
VU Research Portal

Ontwikkelingen jurisprudentie Hoge Raad ondernemingsrecht

van Veen, W.J.M.

published in
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

document license
Article 25fa Dutch Copyright Act

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Veen, W. J. M. (2016). Ontwikkelingen jurisprudentie Hoge Raad ondernemingsrecht. Weekblad voor
privaatrecht, notariaat en registratie, 2016, 265-282. [7102]. https://opmaat-sdu-nl.vu-
nl.idm.oclc.org/book/SDU_SDU_GENERIC_g_IMPRWPNR_20160471023/g-IMPRWPNR-20160471023

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/4dda630a-8a26-4b88-966e-616e56dd89fc
https://opmaat-sdu-nl.vu-nl.idm.oclc.org/book/SDU_SDU_GENERIC_g_IMPRWPNR_20160471023/g-IMPRWPNR-20160471023
https://opmaat-sdu-nl.vu-nl.idm.oclc.org/book/SDU_SDU_GENERIC_g_IMPRWPNR_20160471023/g-IMPRWPNR-20160471023


2659 april 2016/7102 WPNR.  . . 

1. Inleiding
In de periode 2014-2015 is veel interessante en 
spraakmakende jurisprudentie verschenen op het 
gebied van het ondernemingsrecht. Verschillende 
van deze uitspraken zijn in het WPNR al aan de 
orde geweest. Deze bijdrage bevat op verzoek van 
de redactie een overzicht met een korte duiding van 
een selectie van voor het notariaat relevante en/of in 
het oog springende uitspraken. Waar nodig voor het 
schetsen van lijnen, grijp ik soms terug op eerdere 
jurisprudentie.

Ik behandel de jurisprudentie aan de hand van de 
volgende thema’s: personenvennootschappen (§ 2), 
aansprakelijkheid van bestuurders en rechtsper-
sonen wegens onrechtmatig handelen (§ 3), herroe-
ping van ontbindingsbesluiten (§ 4), en het belang 
van de vennootschap en doorwerking van aandeel-
houdersovereenkomsten (§ 5). De casus worden 
zeer summier beschreven.

2. Jurisprudentie personenvennoot- 
schappen

2.1. Biek Holdings:1 Afgescheiden vermogen 
en aansprakelijkheid bij de maatschap

Hoewel het arrest inzake Biek Holdings dateert uit 
2013, is het voor het schetsen van de ontwikkeling 
van de jurisprudentie over de aansprakelijkheid van 
maten en vennoten in een personenvennootschap 
van belang. Het arrest is nog om een andere reden 
van belang. In Biek Holdings overwoog de Hoge 
Raad onder verwijzing naar art. 3:192 jo. art. 3:189 
lid 2 BW dat de maatschap reeds voor haar ontbin-
ding een afgescheiden vermogen heeft (ro. 3.4.2). 
Deze overweging heeft in de literatuur tot een dis-
cussie geleid over het antwoord op de vraag of dit 
arrest meebrengt dat – nu de genoemde artikelen 
ook gelden voor de ontbonden stille vennootschap – 
ook de stille maatschap een afgescheiden vermogen 
heeft.2

Een belangrijke kwestie is voorts of het arrest zo 
moet worden gelezen dat het vermogen van de 
maatschap dezelfde eigenschappen heeft als het 
afgescheiden vermogen van de vof en de cv – dat wil 
zeggen dat zakelijke crediteuren een bevoorrechte 
positie hebben ten opzichte van niet-zakelijke cre-
diteuren.3 Deze vraag komt op omdat een dergelijke 
bevoorrechte positie niet voortvloeit uit art. 3:189 
lid 2 en/of art. 3:192 BW. Voor de toepassing van die 
bepalingen is bepalend of sprake is van een gemeen-

schappelijke crediteur, ongeacht of hieraan een 
zakelijke of niet-zakelijke transactie ten grondslag 
ligt. Deze materie leent zich derhalve op de hier 
genoemde punten voor verdere verduidelijking door 
de Hoge Raad.

De overwegingen van de Hoge Raad in Biek Hol-
dings over de aansprakelijkheid van de maten/be-
roepsbeoefenaren voor een beroepsfout, zijn even-
zeer opmerkelijk. Als vaststaand werd aangenomen 
dat de beroepsfout betrekking had op een door de 
maatschap en daarmee door alle maten aanvaarde 
opdracht.4 Voor wat betreft de personen die voor de 
schade ten gevolge van de fout aansprakelijk kun-
nen worden gesteld, lag een breed palet aan moge-
lijkheden voor. Naast de maatschap als zodanig, lag 
aansprakelijkheid voor van (i) degenen die maat  
waren ten tijde van het aanvaarden van de op-
dracht; (ii) de beroepsbeoefenaren die via een prak-
tijk-BV maat waren ten tijde van het aanvaarden 
van de opdracht; en (iii) degenen die waren toe-
getreden tot de maatschap na het aanvaarden van 
de opdracht maar voordat de fout werd gemaakt.

* Hoogleraar Vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan  
de Vrije Universiteit Amsterdam, special counsel Onder-
nemingsrecht te Amsterdam, verbonden aan het Zuidas 
Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht 
(ZIFO) en vaste medewerker van het WPNR.

 (Wino.vanVeen@bakermckenzie.com)

1. HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290 
m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2013/133 m.nt. J.M. Blanco 
Fernández; Ars Aequi, AA20130662 m.nt. S.M. Bartman.

2. Bevestigend Asser/Maeijer & Kroeze 2-1* 2015/169. Ontken-
nend GS Personenassociaties, nr. 3.5.1 (Slagter/Tervoort) 
en nr. 5.10.2.1 en nr. 5.11.1.1 (Van Veen); en G.J. Boeve, 
‘Het niet afgescheiden vermogen van de stille maatschap’, 
WPNR 2015/7068, p. 587 e.v. Voor een uitgebreid overzicht 
van deze en eerdere literatuur zie A.J.S.M. Vervoort,  
Het Nederlandse personenvennootschapsrecht, Recht & 
Praktijk ONR 8, 2015, p. 151-152.

3. HR 26 november 1897, W. 7047 (Boeschoten/Besier). Een lijn 
die nadien niet is gewijzigd.

4. Vanzelfsprekend is dit overigens niet omdat voor geza-
menlijke verbondenheid is vereist dat de handelende maat 
volmacht had van de overige maten: art. 7A:1679 en 7A:1681 
BW.

Ontwikkelingen jurisprudentie 
Hoge Raad ondernemingsrecht

Prof. mr. W.J.M. van Veen*
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Ten aanzien van de eerste categorie oordeelde de 
Hoge Raad dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor 
de schade, en wel op grond van art. 7:407 lid 2 BW, 
dat aldus de Hoge Raad, de regel van aansprakelijk-
heid voor gelijke delen ex art. 7A:1679 e.v. terzijde 
stelt. Een beroepsbeoefenaar die via zijn praktijk-
vennootschap deelneemt in de maatschap – cate-
gorie (ii) – kan persoonlijk voor het geheel worden 
aangesproken indien hij (een van) degene(n) is met 
het oog op wie de opdracht wordt verleend zoals be-
doeld in art. 7:404 BW. Het vermelden waard is dat 
de Hoge Raad expliciet overweegt dat het ter keuze 
is van de eiser om de maatschap (de gezamenlijke 
maten) dan wel een of meer maten persoonlijk aan 
te spreken, of een combinatie daarvan (r.o. 3.4.2). 
Voor de vof en cv geldt hetzelfde.5 Het betreft hier 
toepassing van de reguliere vermogensrechtelijke 
doctrine inzake gezamenlijke (al dan niet hoofde-
lijke) aansprakelijkheid.6

Tot zover baart het arrest niet veel opzien. Dit ver-
andert als de Hoge Raad zich uitlaat over de positie 
van de later toegetreden maten. Ten aanzien van 
deze maten – categorie (iii) – overweegt de Hoge 
Raad dat voor hun aansprakelijkheid voldoende is 
dat zij maat waren ten tijde dat de verbintenis tot 
schadevergoeding voor de maatschap is ontstaan. 
Hun aansprakelijkheid is echter slechts voor ge-
lijke delen, zulks op grond van art. 7A:1679-1681 
BW, aldus de Hoge Raad. Uit de hier weergegeven 
overwegingen kan worden afgeleid dat degenen die 
zijn toegetreden nadat de fout is gemaakt, niet per-
soonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld tot 
vergoeding van (een deel van) de schade.

De overwegingen ten aanzien van de aansprakelijk-
heid van de toegetreden maten heb ik met enige 
verwondering gelezen. Dit komt vooral doordat de 
Hoge Raad de aansprakelijkheid tot vergoeding van 
de schade baseert op art. 7A:1679 BW e.v. Leest men 
die artikelen dan staat daarin echter uitdrukkelijk 
dat een maat slechts aansprakelijk is voor verbin-
tenissen van de maatschap indien en voor zover hij 
hiertoe volmacht heeft verleend. Deze bepalingen 
zien derhalve op verbintenissen uit rechtshandelin-
gen. In casu betrof het echter een verbintenis tot 
schadevergoeding en dat is een verbintenis uit de 
wet.7 Die aansprakelijkheid kan eventueel berusten 
op art. 6:74 e.v. of art. 6:162 BW e.v., maar, zo lijkt 
voort te vloeien uit de bewoordingen, toch niet op 
art. 7A:1679 BW e.v.

De Hoge Raad lijkt zich van dit onderscheid niet 
bewust, of slaat hierop althans geen acht. Dit heeft 
vooral gevolgen voor de maten die zijn toegetre-
den nadat de opdracht is aanvaard. De Hoge Raad 
erkent dat zij geen partij zijn bij de overeenkomst 
maar houdt hen desondanks aansprakelijk voor  
de schade. Dit is kennelijk geen aansprakelijkheid  
wegens wanprestatie – zij waren immers geen  
partij – zodat slechts aansprakelijkheid op grond 

van onrechtmatige daad als grondslag voor aan-
sprakelijkheid in aanmerking lijkt te komen. Het ligt 
daarom voor de hand dat iets moet worden aange-
voerd waaruit de schending van een zorgplicht kan 
worden afgeleid, zoals inderdaad het hof had over- 
wogen. De Hoge Raad stelt dit standpunt van het 
hof echter nadrukkelijk terzijde: er “vallen geen 
nadere eisen te stellen voor persoonlijke aansprake-
lijkheid van de maten” dan dat zij maat waren ten 
tijde van het ontstaan van de schuld, aldus de Hoge 
Raad (ro. 3.5.1.).

