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WAT  GAAN  WE  DOEN?  (I)

A.  IntroducKe
B.  JurisprudenKe
C.  Wetgeving
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WAT  GAAN  WE  DOEN?  (II)

B.  JurisprudenKe:

NIEUW  (niet  in  cursusmateriaal):

•  HR  29  mei  2015,  ECLI:NL:HR:2015:1413  (nuancering  beheersverbod  commandiet)



1.  HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)

2.  HR  6  maart  2015  (Van  Leuveren  q.q.  c.s./Glascentrale)

3.  HR  6  februari  2015  (Ru\en  c.s./Antea  c.s.)

4.  HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)
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WAT  GAAN  WE  DOEN?  (II)

B.  JurisprudenKe:



5.  HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

6.  Hof  Den  Bosch  16  september  2014  (X/VNU  Media)

7.  HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

8.  Hof  Amsterdam  13  januari  2015  (Kekk/Delfino)
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HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

ECLI:NL:HR:2015:1413

Feiten:

1  september  1998  CV  in  handelsregister  ingeschreven.

CV  is  op  1  november  2010  ontbonden.

Vader  en  moeder  commanditaire  vennoten,  zoon  beherend  vennoot.

Vader  en  moeder  hebben  in  1998  en  2010  mede  (ivm  zekerheidsstelling)  namens  de  CV  
overeenkomsten  getekend  (huur  en  beëindiging  daarvan).

In  2010  neemt  X  onderneming  (lunchroom  De  Ka\erug)  van  CV  over:  CV  draagt  zorg  voor  betaling  
van  vakanKedagen,  -‐gelden  en  andere  vergoedingen  van  personeelsleden  tot  datum  overdracht.

Medio  2011  betaalt  X  (ipv  de  CV)  deze  vergoedingen  van  een  ex-‐werknemer.

X  vordert  van  vader  en  moeder  hoofdelijke  betaling  van  deze  vergoedingen.





HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

Rb.  en  Hof  wijzen  toe,  want  overtreding  beheersverbod  door  ondertekening  van  overeenkomsten.

Jegens  derden  is  schijn  gewekt  dat  vader  en  moeder  beherende  vennoten  waren.  Dat  verhuurder  van  
het  tegendeel  op  de  hoogte  zou  zijn,  doet  daaraan  niet  af.

Rb.  en  Hof  volgen  Walvius-‐arrest  (NJ  1943,  201).  

CassaKe  in  het  belang  der  wet:  het  hof  heej  ten  onrechte  geoordeeld  dat  bij  de  uitleg  van  art.  21  
WvK  geen  belang  toekomt  aan  de  omstandigheid  dat  de  wederparKj  van  de  CV  in  het  gegeven  geval  
ervan  op  de  hoogte  was  dat  de  ouders  geen  beherende  vennoten,  maar  commanditaire  vennoten  
waren.

A-‐G  put  uit  diss.  Tervoort  (IVO-‐reeks,  deel  93,  2013).

HR  geej  college  en  nuanceert  beheersverbod  van  commandiet.







HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.1:

De  art.  20  en  21  WvK  luiden  als  volgt:

“ArKkel  20

1.  Behoudens  de  uitzondering,  in  het  tweede  lid  van  art.  30  voorkomende,  mag  de  naam  van  den  
vennoot  bij  wijze  van  geldschieKng  in  de  firma  niet  worden  gebezigd.

2.  Deze  vennoot  mag  geene  daad  van  beheer  verrigten  of  in  de  zaken  van  de  vennootschap  
werkzaam  zijn,  zelfs  niet  uit  kracht  eener  volmagt.

3.  Hij  draagt  niet  verder  in  de  schade  dan  ten  beloope  der  gelden,  welke  hij  in  de  vennootschap  heej  
ingebragt  of  heej  moeten  inbrengen,  zonder  dat  hij  immer  tot  teruggave  van  genotene  winsten  
verpligt  zij.

ArKkel  21

De  vennoot  bij  wijze  van  geldschieKng,  die  de  bepalingen  van  het  eerste  of  van  het  tweede  lid  van  het  
vorige  arKkel  overtreedt,  is  wegens  alle  de  schulden  en  verbindtenissen  van  de  vennootschap  
hoofdelijk  verbonden.”  



HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.2:

Art.  21  WvK  bevat  een  sancKe  die  ertoe  strekt  te  voorkomen  dat  commanditaire  vennoten  die  op  een  
van  de  in  art.  20  WvK  vermelde  manieren  onduidelijkheid  laten  ontstaan  over  hun  rechtsposiKe  in  de  
vennootschap,  zich  kunnen  on\rekken  aan  de  aansprakelijkheid  die  art.  18  WvK  voorziet  voor  de  
gewone  vennoten  (HR  11  april  1980,  NJ  1981/377).

Mede  blijkens  de  in  de  conclusie  van  de  Procureur-‐Generaal  in  3.5  en  3.6  genoemde  geschiedenis  van  
art.  21  WvK  gaat  het  hierbij  erom  te  voorkomen,  

enerzijds  dat  een  commanditaire  vennoot  ten  name  van  de  vennootschap  aan  het  handelsverkeer  
deelneemt  als  ware  hij  beherend  vennoot  en  aldus  misbruik  maakt  van  het  rechtsgevolg  dat  is  
verbonden  aan  de  hoedanigheid  van  commanditaire  vennoot,  en

anderzijds  dat  derden  door  het  optreden  van  een  commanditaire  vennoot  in  de  veronderstelling  
kunnen  worden  gebracht  dat  zij  van  doen  hebben  met  een  beherend  vennoot,  die  ingevolge  art.  19  
lid  2  in  verbinding  met  art.  18  WvK  met  zijn  gehele  vermogen  instaat  voor  de  nakoming  van  de  
verbintenissen  van  de  vennootschap.





HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.3:

Indien  een  commanditaire  vennoot  het  verbod  van  art.  20  lid  1  of  lid  2  WvK  overtreedt,  verbindt  art.  
21  WvK  daaraan  een  ingrijpende  en  vérgaande  sancKe:  

de  commanditaire  vennoot  wordt  jegens  alle  schuldeisers  van  de  vennootschap  ten  volle  
aansprakelijk  voor  alle  verbintenissen  van  de  vennootschap,  ook  die  welke  zijn  ontstaan  voor  het  
KjdsKp  waarop  het  verbod  werd  overtreden

(HR  24  april  1970,  NJ  1970/406;  vgl.  ook  HR  13  maart  2015,  ECLI:NL:HR:2015:588).  



HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.4:

Deze  sancKe  is  uitsluitend  gerechtvaardigd  indien  en  voor  zover  zij  in  overeenstemming  is  met  de  
hiervoor  in  3.4.2  vermelde  strekking  ervan.  Zij  mag  dan  ook  niet  in  een  onevenredige  verhouding  
staan  tot  de  aard  en  ernst  van  de  schending  door  de  commanditaire  vennoot  van  de  voorschrijen  
van  art.  20  leden  1  en  2  WvK  en  dient  achterwege  te  blijven  indien  en  voor  zover  zij  door  het  
handelen  van  de  commanditaire  vennoot  niet  of  niet  ten  volle  wordt  gerechtvaardigd.

Dit  brengt  mee  dat  de  rechter,  indien  de  –  in  beginsel  daartoe  door  de  commanditaire  vennoot  te  
stellen  en  te  bewijzen  –  omstandigheden  daartoe  aanleiding  geven,  kan  oordelen  dat  de  sancKe  niet  
gerechtvaardigd  is,  of  –  in  zoverre  in  afwijking  van  de  hoofdregel  zoals  weergegeven  in  de  hiervoor  in  
3.4.3  genoemde  uitspraken  –  dat  het  gevolg  daarvan  dient  te  worden  beperkt  tot  bepaalde  
verbintenissen  van  de  commanditaire  vennootschap.





HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.5:

Bij  de  hiervoor  in  3.4.4  genoemde  beoordeling  kan  mede  van  belang  zijn  of  bij  derden  redelijkerwijs  
een  onjuiste  indruk  over  de  hoedanigheid  van  de  commanditaire  vennoot  heej  kunnen  ontstaan.  In  
zoverre  komt  de  Hoge  Raad  terug  van  zijn  arrest  van  15  januari  1943,  NJ  1943/201  (Walvius)  waarin  is  
beslist  dat  niet  van  belang  is  of  een  wederparKj  van  de  commanditaire  vennootschap  van  de  
commanditaire  hoedanigheid  van  de  desbetreffende  vennoot  op  de  hoogte  was  of  behoorde  te  zijn.



HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.6:

Naast  het  hiervoor  in  3.4.4  en  3.4.5  overwogene  geldt  dat,  zoals  is  beslist  in  HR  11  april  1980,  NJ  
1981/377,  aan  degene  tegen  wie  (de  sancKe  van)  art.  21  WvK  wordt  ingeroepen,  in  elk  geval  steeds  
enig  verwijt  van  zijn  handelwijze  zal  moeten  kunnen  worden  gemaakt.  Daarbij  dient  in  aanmerking  te  
worden  genomen  dat  een  commanditaire  vennoot  ervan  op  de  hoogte  behoort  te  zijn  dat  hij  geen  
daden  van  beheer  mag  verrichten.  



HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

r.o.  3.4.7:

Uit  het  voorgaande  volgt  dat  bij  de  beantwoording  van  de  vraag  of  en  in  hoeverre  plaats  is  voor  de  
sancKe  van  art.  21  WvK,  mede  van  belang  kan  zijn  of  derden  (in  dit  geval:  de  verhuurder)  van  de  
vennootschappelijke  hoedanigheid  van  de  commanditaire  vennoot  op  de  hoogte  waren  of  
behoorden  te  zijn,  en  dat  steeds  van  belang  is  of  de  commanditaire  vennoot  tegen  wie  de  sancKe  van  
die  bepaling  wordt  ingeroepen,  ter  zake  van  zijn  handelen  een  verwijt  valt  te  maken.  Het  middel  is  
dan  ook  gegrond.  



