. II.

23
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Kassierskwitantie.
N°. . . .

Ontvangen van de Crediet- en Deposito-Kas te Utrecht de som
van Eén duizend gulden
waarvoor haar in rekening crediteere.
UTRECHT, den 9 Juli 1915.
Zegge f 1000.00

A-

(Betaalbaar een dag
na vertoon.)

Niet alleen op een kassier, maar op ieder derde kan dit
papier worden getrokken, art. 222; verg. ook artt. 223 en
224, waarin niet van een kassier wordt gesproken, en de
Amsterd. keur van 1776. Eene definitie van kassier geeft art.
74 K.
Verg. VOORDUIN, dl. 8, bl. 751, aanteek. VIII: „Kwitantiën een be
paalde som inhoudende, die door kooplieden of anderen op hunnen kas
sier, en in het algemeen door den schuldeischer op zijnen schuldenaar
ond'erteekend en in betaling worden uitgegeven", enz. — WAHL, a. w.,
n°. 390 (iedere kwitantie is een papier aan toonder).

V e r e i s c h t e n : juiste dagteekening, art. 221 K. Gevolg
van verdichte dagteekening en van het ontbreken dei dag
teekening; postdateering: de aansprakelijkheid van den uit
gever duurt voort tot den tienden dag na de dagteekening;
antedateering: aansprakelijkheid gedurende tien dagen na den
bewijsbaren werkelijken dag van uitgifte; ontbreken der dag
teekening: de aansprakelijkheid loopt door.
Verg. VOORDUIN, dl. 8, bl. 758 v., aanteek. op art. 223. — DIEPHIJIS,
dl. 1, hl. 302; — DE WAL, dl. 1, n°. 382; - COSMAN, bl. 355; - v. D.
NETTEN, bl. 15. — Anders KIST, dl. 2, bl. 395 (het stuk zonder dagtee
kening is niet geldig).

„Aansprakelijkheid" van den uitgever voor de voldoening
gedurende tien dagen na den dag van uitgifte jegens iederen
houder, art. 222 K. Deze „verantwoordelijkheid" duurt daarna
voort, als de uitgever niet ten beloope van het uitgegeven
papier gereede penningen laat onder dengene op wien het
papier is uitgegeven, art. 223 i. v. m. art. 229 lid 3 K. Heeft
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de uitgever dit wèl gedaan, dan kan hij volstaan met afstand
van recht tegen den betrokkene, art. 224 K.
Aansprakelijkheid van den nemer en van iederen lateren
houder voor de voldoening, gedurende drie dagen na den dag
der afgifte of overdracht, alléén jegens zijn opvolger, art. 225 K.
De termijnen van tien en van drie dagen zijn ontleend aan de Amsterdamsche keur van 1776: YOORDUIN, dl. 8, bl. 755, aanteek. V; bl. 763.

- Verlenging dezer termijnen, als de laatste dag invalt op
een Zondag of een daarmede gelijkgestelden dag, art. 228 K.,
gew. bij art. 3 der wet van 27 April 1904, S. 83.
Binnen de genoemde termijnen moet de assignatie of kwi
tantie aan den voorganger, resp. den trekker, ter intrekking
worden aangeboden, v. D. NETTEN, bl. 19, acht notificatie
voldoende.
Faillissement van den uitgever; de houders van briefjes
of kwitanties, op een kassier (niet ook op een ander) afge
geven, hebben recht van voorrang op de penningen, die de
kassier van den uitgever onder zich heeft, art. 226 K.
Verg. VOORDUIN, dl. 8, bl. 767 v. — COSMAN, a. w., bl. 347 v. —
v. D. NETTEN, bl. 37 v. — YOORDUIN, t. a. p., bl. 772: „Men merkte
ten slotte aan, dat het stelsel te dezen aangenomen, berust op het beginsel,
dat door de afgifte van het briefje waarbij de kassier in rekening wordt
gecrediteerd, de eigendom van het beloop der penningen ficta traditione tot
den houder is overgegaan". Niettemin heeft de houder geen direkt vorde
ringsrecht tot voldoening tegen den betrokken kassier, zie art. 224; v. D.
NETTEN, bl. 42 v. Art. 226 heeft ten doel het uitgeven van kassierspapier
zooveel mogelijk met betalen gelijk te stellen.

Verjaring door tijdsverloop van tien jaren, behoudens den
eed, art. 229 K.
De artt. 221—226, 228 en 229 zijn uitsluitend van toepas
sing op papier, dat op zicht of op vertoon betaalbaar is. Omtrent
het regresrecht bij assignaties aan toonder met vasten verval
dag of betaalbaar op eenigen tijd na zicht ontbreken bepa
lingen.
Ontw. 22 Oct. 1834, art. 13 (thans art. 222) slot: „Indien het afgegeven
papier den dag uitdrukt op welken hetzelve betaalbaar is, begint de
termijn van tien dagen eerst te loopen daags na den uitgedrukten
betaaldag". De 2de Afd. achtte de aanduiding van een specialen dag
voor de betaling in strijd met de natuur en den gewonen inhoud van

356
papier aan toonder. De bepaling is daarop weggelaten. Zie VOORDUIN,
dl. 8, bl. 756 v. — v. D. NETTEN, bl. 21 v.

Met de kassiers-kwitantie komt overeen de in Frankrijk
voorkomende récêpissê. Verg. LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4,
nrs. 546, 598—602.
De cheque.
Wetgeving:
Ontwerp van wet op „het handelspapier", titel IV „cheques". —
Engeland: Bills of exchange Act, 1882, part III: „cheques on a banker"
(sect. 82 is aangevuld door de Bills of exchange (crossed cheques) Act,
1906, 6 Edw. 7, ch. 17). — Frankrijk: wet van 14 Juni 1865, concernant
les cheques; van 30 Dec. 1911 conc. les cheques barrés; van 19 Febr. 1874,
portant augmentation des droits d'enregistrement et de timbre. — Belgie:
wet van 20 Juni 1873, sur les chèques. — Italië: Cod. di comm., lib. 1,
tit. X, cap. 2 (artt. 339-344), dell' assegno hancario (check). — Zwit
s e r l a n d : Oblr., tit. 30, der Check (artt. 830-837). - D e n e m a r k e n :
23 April 1897, Noorwegen: 3 Aug. 1897, Zweden: 24 Mrt. 1898,
(Scandinavische) wet op de cheques en de zichtpapieren. - Oostenrijk:
wet van 3 April 1906. — Duitschland: wet van 11 Mrt. 1908.

Literatuur:
B. HULSHOFF GZ., de cheque uit een economisch en juridisch oogpunt
beschouwd, Prft. 1870, en: de cheque volgens het Engelsche recht, in
Themis 1871, hl. 430 v. — GEISWEIT VAN DER NETTEN, a. W. — S. VAN OVEN,
de chèque, Prft. 1915. — E. B. WATSO'N, the law relating to cheques, 1902.
BIBNBAUM, über Checks, en W. KAPP, der Check, Z. H., dl. 30, bl. 1 v. en
325 v. Bij den laatste eene opgave van de Duitsche en Engelsch-Amerikaansche literatuur. — J. RIESSER, zur Revision des Handelsgesetzbuclis, § 22.
Q-. COHN, der Check, in ENDEMANN'S Handbuch, dl. 3, § 454; Check, in
Handwörterb. der Staatswften., 3de dr., dl. 7, bl. 213. — L. KUHI.ENBECK, der Check, 1890. — R. VON CANSTEIN, Check, Weclisel und deren
Deckung, 1890. - F. EICK, die Erage der Checkgesetzgebung auf dem
europ. Kontinent, 1897. — W. CONRAD, Z. H., dl. 57, bl. 49 v.; Handb.
des dt. Scheckrechts, 1908. — H. LESSING, das Scheckgesetz, 1908. JACOBI, Z. H., dl. 63, bl. 86. - J. BREIT, Z. H., dl. 64, bl. 468, en
dl 70 bl. 97. — BÉDARRIDE, commentaire de la loi sur les chèques,
1374.
L. NOUGUIER en ESPINAS, commentaire des lois concernant les
cheques, 2de dr., 1874. — D. TOUZAUD, des effets de commerce, 1882. G. CHASTENET, étude sur les chèques, th. 1882. — LYON-CAEN en RENAULT,
dl. 4 n". 538—604Ws. — GALLAVRESI, 1'assegno bancario, 1883. —
FRANCHI, 1'assegno bancario (check), 1892. — Zie voorts hierboven bl. 281 v.,
de literatuur over wisselrecht.
F. MEYER, das "Weltscheckrecht, 2 dl., 1913 v.

i
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C r o s s e d c h e q u e s (doorstreepte cheques), onderscheiden in
cheques crossed generally en cheques crossed specially. Gevolg:
de betrokkene mag de eerste alleen betalen aan een bankier,
de tweede alleen aan den bankier, wiens naam dwars over
de cheque is geschreven. Verg. hiermede de Duitsche en
Oostenrijksche cheques „nur zur Verrechnung", die slechts
ter voldoening kunnen worden aangeboden door iemand die
met den betrokkene in rekening staat.
Cheques zijn het eerst in Engeland in gebruik gekomen.
Zij zijn aldaar „zichtwissels op een bankier" (Bills of exchange
Act, sect. 73), en onder dien naam in omloop gekomen ter
ontduiking van het wisselzegel.
N°. D. 56276.
Manchester, Juni 26 — 1907.
The Lancashire and Yorkshire Bank Limited.
Head Office 43 Spring Gardens, Manchester.
Pay
A. or
J
ê 60-15-6.

or^er Sixty Pounds 15—6.
bearer

B.

Ook in Frankrijk danken zij haar bestaan uitsluitend
aan fiscale
overwegingen, zie LYON-CAEN en RENAULT,
rs
dl. 4, n . 546 v.
Te onzent is al het binnen het Rijk betaalbare zgn. kort
papier, waaronder de wet verstaat „dat, hetwelk betaalbaar
is gesteld hetzij op zigt of vertoon, hetzij uiterlijk drie dagen
na zigt of vertoon of wel uiterlijk acht dagen na zijne dagteekening, slechts onderhevig aan een vast regt van vijf centen":
art. 21 2° Zegelwet, gew. bij art. 5 der wet van 11 Juli 1882,
S. 93. Fiscale redenen ter invoering van de cheque ont
breken derhalve.
Naar Nederlandsch recht zijn cheques: of wissels, öf assig
naties, öf assignaties aan toonder, naar gelang de inhoud
beantwoordt aan artt. 100, 210, 211 of 222 K. Het verdient
overweging voor al het kort papier het regres wegens non
acceptatie en het protest wegens non-betaling af te schaffen.
In de 's-Gravenhaagsche Internationale Wissel-Conferentie
van 1912 zijn Besluiten omtrent de unificatie van het cheque-
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recht in 34 artikels aangenomen. Zie de Actes dezer Confe
rentie, dl. 1, bl. 259.
f
Clearing-houses — chambres de compensation — Abrechnungsstellen. — Het s c o n t r e e r e n .
COULLET, les chèques et le clearing-house, lS64. — A. TESSIER, traité
théorique et pratique des Chambres de compensation (clearing-houses),
1894. — G. FRANQOIS, Clearing-Houses et Chambres de compensation,
1897.
E. VIDAL, les Clearing-Houses, Chambres de compensation,
1906. — E. SEYD, the Londen Banking and Banker's Clearing-House
System. — EORNARI, i checks e la clearinghouse, 1878. — R. KOCH,
Z. H., dl. 29, bl. 54 v. — F. HOFEMANN, Z. H., dl. 65, bl. 337. —
COHN, die Skontration, in ENDEMANN'S Handbuch, dl. 3, § 448.

§ 39. DE PROMESSE AAN TOONDER.
Wetb. v. Kooph. artt. 227—229.
Aansprakelijkheid van den houder eener promesse aan toon
der, die deze in betaling geeft, jegens dengene die de pro
messe van hem neemt, art. 227 i. v. m. art. 228 K., gew. bij
art. 3 der wet van 17 April 1904, S. 83.
De vordering tegen den uitgever verjaart in tien jaren, be
houdens den eed, art. 229 lid 1 en 2 K. Voor promessen met
een bepaalden vervaldag behoorde de verjaringstermijn te
loopen van dien dag af.
Art. 227 is niet toepasselijk op schuldbekentenissen aan
toonder, die in het verkeer den naam van promesse niet
dragen. Vgl. Rb. Groningen 2 Dec. 1887, W. 5590.
Op promessen aan toonder, door niet-kooplieden ondertee
kend, is art. 1915 B. W. van toepassing.
Bankbiljetten (promessen aan toonder, uitgegeven door de
Nederlandsche Bank).
Wet van 22 Dec. 1863, S. 148, houdende voorzieningen
omtrent de Ned. Bank, gew. bij de wetten van 7 Aug. 1888,
S. 122, van 31 Dec. 1903, S. 335, en van 3 Aug. 1914, S. 345.
Art. 1: een circulatiebank mag niet worden opgericht dan
krachtens eene bijzondere wet. „Onder circulatiebank wordt
verstaan elke inrichting, bestemd om bankbiljetten uit te geven
of in omloop te brengen".
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Vorm van het bankbiljet:
AA 1502

AA 1502
De Nederlandsehe Bank

betaalt

Honderd Gulden

aan toonder.