De Hoge Raad neemt derhalve aansprakelijkheid 
aan vanwege het enkele feit dat men deel uitmaakt 
van de maatschap ten tijde van het ontstaan van 
de verbintenis. In essentie leest de Hoge Raad in 
de art. 7A:1679 BW e.v. een (risico-)aansprakelijk-
heid krachtens de wet. Dat is opmerkelijk nu, zoals 
hiervoor reeds is aangestipt, in die bepalingen tot 
uitdrukking is gebracht dat voor persoonlijke ver-
bondenheid van een maat is vereist dat hij volmacht 
heeft verleend. De vraag komt op hoe men hierin 
een grondslag voor risico-aansprakelijkheid voor 
verbintenissen uit de wet kan lezen.8 Het is mij niet 
duidelijk. Ook het resultaat komt mij discutabel 
voor. Voor een verplichting tot schadevergoeding 
wegens wanprestatie vereist de wet dat van de  
tekortkoming enig verwijt moet kunnen worden 
gemaakt.9 Dat zou niet gelden voor een in privé  
aangesproken (toegetreden) maat?

5. Zie HR reeds HR 22 juni 1849, W. 1040 en HR 26 oktober 
1849, W. 1068, waarover P. Scholten, ’Wie is partij bij een 
overeenkomst door een vennootschap onder firma aange-
gaan?’, WPNR 1927/2982. Zie nadien o.m. HR 18 december 
1959, NJ 1960/121. 

6. Zie hieromtrent Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-1*, 2012,  
nr. 91 e.v. m.n. nr. 92 en nr. 112, en HR 9 mei 1969, NJ  
1969/307 m.nt. H. Drion; HR 13 december 2002, ECLI:NL: 
HR:2002:AE9261, NJ 2004/212, m.nt. Snijders; HR 6 februari 
2015, hierna de bespreken in § 2.2. In deze lijn ligt ook het 
arrest HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3637, JOR 
2016/28 m.nt. Blanco Fernández: indien een van de vennoten 
geen rechtsmiddel instelt tegen een jegens hem veroor-
delende uitspraak ter zake van wanprestatie door de maat-
schap waarvoor hij ingevolge art. 7:402 BW hoofdelijk is ver-
bonden, laat dat onverlet dat de andere vennoten en de 
maatschap een rechtsmiddel kunnen instellen tegen een 
jegens hen veroordelende uitspraak met betrekking tot 
dezelfde wanprestatie. Van een gunstiger uitspraak in hoger 
beroep, profiteert eerstgenoemde vennoot dan niet, zo oor-
deelde de Hoge Raad.

7. Zie o.m. Asser/Hartkamp & Sieburg 6-II* 2009, nr. 1 e.v. 
8. Stokkermans spreekt met gevoel voor understatement  

van ‘een nogal ruime uitleg’. Zie ‘Ontwikkelingen in het 
personenvennootschapsrecht’, WPNR 2015/7051, p. 188.

9. Zie art. 6:74 lid 1 en art. 7:407 lid 2 BW. De aansprakelijkheid 
was i.c. gebaseerd op wanprestatie niet op onrechtmatige 
daad. Ook bij onrechtmatige daad is uitgangspunt dat spra-
ke moet zijn van verwijtbaar handelen: art. 6:162 lid 3 BW.
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Zoals hierna zal blijken, komen vennoten die zijn 
toegetreden tot een vof of cv er nog bekaaider vanaf: 
zij zijn zelfs aansprakelijk voor verbintenissen die 
dateren van voor hun toetreden. Ik kom op dit punt 
terug bij de bespreking van het Carlande-arrest  
(§ 2.3). 

2.2. VDV Totaalbouw:10 Voorbij  
‘De Eendracht’

In zijn arrest van 22 april 1921, NJ 1921, 786 m.nt. 
PS (De Eendracht), overwoog de Hoge Raad dat 
het faillissement van een vof het faillissement van 
haar vennoten tot gevolg had. Dit standpunt werd 
laatstelijk nog bevestigd in HR 22 december 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BK3574, NJ 2010/15. De consta-
tering dat de vof had opgehouden haar schulden te 
betalen, leidde gezien de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van de vennoten voor de verbintenissen van 
de vof ex art. 18 WvK, ‘noodwendig’ tot de conclu-
sie dat ook de vennoten hadden opgehouden hun 
schulden te voldoen.

Deze regel werd zowel in de literatuur als in de la-
gere jurisprudentie al enige tijd in twijfel getrokken. 
Een belangrijke aanleiding hiertoe was de invoering 
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke perso-
nen. Deze regeling staat ook open voor natuurlijke 
personen met zakelijke schulden zodat ook ven-
noten daarop een beroep kunnen doen.11 De recht-
banken gingen verschillend om met de complicaties 
die voortvloeiden uit de samenloop van een verzoek 
tot faillietverklaring van een vof en een verzoek tot 
toepassing van de WSNP. Sommige rechtbanken 
hadden als beleid (zo mogelijk) samenloop actief te 
vermijden, sommige schortten de behandeling van 
het verzoek tot faillietverklaring op totdat op het 
wsnp-verzoek was beslist, terwijl weer andere recht-
banken dit niet nodig achtten.12

In het arrest VDV Totaalbouw breekt de Hoge Raad 
met zijn eerdere jurisprudentie. Na een uitgebreide 
opmaat waarin nog eens wat hoofdpunten van het 
vermogensrechtelijke regime betreffende de vof 
worden gememoreerd (ro. 3.4.1), zet de Hoge Raad 
uiteen waarom zijn eerdere jurisprudentie niet in 
stand kan blijven. Geparafraseerd weergegeven 
voert hij aan dat: (i) een vof als zodanig failliet kan 
worden verklaard (ro. 3.4.2); (ii) dat de aangifte tot 
faillietverklaring weliswaar ook de naam en woon-
plaats van de vennoten moet inhouden, maar dat 
dit er niet toe noopt dat een faillissement van de 
vof steeds en zonder meer het faillissement van de 
vennoten meebrengt (ro. 3.4.2); (iii) een vennoot 
voldoende (privé-)vermogen kan hebben om (onder 
meer) de schuldeisers van de vof te voldoen en ook 
als hij bepaalde vorderingen niet voldoet, dit nog 
niet noodzakelijkerwijs meebrengt dat hij in de toe-
stand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen 
(ro. 3.4.3); en (iv) indien een vennoot wordt aange-
sproken tot betaling van een vordering op de vof, dit 
wordt gezien als een afzonderlijke (samenlopende) 

vordering, waartegen de vennoot niet alleen de ven-
nootschapsweren maar ook eventuele hem persoon-
lijk toekomende verweermiddelen kan aanvoeren 
(ro. 3.4.3). Ten overvloede voegt de Hoge Raad hier-
aan nog toe dat: (v) ook de invoering van de WSNP 
meebrengt dat de onderhavige regel niet langer op 
haar plaats is (ro. 3.4.4); (vi) art. 3 Insolventiever-
ordening (Verordening (EG) nr. 1346/2000), zich ter 
zake van een in een andere lidstaat woonachtige 
vennoot tegen een automatisch faillissement verzet 
(ro. 3.4.5); en (vii) het op gespannen voet staat met 
de aan art. 6 EVRM ten grondslag liggende begin-
selen 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 heeft opgehou-
den te betalen (ro. 3.4.6).

Inhoudelijk valt op deze uitspraak niet veel af te 
dingen. Opgemerkt kan worden dat uit de over-
wegingen kan worden afgeleid dat deze recent nog 
bevestigde lijn, bij nader inzien van meet af aan 
niet op goede gronden berustte. De onder (i) tot 
en met (iv) genoemde punten die zelfstandig de 
conclusie kunnen dragen (zie ro. 3.4.3 slot), gelden 
immers sinds jaar en dag. De overige argument zijn 
ook niet van zeer recente datum en hadden bij een 
eerder arrest kunnen worden meegenomen.13 Dit 
gezegd hebbende, is het goed dat de Hoge Raad op 
zijn schreden terugkeerde. Men kan er alleen maar 
waardering voor hebben dat de Hoge Raad dit zo 
openlijk en zorgvuldig onderbouwd doet. 

In ro. 3.4.9 tot en met 3.4.10 wordt, naar mag wor-
den aangenomen om de praktijk van dienst te zijn, 
helder uiteengezet wat de (procesrechtelijke) impli-
caties zijn van de koerswijziging voor zowel lopende 
procedures als toekomstige verzoeken tot failliet-
verklaring. Een praktisch puntje waar de Hoge Raad 
zich niet over heeft uitgelaten, betreft het verschul-
digde griffierecht. Hier zien we inmiddels uiteen
lopende uitspraken.14 Er is dus nog wat werk aan de 
winkel.

10. HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251, JOR 2015/181, m.
nt. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber; Ondernemingsrecht 
2015/41 m.nt. A.J.S.M. Tervoort; Ars Aequi AA20150801,  
m.nt. M.J.G.C. Raaijmakers 

11. Zie Wessels, Insolventierecht I, 3e druk 2012, 1145 en WPNR 
2004/6579, p. 415 e.v.; GS Personenassociaties, aant. 5.6.1.2 
(Van Veen).

12. Zie M.H.F. van Vugt en R.J. Verschoof, Tijdschrift Financie-
ring Zekerheden en Insolventiepraktijk, 2014, p. 116 e.v. 

13. Ten aanzien van art. 3 Insolventieverordening ligt dit  
anders omdat het Europese Hof van Justitie eerst op  
15 december 2011 een richtinggevend arrest heeft gewezen 
(zaak C-191, ECLI:EU:C:2001:838, NJ 2012, 258 (Rastelli). 

14. Zie Rb. Rotterdam 22 september 2015, ECLI:NLRBROT: 
2015:7345: Voor elk faillissementsverzoek afzonderlijk is  
griffierecht verschuldigd. Rb. ZeelandWest Brabant  
16 november 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:7347: Gezien 
de samenhang van de verzoeken is in beginsel slechts 
eenmaal griffierecht (voor verzoek van onbepaalde waarde) 
verschuldigd. 
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Tot slot mag wellicht nog worden opgemerkt dat 
het onderhavige arrest ook relevant is ten aanzien 
van het faillissement van een CV en openbare maat-
schap in relatie tot (het faillissement van) haar  
beherende vennoten c.q. maten.15

2.3. Carlande Dienstverlening:16 Toetreden 
tot een personenvennootschap? Risky 
Business!

De Carlande-casus betrof een CV met één beherend 
vennoot, de zogenoemde CV+1. Centraal stond 
de vraag of de beherend vennoot persoonlijk aan-
sprakelijk was jegens het pensioenfonds voor de 
afdracht van premies die verschuldigd bleken over 
de periode vóórdat hij tot de CV toetrad. Ik merk op 
dat het hier een uit de wet (en niet een uit rechts-
handeling) voortvloeiende verbintenis betrof, na-
melijk de verplichting tot betaling van pensioenpre-
mies op grond van de Wet verplichte deelneming in 
een Bedrijfstakpensioenfonds 2000 (‘Wet Bpf 2000’).

Naar het arrest werd met belangstelling uitgezien 
omdat over deze kwestie zowel in de literatuur als 
in lagere jurisprudentie verschillende standpunten 
werden ingenomen. Het belang van de kwestie moge 
blijken uit het feit dat hieraan in de twee achter-
eenvolgende wetsontwerpen voor Titel 7.13 BW een 
bepaling was gewijd. In beide wetsontwerpen werd 
als uitgangspunt genomen dat een toegetreden ven-
noot niet voor de verbintenissen die dateren van 
voor zijn toetreden is verbonden.

