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dere beoordeling” onverwacht een (heel) andere 
weg. Het overweegt simpelweg dat, nu de leve-
rancier in zijn stellingen summier was geweest 
door in feite enkel op het verslag van de curator 
te wijzen, ook de betwisting van de bestuurder 
summier mocht zijn en deze dus volstond (r.o. 
2.5 eindarrest hof, geciteerd in r.o. 4.18 van het 
onderhavige arrest). Daarbij woog het hof ook 
mee dat de betrokken bestuurder een opvolgen-
de bestuurder was en dus niet zelf bij de oprich-
ting betrokken was. De conclusie was dat de be-
weerde aansprakelijkheid niet vast was komen te 
staan en het (toewijzende) vonnis van de recht-
bank werd vernietigd. A-G De Bock noemt deze 
actie van het hof een “opmerkelijke tournure”. Te-
recht vind ik, omdat de aanpak van het hof m.i. 
onjuist is. Op zichzelf is juist dat ook in geval van 
aansprakelijkheid op grond van art. 2:180 lid 2 
BW de stelplicht en bewijslast ingevolge art. 150 
Rv in beginsel op de eiser rusten, in dit geval de 
leverancier. Verder is in algemene zin juist dat er 
zwaardere eisen aan de betwisting gesteld mo-
gen worden naarmate er concreter en meer on-
derbouwd door de aanlegger gesteld wordt (het 
stellen en de betwisting zijn in die zin communi-
cerende vaten). Maar: wat concreet qua stellen 
c.q. betwisten verwacht mag worden, hangt ook 
nauw samen met het debat dat tussen partijen 
wordt gevoerd (vgl. Klaassen, Meijer & Snijders, 
2017/215) en van de manier waarop de rechter 
daar tijdens de procedure vorm aan geeft. In dit 
geval achtte het hof noodzakelijk dat er nadere 
stellingen rondom de terugboeking werden be-
trokken en het hof zag die taak kennelijk in het 
domein van de bestuurder liggen in de vorm van 
antwoorden op specifieke vragen. Dat lijkt mij 
logisch en juist. Gelet op het “digitale” karakter 
van art. 2:180 lid 2 BW (geen disculpatiemogelijk-
heid), de constatering van de curator dat niet aan 
de stortingsplicht was voldaan, en het gegeven 
dat eiser (de leverancier) nóg minder dan ge-
daagde (de bestuurder) betrokkenheid bij de op-
richting had, zie ik niet in wat er qua stelplicht 
nog méér van eiser verwacht had kunnen wor-
den. Als dat gestelde in de ogen van de rechter 
onvoldoende is om tot beslissingen te komen, 
wat kennelijk het geval was, is m.i. de aangewe-
zen weg om gedaagde te belasten met de ver-
zwaarde stelplicht en dat deed het hof ook in het 
tussenarrest, maar daar kwam het dus ten on-
rechte in het eindarrest op terug. Let op: het gaat 
hier niet over een terugkomen op een bindende 

eindbeslissing, er was toen nog immers geen 
beslissing, maar wel om een inconsistente lijn 
van het hof ten aanzien van het stellen en de be-
twisting. Daardoor kwam het eindarrest als een 
verrassing, terwijl de ironie is dat het hof de aan-
vullende vragen juist opgaf om een verrassings-
beslissing te voorkomen (r.o. 4.24 tussenarrest 
hof). In het onderhavige arrest grijpt de Hoge 
Raad daarom in mijn ogen terecht in door te con-
cluderen dat deze gang van zaken in strijd is met 
de algemene eis van een behoorlijke motivering, 
het eindarrest te vernietigen en de zaak naar een 
ander hof te verwijzen voor verdere behandeling 
en beslissing.

S.C.M. van Thiel
advocaat bij Evers Soerjatin
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Hoofdelijke verbondenheid bij vof en uitleg 
petitum

Gerechtshof Amsterdam 
23 april 2019, nr. 200.220.439/01, 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1457
(mr. Polak, mr. Smit, mr. Van der Kwaak)
Noot prof. mr. W.J.M. van Veen

Veroordeling in eerste aanleg van vof en 
vennoten gezamenlijk voor (gevolg)schade 
van toerekenbare tekortkoming. Uitgetreden 
vennoot blijft aansprakelijk voor bij 
uittreding bestaande verbintenissen. 
Ontbonden vof is geen partij in hoger 
beroep. Vennoten hebben geen persoonlijke 
verweren gevoerd en worden in gelegenheid 
gesteld zich bij akte nader uit te laten. 