AMSTERDAM 3 Mei 1908.
De Secretaris,

B.

De President,
C-

Artikel 1 bevat het verbod, op zicht betaalbare rentelooze
toonderpromessen voor vaste bedragen op groote schaal uit
te geven. Alleen deze kunnen dezelfde functie vervullen als
bankbiljetten en maken, in 't groot uitgegeven, de bank tot
circulatiebank.
Verg. A. BATBIE, QU'est-ce que le billet de banque? in Revuevcrit. de
lég. 1884, bl. 272. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, itfs. 759 r. (n°. 769:
les billets de banque „sont des billets qui ont'pour objet une somme
d'argent et sont payables a la fois au porteur et a^vue").

Op de bankbiljetten zijn de artt. 227—229 W. v. K: niet;
van toepassing, art. 14 lid 4 Bank wet.
Zij mogen niet kleiner zijn dan ƒ 10, art. 12 lid 2.
Zij zijn op vertooning (op zicht) betaalbaar en vrij van
zegel, art. 13.
De houder is bij uitsluiting gerechtigd de betaling te vor
deren, art. 14 lid 1; „bij verdenking wegens misdrijf of op
schriftelijk aanzoek der belanghebbenden, staat het der directie
vrij, quitering en afteekening der biljetten te vorderen van
hem, die ze ter inwisseling aanbiedt" (lid 3). Verg. hierboven
bl. 256.
In geval van verlies of vernietiging behoeft door de Bank
vergoeding niet verleend te worden, art. 14 lid 2.
De bankbiljetten zijn wettig betaalmiddel, zoolang de Bank
gerechtigd is als circulatiebank werkzaam te zijn, behalve
voor betalingen, door de Bank zelve te doen: wet v. 18 Juli
1904, S. 189. Zij werden reeds vroeger als betaalmiddel in
's Rijks kassen toegelaten door art. 13 lid 3 der Bankwet.
AiiticipaUeMljetteii .zijn al of niet rentedragende schuld
bekentenissen (promessen) aan toonder, welke door gemeenten
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bij de opneming van kasgeld worden uitgegeven; gemeente
schatkist-biljetten.
M. L. VAN GOUDOEVER, effect of schuldbekentenis, W. P. N. R. 1872.

§ 40. SCHATKISTBILJETTEN EN SCHATKIST
PROMESSEN.
Schatkistbiljetten.
Wet van 4 April 1870, S. 62, gew. bij de wetten van 31 Dec.
1897, S. 281, en 15 Juli 1912, S. 240. — Schatkistbiljetten
zijn rentedragende staats-schuldbewijzen (aan toonder) van ten
minste ƒ 100, met korten omloopstijd, ten hoogste 12 maanden,
welke echter voor verlenging vatbaar is. Zie artt. 3, 5 en 6
der wet.
Zij worden a pari of hooger uitgegeven of in beleening
geplaatst, art. 2 lid 1 en art. 9. — Verjaring: vijf jaren na
den dag, waarop ze opvorderbaar zijn, art. 8.
Amortisatie: artt. 2—8 der wet van 30 Mei 1847, S. 26,
zijn van toepassing in geval van vernietiging van schatkist
biljetten. j
K. B. v. 17 Febr. 1914, S. 33, houdende bepalingen omtrent de uit
gifte, opzegging, aflossing en rentebetaling van schatkistbiljetten, gew.
by K. Ben. v. 25 Apr. en 25 Nov. 1914, S. 187 en 545.

Schatkistpromessen (zie hierboven bl. 327).
Wet van 5 Dec. 1881, S. 185. — Schatkistpromessen zijn
staats-schuldbewijzen, waarvan de rente bij de uitgifte ver
rekend wordt, ten bedrage van ƒ 1000 of veelvouden dier som,
met vasten vervaldag, ten hoogste 12 maanden na de uitgifte.
Zij luiden hetzij aan de order van den nemer, hetzij aan
toonder, art. 4, en worden uitgegeven bij inschrijving aan
de meest biedenden, of ondershands, in beide gevallen tegen
overeengekomen disconto, 'art. 6.
Verjaring: vijf jaren na den dag, waarop de promesse opvorderbaar is geworden, art. 5.
Amortisatie: de artt. 2—5 en 6 lid 1 der wet van 30 Mei
1847, S. 26, zijn van toepassing in geval van vernietiging
van schatkistpromessen, art. 12.
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Op de schatkistpromessen zijn de bepalingen van het Wetb.
v. Kooph. omtrent promessen niet van toepassing te achten.
§ 41. HET COGNOSSEMENT AAN TOONDER.
Het cognossement kan aan toonder gesteld worden, art.
508 K. In dit geval moet het goed worden uitgeleverd aan
den houder van het cognossement, tenzij wordt aangetoond dat
deze niet is de rechtmatige houder, immers niet recht heeft op
het stuk noch bevoegd is voor den rechthebbende uitlevering
te vragen.
»
Overigens geldt het hierboven, § 33, omtrent het cognos
sement aan order opgemerkte.
Zie voor delivery-orders aan toonder (drager, bezitter) hier
boven bl. 340 en hieronder Bijlagen IV—VIII.
§ 42. ONTVANG-CEELEN OF -CEDULLEN.
Zie voor wetgeving en literatuur hierboven § 35 en voor
voorbeelden hieronder Bijlagen XI—XX.
Zij luiden aan toonder en worden afgegeven door entrepots
en veemen (bewaarders van goederen).
Anno 18 . .

Een koop

Toonder zal ontvangen
Ban ka-Tin, kav

Blokken wegende

kilogrammen.

Verzekerd, tegen Brandschade.
De "pakhuishuur gaat in
den

18 . .

AMSTERDAM, den

18 . .

De Nederlandsche Handel-Maatsehappij.

Ontvang-ceelen of -cedullen zijn akten (oorkonden), behel
zende de verplichting van den uitgever, aan toonder, op zijne
aanvrage, iederen werkdag, de goederen in de ceel omschreven
af te leveren: art. 44 lid 1 van het Reglement voor het beheer
v. h. Amsterdamsch Gemeentelijk Handels-Entrepot; art. 57
lid 1 Reglement voor het Vrij-Entrepöt te Rotterdam. Zij
worden afgegeven voor den tijd van uiterlijk vier jaren, be
houdens verlenging na betaling van het verschuldigde bewaarloon, art. 44 lid 3 en 4, resp. art. 57 lid 3.
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De Reglementen bevatten ook bepalingen over de nietig
verklaring van verloren of te niet gegane ceelen en de afgifte
van duplikaten, artt. 51—55, resp. 64—68.
De reglementen, waaronder de ceelen worden uitgegeven,
beslissen over de rechten en verplichtingen van het entrepot
of veem eenerzijds en den ceelhouder anderzijds.
Rb. Rotterdam 8 Nov. 1911, W. 9410, M. v. H. 1911 bi. 68, bev. Hof
den Haag 13 Juni 1913, W. 9569: het veem is niet aansprakelijk voor
onjuiste opgave van den inhoud der in de ceelen genoemde vaten; i. d. g.
« was het veem volgens de ceel niet verbonden tot afgifte van een koop van
50 vaten terpentijn, maar tot afgifte van bepaalde en aangewezen vaten.
De ceel luidde: Houder is gerechtigd te ontvangen te Charlois een koop
terpentijn, verzekerd tegen brandschade, enz. Kaveling 3960, 50 vaten, we
gende bruto 9148 kilogr., ex Eganhoot merk S. B. 1/50. Het bewaarloon, enz.

§ 43. EFFECTEN.
A. BUCHÈRE, traité tliéorique et pratique des opérations de bourse,
3li° dr. 1892. — Gr. DELOISON, traité des valeurs mobilières frang. et étr.
et des opérations de bourse, 1890. — T. CRÉPON, de la négociation des
eff'ets publics et autres, 2de dr. 1891. — A. COURTOIS, traité des opérations
de bourse et de change, 14<3e dr., 1910. — R. ROUSSEAU en L. GALLIÉ,
traité prat. de droit financier, 2 dl., 1914. — B. MAYER, die Effektenbörsen
und ihre Geschafte, 1899. — SALING'S Börsen-Papiere, dl. 1. A. SCHÜTZE,
die Bürse u. die Börsengeschafte, 14do dr., 1913. — W. 8. SCIIWABE en
G. A. H. BRANSON, a treatise on the law of stock exchange, 2DE druk, 1914.

Beteekenis van het woord effect.
B. "W. artt. 195 lid 3 (de inschrijvingen op het grootboek der nationale
schuld, en de andere effecten en inschulden), 205 (inschrijvingen
op het grootboek der nationale schuld, en andere op naam staande
effecten en inschulden), 214 (onroerende goederen en effecten), 391
(effecten aan toonder), 397 lid 1 (effecten aan toonder), 429 (effe cten en bescheiden), 451 (effecten, schuldvorderingen en actiën), 456
(effecten), 484 lid 2 (rentegevende effecten .... en aandeelen in naamlooze of andere vennootschappen), 521 (effecten en beseheiden), 567 5° (cer
tificaten, schuldbekentenissen, obligatiën of andere effecten), 668 (effec
ten en schuldvorderingen aan toonder), 1201 (ter beurze verhandelbare
effecten). W. v. K. artt. 64 (openbare fondsen en andere effecten
en obligatiën), 70 (wisselbrief of
ander dergelijk verhandelbaar
effect), 96 lid 2 (effecten, coupons of andere papieren van dien aard).
Fw. artt. 92, 102 en 103 (effecten en andere papieren van waarde).
Wet van 31 Dec. 1885, S. 263 (recht van overgang bij overlijden),
art. 1: onder effecten verstaat deze wet alle aandeelen in binnen- en
buitenlandsclie geldleeningen en renten, in maatschappijen of onder
nemingen, wier kapitaal door aandeelen wordt vertegenwoordigd, de
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voorloopige bewijzen van storting, op al die aandeelen, de zoogenaamde
opriclitersaandeelen, restantbewijzen, bewijzen van deelgereclitigheid (actions de jouissance) en dergelijke die, na aflossing der oorspronkelijke aan
deelen, aan de houders verblijven of uitgereikt worden, en in het algemeen
alle stukken, die, onder welke benaming ook, gerangschikt kunnen worden
onder de publieke fondsen. — Verg. K. WIERSUM, de wetgeving op het
recht van successie (1904), n°. 93, bl. 122 v.
Wet van 27 Sept. 1892, S. 223, art. 7 D lid 2: onder effecten
worden verstaan inschrijvingen in Grootboeken van Nationale en buitenlandsche Staatsschuld, aandeelbewijzen en obligatiën, ook die, welke in
den vorm van certificaten of recepissen zijn opgemaakt. — Verg. J. P.
SPRENGER v. EYK, de wet op de vermogensbelasting (1893), n°. 62, bl. 89 v.
De wet van 24 Mei 1897, S. 155, tot nadere regeling van het zegelrecht
van effecten, gew. bij de wet van 23 Juli 1908, S. 240, geeft geene
definitie. Art. 1 noemt, nevens bewijzen van aandeel in premieleeningen,
bewijzen van aandeel in maatschappijen of ondernemingen, en pandbrieven
van hypotheekbanken, „alle andere stukken die, onder welke benaming
ook, gerangschikt kunnen worden onder de effecten of publieke fondsen".
Zie voorts art. 7.
Art. 6 der wet op de Inkomstenbelasting 1914 (S. 563) noemt „aandeelbewijzen, obligatiën of andere effecten"; de Beurswet 1914 (S. 445)
spreekt uitsluitend van fondsen.

De Vereeniging voor den effectenhandel te Amsterdam houdt
een eigen effectenbeurs. Reglement van 27 Dec. 1876, gew. 1
Juni 1908. Rechtspraak door eene Commissie voor de geschillen.
Het Reglement der Yereeniging is van toepassing op overeenkomsten
tusschen de leden der Vereeniging: Rb. Amsterdam 22 Nov. 1889 en
Hof Amsterdam 10 .Apr. 1891, M. v. H. 1890 bl. 92, 1891 bl. 280; —
daarentegen niet op overeenkomsten tusschen leden en derden: Rb. Am
sterdam 14 Juni 1883, bev. Hof Amsterdam 27 Juni 1884, W. 4954 en
5157; Rb. Amsterdam 28 Juni 1894, M. v. H. 1895 bl. 16; zie echter Rb.
Dordrecht 29 Mrt. 1911, bev. op dit punt Hof den Haag 18 Mrt. 1912,
W. 9372: de ter beurze van Amsterdam geldende regelen zijn van toe
passing op de opdracht aan een commissionnair tot aan- of verkoop van
effecten ter beurze te Amsterdam; — anders Rb. den Haag 27 Oct. 1903,
W. 8013: een beroep op een beursusance, ontleend aan het Reglement
op den effectenhandel of op een algemeen bestendig gebruik, is vruchteloos,
wanneer het geschiedt om eene handeling in strijd met de bij de wet
gestelde regels te rechtvaardigen. Verg. hierboven bl. 11.
Uitspraken van de Commissie voor de geschillen zijn opgenomen in
R. B. 1881 B bl. 135; 1883 B bl. 385; R. B. B. 1888 B bl. 356; M. v. H.
1892 bl. 301, 1894 bl. 255, 1895 bl. 220, en in H. J. VAN OGTROP, het re
glement voor den effectenhandel, Prft. 1893. Zie voorts de Jaarverslagen
der Vereeniging.