De Hoge Raad komt evenwel tot een ander oordeel. 
De opbouw van zijn betoog is als volgt: (i) vol-
gens art. 19 lid 1 WvK zijn de beherende vennoten 
van een commanditaire vennootschap hoofdelijk 
verbonden; (ii) art. 18 WvK, dat ingevolge art. 19 
lid 2 WvK ook 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”, waarin geen 
beperking is te lezen tot verbintenissen van de ven-
nootschap die zijn ontstaan nadat een vennoot is 
toegetreden; (iii) de strekking van art. 18 en 19 lid 1 
WvK is schuldeisers bescherming te bieden voor het 
geval dat het afgescheiden vennootschapsvermogen 
ontoereikend is om hun vorderingen te voldoen, het-
geen meebrengt dat de hoofdelijke verbondenheid 
van de vennoten alle schulden betreft. Zie ro. 3.4.3. 
Als aanvullend argument voert de Hoge Raad nog 
aan (iv) dat deze wetsuitleg steun vindt in de sanc-
tie op de overtreding van het beheersverbod door 
een commanditaire vennoot, die zich immers ook 
zou uitstrekken tot alle verbintenissen van de ven-
nootschap met inbegrip van de schulden die date-
ren van vóór de overtreding van het beheersverbod 
(ro. 3.4.4). In de daarop volgende overwegingen gaat 
de Hoge Raad nader in op de rechtvaardigheid van 
zijn wetsuitleg.

Bij deze argumentatie plaats ik wat kanttekeningen. 
Allereerst mag worden vermeld dat art. 18 WvK, 
waarop het arrest uiteindelijk berust in het geheel 
niet van toepassing is bij de CV+1. Dit blijkt ook uit 
art. 19 WvK. Art. 18 WvK komt eerst in beeld indien 
er twee of meer beherende vennoten zijn. Daarmee 
lijkt een belangrijke pijler onder de argumentatie 
weg te vallen. Ook de vermeende strekking van 
art. 18 WvK komt wat uit de lucht vallen. In de tot-
standkomingsgeschiedenis zijn hiervoor geen aan-
knopingspunten te vinden, in de literatuur vond ik 
deze opvatting nog niet, en deze benadering staat 
op gespannen voet met de staande jurisprudentie 
dat de hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 18 WvK 
meebrengt dat het de crediteur steeds vrij staat om 
naar keuze de vennootschap en/of een of meer ven-
noten in privé tot nakoming aan te spreken.17 Voor 
wat betreft de parallel met de sanctie op overtre-
ding van het beheersverbod, valt op dat uit de juris-
prudentie waarnaar de Hoge Raad verwijst niet kan 
worden opgemaakt dat deze ook betrekking heeft 
op verbintenissen die dateren van voor het toetre-
den.18 Verder rijst de vraag of de vergelijking op gaat 
omdat art. 18 WvK, anders dan art. 21WvK, niet het 
karakter heeft van een sanctieregeling. Belangrijker 
is wellicht dat de Hoge Raad, zoals hierna in § 2.4. 
aan de orde zal komen, bij aansprakelijkheid wegens 
overtreding van het beheers/naamsverbod proporti-
onaliteit voorop stelt: Geen verwijt geen aansprake-
lijkheid. De vraag rijst dan – als de vergelijking toch 
moet worden getrokken – of de eis van verwijtbaar-
heid niet ook zou moeten gelden voor aansprakelijk-
heid van een toegetreden vennoot/maat voor (wet-
telijke) aansprakelijkheden die dateren van voor 
zijn toetreden.

15. Aldus ook A.J.S.M. Tervoort, ‘Faillissement v.o.f. ≠  
faillissement vennoten’, Ondernemingsrecht 2015/41 en 
Chr.M. Stokkermans, ‘De CV komt weer tot bloei!’, WPNR 
2015/7068, p. 582. De mogelijkheid tot faillietverklaring van 
de openbare maatschap werd in literatuur en lagere juris-
prudentie reeds aangenomen. Zie B. Wessels, Insolventie-
recht I, 3e druk 2012, nr. 1137, GS Personenassociaties, (Van 
Veen), aant. 5.6.1.1. 

16. HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588, NJ 2015/24, m.nt. 
P. van Schilfgaarde; JOR 2015/134, m.nt. Chr.M. Stokker-
mans; Ondernemingsrecht 2015/50 m.nt. A.J.S.M. Tervoort; 
TBR 2015/155 , m.nt. K.H.M. de Roo; A.J.P. Schild, ‘Opnieuw 
een witte vlek in het Nederlandse personenvennootschaps-
recht ingevuld door de wetgever de Hoge Raad’, WPNR 
2015/7070. 

17. In deze zin ook A.J.S.M. Tervoort, Ondernemingsrecht 
2015/50 en Chr.M. Stokkermans, a.w. (noot 15), p. 584. 

18. In het arrest HR 24 april 1970, ECLI:NL:HR:1970:AC5021, 
NJ 1970/406 (Romano Import CV), waarnaar de Hoge Raad 
verwijst was dit niet aan de orde, althans in het feitenrelaas 
vond ik hiervoor geen aanknopingspunten. 
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Anders dan in Biek Holdings geeft de Hoge Raad 
hier enig inzicht in zijn benadering. De aansprake-
lijkheid ex art. 18 WvK is naar zijn mening een aan-
sprakelijkheid ‘krachtens de wet’ (ro. 3.4.6). Zoals 
hiervoor aan de orde is geweest, leest de Hoge Raad 
ook in de art. 7A:1679 BW e.v. een wettelijke aan-
sprakelijkheidsgrond, al zegt hij dat daar niet met 
zoveel woorden. Waar de tekst van art. 7A:1679 BW 
e.v. zich tegen die kwalificatie verzet, geldt dit niet 
voor art. 18 WvK. Beziet men echter de totstand-
komingsgeschiedenis van art. 18 WvK dan kan hier-
uit worden afgeleid dat evenals het geval is bij art. 
7A:1679 BW, de aansprakelijkheid ex art. 18 WvK be
rust op (een wettelijk vermoeden van) over en weer 
verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid.19 Dit 
was overigens ook de opvatting van de Hoge Raad 
in 1849, iets meer dan 10 jaar na de invoering van 
art. 18 WvK.20 Dat de wetgever zou hebben beoogd 
om risico-aansprakelijkheid te introduceren, zoals 
de Hoge Raad proclameert, is bovendien niet goed 
verenigbaar met de staande jurisprudentie – nog 
eens bevestigd in VDV Totaalbouw (vof) en in Biek 
Holdings (maatschap) – dat een in privé aangespro-
ken vennoot zich met alle persoonlijke weren mag 
verweren.

In dit verband mag wellicht nog worden opgemerkt 
dat de wettelijke aansprakelijkheidsgronden die aan 
de vorderingen ten grondslag lagen – art. 6:74 BW 
e.v. bij Biek Holdings respectievelijk de Wet Bpf 2000 
bij Carlande – beide een disculpatie mogelijkheid 
kennen.21 De (toegetreden) vennoot wordt derhalve 
aan een harder regime onderworpen dan voortvloeit 
uit de wettelijke regeling waarin de aansprakelijk-
heid is gefundeerd.

Ter rechtvaardiging van zijn beslissing voert de 
Hoge Raad nog aan dat een toetredende vennoot 
zich tegen de aansprakelijkheidsrisico’s kan wa-
penen door een boekenonderzoek te verrichten en 
contractuele waarborgen van de overige vennoten 
te bedingen (ro. 3.4.6). Zoals blijkt uit het arrest van 
het Hof Arnhem-Leeuwarden is dit een wat al te 
optimistische voorstelling van zaken. De casus die 
aan dit arrest ten grondslag lag, betrof een verplich-
ting tot schadevergoeding wegens wanprestatie 
gepleegd door een vof in 2007. De vof, die zich bezig 
hield met assurantiebemiddeling, bestond destijds 
uit vennoot A en vennoot B. Vennoot B trad uit in 
oktober 2011 ter gelegenheid waarvan een nieuwe 
vennoot, vennoot X, toetrad tot de vof kennelijk 
ten einde (ontijdige) ontbinding van de vof te voor-
komen. Vennoot X trad weer uit in augustus 2012 
waarna de onderneming werd voortgezet door ven-
noot A als eenmanszaak. In maart 2013 wordt de 
dagvaarding uitgebracht ter zake van de wanpresta-
tie in 2007. In augustus 2013 worden zowel vennoot 
A als vennoot B failliet verklaard. De vraag kwam 
aldus op of vennoot X voor de schade voortvloei-
end uit de wanprestatie in 2007 aansprakelijk was. 
Nadat de rechtbank de vordering had afwezen, con-

cludeert het hof met verwijzing naar het Carlande-
arrest dat vennoot X voor het geheel van de schade 
aansprakelijk is.22

Dat vennoot X ter zake van de schade geen enkel 
verwijt kan worden gemaakt, is evident. De fout 
heeft vele jaren voor het toetreden plaatsgehad. Ik 
breng in herinnering de gronden voor rechtvaardi-
ging die de Hoge Raad voor de aansprakelijkheid 
van de toegetreden vennoot aanvoert: (i) de toe-
getreden vennoot kan door een boekenonderzoek 
zijn risico’s goed in kaart brengen en (ii) eventueel 
vrijwaringen bedingen. Het een noch het ander had 
vennoot X kunnen baten. De fout kwam pas ge-
ruime tijd na het uittreden aan het licht en de beide 
andere vennoten waren inmiddels failliet.

De conclusie is dat wie toetreedt tot een bestaande 
personenvennootschap niet kan weten welke risico’s 
hem boven het hoofd hangen. In de literatuur is als 
oplossing gesuggereerd om dan maar een nieuwe 
vennootschap aan te gaan.23 Dit is inderdaad een 
mogelijke oplossing – gesteld dat de andere ven-
noten hiervoor te porren zijn – maar men moet 
hier niet te luchtig over denken. De bestaande ven-
nootschap moet dan immers worden beëindigd,24 
hetgeen de nodige (ook: fiscale) voeten in de aarde 
heeft. Een alternatief is toe te treden door middel 
van een BV of NV. Maar ook dit is om verschillende 
redenen niet altijd aantrekkelijk. Het lijkt zaak dat 
de wetgever hier werk van gaat maken.

19. Zie o.m. W.J.M. van Veen, Preadvies KNB 2005, p. 185-186; 
J.M. Blanco Fernández, JOR 2011/142. Uitgebreider mijn 
artikel ‘De aansprakelijkheid van de (toegetreden) vennoot 
voor verbintenissen van de vennootschap’, Ondernemings-
recht 2015/71.

20. Zie HR 26 oktober 1849, W. 1068. Voor het relevante citaat 
zie Ondernemingsrecht 2015, p. 373.

21. De MvT bij laatstgenoemde wet, vermeldt dat een nieuwe 
bestuurder zich als regel gemakkelijk zal kunnen discul-
peren voor premies die verschuldigd zijn geworden voor 
zijn toetreden (Kamerstukken II (1999-2000), 27 073, nr. 
3, p. 21). De term bestuurders wordt ook gebruikt t.a.v. 
‘lichamen zonder rechtspersoonlijkheid’ zoals de personen-
vennootschap.

22. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 26 mei 2015, ECLI:NL: 
GHARL:2015:4141.

23. Assink | Slagter, Compendium Ondernemingsrecht, Kluwer 
2013, p. 2008. 

24. Zie over identiteitsbehoud/verlies bij wisseling van ven-
noten GS Personenassociaties, nr. 4.1.2 (Grapperhaus/ 
Van Veen).
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2.4. Lunchroom Katterug:25 Meer lucht voor 
de commandiet

In de casus Lunchroom Katterug C.V. was aan de 
orde dat twee commanditaire vennoten een huur-
overeenkomst ten behoeve van de CV en een over-
eenkomst tot beëindiging daarvan, mede hadden 
ondertekend. De vraag was of zij als gevolg hiervan 
gehouden waren tot voldoening van een verbintenis 
die voortvloeit uit een nadien gesloten (overname)-
contract. Dit laatste contract was niet door hen 
ondertekend. Bij de wederpartij is op geen enkel 
moment verwarring ontstaan over de positie van de 
commanditaire vennoten.

In lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad oor-
deelde het hof evenwel dat dit de commandieten 
niet mocht baten. Door het mede ondertekenen 
van de beide genoemde overeenkomsten was het 
beheersverbod ex art. 20 WvK overtreden, hetgeen 
onder meer meebrengt dat de desbetreffende ven-
noten jegens alle schuldeisers van de CV verbonden 
zijn voor alle verbintenissen van de CV ex art. 21 WvK.

Tegen dit arrest werd met succes cassatie in het 
belang der wet ingesteld. De belangrijkste over-
wegingen uit dit arrest zijn: (i) dat de ratio van de 
regeling is het voorkomen van misbruik door de 
commandiet en het voorkomen dat derden door het 
optreden van de commandiet in de veronderstelling 
kunnen worden gebracht dat zij van doen hebben 
met een volledig aansprakelijke beherend vennoot; 
en (ii) dat de ingrijpende en vérgaande sanctie

“uitsluitend gerechtvaardigd (is) 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 voorschriften 
van artikel 20 leden 1 en 2 WvK en dient achter-
wege te blijven indien en voor zover zij door het 
handelen van de commanditaire vennoot niet of 
niet ten volle wordt gerechtvaardigd”.

In de geciteerde overweging ligt besloten dat voor 
aansprakelijkheid is vereist dat aan de comman-
diet ‘steeds enig verwijt’ kan worden gemaakt (ro. 
3.4.6). De Hoge Raad verwijst in dit verband naar 
hetgeen hij reeds had overwogen in HR 11 april 
1980, NJ 1981/377, waar het de overtreding van het 
naamsverbod betrof. De reden waarom ik dit punt 
aanstip is omdat, zoals hiervoor aan de orde is ge-
weest, de sanctieregeling van art. 21 WvK mede ten 
grondslag ligt aan de lijn die is uitgezet ten aanzien 
van de aansprakelijkheid van toegetreden vennoten. 
Anders dan bij art. 21 WvK – dat NB een punitief 
karakter heeft – is de Hoge Raad ten aanzien van 
toegetreden vennoten veel minder coulant. Verwijt-
baarheid of proportionaliteit spelen daar naar zijn 
mening geen enkele rol. Ik heb daarbij mijn beden-
kingen al geuit.

De Hoge Raad gaat ‘om’, voor wat betreft de om-
vang van de aansprakelijkheid. De overweging 
brengt mee dat de rechter kan oordelen dat de 
sanctie gerechtvaardigd is, dat zij niet gerechtvaar-
digd is, of dat de aansprakelijkheid is beperkt tot 
bepaalde verbintenissen van de commanditaire 
vennootschap (ro. 3.4.4). Op dit punt komt hij terug 
van zijn arrest van 15 januari 1943, NJ 1943/201  
(Walvius), waarin voor nuancering ten aanzien van 
de omvang van de aansprakelijkheid geen ruimte 
werd gelaten.

Bij de beoordeling of sprake is van een verwijtbare 
handelwijze en de daaraan te verbinden sanctie ‘kan 
mede van belang zijn of bij derden redelijkerwijs een 
onjuiste indruk over de hoedanigheid van de com-
manditaire vennoot heeft kunnen ontstaan” aldus 
de Hoge Raad. Hieruit kan worden afgeleid dat het 
overtreden van het beheersverbod als zodanig (nog 
steeds) de conclusie kan dragen dat sprake is van 
een verwijtbare handelwijze ook als van verwar-
ringsgevaar geen sprake is.26 Dat lijkt mij in zoverre 
goed verdedigbaar dat ook indien er geen sprake is 
van verwarringsgevaar, er desondanks sprake kan 
zijn van misbruik. Ik ben benieuwd hoe de recht-
spraak zich op dit punt verder zal ontwikkelen.

2.5. Afronding jurisprudentie personen- 
vennootschappen: De Hoge Raad geeft  
en de Hoge Raad neemt

Beziet men de jurisprudentie van de Hoge Raad op 
het gebied van de personenvennootschappen dan 
overheerst het beeld van de twee paradoxale lijnen 
op het punt van de aansprakelijkheid. Enerzijds 
normaliseert de Hoge Raad de gevolgen van het fail-
lissement van de vof en cv voor haar vennoten en de 
aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten 
bij overtreding van art. 20 WvK. Ten aanzien van dit 
laatste teken ik aan dat het hier een aansprakelijk-
heid krachtens de wet betreft en dat de Hoge Raad 
benadrukt dat zonder verwijt geen aansprakelijk-
heid behoort te worden aangenomen. De omvang 
van de aansprakelijkheid dient bovendien propor-
tioneel te zijn aan de schending en de mate van ver-
wijtbaarheid.

25. HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413, NJ 2015/380, m.nt. 
P. van Schilfgaarde; JOR 2015/192, m.nt. Chr.M. Stokker-
mans; Ondernemingsrecht 2015/77, m.nt. A.J.S.M. Tervoort. 

26. Hierover ook A.J.S.M. Tervoort, t.a.p. (noot 24).
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Anderzijds wordt op het punt van de aansprake-
lijkheid van toegetreden maten en vennoten een 
meedogenloze lijn uitgezet. Niet alleen bepaalde de 
Hoge Raad dat art. 7A:1679 BW e.v. en art. 18 WvK 
wettelijke aansprakelijkheidsgronden zijn – hetgeen 
op zichzelf al discutabel is – en dat zij (mede) be-
trekking hebben op uit de wet voortvloeiende ver-
bintenissen – waarvoor dezelfde bedenking geldt –, 
de Hoge Raad verbindt hieraan bovendien dat voor 
aansprakelijkheid van toetredende vennoten niet is 
vereist dat enig verwijt kan worden gemaakt.

Deze divergentie is opmerkelijk omdat deze arres-
ten in zo’n kort tijdsbestek zijn gewezen. Men zou 
dan eerder enige consistentie verwachten. 

3. Doorbraak van aansprakelijkheid en toe-
rekening van een OD aan rechtspersonen

3.1. Spaanse Villa:27 (N)iets nieuws onder de 
zon?

Een arrest dat veel stof heeft doen opwaaien is het 
Spaanse Villa-arrest. Dit arrest en het daarop voort-
bordurende Tulip Air-arrest hebben de aanzet gege-
ven tot een levendige discussie over de maatstaf die 
moet worden gehanteerd bij een doorbraak van aan-
sprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.28 
Geldt hier het gewone onrechtmatige daadsrecht 
of geldt voor aansprakelijkheid van bestuurders die 
onrechtmatig hebben gehandeld de strengere maat-
staf dat hen daarvan een ‘ernstig verwijt’ moet kun-
nen worden gemaakt?

In de casus inzake Spaanse Villa speelde dat een 
gepensioneerd echtpaar in Spanje een villa (in aan-
bouw) had gekocht. Het echtpaar werd bij de aan-
koop bijgestaan door een bemiddelaar (X), waar-
mee zij in contact waren gekomen op een ‘second 
home’ beurs. X bemande daar een stand van een BV 
waarvan hij bestuurder was en bood aldaar bemid-
delingsdiensten aan bij de aankoop van villa’s als de 
onderhavige. Het echtpaar werd door X tweemaal 
begeleid naar Spanje, onder meer naar de locatie 
waar de later aangekochte villa in aanbouw was. 
Ten tijde van een van die bezoeken stonden waar-
schuwingsborden op (of nabij) het terrein waar de 
villa werd gebouwd. Desgevraagd verzekerde X ons 
echtpaar dat zij zich daarover geen zorgen behoef-
den te maken. Korte tijd na de aankoop werd de vil-
la echter op last van de overheid gesloopt. De door 
X gegeven informatie over de betekenis van hetgeen 
op de genoemde borden werd vermeld, bleek naar X 
wist, onjuist. Het echtpaar stelde hierop zowel X als 
de BV aansprakelijk voor de door hen geleden scha-
de. Hierbij speelde de bijzonderheid dat er in rechte 
van moest worden uitgegaan dat met de BV geen 
bemiddelingsovereenkomst tot stand was gekomen.

In cassatie ligt voor of voor aansprakelijkheid van 
X voldoende is dat sprake is van verwijtbaarheid of 
dat sprake dient te zijn van ‘ernstige’ verwijtbaar-
heid. Daartoe werd aangevoerd dat de Hoge Raad in 

2006 had geoordeeld dat voor aansprakelijkheid van 
een bestuurder op grond van onrechtmatige daad 
wegens de niet-nakoming van een op de vennoot-
schap rustende wettelijke verbintenis, is vereist dat 
de bestuurder daarvan een ‘ernstig verwijt’ moet 
kunnen worden gemaakt. Dit zou dan ook moeten 
gelden voor het geval dat de vennootschap aan-
sprakelijk is wegens onrechtmatige daad. Ik merk 
overigens op dat de Hoge Raad in dit arrest uit 2006 
afwisselend sprak van ‘voldoende ernstig (persoon-
lijk) verwijt’, ‘zodanig ernstig persoonlijk verwijt’, 
‘ernstig verwijt’ respectievelijk ’te licht (bijkomend) 
verwijt’.29

De Hoge Raad beaamt echter de stelling van X. Dit 
kan X evenwel niet baten omdat hem schending 
werd verweten van een op hem ‘persoonlijk rus-
tende zorgvuldigheidsnorm’ en niet omdat hij in 
hoedanigheid van bestuurder door onbehoorlijke 
taakvervulling bewerkstelligde dat de vennootschap 
onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld. In dit 
geval gelden, aldus de Hoge Raad de gewone regels 
van onrechtmatige daad. 

“In het bijzonder is dan niet vereist dat de 
bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen 
kan worden gemaakt.”

Dat het onrechtmatig handelen van X kan worden 
toegerekend aan de BV, maakt dit niet anders, aldus 
de Hoge Raad.

27. HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, NJ 
2013/302, m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2013/40 m.nt.  
W.J.M. van Andel en K. Rutten; Ondernemingsrecht 2013/47 
m.nt. M.J. Kroeze; Ars Aequi AA20130125, m.nt. M.J.G.C. 
Raaijmakers.

28. Zie o.m. M. Stolp, ‘Enkele belangrijke aspecten van be-
stuurdersaansprakelijkheid’, NJB 2013/1344; M.J. Kroeze, 
‘Bestuurdersaansprakelijkheid of eigen onrechtmatige 
daad. Maatstaf voor aansprakelijkheid’, Ondernemings-
recht 2013/47; F. Verstijlen, ‘Van bestuurders, onrecht en 
verwijtbaarheid’, NJB 2103/551; M.J.G.C. Raaijmakers, 
‘Costa Blanca: Directe aansprakelijkheid bestuurder buiten 
BV om’, AAe 2013, p. 125 e.v.; P.J. Olden, ‘Toerekening of af-
rekening?’, Ondernemingsrecht 2103/1; J.B. Huizink, ‘Maakt 
de Hoge Raad het vennootschapsrecht opnieuw nodeloos 
ingewikkeld?’, O&F 2013, p. 23 e.v.; P.D. Olden, Voordracht 
Ondernemingsrechtdiner, Ondernemingsrecht 2013/81; 
J.H.M. Willems, ‘De Barbier van Sevilla: uitdijende bestuur-
dersaansprakelijkheid volgens Paul Olden’, Ondernemings-
recht 2013/82; W.A. Westenbroek, ‘Metaalmoeheid na 88 jaar 
‘externe’ bestuurdersaansprakelijkheid en Spaanse Villa, 
het is tijd voor herbezinning: laat de ernstig verwijt maat-
staf los’, Ondernemingsrecht 2015/69; P.D. Olden, ‘Koester 
de maatstaf “ernstig verwijt”: beter hebben we niet’,  
Ondernemingsrecht 2015/70. De genoemde arresten worden  
ook besproken door A. Karapetian, ‘Bestuurdersaan- 
sprakelijkheid na Van de Riet/Hoffmann: over hoe het is, 
hoe het was en zou moeten zijn’, WPNR 7052, p. 209 e.v; 
A.J.P. Schild, ‘Ontwikkelingen bestuurdersaansprakelijk-
heid: een overzicht’, WPNR 2015/7087, p. 1046.

29. HR 8 december 2006, ECLI:HR:2006:AZ0758, ro. 3.5.
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In het arrest blijft in het midden op welke grond nu 
werd aangenomen dat sprake was van schending 
van een op X persoonlijk rustende zorgvuldigheids-
norm. Was dit nu omdat X optrad (in de woorden 
van de Hoge Raad) als ‘deskundig bemiddelaar’ en 
persoonlijk betrokken was bij de totstandkoming 
van de koopovereenkomst (ro. 3.4.2 met verwijzing 
naar de overwegingen van het hof)30 of omdat met 
de BV geen bemiddelingsovereenkomst was geslo-
ten. Met andere woorden: was de te hanteren eis 
van ‘ernstige verwijtbaarheid’ wel vereist geweest, 
indien in rechte was komen vast te staan dat de be-
middelingsovereenkomst met de BV was gesloten? 
In de hierna te bespreken arresten inzake Tulip Air 
(§ 3.2) en in vervolg daarop Alasco Vastgoed (§ 3.3) 
werkt de Hoge Raad deze kwesties verder uit.

Wat mijns inziens nog het signaleren waard is, is dat 
hoewel in rechte vaststond dat X niet in hoedanig-
heid van bestuurder had gehandeld – er was immers 
geen overeenkomst met de BV –, het hof oordeelde 
dat de onrechtmatige gedragingen van X aan de BV 
moesten worden toegerekend. Voor zover ik weet 
was dit nog niet eerder zo expliciet aan de orde in 
de jurisprudentie. Het hof kwam tot dit oordeel 
op basis van het feit dat (i) de BV zich richt op de 
onderhavige bemiddelingsactiviteiten, (ii) de BV 
het project heeft gepresenteerd op de second home 
beurs en de kopers hiermee actief in contact heeft 
gebracht en (iii) X onrechtmatig heeft gehandeld 
door niet te informeren over de risico’s verbonden 
aan het ontbreken van de bouwvergunning en het-
geen hij had vernomen over de dreigende afbraak. 
Deze onrechtmatige gedragingen “zijn zozeer terug 
te voeren op de aan hem in zijn hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van de Vennootschap toekomen-
de bevoegdheden, dat zij in het maatschappelijk 
verkeer als gedragingen van de Vennootschap kun-
nen worden aangemerkt,” aldus het hof. Hiertegen 
werd in cassatie geen middel aangevoerd.

3.2. Tulip Air Lease BV:31 Spaanse Villa en 
NOM Beheer revisited

De eigenaar van twee vliegtuigen (‘E’) had een op 
naam van B gestelde volmacht verleend om de 
verkoop van de vliegtuigen af te handelen. B was 
bestuurder en indirect enig aandeelhouder van 
Tulip Air Lease BV. B was in genoemde hoedanig-
heid geïnstrueerd om ervoor zorg te dragen dat de 
koopsom onmiddellijk zou worden betaald aan E. In 
strijd met die instructies laat B de koopsom storten 
op een rekening van Tulip Air Lease om deze ver-
volgens (deels) door te storten op een rekening van 
Dynamic Air BV.

E stelt (onder meer) B in persoon aansprakelijk tot 
vergoeding van de schade als gevolg van het feit dat 
hij de koopsom niet (volledig) ontvangt. De vorde-
ring wordt door rechtbank en hof afgewezen, omdat 
naar zij oordelen, de volmacht niet aan B in privé 
maar aan B ‘in hoedanigheid van bestuurder’ van 

Tulip Air Lease is verstrekt – hetgeen kennelijk zo 
moet worden verstaan dat de volmacht aan de BV is 
verleend. Van wanprestatie door B is daarom geen 
sprake. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand, zo-
dat hiervan moet worden uitgegaan.

Van belang zijn vooral de overwegingen die betrek-
king hebben op de doorbraak van aansprakelijkheid 
jegens B. De Hoge Raad overweegt op dit punt dat 
in casu sprake is van wanprestatie door de BV. Wan-
prestatie door een rechtspersoon kan onder bijzon-
dere omstandigheden leiden tot doorbraak jegens 
de bestuurder. Hiervoor is echter wel vereist dat 
de bestuurder van de benadeling een persoonlijk 
‘ernstig verwijt’ gemaakt kan worden. Redengevend 
hiervoor is aldus de Hoge Raad, dat voorkomen 
moet worden dat bestuurders zich in onwenselijke 
mate door defensieve overwegingen laten leiden. De 
Hoge Raad verwijst in dit verband naar het arrest 
inzake NOM Beheer.32

De Hoge Raad verklaart zich nader waarom dit bij 
Spaanse Villa niet aan de orde was. Dit was om-
dat “(…) het hof immers (in cassatie onbestreden) 
(had) geoordeeld dat niet de vennootschap waarvan 
de betrokkene bestuurder was, maar de betrokkene 
zelf als bemiddelaar optrad”. Hiermee wekt de Hoge 
Raad de suggestie dat indien de bemiddelingsover-
eenkomst met de BV tot stand was gekomen, wel de 
eis van ernstige verwijtbaarheid had moeten worden 
gehanteerd. Deze overweging heeft mogelijk aanlei-
ding gegeven tot het arrest inzake Alasco Vastgoed, 
waarover hierna § 3.3.

De Hoge Raad voert als reden aan voor het ver-
eisen van ernstige verwijtbaarheid, dat onwenselijk 
is dat bestuurders zich in onwenselijke mate door 
defensieve overwegingen laten leiden. Dit argument 
is ontwikkeld in relatie tot interne aansprakelijk-
heid op grond van art. 2:9 BW. Het is daarom zeer 
de vraag of deze maatstaf ook heeft te gelden in een 
geval van externe aansprakelijkheid. Instructief zijn 
de volgende overwegingen van de Hoge Raad uit 
NOM Beheer:

30. Vgl. HR 12 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5774 (Robu), 
door mij besproken in JBN 2000, nr. 70.

31. HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, NJ 2015/21 
m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2014/296 m.nt. M.J. Kroeze; 
Ars Aequi AA20140933 m.nt. M.J.G.C. Raaijmakers.

32. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959. Hetzelfde  
gebeurde in het op dezelfde dag gewezen arrest HR  
5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627, NJ 2015/22 m.nt. 
P. van Schilfgaarde, JOR 2014/325 m.nt. S.C.J.J. Kortmann 
(RCI Financial Services).
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“5.3 Ingevolge artikel 2:9 BW is elke bestuurder 
tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen 
taak. Deze bepaling wordt naar vaste recht-
spraak aldus uitgelegd, dat voor aansprakelijk-
heid op de voet daarvan noodzakelijk is dat aan 
de bestuurder een ernstig verwijt kan worden 
gemaakt. Bij de beoordeling of de bestuurder 
inderdaad een ernstig verwijt treft als zojuist 
bedoeld, moeten alle omstandigheden van het 
geval worden betrokken (HR 29 november 2002, 
nr. C 01/096, NJ 2003, 455).
In deze zaak gaat het echter niet om de aan-
sprakelijkheid van de bestuurder tegenover de 
rechtspersoon die hij bestuurt, maar tegenover 
een individuele aandeelhouder. Het onderdeel 
stelt in wezen de vraag aan de orde of de voor-
melde norm voor interne aansprakelijkheid  
overeenkomstig heeft te gelden wanneer een 
individuele aandeelhouder een bestuurder aan-
sprakelijk stelt voor de wijze waarop deze zijn 
bestuurstaken heeft uitgeoefend. Deze vraag 
moet bevestigend worden beantwoord. Door een 
hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijk-
heid van een bestuurder tegenover de door hem 
bestuurde vennootschap wordt mede het belang 
van die vennootschap en de daarmee verbonden 
onderneming gediend omdat daardoor wordt 
voorkomen dat bestuurders hun handelen in 
onwenselijke mate door defensieve overwegin-
gen laten bepalen. Gezien de zelfgekozen betrok-
kenheid van individuele aandeelhouders bij de 
gang van zaken binnen de vennootschap, bren-
gen de in art. 2:8 lid 1 BW bedoelde maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid mee dat de hoge 
drempel van art. 2:9 BW overeenkomstig van toe-
passing is bij een door een individuele aandeel-
houder tegen een bestuurder aanhangig 
gemaakte aansprakelijkheidsprocedure. Om te 
voorkomen dat bestuurders geen (ondernemers)- 
risico meer durven nemen, is (inderdaad) 
gerechtvaardigd om een hogere drempel voor 
aansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taak-
vervulling op te werpen. Uiteindelijk profiteren 
ook de aandeelhouders van een ondernemend 
bestuur.”