[WvK art. 18; BW art. 6:102]Noot prof. mr. W.J.M. van Veen

Hoewel [appellant] in zijn petitum slechts veroor-
deling vordert van de vof, moet uit het feit dat 
[appellant] niet alleen de vof maar ook haar ven-
noten, [X] c.s., heeft gedagvaard worden afgeleid 
dat [appellant] heeft beoogd zijn vorderingen ook 
tegen (ieder van) hen in te stellen, zodat het peti-
tum ook aldus moet worden begrepen. Het stond 
[appellant] immers vrij om alleen de vof te dag-
vaarden (in welk geval hij echter bij een veroorde-
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ling geen verhaal zou hebben gehad op de pri-
vévermogens van de vennoten), maar dat heeft 
hij niet gedaan. Een ander redelijk doel van het 
door [appellant] mede dagvaarden van [X] c.s. 
dan om aldus zijn vordering op de vof ook tegen 
ieder van hen in te stellen en aldus op hun afzon-
derlijke vermogens te kunnen verhalen is er niet, 
althans is niet gebleken. Uit de stukken van de 
eerste aanleg kan niet anders worden afgeleid 
dan dat [X] c.s. ervan uitgingen dat de vorderin-
gen van [appellant] ook tegen hen persoonlijk 
waren ingesteld. Hiermee strookt dat (niet alleen 
de vof maar) de vof en [X] c.s. in eerste aanleg 
gezamenlijk tegenvorderingen tegen [appellant] 
hebben ingesteld. 
Bij het eindvonnis in eerste aanleg is voor recht 
verklaard dat de vof toerekenbaar is tekortgescho-
ten in de nakoming van de overeenkomst tussen 
[appellant] en haar en aansprakelijk is voor de 
(gevolg)schade die [appellant] dientengevolge 
lijdt en heeft geleden, en zijn de vof en [X] c.s. 
(gezamenlijk) veroordeeld tot betaling aan [appel-
lant]. 
Vaststaat dat [geïntimeerde sub 2] per 1 juli 2011 
uit de vof is getreden. Als uitgetreden vennoot 
blijft [geïntimeerde sub 2] aansprakelijk voor de 
op het moment van zijn uittreding bestaande ver-
bintenissen van de vof, zoals de onderhavige (te-
rug)betalingsverplichtingen, die rechtstreeks 
voortvloeien uit de overeenkomst tussen de vof 
en [appellant], moeten worden aangemerkt.
Kennelijk gaan partijen ervan uit dat de vof (per 31 
januari 2013) is ontbonden en door [X] als een-
manszaak is voortgezet. Echter, ook door of tegen 
een ontbonden vof kan worden geprocedeerd. 
Vaststaat dat de (ontbonden) vof niet door [appel-
lant] in het appel is betrokken en evenmin zelf 
hoger beroep heeft ingesteld. Dit wordt niet an-
ders doordat [X] in zijn in appel ingediende me-
mories zegt mede namens haar te concluderen. In 
het bestreden eindvonnis is de veroordeling van 
[X] c.s. (uitsluitend) gebaseerd op het bepaalde in 
art. 18 WvK, dat inhoudt dat de vennoten hoofde-
lijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de 
vennootschap (onder firma). Het betreft hier dus 
een aansprakelijkheid die een afgeleide is van die 
van de vof, waarvan [X] c.s. vennoten zijn ge-
weest. 
Nu de (ontbonden) vof in hoger beroep geen par-
tij is, is het eindvonnis ten opzichte van haar in 
kracht van gewijsde gegaan. Omdat bovendien, 
als gezegd, in het eindvonnis de aansprakelijk-

heid van [X] c.s. (uitsluitend) is gebaseerd op het 
bepaalde in art. 18 WvK en [X] c.s. ten aanzien van 
de omvang van het toegewezen bedrag geen per-
soonlijke verweren hebben gevoerd, kunnen de 
onderhavige grieven in beginsel geen van alle 
doel treffen, dat wil zeggen, niet leiden tot andere 
beslissingen dan de rechtbank heeft genomen. 
Omdat geen van partijen het voorgaande heeft 
bepleit en dit daarom als een verrassingsbeslis-
sing zal kunnen worden beschouwd, zullen zij in 
de gelegenheid worden gesteld bij akte te reage-
ren. 

[appellant],
appellant in principaal appel, geïntimeerde in in-
cidenteel appel,
advocaat: mr. H.G.R. Meulmeester,
tegen
1. [X],
advocaat: mr. P.F.M. Verstegen,
2. [geïntimeerde sub 2],
advocaat: mr. P.C. Rijken,
3. [geïntimeerde sub 3],
advocaat: mr. A.W. Hooijen te Hilversum,
geïntimeerden in principaal appel, appellanten in 
incidenteel appel.

(...; red.)