Vruchtgebruik van effecten is een eigenlijk vruchtgebruik,
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waarop artt. 829 en 861 B. W., niet art. 804 B. W., van
toepassing zijn. Dat de effecten bij de overgave alleen naar
de soort worden omschreven, staat hieraan niet in den weg.
Zie DIEPHUIS, N. B. R., dl. 7, bl. 217 v. — E. DULL, iets over den
aard van het vruchtgebruik eener schuldvordering, Prft. 1886. — Eb.
Zwolle 22 Mei 1889, W. 5750 en 5766, bev. Hof Arnhem 15 Juli 1890,
W. 5991. — Verg. ook Rb. Leeuwarden 11 Oct. 1883, W. 4983. —
Anders: W. MODDERMAN, over den aard van het vruchtgebruik eener
inschuld, N. B. 1864, bl. 268 v. — H. ERIMA in W. 4985. — Zie ook
L. CH. BESIER, de vervangbaarheid van zaken en hare rechtsgevolgen,
R. M. 1893, bl. 370 v., 485 v.

Op eene conversie-premie en andere, niet als dividend of
rente te beschouwen, voordeelen, welke den houder van het stuk
worden toegekend (zgn. claims), kan de vruchtgebruiker niet aan
spraak maken, ook al geschiedt, zooals voorkomt bij certificaten,
uitgegeven door administratie-kantoren, na verzilvering van het
recht uitkeering der opbrengst op een dividendbewijs of coupon.
Yerg. A. P. Th. EYSSELL, conversie van Neder1. staatsschuld, in Themis
1895, bl. 106. — E. H. MARKVOORT, Prft. 1895. — W. P. N. R. 2387,2392.

Verpanding van effecten; Burg. Wetb. artt. 1196 v.
Zie voor voorbeelden Bijlagen XXV—XXVIII.
Geldleeningen tegen onderpand van fondsen worden gesloten
voor onbepaalden tijd tot wederopzegging door een der partijen
(daggeld-leening; zgn. on call), voor éêne maand (prolongatie),
voor drie maanden (beleening). Prolongatiën en beleeningen
worden geacht te zijn verlengd tot den rentekoers van den ver
valdag, indien ze niet tijdig zijn opgezegd. Artt. 44—54 Regl.
v. d. Effectenhandel; Beursvoorschriften 1914, afd. V: Geldleenin
gen tegen onderpand van fondsen (d. w. z. daggeld-leeningen en
prolongatiën), gesloten na heropening der beurs (artt. 61—78).
Bij beleeningen moet steeds 20 °/0, bij prolongatiën en dag
geld-leeningen 10 °/Q surplus aanwezig zijn: art. 51 v. h. Regl.;
art. 71 Beursv. 1914.
I. DA COSTA, eenige opmerkingen in verband met het tijdstip van
inpandgeving bij prolongatie, Prft. 1893.

Indien alleen naar de soort bepaalde effecten zijn verpand,
kan de geldgever deze door andere vervangen en mitsdien vol
staan met soortgelijke stukken terug te geven. Hij heeft niet het
recht de ontvangen stukken te verkoopen of te herverpanden
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zonder ze door andere te vervangen. De geldnemer blijft,
zoolang ze niet zijn vervangen, eigenaar der effecten, ook na
herverpanding, en wordt, als de geldgever ze vervangt, eigenaar
der stukken welke ter vervanging strekken.
M. L. v. GOUDOEVER, het prolongatieeontract, W. P. N. R. 1643 en
LG58; — HAMAKER, het prolongatieeontract, ald. nrs. 1650 en 1660; Yerspr.
Geschr., dl. 2, hl. 293 en 299. — G. H. M. DELPRAT, opmerkingen naar
aanleiding van herheleening en herprolongatie, Prft. 1894. — Zie voorts
L. CH. BESIER, t. a. p., hl. 379 v., 485 v.; — en over art. 321 Sr. in
verband met herprolongatie: J. C. STOOP, lièrprolongatie, Prft. 1891; —
SIMONS, Leerb. v. h. Nederl. Strafrecht, dl. 2, 2de dr., bl. 88 v.
Bijzondere clausules. Ver. v. Effectenhandelaren te Rotterdam: „De
tweede ondergeteekende (geldgever) heeft het recht, de in deze akte
vermelde effecten onder
verantwoordelijkheid aan anderen in onder
pand te geven.".
Twentsche Bankvereeniging: „Ik (de geldnemer) neem nota, dat gij het
onderpand van prolongatiën en beleeningen onder uwen algemeenen effectenvoorraad opneemt, onder uwe verantwoordelijkheid in uwe zaken gebruikt,
en geene nummers verantwoordt, behalve die van obligatiën van premieleeningen en loten". — Dergelijke bepaling is niet onbestaanbaar met
den aard van het pandrecht: Hof Amsterdam 19 Oct. 1914, W. 9812.
„Onder
(uwe) verantwoordelijkheid": de geldgever blijft verant
woordelijk voor de teruggave van dezelfde stukken, als hij in onderpand
heeft ontvangen, Yerg. art. 73 Beursv. 1914.

Beurswet 1914, art. 6 lid 1: bevoegdheid tot herbeleening
van fondsen, in pand gegeven vóór het in werking treden
van dit artikel; de pandhouder blijft niettemin tegenover den
pandgever ten volle verantwoordelijk. Art. 6 lid 2: „reeds
gesloten herbeleeningen worden geacht met goedvinden van
den pandgever te zijn gedaan, onverminderd de verantwoor
delijkheid van hem die herbeleende".
A. J. RETHAAN MACARÉ, art. 6 der Beurswet 1914. Herbeleening, her
prolongatie en oversluiting, 1914 (ree. DE BLÉCOURT, R. M. 1915, bl. 142).

Art. 73 Beursv. 1914 geeft ten aanzien van daggeld-leeningen en prolongatiën, gesloten na heropening der beurs, be
voegdheid tot herbeleening, voor zoover de geldnemer hiertoe
duidelijk schriftelijk heeft gemachtigd.

Koop en verkoop van effecten.
Zie over de verplichtingen van den verkooper hierboven
bl. 349 v.
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Men onderscheide contanten handel, volgens het Regl.
v. d. Ver. v. d. Effectenhandel met verplichting tot levering
binnen vier dagen, en t e r m ij nhandel, waartoe onder meer
behooren tijdkoopen: koop en verkoop met toevoeging eener
tijdsbepaling voor de levering en de betaling, hetzij een bepaalden
dag (rescontre-dag), hetzij een termijn gedurende welken de le
vering in koopers of verkoopers keuze kan worden opgevraagd
of aangezegd; premie-affaires, te leveren of te ontvangen,
waarbij de eene partij zich, tegen betaling van een premie
door de wederpartij, verbindt, binnen een bepaalden termijn
tot een overeengekomen prijs zekere fondsen op verlangen van
de wederpartij te leveren of in ontvangst te nemen; report
zaken, eene combinatie van twee affaires in tegengestelden
zin en op verschillenden termijn (E. ALLIX, des' reports dans
les bourses de valeurs, 1900; F. SCHMIDT, das Report-(Prolongations-)Geschaft, 1912). De termijnhandel geeft aanleiding
tot afwikkeling der zaken door (re)scontreering (overwijzing)
tegen een passage- of compensatie-koers en nadere verrekening
onder de onmiddellijke partijen van de verschillen tusschen dezen
koers en de bedongen prijzen. Ook bij den contanten handel
kan de afwikkeling van verschillende affaires geschieden
door middel van overwijzingen en verrekening van prijs
verschillen. Aan de Amsterdamsche beurs worden, behalve
in aandeelen Handelmaatschappij, termijnzaken in effecten
niet gedaan.
De termijnhandel, althans het afsluiten van meerdere
termijnzaken, wordt vaak beschouwd als spel en weddenschap.
Naar Nederlandscli recht ten onrechte. „Spel en weddenschap"
is volgens het Burg. Wetb. een bijzondere overeenkomst met
een eigen inhoud, niet een algemeene hoedanigheid of karakter,
hetwelk de meest verschillende overeenkomsten kunnen bezitten,
onafhankelijk van haar inhoud, alleen om het economisch
gevolg dat partijen of een van hen trachten te bereiken, of
dat de overeenkomst voor beiden of voor een van hen kan
hebben. De bedoeling te speculeeren maakt daarom een koop
overeenkomst nooit tot spel en weddenschap in den zin deiwet, evenmin de wijze waarop een of meer van die overeen-
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komsten worden afgewikkeld. Alleen wanneer de tijdkoop
gepaard gaat met een al of niet uitdrukkelijke afspraak, dat
levering en betaling niet kunnen worden gevorderd doch alleen
verrekening van het koersverschil, is simulatie aanwezig en
kan er sprake zijn van spel en weddenschap. De zgn. intentie-leer gaat in dezen veel te ver; zij rekent met de bedoeling
van partijen in plaats van te rekenen met hare afspraken.
H. WIERSMA, over de natuur van den tijdkoop van openbare fondsen,
Prft. 1868. — M. TH. GOUDSMIT, het begrip en wezen der kansovereen
komsten, Prft. 1871; — beursspel, Themis 1886, bl. 22 v. — G. WTTEWAAI.L en M. v. RESTEREN ALTENA, praeadviezen, H. N. J. Y. 1903,
dl. 1, bl. 1 v., 186 v.; beraadslaging, ald., dl. 2, bl. 8 v. — H. HIJMANS,
R. M. 1903, bl. 279. — J. A. PHIUPSE, Themis 1903, bl. 357. — H. W.
M. v. HELTEN, R. M. 1907, bl. 251. — Zie ook Ed. JACOBSON, termijnhandel in goederen, Prft. 1889.
Het beroep op art. 1825 B. W. (spel en weddenschap) werd afgewezen
en tevens beslist, dat ter beoordeeling van het wettelijk karakter der
handelingen waartoe order werd gegeven de bedoeling van den lastgever
niet afdoet, door: Rb. Amsterdam 28 Juni 1894, M. v. H. 1895bl. 16.—
Hof Amsterdam 9 Oct. 1899, W. 7364; — Rb. den Haag 22 Dec. 1903,
W. 8075; — Hof den Haag 13 Mrt. 1905, bev. Rb. den Haag 11 Mei
1904, W. 8195 (rescontre-aft'aires op de Londensche beurs). — Hof den
Haag 29 Jan. 1906, W. 8397. — Hof Amsterdam 9 Febr. 1906, M. v.
H. 1906 bl. 237. — Evenzoo besliste H. R. 23 Mrt. 1900 en 26 Oct.
1906, W. 7415 en 8444, dat, als opdracht is gegeven tot koop en ver
koop, de bedoeling van den committent te speculeeren er niet op
aankomt. Zie ook H. R. 6 Jan. 1905, M. v. H. 1905 bl. 62, cass. verw.
Hof Arnhem 7 Mrt. 1904, bev. Rb. Arnhem 13 Aug. 1903, M. v. H.
1904 bl. 300 (termijnzaken in koffie). — Volgens Rb. Amsterdam 12
Mrt. en 23 Apr. 1897, 4 Dec. 1900 en 27 Juni 1913, W. 7014, 7091,
7621 en 9508, kan de committent tegenover den commissionnair nooit
een beroep doen op art. 1825 B. W.; evenzoo Rb. Dordrecht 29 Mrt.
1911, W. 9245.
Het beroep op art. 1825 B. W. werd toegewezen, omdat de gegeven
orders tot koop en verkoop niet ten doel hadden levering en betaling,
doch enkel verrekening van koersverschil, door Hof den Haag 17 Oct.
1898, W. 7202, cass. verw. H. R. 9 Juni 1899, W. 7296 (premie-con
tract). — Zie ook Rb. Middelburg 17 Juli 1895, W. 6706 (speculatie in
koffie); — Hof Amsterdam 27 Dec. 1895, W. 6796 (speculatie in katoen); —
Hof den Haag 18 Apr. 1900, W. 7461, vern. Rb. den Haag 31 Mei
1899, W. 7310 (speculatie in witte suiker en meel); — Rb. den Haag
8 Nov. 1899, W. 7374, bev. Hof den Haag 4 Nov. 1901, W. 7712 (pre
mie-contract in suiker en raapolie); — Hof den Bosch 15 Juli 1902, W.
7839 (koop en verkoop van koffie op termijn); — Hof den Haag 19
Juni 1911, W. 9259 (premie-contract in „esprit").
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Vroegere rechtspraak in de aangehaalde opstellen van GOUDSMIT en
PHILIPSE, Themis 1886 en 1903.