De cursivering in het citaat heb ik toegevoegd. De 
Hoge Raad lijkt in NOM Beheer een duidelijke lijn 
te hebben uitgezet. Bij interne aansprakelijkheid op 
grond van art. 2:9 BW geldt de verzwaarde eis van 
‘ernstige verwijtbaarheid’. Indien een bestuurder 
persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld wegens de 
wijze waarop hij zijn taken heeft vervuld door een 
aandeelhouder brengen de eisen van redelijkheid en 
billijkheid mee dat dezelfde, verzwaarde maatstaf 
moet gelden. Er is dan in zekere zin sprake van een 
samenloop van de normen van art. 2:9 BW en van 
art. 6:162 BW. Dat in dat geval – net als in andere ge-
vallen van samenloop33 – de eis van ernstige verwijt-
baarheid dient te prevaleren is goed verklaarbaar. 

Hierbij is uiteindelijk de beoordeling van het functi-
oneren van de bestuurder in de vennootschappelijke 
verhoudingen aan de orde. Dat in die gevallen art. 
2:9 BW leidend is, ligt voor de hand.

Bij een (andere) doorbraak wegens onrechtmatige 
daad, zijn deze overwegingen echter niet aan de 
orde. Het opmerkelijke is dat de Hoge Raad het 
in Tulip Air doet voorkomen alsof in NOM Beheer 
was aangenomen dat in alle gevallen van doorbraak 
van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige 
daad de eis van ernstige verwijtbaarheid moet wor-
den gesteld. Feitelijk kan echter aan NOM Beheer 
geen steun worden ontleend voor dit standpunt. 
Het tegendeel is het geval. De Hoge Raad verlaat 
de benadering die ligt besloten in NOM Beheer. Dit 
lijkt gezien de verwijzing naar NOM Beheer een 
vergissing. Een en ander lijkt overigens wel te leiden 
tot een lijn in de rechtspraak. In Kameleon Beheer34 
en het hierna te bespreken Alasco Vastgoed (zie ro. 
3.4.4) herhaalde de Hoge Raad deze overwegingen 
uit Tulip Air.

3.3. Alasco Vastgoed:35 Doorbraak van 
aansprakelijkheid bij beroepsfouten

In Alasco Vastgoed werden twee advocaten aan-
gesproken tot vergoeding van schade wegens (ver-
meende) fouten bij de advisering. De ene advocaat 
participeerde via zijn praktijk-BV in de maatschap. 
De andere advocaat was in dienst van de maatschap 
(en dus onder meer van de praktijk-BV). Het betrof 
in casu een geldlening door hun cliënt aan Alasco 
Vastgoed BV waarvoor diverse persoonlijke zekerhe-
den waren verstrekt naast een recht van hypotheek. 
Alasco Vastgoed BV én de borgen gaan failliet. Het 
verstrekte onderpand is verre van toereikend om de 
vordering uit de geldlening te voldoen. De vermeen-
de beroepsfout bestond hierin dat de advocaten in 
kwestie zouden hebben nagelaten de waarde van 
het onderpand te verifiëren en de cliënt hierover te 
adviseren.

33. Zoals samenloop met de aansprakelijkheid ex art. 7:661 BW. 
Zie HR 2 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3535, NJ 2007/40 
m.nt. J.M.M.; JOR 2007/137 m.nt. P.D. Olden; Ondernemings-
recht 2007/67 m.nt. B. Wezeman, (Holding Nutsbedrijf West-
land). 

34. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2930.
35. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745; JOR 

2015/289 m.nt. S.C.J.J. Kortmann (Alasco Vastgoed BV).
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De rechtbank en het hof hadden beide de vordering 
afgewezen. Hieraan lag de overweging ten grondslag 
dat de opdracht was verstrekt aan de maatschap 
en niet aan de beide advocaten persoonlijk zodat de 
aansprakelijkheid zou moeten berusten op onrecht-
matige daad. Het hof had onder meer overwogen 
dat feiten die ‘een persoonlijk ernstig verwijt of een 
door hen persoonlijk gepleegde onrechtmatige daad 
kunnen opleveren’ niet zijn gesteld. De stelling dat 
zij niet naar behoren hebben geadviseerd of zelfs 
ernstig zijn tekortgeschoten in hun dienstverlening 
als advocaat, achtte het hof voor een dergelijke con-
clusie onvoldoende.

De Hoge Raad komt tot een ander oordeel. Hij me-
moreert dat een advocaat als beroepsbeoefenaar 
de zorgvuldigheid dient te betrachten die van een 
redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 
mag worden verwacht. Deze zorgvuldigheidsplicht 
brengt onder meer mee dat een advocaat die een  
cliënt adviseert in het kader van een door een cliënt 
te nemen beslissing over een bepaalde kwestie, de 
cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen 
(ro. 3.4.1).36 Diezelfde maatstaf moet ook worden 
gehanteerd als een advocaat aansprakelijk wordt 
gesteld op grond van art. 6:162 BW, aldus de Hoge 
Raad. Dit alles geldt ook ten aanzien van de advo-
caat/werknemer van de maatschap die feitelijk de 
opdracht heeft uitgevoerd (ro. 3.4.2). Elke beroeps-
fout kwalificeert dus, zo volgt hieruit, tevens als  
onrechtmatige daad. De kring van aansprakelijke 
beroepsbeoefenaren wordt aldus ruimer getrokken, 
zo lijkt het, dan wanneer de vordering wordt geba-
seerd op art. 7:404 BW. Voor aansprakelijkheid ex 
art. 6:162 BW legt de Hoge Raad althans niet de  
beperking aan dat degene die aansprakelijk wordt 
gesteld ook degene is met het oog op wie de op-
dracht is verleend (zie § 2.1). Over dit thema is, ver-
moed ik, het laatste woord nog niet geschreven.37

Voor het slagen van een dergelijke vordering is niet 
vereist dat aan de betrokken advocaten persoonlijk 
een ernstig verwijt kan worden gemaakt maar gel-
den de in het algemeen door art. 6:162 BW gestelde 
eisen (ro. 3.4.3). Dit geldt ook voor zover een vor-
dering is gericht tot een advocaat die zijn beroep 
uitoefent via een praktijkvennootschap, die lid is 
van de maatschap. De aansprakelijkheid betreft dan 
niet zijn functioneren als bestuurder waarvoor de 
verzwaarde eis geldt – de Hoge Raad verwijst in dit 
verband weer naar Tulip Air –, maar de wijze waarop 
hij de onderhavige werkzaamheden feitelijk heeft 
verricht (ro. 3.4.4).

Naar mag worden aangenomen is de Hoge Raad 
van mening dat dit oordeel recht in lijn is met het 
Tulip Air-arrest. Toch moet worden opgemerkt dat 
de Hoge Raad in Tulip Air, door zijn nadere duiding 
van Spaanse Villa, vrij pregnant de indruk heeft ge-
wekt dat het verschil uitmaakt of de overeenkomst 
tot dienstverlening is gesloten met de BV dan wel 

met de bestuurder/dienstverlener in privé.38 Ik 
verwijs naar de vorige paragraaf. Deze passage in 
Tulip Air lijkt bij nader inzien toch maar voor niet-
geschreven te moeten worden gehouden.

3.4. Aansprakelijkheid en onrechtmatige 
daad: Afronding

Over de hier behandelde jurisprudentie en daar-
mee samenhangende aspecten valt getuige de 
uitbundige hoeveelheid literatuur die hierover is 
verschenen veel te zeggen. Hiervoor zijn slechts wat 
hoofdpunten aangestipt. Hoewel de Hoge Raad de 
indruk wekt en wellicht ook heeft dat er in zijn ju-
risprudentie een duidelijke lijn wordt gevolgd, ver-
tonen de arresten in onderlinge samenhang nader 
bezien een grillig en onsamenhangend beeld. Had 
de Hoge Raad wat meer samenhang willen creëren 
dan had voor de hand gelegen aan te knopen bij 
NOM Beheer: in geval van samenloop van art. 2:9 
BW met een andere grond voor aansprakelijkheid 
moet de zwaardere maatstaf van art. 2:9 BW gelden. 
In andere gevallen niet. Deze lijn lijkt begrijpelijker 
dan de nieuwe.

In de literatuur is naar ik meen terecht aan de 
orde gesteld dat het wat kunstmatig is om – buiten 
de genoemde situatie van samenloop – voor het 
onrechtmatig handelen in hoedanigheid als be-
stuurder een zwaardere maatstaf te hanteren dan 
wanneer niet in die hoedanigheid wordt gehandeld. 
Het valt ook niet onmiddellijk in te zien waarom 
bestuurderschap (ondernemerschap?) mee zou 
moeten brengen dat de betamelijke zorgvuldigheid 
lichtvaardiger mag worden ingevuld dan gangbaar 
is voor (gewone) burgers. Dat kan in ieder geval niet 
worden afgeleid uit art. 2:9 BW. Dat hiermee een 
maatschappelijk belang is gediend, zoals de Hoge 
Raad stelt, is zeer de vraag. Ik wijs in dit verband 
op de casus dat een bestuurder die namens de ven-
nootschap verklaart een eerste pandrecht te zullen 

36. Met verwijzing naar HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015: 
1406, NJ 2015/267.

37. Ik raad ter lezing aan de conclusie van A-G Spier die in het  
bijzonder de aandacht vestigt op de positie van de advo-
caat/werknemer. Daar lijkt een divergentie op te treden 
tussen interne (ernstig verwijt) en externe aansprakelijk-
heid (gewoon verwijt). Of het aansprakelijkheidsrisico even 
groot is voor de junior advocaat/kandidaat notaris etc. als 
voor de senior dienstverlener, laat ik even daar. Er lijkt mij 
ruimte voor differentiatie.

38. Ik merk voor de goede orde op dat de Hoge Raad t.a.v. 
makelaar X die de hoofdrol vervulde in Spaanse Villa 
opmerkte dat hij ‘optredend als deskundig bemiddelaar 
(dienstverlener), had gehandeld in strijd met een op hem 
in die hoedanigheid van deskundig bemiddelaar rustende 
zorgvuldigheidsnorm’ (Tulip Air, ro. 3.5.3). In wezen 
verschilt dit niet van de benadering van de betamelijke 
dienstverlening door een advocaat. 
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verlenen op bepaalde activa van de vennootschap 
terwijl daarop reeds een pandrecht is gevestigd, 
hetgeen aan het licht komt bij faillissement van de 
vennootschap. Heeft deze bestuurder onrechtmatig 
gehandeld jegens de desbetreffende crediteur die 
zijn vordering daardoor niet voldaan krijgt? In een 
op dezelfde dag als Tulip Air gewezen arrest oor-
deelde de Hoge Raad dat dit pas het geval is indien 
die bestuurder ten tijde van het aangaan van de 
verplichting wist of behoorde te begrijpen dat de 
crediteur schade zou leiden doordat hij een inferi-
eur zekerheidsrecht heeft verkregen. Ontbreekt die 
wetenschap, dan is niet voldaan aan het vereiste 
van ‘ernstig verwijtbaar’ handelen, aldus de Hoge 
Raad.39 De enkele misleiding van de financier door 
de bestuurder is niet voldoende om van onrecht- 
matig handelen van laatstgenoemde te kunnen 
spreken. Als de verzwaarde norm tot dergelijke on-
genuanceerde resultaten leidt, vraag ik mij af hoe 
dit zich verhoudt tot het maatschappelijke belang 
bij integer ondernemingsbestuur. In dit verband 
merk ik nog op dat het bieden van adequate be-
scherming van de belangen van derden nadrukkelijk 
de aandacht heeft in het rechtspersonenrecht, het-
geen overigens de Hoge Raad in de hierna te behan-
delen Rifgat-beschikking zelf ook benadrukt.