HR  29  mei  2015  (nuancering  beheersverbod  commandiet)

Wat  vindt  u?



Kan  de  rechtsprakKjk  met  deze  nuancering  uit  de  voeten?  Bewijslast?



Tip

Indien  commandiet  toch,  als  uitzondering,  een  handeling  van  beheer  verricht,  jegens  wederparKj  
kenbaar  maken  en  vastleggen  dat  hij  als  commandiet  handelt.







Nuancering  beheersverbod  commandiet





HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)  

ECLI:NL:HR:2015:588

Feiten:

•  OprichKng  van  Carlande  C.V.  met  één  beherend  vennoot  (detachering  chauffeurs  beroepsgoederenvervoer)  in  
februari  2010

•  In  augustus  2010  wordt  X  beherend  vennoot
•  September  2010:  aanmelding  van  CV  bij  pensioenfonds.

•  Vordering  van  Pensioenfonds  op  Carlande  C.V.  
•  Pensioenfonds  houdt  X  daarvoor  aansprakelijk.
•  In  januari  2011  is  Carlande  C.V.  opgeheven.
•  Kantonrechter  wijst  vordering  toe.
•  Hof  bekrachKgt  vonnis  van  kantonrechter.
•  X  in  cassaKe,  want  vordering  voor  zijn  aantreden  ontstaan,  dus  niet  hoofdelijk  verbonden  (aansprakelijk).
•  HR  stelt  eerst  vast  dat  vordering  van  Pensioenfonds  is  ontstaan  voor  toetreding  van  X  als  beherend  vennoot.



HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)  


Hoofdregel  voor  CV  en  VOF,  r.o.  3.4.3:

“Volgens  art.  19  lid  1  WvK  zijn  de  beherende  vennoten  van  een  commanditaire  vennootschap  
hoofdelijk  verbonden.  Art.  18  WvK,  dat  ingevolge  art.  19  lid  2  WvK  eveneens  van  toepassing  is  op  de  
beherend  vennoten  van  een  commanditaire  vennootschap,  bepaalt  voor  de  vennootschap  onder  
firma  dat  elk  der  vennoten  hoofdelijk  verbonden  is  "wegens  de  verbindtenissen  der  vennootschap".  
Daarin  valt  geen  beperking  te  lezen  tot  verbintenissen  van  de  vennootschap  die  zijn  ontstaan  nadat  
een  vennoot  is  toegetreden.  Voorts  brengt  de  strekking  van  de  art.  18  en  19  lid  1  WvK  mee  dat  de  
hoofdelijke  verbondenheid  van  de  vennoten  alle  schulden  betrej  die  ten  Kjde  van  hun  toetreding  tot  
de  vennootschap  bestaan,  of  nadien  ontstaan.  Deze  bepalingen  beogen  immers  de  schuldeisers  van  
een  vennootschap  onder  firma  of  een  commanditaire  vennootschap  te  beschermen  in  een  situaKe  
waarin  het  (van  dat  van  de  vennoten)  afgescheiden  vennootschapsvermogen  ontoereikend  is  om  aan  
alle  verbintenissen  van  de  vennootschap  te  voldoen,  door  hun  een  verhaalsmogelijkheid  te  geven  op  
het  vermogen  van  de  (beherend)  vennoten  zelf.”



HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)  


Nadere  toelichKng  CV  in  relaKe  tot  sKlle  maatschap,  r.o.  3.4.4:

“Voor  zover  het  gaat  om  een  commanditaire  vennootschap  strookt  deze  wetsuitleg  met  de  
aansprakelijkheid  van  sKlle  vennoten  die  in  strijd  met  art.  20  lid  2  WvK  daden  van  beheer  verrichten  
of  werkzaam  zijn  in  de  zaken  van  de  vennootschap  (het  beheersverbod).  De  aansprakelijkheid  van  
een  sKlle  vennoot  voor  schulden  van  de  commanditaire  vennootschap  is  in  beginsel  beperkt  tot  zijn  
inbreng  in  de  vennootschap  (art.  20  leden  2  en  3  WvK).  Indien  een  sKlle  vennoot  in  strijd  met  het  in  
art.  20  lid  2  WvK  verva\e  verbod  handelt,  wordt  hij  op  grond  van  art.  21  WvK  evenwel  hoofdelijk  
aansprakelijk  voor  alle  schulden  en  verbintenissen  van  de  vennootschap.  Deze  hoofdelijke  
aansprakelijkheid  geldt  ook  voor  schulden  die  zijn  ontstaan  voordat  de  vennoot  in  strijd  met  het  
beheersverbod  handelde  (HR  24  april  1970,  ECLI:NL:HR:1970:AC5021,  NJ  1970/406).”



HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)  


Dus  uitbreiding  verhaalsmogelijkheid  crediteur?  Ja,  zie  r.o.  3.4.5:

“De  omstandigheid  dat  bij  deze  wetsuitleg  de  bestaande  schuldeisers  van  de  vennootschap  er  met  de  
toetreding  van  een  nieuwe  vennoot  een  verhaalsmogelijkheid  bij  krijgen,  leidt  niet  tot  een  ander  
oordeel.  Daarvoor  bestaat  een  deugdelijke  grond,  te  weten  dat  deze  schuldeisers  een  
rechtsbetrekking  zijn  aangegaan  met  een  vennootschap  voor  de  verbintenissen  waarvan  de  
(beherend)  vennoten  krachtens  de  wet  persoonlijk  instaan.  Het  aanvaarden  van  hoofdelijke  
aansprakelijkheid  van  (beherend)  vennoten  van  een  vennootschap  onder  firma  of  commanditaire  
vennootschap  voor  bij  hun  toetreden  reeds  bestaande  verbintenissen  van  de  vennootschap  dient  
bovendien  de  rechtszekerheid.  Een  onderzoek  naar  het  ontstaansmoment  van  verbintenissen  van  de  
vennootschap,  met  het  oog  op  de  vraag  welke  vennoot  of  vennoten  daarvoor  kan  of  kunnen  worden  
aangesproken,  kan  dan  immers  achterwege  blijven.”



HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)  


Hoe  op  te  lossen  voor  toetredende  vennoot?  Zie  r.o.  3.4.6:

“Aan  de  belangen  van  degene  die  overweegt  als  (beherend)  vennoot  toe  te  treden  tot  een  bestaande  
vennootschap  onder  firma  of  commanditaire  vennootschap  wordt  in  voldoende  mate  tegemoet  
gekomen  doordat  hij  kan  bedingen  dat  hem  inzage  wordt  gegeven  in  de  schuldenposiKe  van  de  
vennootschap,  of  dat  hij  in  de  gelegenheid  wordt  gesteld  daarnaar  zelf  onderzoek  te  doen.  Bovendien  
kan  hij  garanKes  bedingen  van  de  overige  vennoten  en  afspraken  maken  over  de  draagplicht  ten  
aanzien  van  bestaande  schulden.”



HR  13  maart  2015  (Carlande  C.V./Pensioenfonds)  


Obiter  dictum  tav  de  maatschap,  r.o.  3.4.7:

“Bij  het  voorgaande  verdient  nog  opmerking  dat  de  we\elijke  regeling  van  de  maatschap  een  andere  
is  dan  die  van  de  vennootschap  onder  firma  en  de  commanditaire  vennootschap.  De  vennoten  in  een  
maatschap  binden  immers  in  beginsel  slechts  zichzelf;  is  de  gehele  maatschap  gebonden,  dan  zijn  de  
vennoten  niet  hoofdelijk,  maar  ieder  voor  een  gelijk  deel  aansprakelijk  (art.  7A:1679  en  1681  BW).  De  
in  HR  15  maart  2013,  ECLI:NL:HR:2013:BY7840,  NJ  2013/290  voor  de  maatschap  geformuleerde  
regels  zijn  dus  niet  bepalend  voor  het  geval  waarin  het  gaat  om  een  vennootschap  onder  firma  of  een  
commanditaire  vennootschap,  waarvan  de  (beherend)  vennoten  wél  hoofdelijk  verbonden  zijn.”





Carlande  C.V./Pensioenfonds





HR  6  maart  2015  (Van  Leuveren  q.q.  c.s./Glascentrale)

ECLI:NL:HR:2015:522

Feiten:

•  Curatoren  vorderen  van  verweerster  betaling  deel  boedeltekort.
•  Faillissementen  ZHG  Beheer  en  haar  werkmaatschappijen.

•  Verweerster  is  feitelijk  bestuurder  (?).
•  Jaarrekeningen  te  laat  gedeponeerd.
•  Management  fee  statutaire  bestuurders  te  hoog,  ook  vlak  voor  faillissement.

•  Rechtbank  verwerpt  disculpaKeverweer  van  art.  2:248  lid  3  BW  en  wijst  toe.

•  Hof  wijst  af,  omdat  te  hoge  management  fee  een  feit  is,  waaraan  verweerster  niets  kon  doen  en  waarvoor  zij  
geen  verantwoordelijkheid  had.  Curatoren  hadden  aannemelijk  moeten  maken  dat  verweerster  steken  had  
laten  vallen  met  faillissement  als  gevolg,  althans  vergroKng  boedeltekort  (!)  (zie  r.o.  2.35).

•  Curatoren  in  cassaKe,  want  disculpaKe  van  art.  2:248  lid  3  BW  niet  (correct)  toegepast.





HR  6  maart  2015  (Van  Leuveren  q.q.  c.s./Glascentrale)

Hoofdregel,  r.o.  3.2.2:

“Ingevolge  art.  2:248  lid  3  BW  is  een  bestuurder  niet  aansprakelijk  indien  hij  bewijst  dat  de  onbehoorlijke  
taakvervulling  door  het  bestuur  niet  aan  hem  te  wijten  is  en  dat  hij  niet  nalaKg  is  geweest  in  het  treffen  van  
maatregelen  om  de  gevolgen  van  die  onbehoorlijke  taakvervulling  af  te  wenden.”