Frankrijk. Wet v. 28 Maart 1885, art. 1: Tous marchés a terme sur
effets publics et autres, tous marcliés a livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. — Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de 1'article 1965 du Code civil,
lors même qu'ils se résoudraient par le paiement de simples différences. —
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 4, nrs. 937, 952-988quater.
Duitschland. § 764 BGb. — Börsengesetz v. 22 Juni 1896 en 8 Mei
1908 (nieuwe tekstuitgave v. 27 Mei 1908). — STAUB, Kommentar z.
Hgb., Exkurs zu § 376. — TRUMPLER, die Differenzgeschafte nach dem
Bürgl. Gb. und nach dem Börsengesetz, Z. H. dl. 50, bl. 388 v. —
Kommentaren op de Beurswet, zie hierboven bl. 115, benevens M. APT,
5de dr. 1909, en J. KAHN, 2de dr. 1909.

A. Aandeelen aan toonder.
Verg. over aandeelen aan toonder, hierboven bl. 155 en
183 v., en over talons en dividendbewijzen, hieronder bl. 374
v. — COSMAN, bl. 340 v.

B. Obligatiën.
O b l i g a t i e in r u i m e r e n zin = schuldbekentenis of
-bewijs; hypothekaire obligatie.
O b l i g a t i e in e n g e r e n zin: een aan toonder luidende
schuldbrief (schuldbekentenis of schuldbewijs) over te leen
ontvangen geld.
In den regel maakt de obligatie een deel uit van eene obligatieleening (eene op groote schaal en met tal van geld
schieters op gelijke voorwaarden aangegane geldleening, van
waar de naam: bewijs van aandeel in eene geldleening), en
is zij voorzien van een talon: een bewijs tot ontvangst van
een nieuw stel coupons, en van coupons (rentebewijzen of
rentebrieven): schuldbekentenissen over rente, op de obligatie
te betalen. Het stuk, ontdaan van talon en coupons, wordt
mantel (stam of stok, souche) genoemd.
G. COHN, die öffentliche Anleihe, in ENDEMANN'S Handbuch, dl. 3,
§ 428. — E. I. BEKKER, über die Couponprozesse der österr. EisenbahnIresellschaften und über die internationalen Schuldverschreibungen, 1881
(R M 1882, bl. 235 v.). — G. S. FREUND, die Rechtsverhaltnisse der
öffentlichen Anleihen, 1907. — LYON-CAEN en RENAULT, dl. 2,^nrs.
502 664.
G. AUBRY, des obligations émises par les societés, 1 etat,
les départements et communes, th. Lyon, 1891. — GRIVET, les obliga-
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tions émises par les sociétés par actions, th. Lyon, 1891. — E. MANSON,
the debentures and debenture stock of trading and other companies, 2<*e
dr., 1910. — P. F. SIMONSON, treatise on the law relating to debentures
and debenture stock, 2de dr., 1899.
A. H. WERTHEIM, het emissie-syndicaat, Prft. 1896. — Gr. M. BOISSEVAIN, de fondsenhandel en het emissie-syndicaat, in Economist 1891, bl.
749 v. — ~W. LOTZ, die Technik des deutschen Emissionsgeschafts, 1890.—
H. SATTI.KR, die Effektenbanken, 1891.

Bij de premie-leening worden door het lot aan te wijzen
obligaties terugbetaald met een hooger bedrag dan de overige.
H. LÉVY-UI.MANN, des obligations a primes et a lots, 1895.

De premie-leening valt onder het begrip loterij in den zin
der Loterijwet 1905 (wet v. 6 Juni 1905, S. 171, aangev. bij
wet v. 19 Mrt. 1913, S. 106). Uitgezonderd worden door art.
1 lid 2: de tegen eenen niet hoogeren dan den pari-koers
voor het publiek opengestelde premie-leening, die eene jaarlijksche rente geeft van ten minste 3 °/0; de tegen eenen niet
hoogeren dan den pari-koers voor het publiek opengestelde
premie-leening, die eene jaarlijksche rente geeft van ten minste
2 °/0, en waarvan de premiën voor gezamenlijk gelijke be
dragen zijn verdeeld over de jaren, gedurende welke de lee
ning loopt.
Volgens H. R. 3 Nov. 1913 (2 arresten), 17 Nov. 1913, 15 Dec. 1913
(2 arresten) en 23 Mrt. 1914, W. 9539, 9554, 9590 en 9638, is onder
eene premieleening in den zin der Loterijwet te verstaan: een in meerdere
aandeelen (obligaties, loten) uitgegeven leening, (die, als iedere andere
obligatieleening, moet zijn uitgegeven om gedurende zekeren tijd de
beschikking te krijgen over het geleend kapitaal,) aan welker aandeelen,
behalve het recht op terugbekoming van het geleende, als accessoor der
leening, (die doel der transactie blijft,) de kans verbonden is om naar
een vooraf vastgesteld plan buitengewone voordeelen (prijzen in geld)
te behalen.
A. C. LEENDERTZ, in W . 9690.

Wettelijke bepalingen omtrent obligaties ontbreken, behou
dens de wet van 30 Mei 1847, S. 26, betreffende verliezen
door het te loor gaan van schuldbrieven ten laste van het
Rijk (en van certificaten ten laste van administratie-kantoren
van inschrijvingen van Ned. Werkelijke Schuld), gew. bij de
wetten van 2 Mei 1851, S. 26, en 17 April 1887, S. 63. COSMAN, bl. 296 v.
MOLENGRAAFF. II.

24
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Amortisatie alleen toegelaten in geval van vermoedelijke
ernietiging van den schuldbrief („schuldbekentenis aan
)onder, welke rente draagt"), niet ook in geval van veres of diefstal. Regeling der procedure in de artt. 2—8.
Hij die beweert recht te hebben op het vernietigde stuk,
an verzet doen, art. 4.
Twee maanden na de laatste aankondiging wordt den veroeker een rentebewijs te zijnen name afgegeven, art. 6; na
erloop van tien jaren daarna een nieuwe titel, art. 8, waardoor
.e als vernietigd beschouwde titel krachteloos wordt.
Blijkt vóór de afgifte van den nieuwen titel, dat het als verlietigd opgegeven stuk of de daarbij behoorende coupons (ïente>ewijzen) nog in wezen zijn, dan moeten het rentebewijs en
le daarop ontvangen rente teruggegeven worden, art. 7. —
De uitgifte van obligaties aan toonder, in den vorm van
;en obligatie-leening, is vrij.
De obligatie is eene cautio discreta, eene discrete schuldjekentenis of -bewijs; zij constateert eene schuld ter zake
pan geldleening.
Art 1915 B. W. is op obligatiën en andere effecten aan toonder, talons
en coupons, niet van toepassing: Rb. Amsterdam 13 Mrt. en 30 Mrt.
1907, W. 8567, M. v. H. 1907 bl. 274.
Obligaties zijn schuldbekentenissen welke bevestigen, dat tusscben den
nemer en den uitgever de overeenkomst van verbruikleemng met de
voldoening der toegezegde gelden is tot stand gekomen. De> uitgever,
bewerende dat de waarde niet is gestort, moet dit bewijzen: Rb. Amster
dam 2 Apr. 1909, W. 8890.

Tusschen den uitgever en den eigenaar der obligatie bestaat
eene rechtsbetrekking van verbruikleening. Bij met-nakom mg
van het plan van uitloting zijn de obligaties ingevolge de
bepaling van art. 1296 B. W. als losbaar te beschouwen en
kan mitsdien aflossing worden gevorderd.
Rb

Utrecht 20 Juni 1883, W. 4917 (obligatiehouder ca. Centraal

Spoorw. Mi].): de obligatiehouder kan bij niet-nakoming van de voor
waarden der leening, i. d. g. van de verplichting tot
ontbinding met schadevergoeding vorderen. - Verg echter Rh. Dev
19 Dec 1866, W. 2859; Rb. Dordrecht 19 Sept. 1883, W. 4965, e
Rb
2» Deo. 1887, P.
,. 1888
66: „Mm* —•
beding van interessen is geen wederkeerige overeenkomst.
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De rechten en verplichtingen van den obligatiehouder wor
den bepaald door den inhoud van de obligatie; evenwel is
een beroep op voorwaarden van uitgifte of op bepalingen van
statuten (als de leening is uitgegeven door een naamlooze
vennootschap), welke niet in de obligatie zijn opgenomen, niet
altoos uitgesloten.
•m

Verg. Hof den Haag 14 Mrt. 1881, R. B. 1884 B bl. 296.

Is vervroegde aflossing, ook indien een aflossingsplan is
vastgesteld, geoorloofd? Art. 1306 B: W. Gelet mag worden
uitsluitend op zgn. objectieve omstandigheden, d. w. z. op
omstandigheden die voor alle obligatiehouders gelden; met
het oog daarop moet „de tijdsbepaling" zijn „geschied", der
halve moeten beide partijen bij het sluiten der overeenkomst
(de uitgifte der leening) de omstandigheden hebben gekend
en in aanmerking genomen.
Rb. Utrecht 6 Juni 1888, W. 5604: „dat, waar iemand het publiek,
onder voorspiegeling van eene bepaalde rente gedurende een zeker tijds
verloop, tot plaatsing van zijn geld uitnoodigt, met bepaling van een
vasten termijn voor aflossing, de aard van die verbintenis medebrengt,
dat die tijdsbepaling in het belang van beide partijen is gemaakt". In
denzelfden geest: Kgt. Groningen 1 Oct. 1888, W. 5651; Rb. Utrecht
10 Juli 1889, W. 5864, bev. Hof Amsterdam 6 Juni 1890, W. 5875 (met
een beroep op den aard der verbintenis en op de omstandigheden). —
Zie ook Hof Arnhem 12 Juli 1887, W. 5529 (aflossing van ten minste
ƒ 6000 ieder jaar) en Kgt. n°. 1 Amsterdam 2 Mrt. 1894, M. v. H. 1894
bl. 89 (aflossing bij loting in December zóó, dat de gansche leening
uiterlijk in 30 jaren is uitgeloot).
J. L. GUNNING, aflossing en conversie van obligatieleningen, Prft.
1887. — S. FREUND, vorzeitige Rückzahlung und einseitige Kon version
von verzinsliehen Anleihen, Diss. Berlin 1888. — LYON-CAEN en RENAULT,
dl. 2, n°. 579. — G. DE BRABANDÈRE, du remboursement anticipatif des
obligations a primes, in Rev. prat. des sociétés 1890, bl. 215 v.

Beteekenis van het als onderpand geven van eigen obliga
ties: de pandhouder verkrijgt het recht de stukken, in geval
van wanbetaling, te gelde te maken en aldus in het verkeer
te brengen. Voor het ontbrekende is hij, in geval van faillis
sement van den geldnemer, concurrent schuldeischer.
CnaTEL, du nantissement des obligations de société non placées,th. 1907. —
H. VAN ROMBURGH, verpanding van niet-geplaatste obligaties, Prft. 1912. —
J. C. NABER, W. Not. 337/9.
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Verzekering van obligatieschuld door pand of hypotheek
zie hierboven bl. 350 v.
De talon en de nog niet vervallen coupons (het coupon
blad) hebben het karakter van hulpzaken of toebehoorer
der obligatie.
Aldus KOHLER, zur Lehre von den Pertinenzen, § 17, in Jahrb. f. d
Dogm., dl. 26. — Rb. den Haag 14 Dec. 1904, W. 8238 (met-ver
vallen coupons zijn burgerlijke vruchten in den zin van art. 557 B. W.
evenals de talon zijn zij een toebehooren van de obligatie; eigendom vai
de obligatie omvat dien. van den talon en het couponblad). — Verg
echter: Rb. Amsterdam 6 Febr. 1872, M. v. H. 1872 bl. 65, bev. Ho
Nd. Holland 20 Febr. 1873, M. v. H. 1873 bl. 33; - Hof Amsterdai
2 Juni 1904, W. P. N. R. 1839.

De obligatie-leening draagt in den regel een vaste rente
Bij de inkomst-obligaties is de schuldenaar een gedeelt
der netto-inkomsten tot een bepaald maximum als rente vei
schuldigd. Verplichting tot justificatie moet worden aangenomer
J. P. MOLTZER, landbouw en kapitaalbelegging (1892), bl. 237 v. J. B. M. HERTZOG, de inoome-bond, Prft. 1892.