4. Herroeping van een ontbindingsbesluit
4.1. Rifgat:40 Zijn er grenzen aan wat de rech-

ter vermag?
Lange tijd werd algemeen aangenomen dat een ont - 
bindingsbesluit niet kan worden herroepen. In het 
WPNR is in 2001 over deze kwestie een discussie 
ontstaan en enige jaren later zijn hieromtrent in 
lagere jurisprudentie uiteenlopende uitspraken ge-
daan. In de Rifgat-casus werd de Hoge Raad geroe-
pen om hierover uitsluitsel te geven.

De casus had betrekking op een besluit tot ontbin-
ding genomen op 21 december 2009. Het besluit 
vermeldde dat de vennootschap alle activa en pas-
siva op de datum van het besluit overdraagt, dat 
de vennootschap dientengevolge ten tijde van haar 
ontbinding geen baten meer heeft en aldus ophoudt  
te bestaan zonder vereffening. De vennootschap 
wordt vervolgens uitgeschreven uit het handelsre-
gister. De overdracht van de activa en passiva heeft  
evenwel naar later blijkt – althans wordt aangevoerd –  
nimmer plaatsgevonden. Tot het vermogen van de 
(ontbonden) vennootschap behoren aandelen in en 
een vordering op een vennootschap naar Servisch 
recht (Roodenstaal). Het overdragen van die aan-
delen en vordering verloopt kennelijk moeizaam 
omdat naar Servisch recht een ontbonden vennoot-
schap niet bestaat. Op 9 februari 2012 – ruim twee 
jaar na ontbinding – wordt het besluit tot ontbin-
ding herroepen.41

In cassatie wordt de Hoge Raad gevraagd zich uit 
te laten over de vraag of een besluit tot ontbinding 
van de vennootschap, kan worden herroepen met 

als gevolg dat de vennootschap ‘herleeft’. De Hoge 
Raad overweegt in dit verband dat een ontbindings-
besluit indien het gaat om een BV, herroepelijk is 
vanwege het feit dat – zakelijk weergegeven – (i) de 
meerderheid van de schrijvers dit mogelijk acht, (ii) 
dit in de lagere jurisprudentie in meerderheid wordt 
toegestaan, en (iii) de wet dit niet verbiedt. Hierbij 
wordt nadrukkelijk de recente flexibilisering van het 
BV-recht en de daarmee beoogde vergroting van de 
inrichtingsvrijheid betrokken: hierin is weliswaar 
deze kwestie niet aan de orde geweest, maar er is 
ook niet een verbod op herroeping uit af te leiden 
aldus de Hoge Raad, in een naar mijn mening wat 
curieuze redenering.42 Wel erkent de Hoge Raad 
dat er bij de intrekking van het ontbindingsbesluit 
rechten en belangen van derden en de rechtszeker-
heid in het geding (kunnen) zijn, zodat het voor de 
hand zou liggen dat de wetgever hier ‘de in dit kader 
van belang zijnde afwegingen en keuzes maakt’ (ro. 
5.2.6).

Nu de wetgever op dit punt in gebreke is, besluit 
de Hoge Raad zelf een regeling vast te stellen. Deze 
omvat de voorwaarden waaronder het ontbindings-
besluit kan worden herroepen, de vereisten voor 
het verkrijgen van rechtskracht van een herroe-
pingsbesluit, de rechtsgevolgen en de procedure die 
moet worden gevolgd. De voorwaarden, vereisten en 
rechtsgevolgen die de Hoge Raad vaststelt zijn de 
volgende:
-  de BV dient nog te bestaan (ro. 5.3.2);
-  de geldigheidsvereisten voor het besluit tot 

ontbinding gelden ook voor een besluit tot 
herroeping daarvan (ro. 5.3.2 jo. ro. 5.2.4);

-  een besluit tot herroeping heeft eerst rechts-
gevolg nadat de rechter ‘een daartoe strek-
kende uitspraak heeft gedaan’: Herroeping 
heeft geen terugwerkende kracht en er ont-
staan geen ongedaanmakingsverplichtingen 
(ro. 5.3.4 en 5.3.5);

39. HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 NJ 2015/22  
m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2014/325 m.nt. S.C.J.J. Kort-
mann (RCI Financial Services), ro. 4.5.

40. HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677, NJ 2015/231 
m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2015/33 m.nt. C.J. Scholten; 
Ondernemingsrecht 2015/10 m.nt. M.J. Kroeze; Ars Aequi, 
AA20150300, m.nt. M.J.G.C. Raaijmakers. In dit blad uitvoe-
rig besproken door M.Y. Nethe, ‘Herroeping van een besluit 
tot ontbinding anno 2015’, WPNR 2015/7075, p. 765 e.v.

41. Overigens spelen rondom deze casus allerlei interessante 
vragen – zoals hoe naar Servisch recht ontbonden vennoot-
schappen worden afgehandeld – en ipr-kwesties. Ik moet 
dit alles laten rusten.

42. Meer in het bijzonder overweegt de Hoge Raad dat het  
in het kader van de flexibilisering van het BVrecht niet  
aan de orde is geweest maar dat de uitgangspunten van  
de flexibiliseringsoperatie – meer inrichtingsvrijheid met 
adequate bescherming van derden – niet strijdig zijn met  
de herroeping van een ontbindingsbesluit. 
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- indien blijkt of voorzienbaar is dat derden 
nadeel ondervinden, dan staat dat aan her-
roeping in de weg, tenzij de vennootschap 
compensatie of waarborgen biedt.

De Hoge Raad bepaalt voorts welke documenten in 
het kader van het verzoek tot goedkeuring moeten 
worden voorgelegd, hoe de rechter het verzoek dient 
te behandelen en beoordelen, hoe moet worden 
gehandeld indien er derden zijn die door de herroe-
ping nadeel zouden kunnen ondervinden en hoe een 
positieve beschikking dient te worden afgewikkeld.

Omtrent de door de vennootschap bij het verzoek-
schrift (ten minste) te verstrekken informatie en 
gegevens noemt de Hoge Raad:
(i)  de reden voor de herroeping en welk belang 

daarbij bestaat;
(ii)  het ontbindingsbesluit;
(iii)  het herroepingsbesluit;
(iv)  een opgave van de vermogenstoestand op de 

datum van ontbinding;
(v)  een opgave van de vermogenstoestand op de 

datum van herroeping;
(vi)  een beschrijving van hetgeen in de tussenlig-

gende periode met betrekking tot de besloten 
vennootschap is geschied;

(vii)  een verklaring van een accountant zodat een 
verantwoord oordeel kan worden gevormd 
omtrent de vermogenstoestand;

(viii)  anderszins relevante financiële informatie, 
waaronder bijvoorbeeld jaarrekeningen en 
andere (financiële) gegevens.

Uit deze informatie dient o.m. te blijken, aldus de 
Hoge Raad, met welke derden rekening moet wor-
den gehouden en hoe hieraan uitvoering is gegeven, 
dat de rechtszekerheid niet in het geding is en in 
hoeverre na de ontbinding vereffeningshandelingen 
zijn verricht (ro. 5.3.8). Voor wat betreft de taak van 
de rechter en de door hem te hanteren toetsings-
criteria bepaalt de Hoge Raad:
(a) de rechter moet vaststellen of is voldaan aan 

de hiervoor genoemde voorwaarden (is de BV 
ontbonden, bestaat de ontbonden BV nog en 
is het herroepingsbesluit genomen met in-
achtneming van de vereisten voor een besluit 
tot ontbinding);

(b)  vaststellen of voldoende inzicht bestaat in 
de vermogenstoestand van de besloten ven-
nootschap op de datum van ontbinding en de 
datum van herroeping alsmede in de ontwik-
kelingen in haar vermogenstoestand in de 
tussenliggende periode;

(c)  ervoor waken dat derden geen nadeel onder-
vinden als gevolg van de herroeping. De rech-
ter dient in dit verband te bepalen wie er als 
belanghebbenden dienen te worden opgeroe-
pen en kan tevens bepalen dat en op welke 
wijze anderen moeten worden ingelicht over 
het voorliggende verzoek (ro. 5.3.9);

(d)  beoordelen of de rechtszekerheid niet (te 
zeer) in het geding is, waarbij hij aantekent 
dat (onder meer) de sinds ontbinding ver-
streken tijdsduur afbreuk kan doen aan eisen 
van rechtszekerheid en/of belangen van  
derden (ro. 5.4.2);

(e) een in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
(naar ik aanneem waarbij het herroepings-
besluit is geratificeerd) wordt met overeen-
komstige toepassing van art. 2:19 lid 2 BW 
door de zorg van de griffier ingeschreven in 
het handelsregister (ro. 5.3.5).

De onderhavige beschikking heeft een aantal in-
teressante aspecten. Een van die aspecten is de 
argumentatie en dan vooral de betekenis die wordt 
toegekend aan de literatuur. Het arrest is om deze 
reden wel geroemd. Hierbij wordt gedoeld op de 
overweging dat de Hoge Raad zich mede heeft laten 
leiden door de meerderheidsopvatting in de litera-
tuur. Dit is naar ik meen bijzonder omdat dergelijke 
argumenten in de argumentatieleer gelden als auto-
riteitsargument, die als kenmerk hebben dat zij 
geen gewicht in de schaal (behoren) te leggen. Een 
meerderheidsopvatting kan mogelijk als (steun)-
argument dienen indien sprake is van consensus of 
een aan consensus rakende meerderheid, maar in 
casu lijkt eerder sprake te zijn van verdeeldheid.43 
Dit element in de argumentatie spreekt mij om deze 
redenen niet zo aan.