Dus:  bewijsvermoeden  van  art.  2:248  lid  2  BW  staat  voorop.



HR  6  maart  2015  (Van  Leuveren  q.q.  c.s./Glascentrale)

Wat  heej  het  hof  verkeerd  gedaan?  R.o.  3.3.3:

“Het  hof  heej  niet  vastgesteld  dat  [verweerster]  heej  bewezen  dat  de  onbehoorlijke  taakvervulling  niet  aan  
haar  te  wijten  is  geweest  en  dat  zij  niet  nalaKg  is  geweest  in  het  treffen  van  maatregelen  om  de  gevolgen  van  de  
onbehoorlijke  taakvervulling  af  te  wenden.”



Van  Leuveren  q.q.  c.s./Glascentrale





HR  6  februari  2015  (Ru\en  c.s./Antea  c.s.)  


ECLI:NL:HR:2015:246

Feiten:

Ru\en  is  directeur  en  aandeelhouder  van  Crane  Group  B.V.

Crane  Group  is  directeur  en  aandeelhouder  van  Crane  Services  en  indirect  aandeelhouder

van  Vialle  AlternaKve  Fuel  Systems  B.V.

Ru\en  is  via  Crane  Group  bestuurder  van  Crane  Services.

Staal  Satelliet  en  Antea  Satelliet  (Antea  c.s.)  zijn  houder  van  aandelen  in  het  kapitaal  van  Vialle.  

Ru\en  is  grootaandeelhouder  van  Vialle  en  tevens  indirect  bestuurder  van  Vialle.

Op  12  september  2008  hebben  Antea  c.s.  en  Ru\en  een  koopovereenkomst  gesloten:  Antea  c.s.  verkopen  hun  aandelen  aan  Ru\en  
onder  voorbehoud  van  financiering.

Ru\en  doet  beroep  op  financieringsvoorbehoud.  Antea  c.s.  betwisten  de  rechtsgeldigheid  daarvan  (niet  of  niet  op  juiste  manier  
ingeroepen).

In  hoger  beroep  in  kort  geding  is  niet  Ru\en,  maar  Crane  Services  veroordeeld  de  koopovereenkomst  na  te  komen.  Crane  Services  
voldoet  niet  aan  het  arrest  (lege  vennootschap,  geen  middelen).

Antea  c.s.  dagvaarden  Ru\en:  nakoming  koopovereenkomst  of  schadevergoeding  (o.d.)





HR  6  februari  2015  (Ru\en  c.s./Antea  c.s.)  


Uitgangspunt  hof,  r.o.  3.3.2:



“Bij  zijn  oordeel  dat  Ru\en  onrechtmaKg  heej  gehandeld  jegens  Antea  c.s.  heej  het  hof  tot  uitgangspunt  
genomen  dat  Ru\en  namens  Crane  Services  contractuele  verplichKngen  heej  aanvaard.  Onderwerp  van  
beoordeling  was  dan  ook  het  handelen  van  Ru\en  in  zijn  hoedanigheid  van  (indirect)  bestuurder  van  Crane  
Services.”



HR  6  februari  2015  (Ru\en  c.s./Antea  c.s.)  


R.o.  3.3.3:

Uitgangspunt:

“Indien  een  vennootschap  tekortschiet  in  de  nakoming  van  een  verbintenis  of  een  onrechtmaKge  daad  pleegt,  is  
uitgangspunt  dat  alleen  de  vennootschap  aansprakelijk  is  voor  daaruit  voortvloeiende  schade.”



Aansprakelijkheid  bestuurder?

“Onder  bijzondere  omstandigheden  is  evenwel,  naast  aansprakelijkheid  van  die  vennootschap,  ook  ruimte  voor  
aansprakelijkheid  van  een  bestuurder  van  de  vennootschap.  Voor  het  aannemen  van  zodanige  aansprakelijkheid  
is  vereist  dat  die  bestuurder  ter  zake  van  de  benadeling  persoonlijk  een  ernsKg  verwijt  kan  worden  gemaakt.  (Zie  
laatstelijk  HR  5  september  2014,  ECLI:NL:HR:2014:2627,  NJ  2015/22  en  HR  5  september  2014,  ECLI:NL:HR:
2014:2628,  NJ  2015/21).”

Lijn  van  Tulip  Air-‐arrest.



HR  6  februari  2015  (Ru\en  c.s./Antea  c.s.)  


Wat  deed  het  hof  verkeerd?  R.o.  3.3.4



“Uit  de  overwegingen  van  het  hof  blijkt  niet  dat  het  heej  onderzocht  of  Ru\en  ter  zake  van  de  benadeling  van  
Antea  c.s.  persoonlijk  een  ernsKg  verwijt  kan  worden  gemaakt.”



Ru\e  c.s./Antea  c.s.





Rifgat



Kladovo  Bron:  www.shipyardkladovo.com



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Kader:

  

•  Een  NV/BV  wordt  ontbonden  door  besluit  AV  (art.  19  lid  1)

•  Geen  baten?  NV/BV  houdt  op  te  bestaan  (‘turboliquidaKe’,  art.  19  lid  4)

•  Wel  baten?  Dan  vereffening  (art.  19  lid  5)

•  Vereffening:  geen  bekende  baten  meer?  Dan  einde  vereffening  (art.  23b  lid  9)  

•  einde  vereffening  NV/BV  houdt  op  te  bestaan  (art.  19  lid  6)


  



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

ECLI:NL:HR:2014:3677

Feiten:

•  Rifgat  BV  heej  vordering  op  het  Servische  Rodenstaal  Balkan
•  Rifgat  BV  houdt  1%  van  de  aandelen  in  het  Servische  Rodenstaal  Balkan.  Koopsom  daarvoor  geleend  van  
Feenstra.

•  Enig  aandeelhouder  van  Rifgat  is  Kladovo
•  Feenstra  is  bestuurder  van  Rifgat  BV  en  Kladovo
•  21  december  2009  besluit  tot  ontbinding  door  AV:

1.  Rifgat  draagt  alle  acKva  en  passiva  over  aan  Feenstra

2.  Rifgat  haar  kapitaal  en  reserves  zou  uitkeren  aan  Kladovo

3.  Feenstra  doet  opgave  van  ontbinding  in  handelsregister

•  9  februari  2012  besluit  tot  herrroeping  van  ontbinding  door  AV


  



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Rifgat  verzoekt  de  rechtbank  voor  recht  te  verklaren  dat  zij  het  ontbindingsbesluit  rechtsgeldig  heej  herroepen.



Belang:  Rifgat  kan  anders  haar  vordering  op  Rodenstaal  Balkan  en  de  aandelen  in  die  vennootschap  niet  
overdragen,  omdat  een  ontbonden  vennootschap  naar  Servisch  recht  niet  bestaat.



De  rechtbank  wijst  toe.



Rodenstaal  Balkan  gaat  in  hoger  beroep.



  



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Het  hof  verwerpt  het  hoger  beroep.

  

Herroeping  is  in  beginsel  mogelijk,  indien:

(i)  het  belang  van  de  (ontbonden)  rechtspersoon  dat  meebrengt,  en

(ii)  derden  door  die  herroeping  niet  in  hun  belangen  worden  geschaad.
Met  oog  op  die  bescherming  van  de  belangen  van  derden  en  om  prakKsche  redenen  dient  daarbij  te  worden  
gekozen  voor  controle  van  de  herroeping  door  de  rechter.    
  
Herroeping  mag  niet  tot  gevolg  hebben  dat  derden  die  in  gerechtvaardigd  vertrouwen  op  de  ontbinding  en  haar  
gevolgen  zijn  afgegaan  in  hun  belangen  worden  geschaad.

Of  hiervan  sprake  is,  hangt  af  van  alle  omstandigheden  van  het  geval,  waaronder  het  Kjdsverloop  sinds  het  
moment  van  ontbinding.  





HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)



Tijdsverloop:

Er  is  geen  grond  hiervoor  een  vaste  termijn  te  hanteren,  ook  niet  als  uitgangspunt,  of  aan  te  sluiten  bij  de  
vervaltermijn  van  art.  2:15  lid  5  BW.



Rodenstaal  Balkan:

•  heej  als  gevolg  van  de  ontbinding  van  Rifgat  geen  voordeel  gekregen  in  de  vorm  van  verkregen  rechten  of  
bevrijding  van  schulden;

•  zijn  ook  niet  anderszins  in  een  voordeliger  posiKe  komen  te  verkeren;  en

•  zijn  niet  in  hun  belangen  geschaad  door  de  herroeping  van  de  ontbinding.  



  HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Hoge  Raad

1.  Wet  bepaalt  niet  of,  en  zo  ja  hoe,  ontbindingsbesluit  kan    worden  herroepen.  Wet  sluit  het  ook  niet  uit.  Vgl.  
art.  15  lid  3  (r.o.  5.2.2);

2.  Lagere  rechtspraak  en  literatuur  (zie  concl.  A-‐G):  herroeping  kan  onder  voorwaarden;

3.  Eisen  rechtszekerheid  en  bescherming  van  rechten  en  belangen  van  derden;

4.  Rechterlijke  tussenkomst  noodzakelijk:  toetsing  van  de  herroeping

5.  Uitspraak  tot  herroeping  inschrijven  in  handelsregister  (r.o.  5.2.3)



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Hoge  Raad:

Herroeping  in  algemene  zin  toelaatbaar?