2. Verdere beoordeling
2.1. [appellant] is niet-ontvankelijk in zijn appel 
tegen het bestreden tussenvonnis van 23 mei 
2012, waarbij de rechtbank op de voet van art. 131 
Rv een comparitie van partijen heeft gelast. Inge-
volge de laatste volzin van genoemde wetsbepa-
ling staat tegen dat vonnis immers geen hogere 
voorziening open.
2.2. Het hof herhaalt allereerst (een deel van) 
overweging 2.1 van het tussenarrest van 27 febru-
ari 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:702; red.), 
waarbij wordt opgemerkt dat met “Domesticare 
c.s.” worden bedoeld de v.o.f. en haar (beherende) 
vennoten [X], [geïntimeerde sub 2] en [geïnti-
meerde sub 3]:
“(...) [appellant] heeft Domesticare begin 2010 
opdracht gegeven tot verbouwing van een pand in 
[plaats 1] en het verkoopklaar maken van een 
pand in [plaats 2]. Over de omvang van de op-
dracht verschillen partijen van mening.” 
De rechtbank heeft in het dictum van het bestre-
den eindvonnis opgenomen:
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“3.1. verklaart voor recht dat Domesticare toere-
kenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van 
de overeenkomst tussen [appellant] en Domesti-
care en aansprakelijk is voor de (gevolg-)schade 
die [appellant] lijdt/geleden heeft (...), 
3.2. veroordeelt Domesticare c.s. in conventie tot 
betaling van een bedrag van € 120.410,00 (...) aan 
[appellant] (...),.
3.3. veroordeelt Domesticare c.s. in de kosten van 
de procedure (...)”. 
De rechtbank heeft in rov 2.19 van het bestreden 
vonnis overwogen:
“Nu de vennoten van Domesticare op grond van 
artikel 18 Wetboek van Koophandel hoofdelijk 
verbonden zijn voor de schulden van Domestica-
re, zullen naast Domesticare ook [X], [geïnti-
meerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] worden 
veroordeeld tot betaling van dit bedrag [voormeld 
bedrag van € 120.410,00; hof]. Aangezien [appel-
lant] geen hoofdelijke veroordeling van Domesti-
care c.s. heeft gevorderd, zal de veroordeling niet 
hoofdelijk worden uitgesproken”. 
Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 
(...)” 
2.3. [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] 
betogen allebei (zij het afzonderlijk) met hun eer-
ste grief in incidenteel appel dat de rechtbank hen 
ten onrechte (in conventie) heeft veroordeeld tot 
betaling aan [appellant] van een bedrag van 
€ 120.410,=, met rente. Zij betogen hiertoe ([geïn-
timeerde sub 2]: allereerst), kort gezegd, dat [ap-
pellant] in eerste aanleg slechts de veroordeling 
van de v.o.f. heeft gevorderd en dat de rechtbank 
buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden 
door niet alleen de v.o.f. maar ook hen op grond 
van het bepaalde in art. 18 WvK te veroordelen tot 
betaling van dit bedrag. 
2.4. De grief faalt (ten aanzien van [geïntimeerde 
sub 2]: in zoverre). Bij de inleidende dagvaarding 
heeft [appellant] de v.o.f. “alsmede haar vennoten” 
[X], [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] 
in rechte betrokken. Hoewel [geïntimeerde sub 2] 
en [geïntimeerde sub 3] kan worden toegegeven 
dat [appellant] in zijn petitum slechts veroorde-
ling vordert van de v.o.f., moet uit het feit dat 
[appellant] niet alleen de v.o.f. maar ook haar 
vennoten, [X] c.s., heeft gedagvaard worden afge-
leid dat [appellant] heeft beoogd zijn vorderingen 
ook tegen (ieder van) hen in te stellen, zodat het 
petitum ook aldus moet worden begrepen. Het 
stond [appellant] immers vrij om alleen de v.o.f. te 
dagvaarden (in welk geval hij echter bij een ver-

oordeling geen verhaal zou hebben gehad op de 
privévermogens van de vennoten), maar dat heeft 
hij niet gedaan. Een ander redelijk doel van het 
door [appellant] mede dagvaarden van [X] c.s. 
dan om aldus zijn vordering op de v.o.f. ook tegen 
ieder van hen in te stellen en aldus op hun afzon-
derlijke vermogens te kunnen verhalen is er niet, 
althans is niet gebleken. Hierbij moet nog worden 
bedacht dat [appellant] – door niet alleen de v.o.f. 
maar ook haar vennoten [X] c.s. te dagvaarden – 
ieder der vennoten de kans heeft gegeven om 
(ook) persoonlijke verweren te voeren. Kennelijk 
hebben [X] c.s. de inleidende dagvaarding, en met 
name het petitum daarvan, ook in voormelde zin 
opgevat. Op pagina 42 van de conclusie van ant-
woord, tevens houdende eis in reconventie, con-
cluderen zij immers “ [appellant] in al zijn vorde-
ringen ten aanzien van gedaagden sub 1 tot en met 
4 (cursivering van het hof) niet ontvankelijk te 
verklaren, althans deze af te wijzen”. Ook uit al 
hun andere stukken van de eerste aanleg kan niet 
anders worden afgeleid dan dat [X] c.s. ervan uit-
gingen dat de vorderingen van [appellant] ook 
tegen hen persoonlijk waren ingesteld. Bij wijze 
van voorbeeld wijst het hof hier op de §§ 13 tot en 
met 16 van de antwoordconclusie na aanvullend 
deskundigenbericht van de v.o.f. en [X] c.s. van 18 
januari 2017, waarin consequent wordt gesproken 
van de tegen “Domesticare c.s.” (dus niet alleen 
tegen de v.o.f.) ingestelde vorderingen. Hiermee 
strookt, ten slotte, dat (niet alleen de v.o.f. maar) 
de v.o.f. en [X] c.s. in eerste aanleg gezamenlijk 
tegenvorderingen tegen [appellant] hebben inge-
steld. 
2.5. [geïntimeerde sub 2] heeft (overigens voor 
het eerst in appel) aangevoerd dat de v.o.f. pas op 
8 december 2010 is ingeschreven in het handels-
register en dat daarbij weliswaar als datum van 
oprichting 1 januari 2010 is vermeld, maar dat de 
v.o.f. op laatstgenoemde datum “feitelijk” nog niet 
bestond. Volgens [geïntimeerde sub 2] is [appel-
lant] dan ook de overeenkomst destijds niet met 
de v.o.f. aangegaan maar met (de eenmanszaak 
van) [X]. In zijn reactie (memorie van antwoord 
in incidenteel appel, §31) ligt besloten dat [appel-
lant] dit laatste betwist. Het hof verwerpt dit ver-
weer van [geïntimeerde sub 2] als onvoldoende 
toegelicht en onderbouwd. Allereerst heeft [geïn-
timeerde sub 2] niet gesteld wanneer de v.o.f. is 
opgericht, als dit niet per 1 januari 2010 was, en 
evenmin toegelicht wat hij precies met het “feite-
lijk” niet bestaan van de v.o.f. bedoelt. Evenmin 
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heeft hij gesteld wanneer precies de overeenkomst 
met [appellant] is gesloten. Over dit laatste is im-
mers door de rechtbank niet meer vastgesteld dan 
dat dit “begin 2010” was. In eerste aanleg was de 
precieze datum van het sluiten van de overeen-
komst met [appellant] niet relevant omdat [geïn-
timeerde sub 2] het onderhavige verweer toen 
nog niet voerde, maar thans wel. [geïntimeerde 
sub 2] betwist immers – overigens zonder met 
zoveel woorden een grief te richten tegen de des-
betreffende feitelijke vaststelling van de rechtbank 
– dat [appellant] de opdracht aan de v.o.f. heeft 
gegeven (omdat de v.o.f. volgens hem toen “feite-
lijk” nog niet bestond). Het hof houdt het er daar-
om op dat [appellant] de overeenkomst wel dege-
lijk met de v.o.f. heeft gesloten. [geïntimeerde sub 
2] heeft dat in ieder geval onvoldoende gemoti-
veerd betwist. De enkele omstandigheid dat de 
aan [appellant] verzonden facturen het KvK-num-
mer van de eenmanszaak van [X] vermelden, leidt 
niet tot een ander oordeel. 
2.6. Verder heeft [geïntimeerde sub 2] (eveneens 
voor het eerst in appel, maar door [appellant] op 
zichzelf niet weersproken) gesteld dat hij al per 1 
juli 2011 uit de v.o.f. is uitgetreden. [geïntimeerde 
sub 2] meent dat hij om die reden niet (op grond 
van art. 18 WvK) aansprakelijk is voor de onder-
havige verbintenissen van de v.o.f. Ook dit betoog 
wordt verworpen. [geïntimeerde sub 2] blijft im-
mers als uitgetreden vennoot van de v.o.f. (behou-
dens andersluidende afspraken, waarvan niet is 
gebleken) aansprakelijk voor de op het moment 
van zijn uittreding bestaande verbintenissen van 
de v.o.f., als hoedanig de onderhavige (terug)beta-
lingsverplichtingen, die rechtstreeks voortvloeien 
uit de overeenkomst tussen de v.o.f. en [appel-
lant], moeten worden aangemerkt.
2.7. De conclusie is dat de onderhavige grief van 
[geïntimeerde sub 2] (ook overigens) faalt. Niets 
van wat hij verder nog in de toelichting op de grief 
heeft aangevoerd, kan tot een ander oordeel lei-
den.
2.8. Grief 1 in principaal appel houdt in dat de 
rechtbank ten onrechte [X] c.s. niet hoofdelijk 
heeft veroordeeld tot betaling van het door haar 
toewijsbaar geachte bedrag van € 120.410,=, met 
rente. Hoewel de grief strikt genomen faalt ([ap-
pellant] had immers in eerste aanleg geen hoofde-
lijke veroordeling van [X] c.s. gevorderd en een 
hoofdelijke veroordeling kan door de rechter niet 
ambtshalve worden uitgesproken), vordert [ap-
pellant] dit in appel wel. Gelet op het bepaalde in 