Handhaving der rechten van obligatiehouders. Vereenigin
van obligatiehouders.
Zie Rb. Rotterdam 9 Mrt. 1885, W. 5168; Rb. Amsterdam 14 Ju,
1909, W. 9005, bev. Hof Amsterdam 5 Mei 1911, W. 9232, M. v. H. .
bl. 144 (vermindering van de rente).
H. L. DRUCKER, R. M. 1885, bl. 403 v. - J. DÉKING DURA, han
having der rechten van obligatiehouders, Prft. 1886" ~
Ann. 1894, II, bl. 65. — MOULIN, in Revue crit. de leg. 1898. •
Buil. de la soc. de lég. comp. 1901, bl. 127, 241, 288 301. —
DEPUICHAULT, les sociétés civiles d'obligataires, Ann. 1911, bl. 4.)0, 191
bl 54
Zie voorts hierboven bl. 146 en bl. 351.
'Oostenrijk: wetten v. 24 April 1874, 1°. „betr. die gemeinsame V,
tretung der Rechte der Besitzer von auf Inhaber laatenden oder dur
Indossament übertragbaren Theilschuldverschreibungen und diebucherlic
Behandlung der für solche Theilschuldverschreibungen eingeraumt
Hypothekarrechte" (Curatorenwet), aangevuld bij eene wet v 5 Dec. 187
2°. „betr. die Wahrung der Rechte der Besitzer von Pfandbriefen ;
wet v. 27 Dec. 1905 betr. fundierte Bankschuldverschreibungen.
Duitschland: Reichsgesetz, betr. die gemeinsamen Rechte dei• Besit:
von Schuldverschreibungen, van 4 Dec. 1899, gew. bij wet v. 14 Mei 19.

C. Certificaten.
Administratie-kantoren van Nederl. Werkelijke Schuld. Wet van 7 Ap
1913, S. 123, op de grootboeken der Nationale Schuld (Grootboekwi
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§ 10 Van certificaten, artt. 69—74; wet van 14 Mei 1814, S. 58, tot herstel
der nationale schuld, gew. bij art. 85 der Grootboekwet; K. B. van 8 Dec.
1814, S. 111, houdende een reglement op de inschrijving in het Groot
boek der nationale schuld; K. B. v. 22 Nov. 1823, S. 48; K. B. v. 5 Aug.
1913, S. 345, tot uitvoering v. d. Grrootboekwet (Grootboekbesluit 1913).

Certificaten of akten van deelgeving, uitgegeven door admi
nistratie-kantoren, zijn hetzij bewijzen van deelgerechtigdheid
in eene ten name van het administratie-kantoor staande in
schrijving in het Grootboek der nationale schuld (zie Bijlage
XXI) of in bepaalde onder het administratie-kantoor berus
tende effecten (akten van deelgeving of van aandeel in een in
schrijving of in een gemeenschappelijk eigendom van effecten),
hetzij bewijzen van gerechtigdheid tot een in het certificaat
vermeld aantal aandeelen of obligatiën, berustende onder of
staande ten name van het administratie-kantoor (certificaten
van aandeelen of obligatiën). De door een beschermingscomité
uitgegeven certificaten zijn bewijzen van gerechtigdheid tot
bepaalde door het comité tot een aangewezen doel over
genomen effecten. Ook worden de door eene vereeniging ter
behartiging van de belangen van houders van bepaalde fondsen
tegen overdracht hunner stukken afgegeven lidmaatschapsbewijzen certificaten genoemd. Zie Bijlagen XXII—XXIV.
Rb. Amsterdam 10 Jan. 1899, W. 7331: indien de administratie niet
het karakter heeft van „een zuivere bewaargeving", is art. 1762 B. W.
niet van toepassing.
Zie over den rekenplicht van den certificaat-uitgever: Rb. Amsterdam
27 Oct. 1898, W. 7308, bev. Hof Amsterdam 8 Oct. 1900, P. v. J. 1901
n°. 12; — C. TV. STAR BUSMANN, de exceptio plurium litis consortium,
Prft. 1902, bl. 70.

Rechten der houders van certificaten Ned. Werk. Schuld:
artt. 17—21 K. B. 8 Dec. 1814, S. 111; artt. 70—74 Grootboekw.
Amortisatie van certificaten van Ned. Werk. Schuld: artt.
9—12 van de wet van 30 Mei 1847, S. 26. Zie hierboven
bl. 369 v.
J. F. NEEB, de grootboeken der nationale schuld, 1882 (3de dr. 1889),
bl. 39 en 130 v. — E. J. WISSELINGH, de Grootboeken, 2 dl. 1906. —
WISSELINGH, W. P. N. R. 1981 en 1982; — E. M. MEIJERS, W. Not.
119; — A. LAND, W. P. N. R. 2012—2014. — B. J. DE LEEUW, de
Grootboekwetgeving (1914), bl. 178 v.
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D. Dividendbewijzen, coupons en talons.
A. H. DU MOSCH, het rechtskarakter van coupon, dividendbewijs en
talon, Prft. 1886. — H. W. E. K. EURNÉE, het dividend, Prft. 1892,
hfdst. 4. — STAR BTJSMANN, toonder- en legitimatiepapier, § 3a. R. M.
1906, bl. 300 v. — BRUNNER, die Werthpapiere, in ENDEMANN'S Handb.,
dl. 2, bl. 203 en 205 v. — W. NAGEL, die rechtliche Natur des Zinskupons,
Diss. 1891. — DENEKE, der Erneuerungsschein (Talon), in Jher. Jahrb.,
dl. 42, bl. 353. — E. JACOBI, die Wertpapiere, § 45, bl. 278 v. — "VVAIIL,
a. w., nrs. 332 v., 636 v., 764 v.

Aandeel n°. 13448.

Uitdeeling ƒ

Bewijs tot ontvangst der uitdeeling
over het boekjaar geëindigd den Sisten Maart 18

, waarvan het

bedrag volgens bekendmaking der Directie en tegen afgifte van dit
bewijs betaalbaar is bij de Nederlandsche Bank.
Hypotheekbank
Gevestigd te A
gste Dividend-Bewijs behoorende bij het
Oprichtersbewijs N°. 109
na aankondiging betaalbaar met f
Spoorweg-Maatschappij
Aandeel n°. 05933.
Een-en-twintigste Bewijs tot ontvangst van Dividend,
betaalbaar n a

aankondiging m e t f . . . .
Maatschappij

22ste Coupon van den Schuldbrief
Eerste Serie N°. 22.
Betaalbaar 1 Januari 1915 met f 25.
bij de
Maatschappij te Amsterdam en hare correspondenten.
Bank
Coupon van / 20.— voor 6 maanden rente a 4 pet.,
verschenen 1°. April 1915, van de obligatie
n°. 2054 groot ƒ 1000, betaalbaar te Amsterdam (mits
niet uitgeloot).
B.
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Handelsvereeniging
Gevestigd te Amsterdam.
57ste Coupon der Obligatie n°. 0605 groot twintig
gulden voor zes maanden rente, verschijnende 2 Jan.
1915,

betaalbaar

te

Amsterdam,

zoolang de obli

gatie niet uitgeloot is.
C.
56ste Coupon groot $ 20.—

Betaalbaar met f . . .

Verschijnende 1 Juli 1915.
Zes maanden interest van het certificaat n°. 6364 groot Duizend
Dollars,

Chicago St. Louis en

New-Orleans Spoorweg-Maatschappij

(Illinois Central 4 °/0 leased line Stock certificate) ingeschreven op
naam van de Maatschappij tot beheer van het Administratie-Kantoor
van Amerikaansche Fondsen, opgericht door

enz. te Amster

dam, zal na inkomst en aankondiging te Amsterdam worden betaalbaar
gesteld.

B. J.
Hypotheekbank
N°. 190738
Serie A M

12/m. Interest ƒ 4.—

N°. 1164.

Vervaldag
1 Mei 1915.
Maatschappij

Tegen inlevering van dezen talon zal na primo Januari 19 . . een
nieuw blad coupons met talon worden afgegeven voor den schuldbrief,
Eerste Serie N°. 22 groot Duizend Gulden.
A.

B.

De Directie.

Commissaris, lid van de Commissie
van dagelijksch toezicht.
Hypotheekbank
Gevestigd te A

Bewijs ter bekoming van een nieuw stel dividend-bewijzen voor het
aandeel n°. 109.
De Raad v. Toezicht.
B.

De Directie.
C.
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Spoorweg-Maatschappij. — Aandeel n°. 05933.
Tegen intrekking van dezen talon zal aan den Houder gedurende twee
jaren, nadat het laatste hierbij afgegeven Dividendbewijs betaalbaar zal
zijn gesteld, een Nieuw Stel Dividend Bewijzen worden uitgereikt. Na
dien tijd zullen Nieuwe Dividend Bewijzen slechts op vertoon van het
Bewijs van aandeel verkrijgbaar zijn.
Nederlandsche Maatschappij
Gevestigd te Amsterdam.
Talon ter bekoming van nieuwe coupons na 1 September 19
Obligatie, groot duizend gulden, 6de Serie n°. 2616.

. .

B.
TALON.
Na betaling van het vijf-en-twintigste Dividend-Bewijs van het Pre
ferente Aandeel n°. 0093 in de Cultuur-Maatschappij
, zal,
na aankondiging en tegen intrekking van dit bewijs, een stel nieuwe
Dividend-Bewijzen worden uitgegeven.
A.

Het dividend-bewijs constateert eene verbintenis tot betaling
van dividend, de coupon (het rentebewijs) eene tot betaling
van rente, de talon eene tot afgifte van een stel divendbewijzen of coupons. Dividendbewijs, coupon en talon worden,
voor zooverre zij niet verschenen zijn, ingevolge hun accessoor
karakter, krachteloos door aflosbaarheid of schuldregeling (con
versie) van de obligatie of van het aandeel, waartoe zij behooren,
niet ook door inkoop van de obligatie door den schuldenaar,
terwijl de coupons en (of) de talon in omloop worden gelaten.
Yerg. Rb. Breda 27 Dec. 1887, P. v. J. 1888 n°. 11; — Kgt. n°. 1
Amsterdam 2 Mrt. 1894, M. v. H. 1894 bl. 89. —COSMAN, bl. 319 v.; —
FURNÉE, bl. 121 v. — Anders voor coupons: KIST, dl. 2, bl. 386. —
BRUNNER, t. a. p. — DBGb. § 803.

Zijn dividendbewijzen, -coupons en talons legitimatiemidde
len ten behoeve van den eigenaar van het effect, of toonder
papieren die op zich zelf verhandelbaar zijn? Dat deze stukken
hulpzaken of toebehooren zijn van het effect, verhindert niet,
dat zij daarvan worden afgescheiden. Indien zij zelfstandige
toonderpapieren zijn, kan de schuldenaar alleen tegen afgifte
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daarvan bevrijdend praesteeren. Zijn zij bloot legitimatiemid
delen, dan geldt het hierboven bl. 236 gezegde.
Coupons en dividendbewijzen, die aan toonder luiden of
den rechthebbende niet aanwijzen, zijn als afzonderlijk ver
handelbaar te beschouwen.
len aanzien van den talon bestaat, als hij aan toonder
luidt, reden tot twijfel. Wijst de talon den rechthebbende niet
aan, dan moet hij geacht worden het karakter te hebben van
een bloot legitimatiemiddel en wel in den regel van een uit
sluitend legitimatiemiddel.
COSMAN, bl. 321: de talon is legitimatiepapier. — Zie voorts KIST,
dl. 2, bl. 387 v. — H. L. DRUCKER, eenige binnen- en buitenlandsohe
rechterlijke beslissingen omtrent papier aan toonder, E. M. 1882, bl.
329 v.
K. LEHMANN, das Recht der Aktiengesellscbaften, dl. 2, bl. 119 v.
Rb. Amsterdam 6 Febr. 1872, W. 3492, M. v. H. 1872 bl. 65 (de
talon van de certificaten 4 °/G Russ. leening v. 1840 is waar toonder
papier), bev. Hof Nd. Holl. 20 Febr. 1873, M. v. H. 1873 bl. 33. — Rb.
Amsterdam 19 Jan. 1877, P. v. J. 1877 n°. 8: coupons en talons zijn
legitimatie-papieren, bev. Hof Amsterdam 7 Juni 1878, W. 4264. —
Kgt. n°. 3 Amsterdam 8 Nov. 1900, M. v. H. 1900 bl. 102: het divi
dendbewijs van aandeelen Nederl. Bank is zuiver (zelfstandig) toonder
papier; de aandeelhouder kan, ook als het dividendbewijs hem is ontstolen, het dividend niet vorderen.
§ 803 DBGb. beschouwt de coupon als een zelfstandig toonderpapier,
§ 805 den talon als een legitimatiemiddel uitsluitend voor den eigenaar
van de obligatie. Zie voor den talon van aandeelen § 230 DHgb.