1.  Aanzienlijk  gewicht  komt  toe  aan  mogelijk  gevolgen  van  de  herroeping;

2.  Te  meer  omdat  we\elijke  grondslag  en  procedure  voor  herroeping  ontbreekt;

3.  Rekening  houden  met  rechten  en  belangen  van  derden;

4.  Waarborgen  daarvan;

5.  Bovendien  rechtszekerheid  (r.o.  5.2.4).



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Hoge  Raad:

1.  Wet  flex-‐BV:  wetgever  geen  aandacht  aan  herroeping  besteed;

2.  Mogelijkheid  van  herroeping  past  wel  bij  achtergrond  en  strekking  Wet  flex-‐BV  en  is  daarmee  niet  in  strijd  
(r.o.  5.2.6);

3.  Conclusie:  herroeping  ontbindingsbesluit  onder  voorwaarden  toelaatbaar.

4.  Welke  voorwaarden?:

a.  geen  a|reuk  aan  rechtszekerheid;

b.  geen  a|reuk  aan  rechten  en  belangen  van  derden;

c.  herroepingsbesluit  heej  eerst  na  rechterlijke  uitspraak  rechtsgevolg  (r.o.  5.2.7).  Griffier  schrijj  in  
handelsregister  in  (r.o.  5.3.5).



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Te  stellen  eisen:

•  Een  besluit  tot  herroeping  kan  niet  worden  genomen  indien  vennootschap  ex  art.  2:19  lid  4  of  lid  6  BW  niet  
meer  bestaat;

•  Bij  het  besluit  tot  herroeping  moeten  de  voor  het  rechtsgeldig  nemen  van  besluiten  geldende  vereisten  in  acht  
te  worden  genomen;

  





HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Te  stellen  eisen:

•  Er  moet  inzicht  bestaan  (i)  in  de  vermogenstoestand  op  datum  van  (a)  ontbinding  en  (b)  herroeping,  en  (ii)  in  
de  ontwikkelingen  in  de  vermogenstoestand  in  de  tussenliggende  periode.

•  Indien  blijkt  of  voorzienbaar  is  dat  derden  door  de  gang  van  zaken  met  betrekking  tot  de  ontbinding  en  de  
herroeping  daarvan  nadeel  (kunnen)  ondervinden,  staat  dat  in  de  weg  aan  de  herroeping,  tenzij  compensaKe  
of  garanKes  worden  geboden  of  anderszins  zekerheid  wordt  gesteld.  Herroeping  heej  geen  terugwerkende  
kracht,  zodat  reeds  verrichte  vereffeningshandelingen  geldig  blijven.  Hierbij  is  mede  van  belang  of  in  de  
periode  tussen  de  ontbinding  en  de  herroeping  vereffeningshandelingen  hebben  plaatsgevonden.



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)



InformaKeplicht:

•  Rechter  moet  in  staat  worden  gesteld  te  beoordelen:

•  of  in  de  omstandigheden  van  het  geval  door  de  herroeping  geen  a|reuk  wordt  gedaan  (a)  aan  de  eisen  van  
rechtszekerheid  en  (b)  de  rechten  en  belangen  van  derden;

•  of  voldaan  is  aan  de  hiervoor  vermelde  eisen.



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Ook  vermelden:



reden  voor  herroeping  en  belang  daarbij,  waaronder:

•  het  ontbindingsbesluit
•  het  herroepingsbesluit
•  een  beschrijving  van  hetgeen  in  de  tussenliggende  periode  is  geschied,  en
•  de  opgave  van  de  vermogenstoestand  in  die  periode





HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Overleggen:

•  verklaring  van  een  accountant  die  een  zodanig  inzicht  geej  dat  een  verantwoord  oordeel  kan  worden  
gevormd  omtrent  die  vermogenstoestand.

•  voor  de  beslissing  relevante  financiële  informaKe,  zoals  jaarrekeningen  of  andere  (financiële)  gegevens  van  de  
ontbonden  besloten  vennootschap.



HR  19  december  2014  (herroeping  ontbindingsbesluit)

Vragen:

•  Gaat  de  HR  op  de  stoel  van  de  wetgever  zi\en?
•  Taak  voor  de  wetgever  weggelegd?
•  Eisen  te  veel  en/of  te  streng?
•  Komen  belangen  derden  door  herroeping  echt  in  gedrang  (schuldenaar  bekend  met  vordering)?

•  Accountantsverklaring  strikt  noodzakelijk  (eenvoudige  herroeping)?
•  Toets  rechter  formalisKsch?

•  Alleen  BV  of  ook  andere  rechtspersonen  (ook  informele  vereniging,  zie  art.  30)?

•  Ontbinding  onder  opschortende  voorwaarde?




Herroeping  ontbindingsbesluit





HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

ECLI:NL:HR:2014:2932

Feiten:

•  FSM  Europe  B.V.  in  2005  failliet

•  Onderzoek  naar  boekhouding  over  2003-‐2005  in  opdracht  curator
•  Maart  2008:  curator  stelt  indirect  bestuurders  aansprakelijk  ex  art.  248  jo.  10  voor  
faillissementstekort

•  Rb.  en  hof  wijzen  af.
•  Hof  overweegt  knullig:  geen  schending  boekhoudplicht,  want  voldaan  aan  maatstaf  van  Brens  q.q./
Sarper.

	  

	  



HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

r.o.  3.5.1:

Het  klaagt  dat  het  hof  ten  onrechte,  onder  verwijzing  naar  HR  11  juni  1993,  ECLI:NL:HR:1993:ZC0994,  
NJ  1993/713  (Brens  q.q./Sarper),  heej  geoordeeld  dat  aan  die  plicht  is  voldaan  “indien  de  
boekhouding  van  een  zodanig  niveau  is  dat  men  snel  inzicht  kan  krijgen  in  de  debiteuren-‐  en  
crediteurenposiKe  op  enig  moment  en  deze  posiKes  en  de  stand  van  de  liquiditeiten,  gezien  de  aard  
en  omvang  van  de  onderneming,  een  redelijk  inzicht  geven  in  de  vermogensposiKe”.

Volgens  het  onderdeel  heej  het  hof  hiermee  een  te  beperkte  uitleg  gegeven  aan  de  we\elijke  
boekhoudplicht.



HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

r.o.  3.5.2

Volgens  art.  2:10  lid  1  BW  is  het  bestuur  verplicht  van  de  vermogenstoestand  van  de  rechtspersoon  
en  van  alles  betreffende  de  werkzaamheden  van  de  rechtspersoon,  naar  de  eisen  die  voortvloeien  uit  
deze  werkzaamheden,  op  zodanige  wijze  een  administraKe  te  voeren  en  de  daartoe  behorende  
boeken,  bescheiden  en  andere  gegevensdragers  op  zodanige  wijze  te  bewaren,  dat  te  allen  Kjde  de  
rechten  en  verplichKngen  van  de  rechtspersoon  kunnen  worden  gekend.  In  het  arrest  Brens  q.q./
Sarper  heej  de  Hoge  Raad  niet  een  hiervan  afwijkende  maatstaf  geformuleerd,  maar  slechts  
geoordeeld  dat  hetgeen  de  feitenrechter  in  die  zaak  omtrent  de  betekenis  van  de  (deels  
gelijkluidende)  voorganger  van  het  arKkel  had  overwogen  (art.  2:14  (oud)BW),  geen  blijk  gaf  van  een  
onjuiste  rechtsopva~ng.



HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

r.o.  3.5.3

Het  hiervoor  in  3.5.2  overwogene  brengt  mee  dat  de  verwijzing  van  het  hof  naar  het  arrest  Brens  
q.q./Sarper  niet  betekent  dat  het  hof  de  stellingen  van  de  curator  heej  beoordeeld  aan  de  hand  van  
een  andere  maatstaf  dan  die  van  art.  2:10  lid  1  BW.  Het  hof  heej  evenmin  miskend,  zoals  blijkt  uit  
rov.  4.9.2-‐4.9.3  van  zijn  arrest,  dat  voor  het  antwoord  op  de  vraag  of  de  boekhouding  voldoet  aan  de  
daaraan  aan  te  stellen  eisen,  ook  andere  elementen  daarvan  van  belang  kunnen  zijn  dan  de  
debiteuren-‐  en  crediteurenposiKe  en  de  stand  van  de  liquiditeiten.  De  klacht  van  het  onderdeel  kan  
dus  niet  tot  cassaKe  leiden.



HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

AdministraKe  van  FSM  werd  gevoerd  en  dagelijks  bijgehouden  dmv  geautomaKseerd  
boekhoudsysteem.

Geen  wantoestanden  of  onregelmaKgheden.

Curotar  klaagde  over  zestal  posten  die  incompleet  en/of  inconsistent  waren.

Deze  posten  zagen  op  waarderingsvraagstukken  en  de  wijze  waarop  zij  zijn  opgenomen  in  de  
jaarrekening.

Onderscheid:  deugdelijke  administraKe  -‐-‐-‐  waardering  a/p  en  (jaar)verslaglegging.







HR  10  oktober  2014  (Rosbeek  q.q./FSM  Europe)

Juist  oordeel  HR?  Ja,  omdat:

1.  Deugdelijke  administraKe;

2.  Schending  verstrekkende  gevolg  van  aansprakelijkheid  boedeltekort

3.  Strekking  art.  10  blijkens  Parl.  Gesch.:  situaKe  waarin  boekhouding  geheel  ontbreekt  of  
incompleet  is.  Bewijs  van  onbehoorlijk  bestuur  kan  dan  moeilijk  geleverd  worden.  Dus  
bewijsvermoeden.

Maar:

1.  Grens  tussen  deugdelijke  administraKe  -‐-‐-‐  waardering?

2.  art.  10  ruime,  open  norm?





Rosbeek  q.q./FSM  Europe









Hof  Den  Bosch  16  september  2014  (A/VNU  Media)

ECLI:NL:GHSHE:2014:3642

Feiten:

A  en  mede-‐gedaagde  zijn  vennoten  in  een  vof.  De  vof  exploiteert  een  web  shop.