art. 18 WvK is deze (vermeerderde) vordering 
toewijsbaar. Niets van wat [X] c.s. daartegen (ie-
der voor zich) hebben aangevoerd, noopt tot een 
ander oordeel.
2.9.1. Alvorens grief 2 in principaal appel en de 
andere incidentele grieven van [X] en [geïntimeer-
de sub 2] te bespreken overweegt het hof ambts-
halve het volgende. In eerste aanleg zijn zowel de 
v.o.f. als haar vennoten [X] c.s. gedagvaard. Bij het 
eindvonnis is voor recht verklaard dat de v.o.f. 
toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming 
van de overeenkomst tussen [appellant] en haar 
en aansprakelijk is voor de (gevolg)schade die 
[appellant] dientengevolge lijdt en heeft geleden, 
en zijn de v.o.f. en [X] c.s. (gezamenlijk) veroor-
deeld tot betaling aan [appellant] van een bedrag 
van € 120.410,=, met rente. Kennelijk gaan partij-
en ervan uit dat de v.o.f. (per 31 januari 2013) is 
ontbonden en door [X] als eenmanszaak is voort-
gezet. Echter, ook door of tegen een ontbonden 
vennootschap onder firma kan worden geproce-
deerd. Vaststaat dat de (ontbonden) v.o.f. niet 
door [appellant] in het appel is betrokken en 
evenmin zelf hoger beroep heeft ingesteld. Dit 
wordt niet anders doordat [X] in zijn in appel in-
gediende memories zegt mede namens haar te 
concluderen. In het bestreden eindvonnis is de 
veroordeling van [X] c.s. (uitsluitend) gebaseerd 
op het bepaalde in art. 18 WvK, dat inhoudt dat 
de vennoten hoofdelijk verbonden zijn voor de 
verbintenissen van de vennootschap (onder fir-
ma). Het betreft hier dus een aansprakelijkheid 
die een afgeleide is van die van de v.o.f., waarvan 
[X] c.s. vennoten zijn geweest. 
2.9.2. Op grond van het voorgaande komt het hof 
voorshands tot het volgende oordeel. Nu de (ont-
bonden) v.o.f. in hoger beroep geen partij is, is het 
eindvonnis ten opzichte van haar in kracht van 
gewijsde gegaan. Omdat bovendien, als gezegd, in 
het eindvonnis de aansprakelijkheid van [X] c.s. 
(uitsluitend) is gebaseerd op het bepaalde in art. 
18 WvK en [X] c.s. ten aanzien van de omvang 
van het toegewezen bedrag geen persoonlijke ver-
weren hebben gevoerd, kunnen de onderhavige 
grieven in beginsel geen van alle doel treffen, dat 
wil zeggen, niet leiden tot andere beslissingen dan 
de rechtbank heeft genomen. De bewijsaanbie-
dingen van partijen zullen daarom, als niet ter 
zake dienend, worden afgewezen. 
2.9.3. Omdat geen van partijen het voorgaande 
heeft bepleit en dit daarom als een verrassingsbe-
slissing zal kunnen worden beschouwd, zullen zij, 
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het eerst [appellant], in de gelegenheid worden 
gesteld bij akte op de overwegingen 2.9.1 en 2.9.2 
te reageren. De zaak zal daartoe naar de rol wor-
den verwezen. Het hof geeft partijen in overwe-
ging te bezien of zij bij deze stand van zaken hun 
geschil alsnog in der minne kunnen regelen.
2.10. Iedere verdere beslissing zal worden aange-
houden.