Heeft de schuldenaar, die voortgaat de coupons van eene
door hem uitgegeven obligatie, nadat deze aflosbaar is gewor
den, aan den houder te betalen, het recht het bedrag dier
betaalde coupons van de hoofdsom af te houden, bij gelegen
heid van de inlossing der obligatie? Art. 1803 B. W.
FURNÉE, a. w., bl. 123 v. — MONTAGNON, de la continuation du ser
vice des intéréts après amortissement d'une obligation, Ann. 1886, bl.
75. — CHARTON DE MEUR, des coupons payés par les sociétés après les
tirages des titres, in Revue de dr. comm., 52e année, bl. 311. — WAHL,
nre. 788 v.
LYON-CAEN en RENAULT, dl. 2, nrs, 661 v. — SELIGSOHN,
Verzinsung aufgerufener Obligationen, Z. H., dl. 36, bl. 49.
Frankrijk: art. 70 der wet v. 24 Juli 1867 (toegevoegd bij art. 6 der
wet v. 1 Aug. 1893) verbiedt aan vennootschappen de terugvordering. —
Duitschland: uit § 803 lid 1 BGb. wordt afgeleid, dat de schuldenaar
het bedrag der betaalde coupons mag inhouden. Zie JACOBI, a. w., bl.
281. — LEHMANN, a. w., dl. 2, bl. 120.
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Coupons verjaren na verloop van vijfjaren sedert den
vervaldag, art. 2012 B. W.
^
Tot de coupons behooren de „rentebewijzen aan toonder",
afgegeven aan eigenaars van inschrijvingen in de Grootboe
ken B der Nationale Schuld, ingevolge artt. 2 en 61 lid 1
Grootboekwet van 7 Apr. 1913, S. 123; tot de talons de „for
mulieren ter verkrijging van nieuwe rentebewijzen", vermeld
in art. 61 lid 2 en 3 Grootboekw.
§ 44. POLISSEN AAN TOONDER.
Men ond e r s c h e i d e : a . P o l i s s e n v a n s c h a d e - v e r z e k e 
ring aan toonder.
Art. 490 Ontw. Wetb. v. Kph. 1809 en art. 482 1°. Wetboek van 1830 ver
boden bet stellen van polissen van verzekering aan toonder. Zie hierboven
bl. 345. Bij de herziening in 1835 werd bet verbod op aandrang van dc; Kamer
van Koophandel te Rotterdam weggelaten. Zie VOORDUIN, dl. 9, bl. 190, lJo v.

Polissen aan toonder zijn niet gebruikelijk, omdat de clau
sule „of die het anders geheel of ten deele zou mogen aan
gaan"" in de praktijk de toonderclausule vervangt. Zie hier
onder § 71 en voor de geschiedenis F. HECHT, ein Beitrag
zur Geschichte der Inhaberpapiere in den Niederlanden, bl.
158 v. In elk geval is de toonderpolis waar toonder-papier,
strekkende tot vervangbaarstelling van den verzekerde. Zie
voorts art. 263 K. en hierboven bl. 345 v. over de polis aan order.
b. Polissen van schade-verzekering met b e t a l i n g s - c l a u s u l e aan toonder.
Polis, gevoegd bij de ordonnantie van Philips II van 1563: „de voorz.
asseureurs verobligeren henluyden den voorsz. geasseureerden of den
brenger van dese tegenwoordige, te betalen al 't gene dat eene yegehjk van
hun onderteekent zal hebben", enz.
Ord van Rotterdam 1721. Formulier van Policen van Asseurantie voor
Rantsoen tot lossinge uyt slavernye: „ . . . . wij beloven elke onse volle
geteykende somme .... promtelijk zonder eemge kortinge aan den (jeasseureerde of Toonder dezes te betalen , enz.

De betalingsclausule aan toonder heeft alleen betrekking op
de betaling van hetgeen krachtens de polis door den ver
zekeraar aan den verzekerde verschuldigd is. Zij heeft ten
doel, niet den schuldeischer vervangbaar te stellen, doch enkel
van de polis een legitimatiemiddel te maken. Te onzent is
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zij niet gebruikelijk. Zie hierboven bl. 346 en hieronder § 71.
c. Polissen van sommen-verzekering aan toonder.
Indien de bevoordeelde als toonder is aangeduid, kan de
verzekeringnemer het recht op de uitkeering overdragen door
overgave van de polis en kan deze verder van hand tot hand
gaan. Overigens geldt het hierboven bl. 346 omtrent polissen
van sommenverzekering aan order gezegde.
Literatuur:
J. A. STOOP, Polissen aan order en aan toonder, Prft. 1893. — STAR
BUSMANN, a. w., E. M. 1906, bl. 309 v. — JACOBI, die Wertpapiere,
§ 51, bl. 311 v. — BENDIX, die jur. Natur der Lebensversicherungspolice

auf den Inhaber, in Zft. f. d. ges. Vers. Wft., dl. 3, bl. 248. — A.
CTÖSSMANN, ald., dl. 9, bl. 382 v. — CRUYSMANS, Belgique judiciare 1879,
bl. 1377 v. — Zie voorts hieronder § 71.

§ 45. LOTEN EN ANDERE TOONDERPAPIEREN.
A. Loten.
G-. COHN, die Lotterie- und Ausspielgeschafte, in ENDEMANN'S Handb.,
dl. 3, §§ 288—302. — FR. ENDEMANN, Beitrage zur Geschichte der Lot
terie und zum heutigen Lotterierecbt, 1882.

Wet van 23 Juli 1885, S. 142, tot regeling der staatsloterij,
gew. bij de wet v. 10 Nov. 1900, S. 185. K. B. van 14 Dec.
1885, S. 256, tot uitvoering van art. 22 der wet.
De loten en de bewijzen van aandeel in een lot zijn aan
toonder. Wegens verlies van loten of gedeelten van loten
wordt vergoeding niet verleend, art. 12 lid 3 der wet; echter
kunnen na afloop van den verjaringstermijn (volgens art. 12
lid 1 drie jaren na de trekking) prijzen of premiën, gevallen
op vernietigde of vermiste loten of gedeelten van loten, worden
uitbetaald, mits de uitbetaling is gevraagd vóór het intreden
der verjaring en het recht daarop waarschijnlijk is gemaakt.
Art. 11 verklaart dat art. 1825 B. W. niet van toepassing is.
De wet van 6 Juni 1905, S. 171, houdende wettelijke be
palingen betreffende loterijen (Loterij wet 1905), verbiedt in
het algemeen, zonder toestemming van overheidswege een
loterij aan te leggen of te houden.
Een loterij valt onder het begrip spel in den zin van art. 1825 B. W.:
Rb. den Haag 5 Oot. 1915, W. 9844 (ambtshalve niet-ontvankelijkverklaring in de vordering tot uitbetaling van een gevallen prijs).
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B. Kaarten en biljetten van verschillenden aard.
FUCHS,

die Karten und Marken des taglichen Verkehrs, 1881. —
in BUSCH'S Arch. f. Handelsr., dl. 34, bl. 34, 97 v.
JACOBI, die
Wertpapiere, 7tes Kup. llie Karten und Marken des taglichen Verkehrs.
STAR BUSMANN, a. w., R. M. 1906, § 3 c, <1, E en g. — J. H. BEALE Jr.,
tickets, in Havard Law Review, April 1887.
GAREIS,

1°. De door vervoerders ter zake van het vervoer
uitgegeven kaartjes (spoorweg-, stoomboot- en dergelijke
kaartjes): plaatsbewijzen of vervoerbiljetten die den rechtheb
bende niet noemen.
J. KALFF Jr., spoorwegkaartje en bagageregu, Prft. 1888.
^TAR
t. a. p., bl. 315 v. — M. SCIINEELI, die rechtl. Natur des Eisenbahnfahrscheins, 1890. — F. KEMPNER, der rechtl. Cliarakter d. Strassenbahnbillets, 1902. — W. SEELMANN, das Strassenbahnbillet, in Arch. f.
bürg. Recht, dl. 25, bl. 186. — TIIALLER-JOSSERAND, nis. 826 v.
BUSMANN,

De plaatskaartjes of -biljetten voor een bepaald vervoer
zijn kwitanties wegens voldoening van den prijs voor dit
vervoer, als zoodanig bewijsstuk van de gesloten vervoerovereenkomst en tevens overeengekomen legitimatiemiddel.
Zoolang het vervoer niet is begonnen, is den vervoerder de
persoon van zijne wederpartij bij de vervoer-overeenkomst
onverschillig en mag deze als vervangbaar worden beschouwd;
zoolang is het kaartje toonderpapier. Kaartjes, die niet een
bepaald vervoer aanwijzen (zooals sectie-kaartjes e. d.), zijn
kwitanties wegens de storting van een bepaalde geldsom,
en krachtens overeenkomst voor den houder middel tot
betaling van den in geval van vervoer verschuldigden vracht
prijs ; zij zijn niet toonderpapier, recht gevende op een bepaalde
praestatie, maar binnen bepaalde grenzen in het verkeer met
den vervoerder betaalmiddel. Het contramerk is de kwitantie
wegens den vrachtprijs, het plaatskaartje of vervoerbiljet. Over
gangsvormen zijn de kilometerboekjes voor vaste reizen, tienritten-boekjes en derg., wier rechtskarakter afhangt van de
voorwaarden waaronder zij worden uitgegeven.
Zie voor de plaatsbewijzen op spoorwegen: artt. 9-12 Alg. Reglement
voor het vervoer op de spoorwegen (K. B. 4 Jan. 1901, S. 20, laatst gew.
K. B. 19 Juni 1915, S. 286). Voor de plaatsbewijzen op de spoorwegen,
bedoeld in art. 1 der wet van 9 Juli 1900, S. 118: artt. 6 —9 Locaalspoorwegreglement 1902, deel B (K. B. 18 Aug. 1902, S. 170, laatst gew.
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K. B. 29 Juli 1912, S. 271), en artt. 35—37 Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement 1902 (K. B. als voren, laatst gew. K. B. 15 Sept. 1913, S. 366).

Het RetourMljet heeft aanleiding gegeven tot de vraag, of
de retourhelft van dit biljet toonderpapier is of bloot legiti
matiepapier ten behoeve van dengene die de heenreis deed.
Zie hierover LAND, Wr., bl. 280 n°. 5. — KALFF, t. a. p., hfdst. III. —
STAR BUSMANN, t. a. p., bl. 317 v. — v. JHERING, die actio injuriarum,

in Jabrb. f. d. Dogm., dl. 23, bl. 327 v. — M. DE JONGE, die Unübertragbarkeit des Retourbillets, 1888. — SCHNEËLI, a. w. — LYON-CAEN en
RENAULT, dl. 3, n°. 796. — JOSSERAND, n°. 827.

Het Bagagerefu behoort tot de legitimatiepapieren, die niet
uitsluitende legitimatiemiddelen zijn.
Zie hierboven bl. 236. — KALFF, a. W., hfdst. IY. — STAR BUSMANN,
t. a. p., bl. 321 v.

2°. Toegangskaarten of -bewijzen, die den rechthebbende niet
aanwijzen, zijn naar de opvatting van het verkeer toonder
papieren, zoolang de toegang niet is verkregen. Niet-vervangbaarheid van den rechthebbende ligt niet in de bedoeling
van den uitgever. Daarentegen is de zgn. sortie of het contra
merk een bloot legitimatiepapier en in den regel bedoeld als
uitsluitend legitimatiemiddel.
De uitgever kan een bepaald persoon van den toegang uit
sluiten, mits hij dezen daarvan vóór de uitgifte kennis geeft.
3°. Lombard- of beleenbriefjes, afgegeven door eene bank
van leening.
Wet v. 8 Nov. 1910, S. 321, houdende wettelijke bepalingen tot regeling
van de banken van leening (Pandhuiswet). — Koinmentaar: J. P. K.
KROON, 1911.

De inrichting der pandbewijzen, uit te reiken door een
gemeentelijke bank van leening, wordt geregeld door het
reglement der instelling, art. 4 lid 1 3° Phw.
Het pandbewijs, dat particuliere banken van leening moeten
afgeven (art. 19), behoeft den naam van den pandgever niet
te vermelden (art. 20). Burgemeester en Wethouders kunnen
voor het pandbewijs een model vaststellen (art. 22). Blijkens
artt. 12 en 34 heeft het pandbewijs (zoowel dat van een
gemeentelijke als dat van een particuliere bank) het karakter
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van een toonderpapier. De rechtmatige houder van het bewijs
is de rechthebbende op het pand (artt. 12 lid 4 en 84 lid 4);
formeele legitimatie is echter voldoende (aangeh. art. lid 2).
In geval van vernietiging, ontvreemding of verlies van het
bewijs kan de pandgever, diens gemachtigde of rechtveikiijgende het pand lossen, desgevorderd onder borgstelling (aan
geh. artt. lid 3).
De bank kan aan den houder van het bewijs de lossing
weigeren, als de zaak ontvreemd of verloren is, in dit geval
moet deze worden teruggegeven aan den eigenaar of recht
verkrijgende, hetzij onvergolden in het geval van artt. 11
lid 1 en 33 lid 1, hetzij tegen betaling van de beleensom en
van hetgeen ter zake van de beleening is verschuldigd, in
het geval van artt. 11 lid 2 en 33 lid 2.
4°. Post- en telegramzegels.
Art. 21 wet van 15 April 1891, S. 87, tot regeling der brievenposterij :
„De porten en rechten, bij vooruitbetaling verschuldigd, worden . . . .
voldaan door middel van postzegels", enz.
Art. 2 lid 2 wet van 21 Juni 1881, S. 70, ter inrichting eener dienst
ter verzending met de post van pakketten, een gewicht van 5 kilogr.
niet te boven gaande: „Het port wordt bij vooruitbetaling, door middel
van postzegels door de afzenders op de pakketten vast te hechten, gekweten".
Art. 1 K. B. 14 Aug. 1876, S. 172, betr. het gebruik van telegram
zegels: .... „de vooruitbetaling der overbrengingskosten van . . . .
telegrammen bij de kantoren van den Rijkstelegraaf (kan) ook geschieden
door aanhechting van telegramzegels".