VNU  heej  in  opdracht  en  voor  rekening  van  de  vof  advertenKes  geplaatst  op  grond  van  een  overeenkomst  van  
20  januari  2009.

Mede-‐gedaagde  heej  deze  duurovereenkomst  ondertekend.

Vof  is  per  1  augustus  2009  ontbonden;  inschrijving  in  handelsregister  van  ontbinding  op  10  augustus  2009.

Onderneming  voorgezet  door  mede-‐gedaagde.  Toebedeling  van  handelsnaam,  e-‐mailaccount,  webadressen.

SommaKe  van  VNU  van  16  september  2009.  VNU  vordert  hoofdelijke  betaling  van  openstaande  facturen  van  A  
en  mede-‐gedaagde.

Kantonrechter  wijst  toe.

A  gaat  in  beroep.



Hof  Den  Bosch  16  september  2014  (X/VNU  Media)

r.o.  4.5:  uitgangspunt:

In  arKkel  18  Wetboek  van  Koophandel  is  bepaald  dat  in  de  vennootschap  onder  firma  elk  der  vennoten  wegens  
de  verbintenissen  van  de  vennootschap  hoofdelijk  is  verbonden.  Hieruit  volgt  dat  de  uitgetreden  vennoot  na  zijn  
ui\reding  tegenover  schuldeisers  van  de  vennootschap  hoofdelijk  aansprakelijk  blijj  voor  de  verbintenissen  die  
vóór  zijn  ui\reden  zijn  aangegaan.

VNU  vordert  in  onderhavige  zaak  betaling  door  A  van  bedragen  die  na  de  ui\reding  van  A  verschuldigd  zijn  
geworden  op  grond  van  een  voordien  gesloten  duurovereenkomst.  

Als  uitgangspunt  heej  te  gelden  dat  een  vennoot  na  zijn  ui\reding  in  beginsel  ook  op  betaling  van  zodanige  
bedragen  kan  worden  aangesproken.  De  vraag  wanneer  dat  in  het  algemeen  in  beginsel  het  geval  is  in  het  
midden  latend,  oordeelt  het  hof  dat  A  in  onderhavige  zaak  op  grond  van  de  omstandigheden  aansprakelijk  dient  
te  worden  geacht  voor  de  gevorderde  bedragen.  





Hof  Den  Bosch  16  september  2014  (X/VNU  Media)

Welke  omstandigheden?

Het  hof  overweegt  hiertoe  dat  het,  

i.  gelet  op  de  aard  van  onderhavige  overeenkomst,

ii.  op  de  weg  van  A  had  gelegen  om  VNU  ervan  op  de  hoogte  te  stellen  dat  hij  was  uitgetreden  uit  de  vof  en  dat  [mede-‐
gedaagde]  de  onderneming  als  eenmanszaak  zou  voortze\en  dan  wel  de  overeenkomst  met  VNU  op  te  zeggen.

iii.  VNU  kon  zich  ten  Kjde  van  het  sluiten  van  de  overeenkomst  immers  verhalen  op  twee  hoofdelijk  verbonden  vennoten.  
VNU  mocht  er  zonder  andersluidend  bericht  vanuit  gaan  dat  dat  nog  steeds  het  geval  was

iv.  VNU  had  weliswaar  door  raadpleging  van  het  handelsregister  kunnen  weten  dat  de  vof  was  ontbonden,  maar  dit  zou  
gezien  de  aard  van  de  overeenkomst  impliceren  dat  zij  regelmaKg  het  handelsregister  zou  moeten  raadplegen  om  te  
bezien  of  er  een  wijziging  was  opgetreden,  teneinde  te  kunnen  bepalen  of  zij  mogelijk  in  haar  verhaalsposiKe  werd  
benadeeld.  Dit  kon  redelijkerwijs  niet  van  haar  worden  gevergd.

v.  Dat  A  –  of  mede-‐gedaagde  –  VNU  heej  ingelicht  of  dat  de  overeenkomst  is  opgezegd,  is  niet  vast  komen  te  staan.

Dit  betekent  dat  A  in  het  onderhavige  geval  reeds  hierom  in  beginsel  aansprakelijk  is  voor  de  schulden  van  de  (voormalige)  
vennootschap  ook  indien  deze  eerst  na  zijn  ui\reden  opeisbaar  zijn  geworden.



X/VNU  Media





HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

ECLI:NL:HR:2015:251

Feiten  niet  relevant.

Het  cassaKemiddel  betoogt  dat  het  onherroepelijk  geworden  vonnis  tot  faillietverklaring  van  VDV,  
anders  dan  het  hof  oordeelde,  niet  (noodzakelijkerwijs)  het  faillissement  van  de  vennoten  meebrengt.  
Het  onderdeel  bepleit  dat  de  Hoge  Raad  terugkomt  van  zijn  vaste  rechtspraak  terzake  (zie  onder  
meer  HR  14  april  1927,  NJ  1927/725  en  laatstelijk  HR  22  december  2009,  ECLI:NL:HR:2009:BK3574,  
NJ  2010/15).

Dit  betoog  is  gelet  op  het  navolgende  gegrond.

HR  geej  college.





HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.1:

Een  vof  heej  geen  rechtspersoonlijkheid.  Zij  is  een  bij  overeenkomst  aangegane  rechtsverhouding  
strekkende  tot  de  uitoefening  van  een  bedrijf  onder  gemeenschappelijke  naam  in  een  duurzaam  
samenwerkingsverband.  De  vof  heej  wel  een  (van  de  vermogens  van  de  vennoten)  afgescheiden  
vermogen.

Ondanks  het  ontbreken  van  rechtspersoonlijkheid  wordt  de  vof  in  het  maatschappelijk  verkeer  gezien  
en  op  diverse  plaatsen  in  de  wet  (art.  51  Rv,  art.  4  lid  3  Fw)  behandeld  als  een  afzonderlijk  
rechtssubject  dat  zelfstandig  aan  het  rechtsverkeer  kan  deelnemen,  wat  strookt  met  het  feit  dat  de  
vof  een  afgescheiden  vermogen  heej.

Ingevolge  art.  18  WvK  is  elk  der  vennoten  hoofdelijk  verbonden  voor  de  verbintenissen  van  de  vof,  
wat  betekent  dat  die  verbintenissen  ook  op  hen  persoonlijk  rusten.  De  schuldeisers  van  de  vof  
kunnen  daarom  hun  vorderingen  op  het  privévermogen  van  de  vennoten  verhalen.  Daarnaast  
kunnen  de  schuldeisers  van  de  vof  zich  met  voorrang  boven  de  privéschuldeisers  van  de  vennoten  op  
het  afgescheiden  vermogen  van  de  vof  verhalen.  



HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.2:

Het  voorgaande  verklaart  mede  dat  een  vof,  hoewel  zij  geen  rechtspersoonlijkheid  heej,  als  zodanig  
failliet  kan  worden  verklaard.  Wat  de  posiKe  van  de  vennoten  in  dat  faillissement  betrej,  bepaalt  de  
Faillissementswet  slechts  dat  de  aangije  tot  faillietverklaring  van  een  vof  ook  de  naam  en  de  
woonplaats  van  de  vennoten  moet  inhouden  (art.  4  lid  3  Fw).  Hieruit  kan  niet  worden  afgeleid  dat  
een  faillissement  van  de  vof  steeds  en  zonder  meer  het  faillissement  van  de  vennoten  meebrengt.



HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.3:

De  omstandigheid  dat  een  vof  haar  verplichKngen  niet  voldoet,  kan  het  oordeel  we~gen  dat  zij  in  de  toestand  
verkeert  dat  zij  heej  opgehouden  te  betalen.  Indien  zij  op  die  grond  failliet  verklaard  wordt  zal,  gelet  op  art.  18  
WvK,  het  faillissement  van  de  vennoten  doorgaans  onvermijdelijk  zijn,  maar  dat  behoej  niet  noodzakelijkerwijs  
het  geval  te  zijn.



HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.3:

Zo  kan  een  vennoot,  in  tegenstelling  tot  de  vof  zelf,  voldoende  (privé)vermogen  hebben  om  zowel  de  
schuldeisers  van  de  vof  als  zijn  privéschuldeisers  te  voldoen;  ook  als  hij  bepaalde  vorderingen  niet  voldoet,  
brengt  dat  nog  niet  noodzakelijkerwijs  mee  dat  hij  in  de  toestand  verkeert  dat  hij  heej  opgehouden  te  betalen.  
Voorts  is  van  belang  dat,  in  verband  met  het  feit  dat  de  vof  een  afgescheiden  vermogen  heej,  de  vorderingen  op  
de  vof  en  op  de  vennoten  als  afzonderlijke  (samenlopende)  vorderingen  moeten  worden  beschouwd,  die  
ona�ankelijk  van  elkaar  kunnen  worden  ingesteld  en  verhaald.  In  verband  daarmee  is  het  mogelijk  dat  een  
vennoot  een  hem  persoonlijk  toekomend  verweermiddel  (bijvoorbeeld  een  tegenvordering)  kan  aanvoeren  
tegen  de  vordering  van  de  aanvrager  van  het  faillissement  of  van  andere  schuldeisers  (vgl.  HR  18  december  
1959,  ECLI:NL:HR:1959:BG9455,  NJ  1960/121  en  HR  13  december  2002,  ECLI:NL:HR:2002:AE9261,  NJ  
2004/212).

Gelet  op  dit  een  en  ander  is  het  niet  noodzakelijk  dat,  zoals  de  hiervoor  in  3.3  genoemde  rechtspraak  inhoudt,  
het  faillissement  van  de  vennoten  steeds  en  zonder  meer  intreedt  als  een  gevolg  van  het  faillissement  van  de  vof.  



HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.4:

Ook  de  invoering  per  1  december  1998  van  de  schuldsaneringsregeling  voor  natuurlijke  personen  
heej  tot  gevolg  dat  de  zojuist  bedoelde  regel  niet  langer  op  zijn  plaats  is.  De  toepassing  van  de  
schuldsaneringsregeling  staat  immers  open  voor  natuurlijke  personen  met  zakelijke  schulden  (vgl.  
onder  meer  Kamerstukken  II  1992-‐1993,  22  969,  nr.  3,  p.  22-‐24  en  29-‐30,  en  nr.  6,  p.  27-‐29).  Dat  
brengt  mee  dat  vennoten  (natuurlijke  personen)  die  een  wsnp-‐verzoek  hebben  ingediend,  niet  
zonder  meer  failliet  verklaard  dienen  te  worden  indien  het  faillissement  van  de  vof  wordt  
uitgesproken.



HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.5:

Voorts  is  van  belang  dat  in  het  arrest  HvJEU  15  december  2011,  zaak  C-‐191/10,  ECLI:EU:C:2011:838,  
NJ  2012/258  (Rastelli),  punten  25-‐29,  besloten  ligt  dat  de  rechter  ten  aanzien  van  elke  schuldenaar  
afzonderlijk  dient  te  bepalen  of  hem  op  grond  van  art.  3  lid  1  dan  wel  art.  3  lid  2  
InsolvenKeverordening  (Verordening  (EG)  nr.  1346/2000  betreffende  insolvenKeprocedures)  
internaKonale  bevoegdheid  toekomt  om  een  insolvenKeprocedure  te  openen.  De  regel  van  de  
hiervoor  in  3.3  genoemde  rechtspraak  is  daarmee  niet  te  verenigen  indien  de  vennootschap  in  
Nederland  is  gevesKgd  en  de  vennoten  in  een  andere  lidstaat  of  andere  lidstaten  wonen.  Ook  in  
zoverre  is  die  regel  dus  niet  (langer)  op  zijn  plaats.





HR  6  februari  2015  (VDV  Totaalbouw)

r.o.  3.4.6:

Ten  slo\e  staat  het  op  gespannen  voet  met  de  aan  art.  6  EVRM  ten  grondslag  liggende  beginselen  om  
een  vennoot  in  privé  failliet  te  verklaren,  zonder  dat  dit  ook  ten  aanzien  van  hem  afzonderlijk  is  
verzocht  en  zonder  dat  is  onderzocht  of  hij  ook  in  privé  verkeert  in  de  toestand  dat  hij  heej  
opgehouden  te  betalen.
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Conclusie:

r.o.  3.4.7:

Op  grond  van  het  voorgaande  komt  de  Hoge  Raad  terug  van  de  hiervoor  in  3.3  bedoelde  regel  dat  het  
faillissement  van  een  vof  steeds  en  noodzakelijkerwijs  het  faillissement  van  de  vennoten  ten  gevolge  
heej.
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En  hoe  verder?  Procesrecht

r.o.  3.4.8:

Gelet  op  het  hiervoor  overwogene  dient  een  schuldeiser,  indien  hij  niet  alleen  het  faillissement  van  
de  vof  maar  ook  dat  van  de  vennoten  wil  bewerkstelligen,  dat  in  zijn  verzoekschrij  ten  aanzien  van  
ieder  van  hen  afzonderlijk  te  verzoeken,  en  dient  de  rechter  te  onderzoeken  of  ook  ten  aanzien  van  
de  vennoten  afzonderlijk  aan  de  voorwaarden  voor  faillietverklaring  is  voldaan.  Gelet  op  art.  18  WvK  
en  de  wenselijkheid  dat  de  faillissementen  van  de  vof  en  van  de  vennoten  zoveel  mogelijk  tegelijk  
worden  uitgesproken  en  afgewikkeld,  verdient  het  overigens  aanbeveling  dat  deze  verzoeken  zoveel  
mogelijk  tezamen  worden  gedaan  en  behandeld.
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r.o.  3.4.9:

Voor  zover  in  een  procedure  het  faillissement  van  (alleen)  de  vof  is  verzocht  en  daarbij  
(overeenkomsKg  art.  4  lid  3  Fw)  de  namen  en  woonplaatsen  van  de  vennoten  zijn  vermeld,  heej  de  
verzoeker  de  mogelijkheid  –  in  eerste  aanleg  –  zijn  verzoek  in  die  zin  aan  te  vullen  dat  het  mede  
betrekking  heej  op  de  faillietverklaring  van  de  vennoten.  De  rechter  dient  daarbij  het  beginsel  van  
hoor  en  wederhoor  in  acht  te  nemen  en  de  vennoten  de  gelegenheid  te  bieden  tot  het  voeren  van  
afzonderlijk  verweer.
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r.o.  3.4.10:

Het  voorgaande  kan  meebrengen  dat  de  vof  failliet  wordt  verklaard  en  (een  van)  de  vennoten  niet.  In  
dat  verband  heej  de  rechter  de  mogelijkheid  om  niet  tegelijkerKjd  op  de  onderscheiden  
faillissementsverzoeken  te  beslissen,  bijvoorbeeld  in  het  geval  dat  een  vennoot  in  reacKe  op  het  
faillissementsverzoek  een  verzoek  tot  toepassing  van  de  schuldsaneringsregeling  heej  gedaan  (in  
welk  geval  te  zijnen  aanzien  de  behandeling  van  het  verzoek  tot  faillietverklaring  ingevolge  art.  3a  lid  
2  Fw  wordt  geschorst).
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Nieuwe  regel:

Werd  eerder  bepleit  in  literatuur  (zie  concl.  A-‐G).

Was  onderdeel  van  ingetrokken  wetsvoorstel  Ktel  7.13

Is  dogmaKsch  juist?  Vof  heej  geen  rechtspersoonlijkheid  en  is  contract,  maar  toch  ‘zelfstandig’  
failliet?

Geej  vof  meer  smoel.

Haalt  drukmiddel  bij  crediteur  weg  (althans  vermindert  effecKviteit).

Geldt  ook  voor  de  CV?  Faillissement  CV,  geen  faillissement  beherend  vennoot  (commandiet  sowieso  
niet)?  Ja.

Ook  van  toepassing  op  openbare/sKlle  maatschap?  Ja/nee?

Ja:  Asser/Kroeze  2-‐I*  2015/169;  Asser/Maeijer  5-‐V,  nr.  188;  Kortmann/Faber,  JOR  2015/181
Nee:  Tervoort:  Ondernemingsrecht  2015/41
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ECLI:NL:GHAMS:2015:55

Feiten:

BV  met  vier  aandeelhouders  (BV’s:  Kekk,  Delfino,  Scenza  Holding  en  Patha  Rhei  Holding),  ieder  belang  van  25%  in  Redblue  
Professionals  B.V.  

Kekk,  Delfino  en  Scenza  tevens  statutair  bestuurder.

Kekk  enige  Kjd  arbeidsongeschikt.

Aandeelhoudersovereenkomst:  (a)  ontslag  van  statutair  bestuurder  alleen  met  unanimiteit  (art.  3.9)  en  (b)  strijd  met  dwingend  
recht?  Dan  prevaleert  aandeelhoudersovereenkomst.

Statuten:  regeling  conform  art.  2:244  BW.

Art.  2:244  lid  2  jo.  25  BW  vs.  aandeelhoudersovereenkomst.  Unanimiteit  mag  niet  in  statuten,  maar  wel  in  
aandeelhoudersovereenkomst.  Doorwerking  en  redelijkheid  &  billijkheid  (art.  8)?

Overige  drie  aandeelhouders  wilden  Kekk  ontslaan  wegens  gebrek  aan  chemie.

Kekk  wilde  dit  voorkomen:  KG:  verbod  tot  het  nemen  van  ontslagbesluit.

Voorzieningenrechter  wijst  toe.  Regeling  in  aandeelhoudersovereenkomst  kan.  In  dit  geval  geen  strijd  met  art.  2:8  (lid  2)  BW.
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r.o.  3.5:  oordeel  Voorzieningenrechter:

Uitgangspunt  is  dat  arKkel  2:244  lid  2  BW  meebrengt  dat  de  bepaling  dat  een  besluit  tot  ontslag  van  een  bestuurder  alleen  met  
unanimiteit  van  stemmen  kan  worden  genomen,  niet  in  de  statuten  van  een  besloten  vennootschap  kan  worden  opgenomen.  

Dit  laat  echter  onverlet  dat  dat  een  dergelijke  afspraak  in  de  aandeelhoudersovereenkomst  kan  worden  opgenomen.

Niet  valt  in  te  zien  dat  nakoming  van  een  dergelijke  afspraak  niet  zou  kunnen  worden  gevorderd.  Afspraken  die  zijn  neergelegd  
in  een  aandeelhoudersovereenkomst  werken  op  grond  van  arKkel  2:8  BW  (de  redelijkheid  en  billijkheid  binnen  de  organisaKe)  
immers  door  in  de  vennootschappelijke  rechtsverhouding.

Dat  het  belang  van  de  aandeelhouders  bij  nakoming  van  de  aandeelhoudersovereenkomst  niet  alKjd  parallel  loopt  met  het  
vennootschappelijk  belang,  doet  aan  de  gebondenheid  aan  een  aandeelhoudersovereenkomst  nog  niet  af.

Dit  neemt  niet  weg  dat  zich  bijzondere  omstandigheden  kunnen  voordoen  die  ertoe  kunnen  leiden  dat  de  onverkorte  
nakoming  van  een  aandeelhoudersovereenkomst  op  grond  van  arKkel  2:8  lid  2  BW  niet  van  een  aandeelhouder  kan  worden  
verlangd.  Dat  zal  zich  kunnen  voordoen  als  het  belang  van  de  vennootschap  door  onverkorte  naleving  van  de  
aandeelhoudersovereenkomst,  afgezet  tegen  het  daarmee  gediende  aandeelhoudersbelang,  in  onaanvaardbare  mate  wordt  
geschaad,  aldus  –  nog  steeds  –  de  voorzieningenrechter.  