3. Beslissing
Het hof:
verklaart [appellant] niet-ontvankelijk in zijn ap-
pel tegen het bestreden tussenvonnis van 23 mei 
2012;
verwijst de zaak naar de rol van 21 mei 2019 voor 
een akte van de kant van [appellant], met het hier-
voor onder 2.9.3 bedoelde doel, waarna [X] c.s. 
daarop (individueel) bij antwoordakte zullen 
kunnen reageren;
houdt iedere verdere beslissing aan.

NOOT

1. Er zijn in dit arrest wat mij betreft twee punten 
die eruit springen: de ruime uitleg van het peti-
tum en de betekenis die aan art. 18 WvK wordt 
toegekend. Dit laatste valt uiteen in een drietal 
onderdelen. Voor de goede orde zij opgemerkt 
dat ik ondanks dat daartoe pogingen zijn onder-
nomen, geen kennis heb kunnen nemen van de 
aan dit arrest ten grondslag liggende vonnissen. 
Daardoor heb ik een aantal zaken niet kunnen 
verifiëren. 
2. Uitleg van het petitum. Een in het oog sprin-
gend punt in dit arrest is de uitleg die aan het pe-
titum wordt gegeven. Hoewel de vennoten naast 
de vof (Domesticare) waren gedagvaard, werd 
jegens hen geen veroordeling tot vergoeding 
van de schade gevorderd. Kunnen de vennoten 
dan evengoed in privé worden veroordeeld? Ik 
wijd hieraan enkele beschouwingen. 
3. Bij de uitleg van het petitum staat weliswaar 
een woordelijke interpretatie voorop, maar voor 
een ruimere (of beperktere) uitleg is plaats als uit 
het partijdebat blijkt dat het petitum meeromvat-
tend (of beperkter) moet worden verstaan (zie 
o.m. HR 8 april 2005, ECLI:NL:HR2005:AS5010, 
NJ 2006/443, «JOR» 2005/119, m.nt. Brink en HR 
30 september 2005, ECLI:NLHR:2005:AR7928, NJ 
2007/154, m.nt. Vranken). Een vordering die niet 
in het petitum staat, mag in beginsel niet worden 