De post- en telegram zegels zijn betaalmiddelen in het ver
keer met de post en de telegraaf, binnen de in wet of Kon. Besluit
aangegeven grenzen. Zij zijn niet toonderpapier, de verplichting
tot een bepaalde praestatie inhoudende, maai papiergeld.
J. KOHLER, die Briefmarke im Recht, in Arch. f. bürg. Recht, dl. 6,

bl. 316 v. — Anders STAR BUSMANN, t. a. p., bl. 323 v.

§ 46. LEVERING DOOR MIDDEL VAN ZAKENRECHTELIJKE PAPIEREN.
Bij zakenrechtelijke papieren en bij aanwijzingen doet zich
de vraag voor, of de beschikking over het papier gelijkstaat
met de beschikking over de daarin vermelde goederen, i. h. b.
of de overdracht (de levering) van het papier gelijkstaat met
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de overdracht (de levering) van de betrekkelijke goederen. Zij
heeft vooral belang, als het papier aan order of toonder luidt.
In verband hiermede wordt de term leveringspapier
(Traditions-, Dispositions-, Lieferungspapier) gebruikt.
Literatuur:
HOLTJUS , B. R. W. 1834, bi. 181 v.; Voorlezingen, dl. 2, bl. 290 v. —
DEN TEX, over eigendomsoverdragt door middel van ontvang-cedullen in

zaken van koophandel, J. R. W. 1849, bl. 317 v. — KIST, dl. 2, bl. 436 v.,
518 v. — DIEPHUIS, dl. 2, bl. 185 v. — CONINCK LIEFSTING, Bezitrecht,
bl. 75 v. — A. POLAK, historisch-juridisch onderzoek naar den aard van
het cognossement, Prft. 1865. — A. HEEMSKERK, de wijzen van levering
eigen aan den koophandel, Prft. 1871. — THÖL, Handelsr., § 270. —
GTOLDSCHMIDT, Handelsr., dl. 1, 2de afd., 2de dr., §§ 69, 72—77. —
ENDEMANN, in ENDEMANN'S Handbuch, dl. 2, § 170. — RANDA, Eigenthumsrecht, 1ste Halfte, 2de dr., bl. 319 v. — K. LEHMANN, Lehrb. de§
Handelsr., § 119. — G. BEYERLIN, Besitzerwerb durch Konnossement, 1896.
— De zeerechtskommentaren van SCHAPS en LEWIS-BOYENS, op § 647 DHgb.

Men onderscheide:
1°. De zakenrechtelijke papieren, welke worden afgegeven
door personen die zaken van anderen onder zich hebben,
zooals vervoerders, bewaarnemers, enz. Deze papieren (cog
nossementen, bewijzen van opslag, ceelen, certificaten) constateeren niet een recht tot schuldvordering maar tot op
vordering of aflevering, en daartegenover de verplichting
van den onderteekenaar de in het papier genoemde goederen
te houden voor en' ter beschikking van den tot de opvorde
ring gerechtigde. Als het papier aan order of toonder is gesteld,
legitimeert het op regelmatige wijze houden daarvan tot uit
oefening van het opvorderingsrecht en is bovendien de tot op
vordering gerechtigde vervangbaar. Derhalve komt bij over
dracht van het papier de verkrijger daarvan in de positie
van gerechtigde tot de opvordering (evenals degene aan wien
bijv. de bewaargever, als een order- of toonder-bewijs niet is
afgegeven, zijne rechten uit de bewaargeving overeenkomstig
het bepaalde in art. 668 lid 1 en 2 B. W. heeft overgedragen),
wordt hij degene voor wien en te wiens beschikking de onder
teekenaar verplicht is de goederen te houden, zoodat zijne
positie tegenover derden dezelfde wordt als die van iemand
die het goed zelf onder zich krijgt; hij heeft dit in zijne
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macht door den onderteekenaar, die het voor hem houdt,
overeenkomstig het beginsel van art. 596 B. W. Zie voorts
artt. 1756 en 1757 B. W.
Hetzelfde geldt, als uitlevering aan een bij name genoemden
derde wordt beloofd, zooals in het cognossement ten behoeve
van een bij name genoemden ontvanger. Ook aan dezen ver
schaft de overgave van het cognossement de macht over het
goed, omdat de onderteekenaar zich heeft verbonden alleen
af te leveren tegen teruggave daarvan.
Uit het gezegde volgt, dat de houder van het papier in
dezelfde rechtsverhouding staat tot de daarin vermelde goederen,
als tot het papier zelf: hij is eigenaar of bloot houder der
goederen, hij heeft daarop pandrecht of commissionnairsvoorrecht, naar gelang hij eigenaar is of bloot houder van het
papier, of wel daarop pandrecht heeft of commissionnairsvoorrecht. De deugdelijkheid van revindikatoor en konservatoor beslag door een derde moet hiernaar worden beoordeeld.
In geen geval mag tegenover derden, die rechten op het goed
beweren te hebben, de regelmatige houder van het papier
zonder meer als eigenaar worden beschouwd; hij is als zoo
danig slechts bezitter van het goed, hetzij voor zich zelf, hetzij
voor een ander, waarbij hem art. 590 B. W. te stade komt.
Overigens heeft hij die revindikatoor beslag legt, ook als hij
de houder is van het papier, zijn eigendomsrecht te bewijzen,
evenals degene die beweert eigenaar van het goed te zijn en
op dien grond zich verzet tegen een op het goed gelegd be
slag; verg. artt. 721 en 456 Rv.
a. Cognossementen. Verschillende wetsbepalingen houden
rekening met het recht van den houder op uitlevering van het
goed. Zie artt. 473 lid 1 en 511 K.: borgstelling wegens alle namaning, omdat de vervoerder jegens den eventueelen derdecognossementhouder tot oplevering van het goed gehouden blijft.
Art. 520 K.: het beslag op de in het cognossement ver
melde goederen wordt behandeld als een beslag onder handen
van den cognossementhouder.
De beteekenis van de woorden: „dat hij den opslag en verkoop geregtelijk vordere" is niet duidelijk. Verg. artt. 516 en 517 K. De Fransche
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tekst van de ontwerpen 1825 had: „requérir le dépöt ou la ven te judiciaire des marehandises". Feitelijk zal steeds ingevolge art. 518 gerechtelijke
opslag plaats hebben. Zie voorts KIST, dl. 2, bl. 443: opslag in eigen
pakhuis; — POLAK, a. w., bl. 273 v.: gerechtelijke opslag. — Rb. Am
sterdam 3 Dec. 1869, W. 3193: uitlevering kan de cognossementhouder niet
vorderen. — Hof Nd. Holland 8 Mei 1873, M. v. H. 1873 bl. 133. —
Rb. Rotterdam 17 Juni 1874, R. B. 1875 B bl. 299: vordering van den
cognossementhouder tot uitlevering, niettegenstaande door den inlader
gelegd revindikatoor beslag, toegewezen.

Art. 238 lid 1 K.: reklame van goederen die onder weg
zijn, stoppage in transitu; deze vervalt, als de goederen „op
facturen en op cognossementen of vrachtbrieven te goeder
trouw door eenen derde zijn gekocht". Lid 3: reklame van
goederen, die reeds „in het bezit van den failliet of van iemand
van zijnentwege" zijn overgegaan, vervalt, als ze „door koop
en levering, te goeder trouw, de eigendom van eenen derde
zijn geworden". De tegenstelling is niet nauwkeurig.
In het oud-vaderlandsche recht werd eveneens aangenomen, dat over
levering van het cognossement gelijkstaat met overgave van de goederen
zelf: BARELS, advijsen, dl. 1, nrs. 15 en 42. — Zie voorts ald., dl. 2,
n°. 79; — Turbe van Amsterdamsche praktizijns van 12 Mrt. 1660, in
Handvesten enz. der stad Amsterdam, uitg. NOORDKERK, 2<Je stuk, bl.
498; — Willekeur v. 30 Jan. 1682, t.z.p., bl. 538.

Rechtspraak.
Rb. Rotterdam 27 Oct. 1854, W. 1609 (conserv. beslag op het
goed ten laste van den afzender): de cognossementhouder heeft niet het
recht, alleen op vertoon van het cognossement, als eigenaar der goederen
te worden aangemerkt. De Rb. weigert opheffing van het beslag, omdat
de cognossementhouder het cognossement als lasthebber onder zich had.
Hof Zd. Holland 27 Juni 1855, W. 1661, vernietigt, op grond dat
de committenten van den cognossementhouder eigenaars waren der goe
deren, cass. verw. H. R. 18 Jan. 1856, W. 1717. — Rb. Amsterdam 5
Mrt. 1858, W. 1943 (conserv. beslag op het goed): door het cognosse
ment gaat niet recht van eigendom per se over, maar wordt slechts een
titel van bezitrecht daargesteld. De opheffing van het beslag geweigerd,
omdat de cognossementhouder zijn eigendomsrecht niet had bewezen. —
Rb. Appingedam 13 Apr. 1876, W. 4011 (conserv. beslag ten laste
van den inlader): de cognossementhouder is gerechtigd de lading in
ontvangst te nemen, tenzij een ander mocht kunnen aantoonen daarop een
beter recht te hebben; 12 Mrt. 1877, W. 4427: het endossement van
een cognossement aan order levert tegenover den schipper en derden,
onafhankelijk van de verhouding tusschen endossant en geëndosseerde,
volledig bewijs op, dat de eigendom van het cognossement is overgedraMOLENGRAAFF. II25
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gen, zonder dat tegenbewijs is toegelaten; de eigenaar van het cogn. is
bezitter der daarin vermelde goederen en dus volgens art. 2014 B. W.
eigenaar daarvan. Yern. Hof Leeuwarden 30 Apr. 1879, W. 4417:
de cognossementhouder kan in het cogn. alleen geen anderen titel vin
den, dan die voor het recht om het bezit van de goederen van den schip
per over te nemen en voort te zetten; de leer dat de cognossementhouder,
enkel als zoodanig, formeel bezitter en eigenaar zou zijn van de goederen,
is onjuist. Het beslag werd van waarde verklaard, omdat bewezen werd
geacht, dat de cogn.houder vertegenwoordiger was van den afzender.
Cass. verw. H. R. 3 Dec. 1880, W. 4585: als beslag is gelegd, is het
niet de vraag wie de goederen in zijn macht heeft, maar wie eigenaar
is. — Rb. Amsterdam 26 Apr. 1902, M. v. H. 1902 bl. 292 (conserv.
beslag ten laste van den verscheper): de cognossementhouder die pand
recht beweert moet dit in geval van betwisting bewijzen. — Rb. Am
sterdam 25 Nov. 1852, W. 1397 (revindikatoor beslag door den inlader na vernietiging van den verkoop der goederen): de derde houder
verkrijgt door het endossement dezelfde rechten, als degene heeft gehad,
aan wien het cogn. direct is toegezonden. Daar deze kooper was, heeft
ook de derde houder de rechten die aan een kooper toekomen. Opheffing
van het beslag. — Rb. Amsterdam 29 Mrt. 1871, M. v. H. 1871 bl. 173
(revindikatoor beslag op grond van koop en levering): de cognossement
houder krachtens blanko-endossement moet als eigenaar van het cognos
sement worden beschouwd en behoeft daarvan nader bewijs niet te leveren.
De beslaglegger, aan wien een cognossement niet was toegezonden, is niet
eigenaar. Bev. Hof Nd. Holland 8 Mei 1873, M. v. H. 1873 bl. 133: ge
leverd is aan dengene, die bij aankomst van het schip zou blijken wettige
houder van het cognossement te zijn en te wiens behoeve de schipper
als detentor de ingenomen lading had te vervoeren. Zie ook Rb. Amster
dam 4 Nov. 1910, W. 9228, M. v. H. 1911 bl. 187: aan den kooper, aan
wien het cogn. niet is overgedragen, is in juridischen zin niet geleverd;
opheffing van het beslag; bev. Hof Amsterdam 3 Juni 1912, W. 9463.
Rb. Middelburg 24 Juni 1891, W. 6089 (revindikatoor beslag op de goederen
door den cognossementhouder krachtens blanko-endossement): de stelling,
dat de houder van een cogn. is eigenaar der goederen, is in het alge
meen genomen onjuist. Opheffing van het beslag, omdat de cognossement
houder niet heeft aangetoond, dat hij bezit heeft voor zich zelf.
Rb.
Rotterdam 12 Nov. 1906, W. 8626 (revindikatoor beslag door den cog
nossementhouder op balen, gestolen tijdens de lossing): de kapitein als
bloot houder der goederen, waarvoor hij cognossementen heeft afgegeven,
houdt die goederen in bezit voor den rechtmatigen bezitter dier cognos
sementen. De kooper der goederen krijgt met het cognossement de feitetelijke heerschappij over die goederen en wordt daarvan eigenaar.
Rb.
Dordrecht 25 Mrt. 1908, W. 8722: de cognossement-pandhouder (blankogeëndosseerde) heeft niet het recht op de lading revindikatoor beslag te
leggen, wel om van den schipper afgifte der lading te vorderen, vóór
deze op de bestemmingsplaats is aangekomen. — Rb. Rotterdam 18 Mei
1908, W. 8809 (conserv. beslag ten laste van den inlader): de houder
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van het cognossement kan niet als zoodanig opheffing van het beslag
vorderen; bev. Hof den Haag 14 Nov. 1910, W. 9118, M. v. H. 1910
bl. 139, cass. verw. H. E. 2 Juni 1911, W. 9197. — Rb. Rotterdam 14
Febr. 1912, ~W. 9446 (executoriaal beslag ten laste van een endossant van
liet cogn.): de houder krachtens blanko-endossement kan zich niet tegen
den verkoop verzetten, als hij niet aantoont eigenaar te zijn geworden;
vern. Hof den Haag 20 Febr. 1914, W. 9621: bezit voor zich en te
goeder trouw van de dokumenten aangenomen; cass. verw. H. R. 7 Mei
1915, W. 9858. — Anders Rb. Rotterdam 6 Dec. 1905, W.8447 (revindikatoor
beslag door den inlader-verkooper in de haven van overlading): door de
inlading en de afgifte van een door-cognossement (Patras-Rotterdam-Hull)
aan den kooper is de uitsluitende beschikkingsbevoegdheid over het goed
niet op den kooper overgegaan en de eigendom niet overgedragen.