De  voorzieningenrechter  ach\e  dergelijke  bijzondere  omstandigheden  op  grond  waarvan  [geïnKmeerde]  haar  
medeaandeelhouders  niet  aan  de  aandeelhoudersovereenkomst  zou  kunnen  houden  vervolgens  (rechtsoverweging  5.2)  
onvoldoende  gebleken.
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Standpunt  Delfino:

ArKkel  3.9  van  de  aandeelhoudersovereenkomst  nieKg  is,  omdat  dit  arKkel  in  strijd  is  met  de  dwingendrechtelijke  bepalingen  
van  arKkel  2:244  lid  2  BW  en  met  het  gelijkluidende  arKkel  13.3  van  de  statuten.

r..o  3.6:

Het  hof  laat  in  het  midden  of  het  bepaalde  in  arKkel  3.9  van  de  aandeelhoudersovereenkomst  in  beginsel  afdwingbaar  is,  
omdat  zich  naar  het  oordeel  van  het  hof  hier  in  ieder  geval  de  situaKe  voordoet  dat  arKkel  2:8  lid  2  BW  aan  het  vorderen  van  
nakoming  in  de  weg  staat.

Het  hof  acht,  gelet  op  het  belang  van  de  vennootschap,  toepassing  van  arKkel  3.9  van  de  aandeelhoudersovereenkomst  naar  
maatstaven  van  redelijkheid  en  billijkheid  onaanvaardbaar.
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r.o.  3.7:

De  we\elijke  regeling  van  art  2:244  BW  dient  ertoe  ervoor  te  waken  dat  ontslag  van  een  bestuurder  te  zeer  wordt  bemoeilijkt  
dan  wel  onmogelijk  wordt  gemaakt.

Deze  regeling  dient  het  belang  van  de  vennootschap.  In  de  statuten  kan  hier  niet  van  worden  afgeweken.

De  gedachte  die  uit  de  we\elijke  regeling  spreekt  is  dat  het  handhaven  van  een  bestuurder  tegen  de  wens  van  aandeelhouders  
in  die  tezamen  meer  dan  twee  derden  van  de  uitgebrachte  stemmen  en  meer  dan  de  helj  van  het  kapitaal  
vertegenwoordigen,  in  het  algemeen  op  gespannen  voet  zal  komen  te  staan  met  het  vennootschapsbelang  en  dat  deze  situaKe  
dient  te  worden  voorkomen.
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r.o.  3.8:

Tegen  de  achtergrond  van  het  voorgaande  zal  een  vordering  tot  nakoming  van  een  in  een  aandeelhoudersovereenkomst  
opgenomen  bepaling  als  de  onderhavige  die  ertoe  strekt  te  bele\en  dat  een  bestuurder/aandeelhouder  tegen  zijn/haar  wil  
kan  worden  ontslagen  ook  al  wensen  de  overige  aandeelhouders  (die  75%  van  het  kapitaal  vertegenwoordigen)  dit  ontslag  wel,  
met  het  oog  op  het  belang  van  de  vennootschap  al  spoedig  naar  maatstaven  van  redelijkheid  en  billijkheid  onaanvaardbaar  
moeten  worden  geacht.

Dit  is  hier  het  geval.

Kenmerkend  voor  de  onderhavige  situaKe  is  dat  drie  van  de  vier  aandeelhouders  (die  elk  25%  van  de  aandelen  houden)  ook  
statutair  bestuurder  van  de  vennootschap  zijn.  Duurzame  verstoring  van  de  onderlinge  verhoudingen  binnen  een  dergelijk  
meerhoofdig  bestuur  zal,  los  van  de  oorzaak  daarvan,  in  het  algemeen  aan  het  goed  funcKoneren  van  het  bestuur  in  de  weg  
staan  en  daarmee  het  belang  van  de  vennootschap  schaden.  Kekk  heej  echter  weersproken  dat  sprake  is  van  duurzame  
verstoring  van  de  onderlinge  verhoudingen  en  zij  heej  aangevoerd  dat  evenmin  sprake  is  van  een  onwerkbare  situaKe,  ook  
niet  na  de  uitspraak  in  eerste  aanleg.  Volgens  Kekk  is  de  wens  haar  als  bestuurder  te  ontslaan  uitsluitend  ingegeven  door  
rancune  vanwege  de  periode  van  arbeidsongeschiktheid  en  door  financiële  moKeven  van  haar  medeaandeelhouders,  erop  
gericht  om  haar  managemen�ee  uit  te  sparen  en  die  van  henzelf  te  verhogen,  en  kunnen  de  bestuurders  gewoon  
doorbesturen.  Naar  het  voorlopig  oordeel  van  het  hof  valt  dit  bezwaarlijk  vol  te  houden.
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Status  modernisering  NV-‐recht

Commissie  Vennootschapsrecht  15  juli  2013:



•  afwachten  hoe  de  wijzigingen  in  Boek  2  BW  nav  Wet  Flex-‐BV  en  Wet  bestuur  en  toezicht  in  de  prakKjk  
uitwerken;

•  dan  beoordelen  of,  en  zo  ja,  welke  wijzigingen  in  NV-‐recht;
•  wel  enkele  technische  verbeterpunten  om  consistenKe  tussen  NV  en  BV  te  bewerkstelligen.
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Technische  verbeterpunten:



•  Schrapping  van  het  maatschappelijk  kapitaal  in  statuten  (art.  64/178)

•  Schrapping  euro  als  verplichte  valuta  (art.  67/178  lid  2)
•  Aandelen  van  een  bepaalde  aanduiding  (art.  78a  en  92  lid  3/189a  en  201  lid  3)
•  Invoering  begrip  vergadergerechKgden  (art.  113a,  117,  117a,  164  lid  1  sub  b/art.  
227  lid  2)

•  Regeling  stemrecht  bij  verpanding/vruchtgebruik  aandelen  (art.  88  en  89/197  lid  3  
en  198  lid  3)

•  Vereenvoudiging  besluitvorming  buiten  vergadering  (art.  101,  108,  128/238  en  210  
lid  5)
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Technische  verbeterpunten:



•  Vergaderen  buiten  Nederland  (art.  116/226)


•  Uitbreiding  ontstentenis/belet  (art.  134  en  144/244  en  254  lid  4)


•  Terminologische  aanpassing  ‘algemene  vergadering  van  aandeelhouders’  in  
‘algemene  vergadering’



•  Afschaffen  10%  grens  bij  inkoop  eigen  aandelen  (art.  89a  lid  1  sub  b  en  98  lid  3  nav  
Wet  29  mei  2008  tot  uitvoering  van  Richtlijn  2006/68/EG)

•  Kosten  van  oprichKng  (art.  93  lid  4/203  lid  4)



Status  modernisering  NV-‐recht

•  Ministerie  VenJ  aan  zet

•  Oorverdovend  sKl

•  Themanummer  Ondernemingsrecht  2014/2

•  Ook:  B.J.  de  Jong,  Modernisering  van  het  NV-‐recht,  (Serie  VHI  123).
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Civielrechtelijk  bestuursverbod

Uitgangspunten:

•  uitzonderlijke  sancKe  voor  uitzonderlijke  situaKes
•  geen  automaKsme

•  rechtelijke  beoordelingsvrijhied
•  combinaKe  vordering  bestuurdersaansprakelijkheid  en  bestuursverbod  mogelijk

•  curator  eerst  aangewezene  in  overleg  met  schuldeisers

•  OM  ook  bevoegd:  algemeen  belang  in  het  geding

•  In  elf  andere  EU-‐landen  ook  bestuursverbod

Actuele  status:  24  april  2015:  Nota  nav  Verslag:  Kamerstukken  II  2014/15,  34  011,  nr.  6.



Civielrechtelijk  bestuursverbod

Voorstel  van  de  wet

•  Toevoeging  van  art.  106a-‐106e  aan  de  Faillissementswet

•  Art.  106a  Fw:  Op  vordering  van  curator  of  openbaar  ministerie  kan  de  rechtbank  een  bestuursverbod  
opleggen  aan  een  bestuurder;  gronden  voor  bestuursverbod;

•  Art.  106b  Fw:  bestuurder  aan  wie  bestuursverbod  is  opgelegd  kan  maximaal  vijf  jaar  niet  tot  bestuurder  
worden  benoemd;

•  Art.  106c  Fw:  procedurele  regels;
•  Art.  106d  Fw:    als  bestuurder  worden  tevens  feitelijke  beleidsbepalers  aangemerkt;

•  Art.  106e  Fw:  art.  106a  t/m  106d  zijn  van  overeenkomsKge  toepassing  op  bestuurders,  gewezen  bestuurders,  
commissarissen  en  feitelijk  leidinggevenden  bij  de  EESV,  SE  en  SCE  met  statutaire  zetel  in  Nederland.
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Memorie  van  ToelichKng  (art.  106a  Fw)

•  Zowel  de  curator  als  het  openbaar  ministerie  kunnen  een  bestuursverbod  vragen;

•  De  curator  kan  dit  doen  zodra  hij  is  benoemd  en  deze  bevoegdheid  eindigt  met  diens  defungeren;

•  Commissarissen  en  niet-‐uitvoerende  bestuurders  vallen  buiten  de  reikwijdte  van  art.  106a  Fw  e.v.;

•  Gesloten  stelsel  op  basis  waarvan  een  bestuursverbod  kan  worden  opgelegd  (lid  1,  sub  a  t/m  e).
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Memorie  van  ToelichKng  (art.  106a  Fw)

Art.  106a  lid  2  Fw,  gronden  om  een  civielrechtelijk  bestuursverbod  te  vorderen:

a. indien  aan  de  voorwaarden  van  bestuursaansprakelijkheid  is  voldaan  (art.  2:138/248  BW).  

b. indien  handelingen  zijn  verricht  die  op  grond  van  de  faillissementspauliana  (art.  42  t/m  47  Fw)  (er  
moet  in  dit  geval  sprake  zijn  van  aanmerkelijke  schuldeisersbenadeling).

c.  indien  bestuurder  in  erns=ge  mate  tekort  is  geschoten  in  de  nakoming  van  zijn  informaKe-‐  of  
medewerkingsverplichKngen  op  grond  van  de  Fw.

d. indien  sprake  is  van  faillissementsrecidive.

e. indien  een  bestuurder  een  vergrijpboete  op  basis  van  art.  67d,  67e  en  67f  van  de  Algemene  wet  
inzake  rijksbelasKngen  (AWR)  opgelegd  heej  gekregen.