toegewezen (HR 30 oktober 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3195, NJ 2015/448), maar daar-
op zijn ook uitzonderingen toegelaten (HR 24 ja-
nuari 2014, ECLI:NL:HR:2014:151). In dit laatste 
arrest verwees de Hoge Raad naar hetgeen in 
eerste aanleg was gevorderd én hetgeen de eiser 
in zijn memorie van grieven had aangevoerd. De 
onderhavige casus verschilt hiervan mijns in-
ziens op enkele punten. Zo had de eiser in de on-
derhavige casus geen gronden voor de persoon-
lijke aansprakelijkheid van de vennoten 
aangevoerd – het hof vermeldt dit althans niet. 
Voorts was namens verweerders weliswaar in de 
processtukken gesproken over “tegen Domesti-
care c.s.” ingestelde vorderingen en geconclu-
deerd tot afwijzing van de vorderingen “jegens 
de vof en de vennoten”, maar persoonlijke verwe-
ren hadden zij (kennelijk) niet ingebracht. Als een 
vordering noch een grondslag daarvoor door ei-
ser in het geding zijn gebracht – om dit vast stel-
len zou men ook de rechtbankvonnissen moeten 
raadplegen – rijst de vraag of dat niet wat mager 
is om al van een partijdebat te spreken dat recht-
vaardigt dat niet-vermelde vorderingen in het 
petitum moeten worden ingelezen. 
4. Voor de procespraktijk is een en ander een be-
langrijk aandachtspunt bij het bepalen van de 
processtrategie. Wie een dergelijke discrepantie 
tussen dagvaarding en petitum ziet, komt in een 
dilemma te verkeren: de kwestie aan de orde 
stellen en zo het hoofd van de cliënt op het hak-
blok leggen of proberen er niet de aandacht op te 
vestigen, ervan uitgaande dat de rechter het peti-
tum leidend zal laten zijn. Kiest men voor het 
laatste, dan moet zorgvuldig worden nagedacht 
over de gehanteerde formuleringen. De stelling 
dat een (niet-gevorderde) vordering moet wor-
den afgewezen, is kennelijk al risicovol. 
5. De vof is aansprakelijk dus de (gewezen) ven-
noten zijn aansprakelijk? Zowel rechtbank als hof 
nemen als gegeven dat indien wanprestatie en 
daarmee aansprakelijkheid van de vof vaststaan, 
ook de vennoten in automatisch in privé aan-
sprakelijk zijn. Dit op grond van art. 18 WvK. Voor 
de benadering dat de vennoten ex art. 18 WvK in 
privé aansprakelijk zijn voor een verbintenis tot 
schadevergoeding van de vof, is in de literatuur 
en jurisprudentie steun te vinden. Ik noem het 
Carlande-arrest (HR 13 maart 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:588, NJ 2015/241, m.nt. Van 
Schilfgaarde, «JOR» 2015/134, m.nt. Stokker-
mans), waarin de Hoge Raad, kort gezegd, over-
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woog dat art. 18 WvK ziet op alle verbintenissen 
van de vennootschap. Hier kan echter tegenover 
worden gesteld dat het Carlande-arrest geen be-
trekking had op een verbintenis tot schadever-
goeding wegens wanprestatie. Belangrijker is 
wellicht HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649, 
«JOR» 2019/173, m.nt. Faber, waarin is te lezen 
(r.o. 3.4.2): “Wanneer een vennoot handelt in 
naam van de vof (waartoe iedere vennoot op 
grond van art. 17 WvK in beginsel bevoegd is), 
handelt hij namens de gezamenlijke vennoten en 
bindt hij de gezamenlijke vennoten. (...).”; en 
voorts (r.o. 3.4.3): “Art. 18 WvK bepaalt dat ieder 
van de vennoten hoofdelijk verbonden is wegens 
de verbintenissen van de vennootschap. Deze 
bepaling brengt mee dat iedere vennoot voor het 
geheel aansprakelijk is ter zake van de verbinte-
nissen van de gezamenlijke vennoten in hun 
hoedanigheid van vennoten. Art. 18 WvK vormt 
aldus een uitzondering op het in art. 6:6 lid 1 BW 
neergelegde uitgangspunt dat indien een presta-
tie door twee of meer schuldenaren is verschul-
digd, zij ieder voor een gelijk deel verbonden 
zijn. Art. 18 WvK bewerkstelligt derhalve een 
hoofdelijke verbondenheid van de vennoten on-
derling en niet een hoofdelijke verbondenheid 
van iedere vennoot met de vof (de gezamenlijke 
vennoten)” (de cursivering is door mij toege-
voegd). 
6. Naar mijn mening zegt de Hoge Raad het in de 
hierboven geciteerde overwegingen correct. In-
dien een vennoot bevoegd is tot vertegenwoordi-
ging van de vof, handelt hij namens de gezamen-
lijke vennoten en bindt hij de gezamenlijke 
vennoten. De andere vennoten zijn persoonlijk 
verbonden omdat zij bevoegd vertegenwoordigd 
zijn. Volgens de hoofdregel van art. 6:6 BW zou 
dit leiden tot verbondenheid voor gelijke delen 
(zie ook art. 7A:1680 BW), maar art. 18 WvK be-
werkstelligt dat de verbondenheid in afwijking 
hiervan hoofdelijk is. En voorts: art. 18 WvK be-
werkstelligt geen hoofdelijke verbondenheid van 
de vennoten naast de vennootschap, aldus expli-
ciet de Hoge Raad. Art. 18 WvK brengt, met ande-
re woorden, op zichzelf geen verbondenheid 
voor dezelfde prestatie tot stand tussen een vof 
en haar vennoten, zij bepaalt (slechts) dat bij ge-
zamenlijke verbondenheid, de verbondenheid 
hoofdelijk van aard is. Men zie ook de noot van 
Faber, «JOR» 2019/173, p. 2180 (r.k.). Of een ven-
noot persoonlijk aansprakelijk is voor een verbin-
tenis van de vennootschap, moet dan ook per 