b. B e w i j z e n v a n o p s l a g e n c e e l e n .
Zie over deze stukken hierboven bl. 341 v. en 361 v.
Reglement voor het beheer van het Gemeentelijk Handels-Entrepot te
Amsterdam v. 14 Juni 1900. Art. 40
De geëndosseerde (v. een be
wijs van opslag) verkrygt hierdoor (n.1. door het endossement) de macht
om de goederen uit het Entrepot te ontvangen. — Art. 43. Door het
afgeven van de ontvang-ceel houden alle betrekkingen tot den in het
vorig artikel bedoelden bewaargever op en kunnen alle rechten op de
daarin uitgedrukte goederen slechts worden uitgeoefend door den houder
der ceel, tegen nakoming der daaraan verbonden verplichtingen.
Alg. Reglement voor het Vrij-Entrepöt der Gemeente Rotterdam v. 10
Juni 1905. Art. 53. De bewijzen van opslag kunnen door endossement
worden overgedragen. Na endossement houdt het Vrij-Entrepöt de opge
slagen goederen voor den laatst geëndosseerde. Art. 56 = art. 43 v. h.
Regl. v. h. beh. v. h. gem. Handels-Entrepot te Amsterdam.

Rechtspraak.
Rb. Rotterdam 17 Juni 1863, bev. Hof Zd. Holland 21 Mrt. 1864, M.
v. H. 1864 bl. 227 (revindikatoor beslag onder het entrepot door een
vroegeren houder van een in blanko geëndosseerd bewijs van opslag):
het bewijs van opslag vertegenwoordigt de goederen. De vroegere houder,
beslag leggende, moet aantoonen, dat hij door verlies of diefstal uit het
bezit is geraakt, of dat de tegenwoordige houder in het bezit is niet voor
zich en als eigenaar maar onder eenigen anderen titel. — Rb. Amster
dam 23 Dec. 1881, P. v. J. 1882 n°. 6 (revindikatoor beslag onder het
veem): naar gebruik in zaken van koophandel is de levering van een
ceel de levering der goederen en stelt het bezit der ceel aan toonder ook
het bezit der goederen daar. Tegen het veem kan een revindikatie nim
mer eenig gevolg hebben, omdat de goederen zich bevinden in handen
van den houder der ceel, niet van het veem. — Rb. Amsterdam 29 Mei
1896, W. 6860: de in het geding overgelegde ceelen vertegenwoor
digen naar gebruike van koophandel het goed zelf, dat zij vermelden, en
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treden voor dat goed zelf in de plaats; de stelling, dat zij zijn de dragers
van een vorderingsrecht tegen den uitgever, is onjuist. Inpandgeving der
ceelen aan het veem zelf is inpandgeving der goederen. — H. R. 28 Febr.
1887, W. 5409 (strafzaak): verduistering van ceelen aan houder is ver
duistering van de goederen waarvoor zij zijn afgegeven. — Anders Hof
Nd. Holland 13 Jan. 1853, W. 1428.

2°. Aanwijzingen, i. h. b. volgbriefjes.
De Wester Suikerraffinaderij
gelieve te laten volgen 2 zakken Gemalen Melis
APC.
Geldig voor twee maanden.

Juni 19
(Handteekening.)

AMSTERDAM 28

Amsterdamsch Petroleum-Entrepöt, kav. 1044.
VOLGBRIE1JE voor 1000 vaten Petroleum, te ontvangen
door:
Fiat:
(Handt. v. d. Administrateur.)

AMSTERDAM 31

Mei 1876.

(Handt. v. d. verkooper.)

De Heeren A. en E. J. gelieven te laten volgen aan den heer
D. B. alhier, 100 ankers ansjovis 1876.
Pakhuishuur ingaande

AMSTERDAM

18

J. en C°.

De Naamlooze Vennootschap Blauwhoeden veem
gelieve te laten volgen van:
Cedul n°. 95493 2 halen koffie n°. 3/4.
Dit volgbriefje is gedurende eene
maand geldig, heden ingaande.
AMSTERDAM

AMSTERDAM

2 Sept. 1908.

(Handteekening.)

2 Sept. 1908.

Naaml. Yenn. Blauwhoedenveem.

Volgbriefjes zijn schriftelijke opdrachten tot aflevering van
de daarin vermelde goederen. Zij geven den houder geen
recht tot opvordering tegen den betrokkene, tenzij ze door
dezen zijn aangenomen of het handelsgebruik medebrengt,
dat de betrokkene daaraan moet voldoen, mitsdien herroeping
niet mogelijk is. Is het een of het ander het geval, dan kan
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de houder geacht worden de goederen in zijn macht te hebben
door tusschenkomst van den betrokkene en staat overgaaf van
het volgbriefje gelijk met overgaaf der goederen. Tot de volg
briefjes behooren de zgn. delivery-orders, zie hierboven bl. 339,
en de orderbrief, vermeld hierboven bl. 344.
H. R. GOUDSMIT, het volgbriefje, Prft. 1880.

Rechtspraak.
Rb. Amsterdam 11 Oct. 1877, W. 4167, vern. Hof Amsterdam 28 Mrt.
1879, W. 4397: beteekenis van het fiatteeren
van een volgbriefje op het
Amsterd. Petroleum-Entrepöt door den administrateur. Rb.: het is eene
herroepelijke lastgeving op den magazijnmeester; het heeft niet de be
doeling eene zelfstandige verbintenis tegenover den houder van het
briefje" aan te gaan. Hof: het flat heeft volkomen dezelfde strekking als
de geheel zelfstandige verklaring, op een ceel geplaatst. — Rb. Rotterdam
9 Juni 1902, W. 7859 (revindikatoor beslag onder een expediteur door
den kooper, houder van een volgbriefje, op goederen, door een derde in
conservatoor beslag genomen): zoodra de houder van het volgbriefje zich
heeft aangemeld om de goederen te ontvangen, houdt de bewaarnemer
die goederen voor dien persoon, en verkrijgt deze ze in zijn bezit door
tusschenkomst van den bewaarnemer. Vordering tot afgifte toegewezen.
Uit arrest Hof Amsterdam 15 Nov. 1907, W. 8701, beslissende dat de
daarin bedoelde „volgbriefjes voor den onderteekenaar scheppen een
formeele verbintenis tot afgifte van de daarin vermelde goederen aan den
rechtmatigen houder dier briefjes1', blijkt niet, hoe deze briefjes luidden.

Bij den wissel en het kassierspapier doen zich eenigszins
analoge vragen voor. Zie daaromtrent hierboven bl. 292 v.
en 355.
Een geheel andere vraag is, of de verkooper door levering
van een dokument betreffende de verkochte goederen (cog
nossement, volgbriefje) aan zijne verplichtingen als verkoopei
voldoet. Het antwoord kan verschillend luiden, naar gelang de
leveringsplicht, de overgang van het gevaar, de waarborg voor
gebreken (het voldoende der levering), enz., ter sprake komt.
a. Leveringsplicht. Rb. Rotterdam 19 Pebr. 1896, W. 6851: bij verkoop
cif. heeft de verkooper het recht dokumenten, de waar vertegenwoordigende,
aan te bieden en voldoet hy daarmede aan zijn leveringsplicht.
Kb.
Rotterdam 19 Jan. 1898, W. 7183: de clausule „rembours 4 mnd. zicht"
verplicht den kooper te accepteeren tegen overgifte van het cognossement,
dat de vervoerde goederen representeert. — Rb. Amsterdam 14 Dec. 1877,
R. B. 1877 B bl. 343 en 348: vordering tot levering tegen teruggave
van een volgbriefje, waarvan de voldoening door den betrokkene was
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geweigerd. Beslist, dat ged. door afgifte van het volgbriefje niet had
geleverd in den zin van art. 1511 B. W., daar het volgbriefje voor den
houder slechts een middel is om in het bezit te komen van het aan
gewezen goed. — Hof Amsterdam 4 Mrt. 1887, W. 5471, en 14 Juni 1889,
W. 5782: vordering tot ontbinding eener koopovereenkomst wegens nietvoldoening van den koopprijs na aanbieding van volgbriefjes. I)e beslissing
afhankelijk gesteld van het bewijs, dat bij koop en verkoop van suiker
in consumtie het usance is, de op die wijze verkochte suiker door overgifte van volgbriefjes op de suikerraffinaderij te leveren en te ontvangen. —
Eb. Amsterdam 24 Apr. 1915, W. 9854: levering heeft niet plaats, als
het verschepingsdokument niet aan den kooper wordt afgegeven.
b. Overgang van het gevaar. Hof Groningen 28 Juni 1870, W. 3246:
als bedongen is levering ter plaatse waar de kooper woont, is toezending
en ontvangst van het cognossement over het afgescheepte goed niet als
levering te beschouwen, en bleef dit goed tot de weging en levering ter
genoemde plaatse voor rekening van den verkooper. — Verg. art. 1429 B. W.
c. Waarborg voor gebreken. Eb. Amsterdam 5 Nov. 1858, W. 2024: bij
koop en verkoop op cognossement wordt door den verkooper aan de
verplichting tot levering niet volledig voldaan door uitlevering van het
cognossement, omdat het cogn. niet is de verkochte waar. Een vordering
van den kooper tot ontbinding wegens levering van, blijkens onderzoek
na aankomst, ondeugdelijke waar blijft ontvankelijk. — Eb. Botterdam
25 Oct. 1899, W. 7411: het cognossement is niet met de goederen zelve
gelijk te stellen, zoodat de verkooper, die den kooper slechts een cognos
sement levert, daarmede in geen geval het verkochte en geleverde goed
zelf levert. De kooper kan als wanpraestatie stellen den toestand van de
waar bij aankomst ter destinatieplaats. — Verg. P. SCHOLTEN, onvol
doende levering en verborgen gebreken, W. P. N. E. 2002—2005.

De overeenkomst tusschen verkooper en kooper kan medearengen, dat de levering ook door toezending van andere
ian de genoemde dokumenten, bijv. door toezending van een
factuur, kan geschieden.
Hof Nd. Brabant 14 Mei 1867, M. v. H. 1867 bl. 199 (vern. Eb. den
Bosch 19 Jan. 1866, M. v. H. 1866 bl. 63), cass. verw. H. E. 13 Febr.
1868, M. v. H. 1868 bl. 78.

De factuur is eene door den verkooper opgemaakte reke
ning; haar inhoud bindt den kooper niet.
Verg. Eb. Utrecht 3 Eebr. 1915, W. 9790. — Eb. Amsterdam 18 Apr.
1913, W. 9549: uit behoud van een factuur met de vermelding: „Valeur en
ma traite du Ier juin 1912", zonder protest volgt verkoop en levering ^
der in de factuur vermelde goederen.
G. HANAUSEK, Facturen und Facturaklauseln, 1891. — C. PAGANI,
della fattura commerciale, 1892. — LYON-CAEN en EENAULT, dl. 3, n°. 63. —
J. BARRAULT, de 1'acceptation des factures par le silence, Ann. 1913 bl. 347.
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