Art.	  106a	  lid	  2	  sub	  a	  Fw	  verwijst	  naar	  art.	  2:138/248	  
BW.	  Deze	  is	  niet	  van	  toepassingen	  op	  verenigingen,	  
coopera2es,	  onderlinge	  waarborgmaatschappijen	  en	  
s2ch2ngen.	  Bestuurders	  hiervan	  buiten	  reikwijdte	  
civielrechtelijk	  bestuursverbod?	  
	  
Wet	  bestuur	  en	  toezicht	  rechtspersonen:	  art.	  
2:138/248	  wordt	  verplaatst	  naar	  art.	  106a	  Fw.	  
Gevolg:	  van	  toepassing	  op	  alle	  rechtspersonen,	  ook	  
niet	  commerciële	  verenigingen/s2ch2ngen.	  
	  
Kri2ek	  consulta2eronde:	  bestuurders	  niet-‐
commerciële	  rechtspersonen	  vaak	  onbezoldigd	  en	  
afdekken	  risico	  d.m.v.	  aansprakelijkheidsverzekering	  
vaak	  niet	  reëel.	  	  



Civielrechtelijk  bestuursverbod

Memorie  van  ToelichKng  (art.  106b  Fw)

•  Gedurende  het  bestuursverbod  kan  de  bestuurder  geen  bestuurder  of  commissaris  bij  een  
rechtspersoon  meer  worden;

•  Benoeming  in  strijd  met  een  bestuursverbod  is  nieKg;

•  Bestuursverbod  maximaal  vijf  jaar;

•  Indien  een  bestuursverbod  is  opgelegd,  dan  belet  het  verbod  –  als  hoofdregel  –  de  betrokkene  tevens  
om  bij  andere  rechtspersonen  waar  hij  bestuurder  is  de  funcKe  van  bestuurder  of  commissaris  uit  te  
oefenen.





Civielrechtelijk  bestuursverbod

Memorie  van  ToelichKng  (art.  106b  Fw)

•  Bestuursverbod  moet  worden  ingeschreven  in  het  Handelsregister  (art.  106b  lid  3  Fw);

•  Inschrijving  van  betrokken  bestuurder  in  het  Handelsregister  zal  worden  geweigerd;
•  Gevolg:  indien  bestuurders,  ondanks  het  bestuursverbod,  toch  besturen  zijn  zij  hoofdelijk  verbonden  
voor  schulden  die  Kjdens  hun  bestuur  opeisbaar  worden;

•  Eventueel  opleggen  dwangsom;

•  Uitspraak  tot  oplegging  bestuursverbod  niet  uitvoerbaar  bij  voorraad.





Civielrechtelijk  bestuursverbod



Memorie  van  ToelichKng  (art.  106c  Fw)

•  Rp.  als  gevolg  van  bestuursverbod  zonder  bestuurder  of  commissaris?  Rechter  kan  overgaan  tot  
Kjdelijke  aanstelling

•  Mogelijkheid  tot  schorsing  ten  hoogste  van  de  duur  van  het  geding  (met  inschrijving  in  
Handelsregister)



Memorie  van  ToelichKng  (art.  106d  Fw)

•  Feitelijke  beleidsbepaler  wordt  gelijkgesteld  met  statutair  bestuurder







Civielrechtelijk  bestuursverbod

KriKek:

•  Bestuursverbod  ook  voor  niet  faillissementsgerelateerde  situaKes  (dus  in  Boek  2  BW)?

•  Kosten  van  de  curator  (ten  laste  van  boedel/ten  nadele  van  crediteuren)  ßà  nevenvordering  bij  
art.  138/248?

•  Meewerken  aan  informaKe-‐  en  medewerkingsplicht  ßà  art.  6  EVRM  (meewerken  eigen  
veroordeling)?

•  Art.  6  EVRM:  reasonable  Kme  (bijv.  procedure  ogv  art.  248)?

•  Schorsing  is  feitelijke,  onherstelbare  veroordeling?
•  RegistraKe  bestuursverbod  en  privacy/sKgmaKserend?

•  Art.  106b  lid  2:  ‘beletsel’  –  rechtsgevolg,  herleven?
•  Verjaring  van  de  vordering  (na  de  gronden  van  art.  106a  lid  1)?

Zie  preadvies  Vereeniging  ‘Handelsrecht’  2014  (bijdrage  van  Keijzer  &  Lennarts)



Civielrechtelijk  bestuursverbod





Bestuur  en  Toezicht  rechtspersonen

Ambtelijk  voorontwerp

•  Doel:  de  kwaliteit  van  bestuur  en  toezicht  bij  verenigingen  en  sKchKngen  te  verbeteren;
•  Regels  inzake  bestuur,  toezicht  en  tegenstrijdig  belang  voor  alle  rechtspersonen  te  uniformeren;

•  Specifieke  regels  voor  sKchKngen  geldende  bepalingen;
•  Vervallen  art.  2:129/239  lid  5  en  6  BW,  Tegenstrijdigbelangregeling  in  art.  2:9  BW;

•  Toevoeging  art.  2:9a  BW  (toezichthoudend  orgaan  richten  naar  het  belang  van  de  rechtspersoon  en  
verbonden  organisaKe)

•  Vervanging  art.  2:138/2:248  door  art.  106a  Fw


Actuele  status:  internetconsultaKe  afgesloten  op  6  mei  2014



Bestuur  en  Toezicht  rechtspersonen

Memorie  van  ToelichKng  (1)

•  Uniformering  norm  waar  bestuurders  en  toezichthouders  zich  naar  moeten  richten  
in  art.  2:9  lid  1  BW  en  art.  2:9a  lid  1  BW  (nieuw);

•  “richten  naar  het  belang  van  de  vennootschap  en  met  de  met  hem  verbonden  
organisaKe”;

•  “OrganisaKe”  beoogd  geen  inhoudelijke  wijziging.

•  Uniformering  tegenstrijdigbelangregeling;

•  Overgeheveld  naar  art.  2:9  lid  6  en  art.  2:9a  lid  6  BW  (nieuw);

•  Geldend  voor  alle  rechtspersonen  in  Boek  2  BW;

•  Tegenstrijdigbelangregeling  sKchKngen:  
-‐  Toevoeging  lid  3  art.  2:291  BW:  tegenstrijdig  belang  en  geen  RvT?  Bestuurders  
kunnen  toch  tot  besluitvorming  overgaan,  overwegingen  schrijelijk  vastleggen.  
-‐  Wel  RvT?  RvT  neemt  besluit  conform  art.  2:9  lid  3  BW  (nieuw).





Bestuur  en  Toezicht  rechtspersonen

Memorie  van  ToelichKng  (2)

•  Uniformering  aansprakelijkheid  bestuurders  en  toezichthouders;

•  Huidig  recht:  hoofdelijke  aansprakelijkheid  bestuurders  in  geval  van  faillissement  bij  
onbehoorlijke  taakvervulling  alleen  bij  commerciële  sKchKngen  en  verenigingen  (art.  
2:50a  en  2:300a  BW).  Art.  2:138(248  BW)  overeenkomsKg  van  toepassing.;

•  Art.  2:138(248)  BW  vervalt,  wordt  vervangen  door  art.  2:106a  BW;

•  Art.  106a  Fw  is  een  kopie  van  de  bestaande  regeling  van  art.  2:138(248)  BW  met  
toevoeging  van  een  elfde  lid;

•  Art.  106a  lid  11  Fw  (nieuw):  regeling  ook  van  toepassing  op  leden  van  het  
toezichthoudende  orgaan;

•  Nieuwe  uniforme  regels  gaan  ook  gelden  voor  niet-‐commerciële  verenigingen  en  
sKchKngen.





Bestuur  en  Toezicht  rechtspersonen

Memorie  van  ToelichKng  (3)

•  Uitbreiding  gronden  voor  ontslag  bestuurders  en  toezichthouders  sKchKngen  en  
verenigingen;

•  Uitbreiding  betrej  ontslag  leden  van  het  toezichthoudend  orgaan  en  norm  voor  
ontslag;

•  Huidige  regeling  (art.  2:298  lid  1  BW):  bsetuurder  kan  op  verzoek  van  
belanghebbenden    of  het  openbaar  ministerie  worden  ontslagen  indien  de  
bestuurder  handelt  of  iets  nalaat  in  strijd  met  de  wet  of  de  statuten  of  zich  schuldig  
maakt  aan  wanbeheer;

•  Huidige  regeling  is  in  de  prakKjk  te  beperkt;
•  Voorstel:  een  sKchKngsbestuurder  die  het  belang  van  de  sKchKng  en  de  met  haar  
verbonden  onderneming  zodanig  schaadt  of  heej  geschaad  dat  het  voortduren  van  
zijn  bestuurderschap  in  redelijkheid  niet  kan  worden  geduld  kan  op  verzoek  van  een  
belanghebbende  of  het  openbaar  ministerie  worden  ontslagen.





Bestuur  en  Toezicht  rechtspersonen



Discussie
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