verbintenis worden beoordeeld. Voor verbinte-
nissen uit rechtshandelingen is bepalend of de 
handelende vennoot bevoegd was tot vertegen-
woordiging (bekrachtiging etc. buiten beschou-
wing gelaten). Voor een verbintenis uit de wet 
– zoals die tot schadevergoeding – is bepalend of 
ten opzichte van de vennoten persoonlijk aan de 
daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. 
7. Het bovenbeschreven systeem sluit naadloos 
aan op de rechtsleer betreffende hoofdelijke ver-
bondenheid. Onder het oude recht werd uit art. 
1322 oud BW afgeleid dat indien één van de 
hoofdelijk verbonden schuldenaren in verzuim 
was, ook de andere hoofdelijk verbonden schul-
denaren geacht werden in verzuim te zijn en dus 
(inderdaad automatisch) ook schadeplichtig te 
zijn. Dit systeem is evenwel verlaten bij de invoe-
ring van het huidige BW omdat het onwenselijk 
werd geacht (zie Van Zeben/Du Pon, Parl.Gesch. 
NBW, Boek 6, Algemeen gedeelte van het verbin-
tenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981, p. 94). Toe-
gepast op de personenvennootschap brengt dit 
mee dat voor het antwoord op de vraag of een 
vennoot in privé aansprakelijk is voor de schade 
wegens wanprestatie, zal moeten worden vast-
gesteld of ten aanzien van de vennoot in privé 
sprake is van verzuim. Op art. 18 WvK kan de 
persoonlijke aansprakelijkheid niet worden geba-
seerd. Wordt overigens ten aanzien van de ven-
noten geconcludeerd dat (ook) zij voor vergoe-
ding van de schade aansprakelijk zijn, dan is die 
aansprakelijkheid hoofdelijk ex art. 6:102 BW. 
Hiervoor heeft men art. 18 WvK niet nodig. Een 
geheel ander punt is of een (tijdige) klacht ex. art. 
6:89 BW en ingebrekestelling ex art. 6:82 BW je-
gens de vof, niet tevens geacht kunnen worden 
te zijn gericht jegens en te zijn ontvangen door 
de vennoten in privé. De gedachte zou kunnen 
zijn dat de (zittende) vennoten geacht worden 
elkaar (ook) ter zake van het ontvangen van deze 
aanmaningen te vertegenwoordigen. Het is hier 
niet de plaats om op deze kwestie in te gaan. 
8. Hoe verhoudt het bovenstaande zich tot het 
Carlande-arrest, waarin impliciet ex art. 18 WvK 
aansprakelijkheid voor een verbintenis uit de wet 
werd aangenomen? Inderdaad is in dit arrest 
naar mijn mening een systeemfoutje geslopen. 
De toegewezen vordering betrof een verbintenis 
uit de wet, namelijk de Wet verplichte deelne-
ming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wbf 
2000). De aansprakelijkheid van de vennoot had 
(daarom) in deze casus moeten worden geba-
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seerd op art. 22 Wbf 2000, en niet op art. 18 WvK. 
Ik meld in aanvulling hierop ook nog dat in de 
Carlande-casus sprake was van een cv met één 
beherend vennoot en dat art. 18 WvK (uiteraard) 
alleen van toepassing is op de cv indien deze ten 
minste twee beherend vennoten heeft (zie ook 
art. 19 lid 2 WvK, waarover ik schreef in Onderne-
mingsrecht 2015/71). Ook om deze reden be-
vreemdt het dat de Hoge Raad aansprakelijkheid 
op art. 18 WvK baseerde. Mede gezien de expli-
ciete en uitgebreide aard van de geciteerde over-
wegingen uit de prejudiciële beslissing van 19 
april 2019, houd ik het er daarom op dat de Hoge 
Raad in deze laatste uitspraak is teruggekomen 
op zijn – impliciete – beslissing in het Carlan-
de-arrest ten aanzien van verbondenheid voor 
verbintenissen uit de wet, of althans dat aan het 
Carlande-arrest op dit punt geen argument meer 
kan worden ontleend. 
9. Art. 18 WvK en de uitgetreden vennoot. Een 
van de gedaagden (“vennoot 2”) voerde aan dat 
hij reeds uit de vof was getreden en daarom niet 
meer aansprakelijk kon worden gehouden op de 
voet van art. 18 WvK. Het hof veegde dit verweer 
van tafel met een tweetrapsoverweging: (i) een 
uitgetreden vennoot blijft aansprakelijk voor de 
ten tijde van zijn uittreden bestaande verbintenis-
sen van de vof, en (ii) “als hoedanig de onderha-
vige (terug)betalingsverplichtingen, die recht-
streeks voortvloeien uit de overeenkomst tussen 
de v.o.f. en [appellant], moeten worden aange-
merkt ...”. Bij de eerste trede van deze overweging 
heb ik geen opmerkingen, bij de tweede wel. Al-
lereerst is mij niet duidelijk waarom het hof hier 
spreekt van (terug)betalingsverplichtingen. Ik zou 
dit kunnen begrijpen als sprake was van een 
overeengekomen terugbetalingsverplichting of 
contractuele boete. Ik vond voor het bestaan 
daarvan echter geen aanknopingspunten. Gaan 
we ervan uit dat dergelijke afspraken er niet zijn, 
dan is het volgende punt dat de verplichting tot 
schadevergoeding wegens wanprestatie niet 
voortvloeit uit de overeenkomst, en al helemaal 
niet rechtstreeks. Het is een verbintenis die voort-
vloeit uit de wet. Deze verplichting ontstaat 
voorts niet op het moment dat de overeenkomst 
wordt aangegaan, maar pas op het moment dat 
de schuldenaar in verzuim is (zie o.m. Asser/Hart-
kamp & Sieburgh 6-I* 2012/381). 
10. Het verweer van vennoot 2 verdient daarom 
nadere aandacht. Ik neem als uitgangspunt dat 
de overeenkomst is aangegaan met de vof op het 

moment dat vennoot 2 nog vennoot was. Gaat 
men vervolgens uit van het (hierboven bespro-
ken) standpunt van het hof dat de aansprakelijk-
heid berust op art. 18 WvK en voorts dat een uit-
getreden vennoot aansprakelijk is voor de 
verbintenissen van de vof op het moment van 
zijn uittreden, dan zijn twee momenten bepalend. 
Het eerste moment is dat waarop het verzuim 
voor de vof is ingetreden. Het tweede is het mo-
ment waarop de vennoot is uitgetreden. In casu 
is wel het moment van uittreden vastgesteld, 
maar niet het moment waarop het verzuim voor 
de vof is ingetreden. Ik vond dat althans in het 
arrest niet terug en gezien de overwegingen van 
het hof op dit punt houd ik het voor mogelijk dat 
het hof het moment van het aangaan van de 
overeenkomst met de vof bepalend acht. Ook in-
dien men ervan uitgaat dat de aansprakelijkheid 
van de vennoten berust op art. 18 WvK, is dat 
mijns inziens niet correct. 
11. Kracht van gewijsde vonnis jegens vof = einde 
oefening voor de vennoten? In zijn slotoverwe-
ging legt het hof aan partijen zijn (voorlopige) 
standpunt voor dat nu de vof is veroordeeld tot 
vergoeding van de schade wegens wanprestatie 
en de vof van dit vonnis niet in hoger beroep is 
gekomen, het vonnis ten opzichte van de vof in 
kracht van gewijsde is gegaan. Aangezien de 
aansprakelijkheid van de vennoten is gebaseerd 
op art. 18 WvK en er geen persoonlijke weren in 
stelling zijn gebracht ten aanzien van de omvang 
van het toegewezen bedrag, staat de persoonlij-
ke aansprakelijkheid van de vennoten daarmee 
vast, aldus het hof. Het betreft nog een voorlopig 
oordeel, maar de gedachtegang leent zich wel 
voor een enkele beschouwing. 
12. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad 
dat de vennoten, indien zij in privé worden aan-
gesproken tot nakoming van een op de vof rus-
tende verbintenis, alle persoonlijke weren én alle 
vennootschapsweren kunnen aanvoeren. Zie re-
cent nog de hierboven genoemde prejudiciële 
beslissing van 19 april 2019. Een redenering zoals 
die door het hof aan partijen is voorgelegd, is als 
ik het goed zie door de Hoge Raad al eens ver-
worpen. Zie HR 13 december 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AE9261, NJ 2004/212, m.nt. 
Snijders, «JOR» 2003/32, m.nt. Blanco Fernán-
dez. Het gegeven dat geen persoonlijke weren 
zijn aangevoerd, laat onverlet dat een vennoot 
verweren kan voeren “die zijn ontleend aan ver-
weren die de vof zou (kunnen) voeren” (r.o. 
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3.3.2), óók als de vof van het vonnis niet in hoger 
beroep is gekomen. Voor de toepassing van art. 
236 Rv kunnen de vof en haar vennoten niet als 
dezelfde partijen worden aangemerkt. 

W.J.M. van Veen
senior counsel bij Baker & McKenzie en hoogle-
raar Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht aan 
de VU te Amsterdam
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Bevoegdheid raadsheer-commissaris

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingska-
mer)
2 mei 2019, nr. 200.247.798/03 OK, 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1591
(mr. Vink)
Noot mr. M.W. Josephus Jitta

Aanwijzing aan door OK benoemde tijdelijk 
bestuurder valt buiten bevoegdheid 
raadsheer-commissaris. Niet-ontvankelijk-
heid belanghebbenden. 

[BW art. 2:350 lid 4]Noot mr. M.W. Josephus Jitta

De raadsheer-commissaris kan op grond van art. 
2:350 lid 4 BW geen aanwijzingen geven aan een 
door de OK benoemde tijdelijk bestuurder. Ook 
overigens komt de raadsheer-commissaris een 
dergelijke bevoegdheid niet toe. 
Belanghebbenden zijn derhalve niet-ontvankelijk 
in hun verzoek.

1. Tornado Beheer BV te Volendam,
2. Van de Pas Beheer BV te Kaatsheuvel,
3. L.F.J. van Loon beheer BV te Kaatsheuvel,
verzoeksters,
advocaat: mr. F.M.Y. Semil-Wertenbroek,
tegen
1. Steelframe Beheer BV te Tilburg,
2. Steelframe Group BV te Tilburg,
3. Steelframe BV te Tilburg,
4. TTB Staal BV te Tilburg,
verweersters,
advocaten: aanvankelijk mr. F.B. Keulen, thans 
mr. M.W.E. Evers en mr. R.A. Marres,
en tegen

1. Linnaeuspark Beleggingen BV te Amsterdam,
2. J.A.F. van Haaster te Noordwijk,
3. Stichting Van Haaster Foundation te Volendam,
belanghebbenden,
advocaat: mr. J.L.J. Leijendekker,
en tegen
4. Th. M. Kwakman Beheer BV te Amsterdam,
5. Stichting Continuïteit Steelframe Group te Vo-
lendam,
belanghebbenden,
en tegen
6. Coöperatie Rabobank UA te Utrecht,
belanghebbende,
advocaat: mr. B.J. Boutellier.

1. Het verloop van het geding
1.1. In het vervolg zullen partijen en andere 
(rechts)personen (ook) als volgt worden aange-
duid:
– verweersters sub 1 en sub 4 respectievelijk met 
Steelframe Beheer en TTB Staal, en verweersters 
gezamenlijk met Steelframe c.s.;
– belanghebbenden sub 2 en sub 3 respectievelijk 
met Van Van Haaster en Stichting Van Haaster 
Foundation;
– Stichting Continuïteit Steelframe Group met de 
Stak.
1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de 
raadsheer-commissaris naar de beschikkingen 
van de Ondernemingskamer van 19 en 20 decem-
ber 2018 en 19 februari 2019 in deze zaak.
1.3. Bij de beschikkingen van 19 en 20 december 
2018 heeft de Ondernemingskamer – voor zover 
thans van belang – een onderzoek bevolen naar 
het beleid en de gang van zaken van Steelframe 
c.s. over de periode vanaf 1 januari 2017, mr. R. 
Mulder (hierna: onderzoeker) benoemd teneinde 
het onderzoek te verrichten, alsmede – bij wijze 
van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog 
voor de duur van het geding – Van Van Haaster 
geschorst als bestuurder van Steelframe Beheer en 
TTB Staal, mr. P.J. Colijn (hierna: bestuurder) tot 
bestuurder van Steelframe Beheer en TTB Staal 
benoemd en bepaald dat aan artikel 9.5 van de 
statuten van Steelframe Beheer geen werking toe-
komt. Mr. A.W.H. Vink is benoemd tot raads-
heer-commissaris. 
1.4. Bij brief van 15 april 2019 heeft mr. Leijen-
dekker namens Van Van Haaster en Stichting Van 
Haaster Foundation de raadsheer-commissaris – 
zakelijk weergegeven – verzocht het ertoe te lei-
den dat Van Van Haaster en Stichting Van Haaster 