43. Het is nog niet zo duidelijk naar welke kant de balans door-
slaat. Herroeping zonder wettelijke regeling wordt zonder 
meer mogelijk geacht door De Kluiver (WPNR 2001, p. 655-
6), Van Olffen (Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk 
wetboek (2002), p. 93-105), Quist (WPNR 2009, p. 888-91); 
Slagter (WPNR 2001, 603/05), Van Schilfgaarde (WPNR 2001, 
p. 223-4), Wezenman en Winter (Van de NV en de BV (6e druk 
2013)/126). De opvatting dat het ontbindingsbesluit na 
inwerkingtreding (zonder nadere regeling) niet meer kan 
worden herroepen treft men aan bij: Galjaart (WPNR 2001, 
p. 653-55), Maeijer (Asser-Maeijer 2-III (2000)/554), Overes, 
Van der Ploeg, Van Veen (Dijk/Van der Ploeg (6e druk, 
2013)/14.1), Van der Grinten (Handboek (12e druk 1992)/375. 
In deze lijn ook Dortmond (Handboek (13e druk, 2013)/375): 
zodra aan het besluit enige uitvoering is gegeven zoals de 
benoeming van vereffenaars of inschrijving in het handels-
register, is hij onherroepelijk. Kritisch t.a.v. de lijn in de 
jurisprudentie zijn voorts Van Solinge en Nieuwe Weme 
(Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/365 
en Assink (Compendium Ondernemingsrecht (2013), p. 404-
07 die in dit verband spreekt van ‘rechterlijk activisme’.  
Nethe (Ontbinding en vereffening van rechtspersonen (2013), 
p. 31-42 en Meijers (WPNR 2007), p. 199, treden niet in de 
discussie maar geven de inhoud en implicaties weer van de 
lagere jurisprudentie. Mogelijk hebben nog meer auteurs 
zich over deze kwestie in positieve of negatieve zin uitge-
laten. Het ging mij hier om het beeld. 
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Het tweede dragende element in de argumentatie 
is dat de wet het herroepen van een ontbindings-
besluit niet verbiedt. De Hoge Raad licht dit verder 
niet toe. De uitspraak zou interessanter zijn geweest 
indien de Hoge Raad had aangegeven hoe hij tot dit 
oordeel is gekomen. Dit zou meer licht hebben ge-
worpen op het vraagstuk hoe het dwingendrechte-
lijk karakter van Boek 2 BW moet worden begrepen. 
In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat 
het dwingendrechtelijke karakter per bepaling in 
het licht van de bedoelingen van de wetgever moet 
worden bepaald. Met betrekking tot het onderha-
vige vraagstuk had dus voor de hand gelegen om te 
bezien welke gevolgen de wetgever voor ogen ston-
den met de door hem gekozen bewoordingen van 
art. 2:19 lid 5 BW: ‘de rechtspersoon blijft na ontbin-
ding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
zijn vermogen nodig is’. Over de betekenis van deze 
bewoordingen in relatie tot de mogelijkheid tot her-
roeping van een ontbindingsbesluit is in de MvT bij 
art. 54 WvK (later vernummerd tot art. 55c WvK) de 
voorloper van art. 2:19 lid 5 BW verklaard:

“Neemt men aan, dat de naamloze vennootschap 
door de faillietverklaring zelve reeds ontbonden 
wordt, dan sluit men tevens voor haar de moge-
lijkheid uit om door een akkoord het faillissement 
te beëindigen, want, eens ontbonden kan zij niet 
herleven. Volgens artikel 54 wordt zij geacht 
slechts zijn blijven voortbestaan, voor zoveel dit 
tot vereffening van haar zaken nodig is.” 

Hierbij wordt vermeld dat dit gevolg voortvloeit “uit 
het begrip der ontbinding”.44

Hiermee lijkt een duidelijke richtlijn te zijn gegeven 
voor de uitleg van art. 2:19 lid 5 BW en de gevolgen 
van ontbinding in relatie tot de mogelijkheid de 
vennootschap te doen herleven. Dat dit geen vrijblij-
vende opmerking is moge blijken uit het feit dat de 
gevolgen van faillietverklaring van de rechtspersoon 
hierop zijn afgestemd – en bij latere herziening van 
de faillissementswet gehandhaafd. Met de enkele 
overweging dat de wet herroeping niet verbiedt – in 
wezen niet meer dan een a contrario redenering – 
maakt de Hoge Raad zich er dus wel wat gemakke-
lijk vanaf. De Hoge Raad legt ook een verband met 
de mogelijkheid dat de vennootschap vernietiging 
van een besluit kan vorderen op grond van art. 2:15 
lid 3 BW. Aan het gegeven dat de wet voorziet in een 
regeling omtrent vernietiging van besluiten,45 wordt 
een argument ontleend dat herroeping van een ont-
bindingsbesluit zonder wettelijke regeling mogelijk 
is. De logica in deze gedachtegang dringt zich niet 
onmiddellijk op.

Kan men vraagtekens plaatsen bij de overtuigings-
kracht van de argumentatie, van geheel andere orde 
is de vraag hoe de Rifgat-beschikking zich verhoudt 
tot de begrenzingen die bij wet zijn gesteld aan de 
bevoegdheid van de rechter. Ik beperk mij hier tot 

twee kwesties. De eerste is dat het Nederlandse 
recht een gesloten stelsel van verzoekschriftproce-
dures kent. Voor de bevoegdheid van de rechter tot 
het nemen van een beschikking op verzoek is een 
wettelijke grondslag vereist.46 Is hiermee verenig-
baar dat zonder wettelijke grondslag een verzoek 
tot de rechter wordt gericht tot het verlenen van 
rechtskracht aan een besluit tot herroeping van een 
ontbindingsbesluit? Een van de vragen die hierbij 
speelt, is of de rechter kan bepalen dat voortaan een 
bepaalde privaatrechtelijke rechtshandeling – zoals 
een besluit van een rechtspersoon – eerst rechts-
gevolg heeft nadat hij dat heeft bepaald. Zonder 
wettelijke grondslag gaat dit mijns inziens te ver.

In de lagere jurisprudentie is om deze reden wel 
aangenomen dat de rechter deze bevoegdheid niet 
heeft.47 In andere uitspraken is evenwel bevoegd-
heid van de rechter aangenomen op basis van 
analogische toepassing van art. 2:19 lid 2 BW.48 Dit 
artikel ziet op een verzoek tot het verkrijgen van 
een uitspraak ter vaststelling of de rechtspersoon 
is ontbonden en zo ja op welk moment. Het betreft 
hier een declaratoire uitspraak.49 De reikwijdte van 
deze bepaling is beperkt tot een tweetal ontbin-
dingsgronden, waartoe niet behoort de ontbinding 
krachtens besluit. Alleen al om deze reden lijkt deze 
bepaling geen goede basis om in deze bevoegdheid 
aan te nemen.50 De Hoge Raad heeft bovendien be-
paald dat een herroepingsbesluit eerst gelding heeft 
nadat de rechter een daartoe strekkende uitspraak 
heeft gedaan. Deze uitspraak heeft derhalve een 
constitutief en geen declaratoir karakter. Aan art. 
2:19 lid 2 BW kan derhalve in redelijkheid geen be-
voegdheid worden ontleend voor het verlenen van 
rechtskracht aan herroepingsbesluiten.

De tweede kwestie betreft de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht in relatie tot de wetgevende 
macht. Art. 12 Wet AB,51 bepaalt op dit punt:

44. MvT, Kamerstukken II (1909-1910) nr. 217, ondernummer. 3, 
p. 42, te raadplegen via www.statengeneraaldigitaal.nl. 

45. NB een regeling die restricties bevat ten opzichte van de 
algemene regeling omtrent vernietiging (art. 3:49 BW): Zo 
wordt buitengerechtelijk vernietiging uitgesloten en geldt 
een vervaltermijn van een jaar. 

46. Aldus HR 15 maart 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0170, NJ 
1991, 397 (C./Staat). Zie art. 261 lid 2 Rv; MvT, Parl.Gesch. 
Herziening Rv., p. 434. 

47. Zie o.m. Rb. Arnhem 22 november 2010, ECLI:NL:RBARN: 
2010:BP1441, NJF 2011/26.

48. Zie o.m. Hof ’s-Gravengage 23 augustus 2011, ECLI:NL: 
GHSGR:2011:BS1144, JOR 2011/327 (Frontier).

49. Zie o.m. GS Rechtspersonen, art. 19, aant. 4 (Huizink).
50. Zo ook Van Solinge en Nieuwe Weme (Asser/Maeijer/Van 

Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/365.
51. Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der 

wetgeving van het Koningrijk.
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“Geen regter mag bij wege van algemeene  
verordening, dispositie of reglement, uitspraak 
doen in zaken welke aan zijne beslissing onder-
worpen zijn.”

Het lijdt geen twijfel dat de Hoge Raad dit voor-
schrift heeft geschonden.52 Niet alleen heeft hij voor 
de toekomst bepaald dat een herroepingsbesluit ter 
verkrijging van rechtskracht aan rechterlijke toet-
sing en ratificatie is onderworpen, hij heeft ook de in 
dat kader geldende vereisten, voorwaarden, formali-
teiten en werkwijze van de rechter bepaald. Nu kan 
men betogen dat de Wet AB niet van recente datum 
is, maar het is niet aannemelijk dat indien deze wet 
in een nieuw jasje zou worden gegoten, de wetgever 
op dit punt een ander voorschrift zou opnemen. 
De ‘scheiding der machten’ – waaraan art. 12 Wet 
AB mede uitdrukking geeft – is een fundamenteel 
beginsel in onze constitutionele orde. Zolang art. 12 
Wet AB niet is gewijzigd, heeft zij bovendien kracht 
van wet.53

Vooralsnog lijkt dit alles niet tot kritiek te leiden 
op de onderhavige beschikking van de Hoge Raad. 
Toch vraag ik mij af of de Hoge Raad en meer in het 
algemeen de rechterlijke macht, zich niet op glad ijs 
begeven door zo prominent op de stoel van de wet-
gever plaats te nemen. Het roept in ieder geval de 
vraag op of en, zo ja, welk belang eraan moet wor-
den gehecht dat de instituties van de (recht)staat 
– waarvan de rechterlijke macht er een is – opereren 
binnen de voor hen geldende wettelijke kaders en 
elkaars competenties respecteren. Daarbij komt 
vanzelf de vraag op hoe het bewaken van die kaders 
moet worden vormgegeven. Dit alles gaat het be-
stek van deze bijdrage te buiten.

Daar waar de rechter door de wetgever is geroepen 
om uitspraak te doen, doet zich wel eens de situa-
tie voor dat de wetgever geen adequaat toetsings-
kader biedt. In dat geval kan worden aanvaard dat 
de rechterlijke macht zelf voor zover noodzakelijk 
nadere invulling geeft en (expliciet of impliciet) de 
wetgever op zijn verantwoordelijkheden aanspreekt. 
Dit alles is echter niet aan de orde bij de herroeping 
van een ontbindingsbesluit nu de wetgever, zoals 
hiervoor is gebleken, voor ogen heeft gestaan dat na 
ontbinding de rechtspersoon niet kan herleven. De 
Hoge Raad had binnen de wettelijke kaders andere 
opties tot zijn beschikking.54

In dit verband merk ik nog op dat de gevolgen van 
een ontbinding kunnen worden teruggedraaid door 
middel van een fusie of splitsing, mits de vereffenaar 
nog geen liquidatie uitkeringen heeft gedaan (art. 
2:310/334b lid 5 BW).55 Dit pad stond ook Rifgat ter 
beschikking nu uit het feitenrelaas blijkt dat geen 
liquidatie uitkeringen waren gedaan. Indien hierin 
geen verandering is gebracht staat deze mogelijk-
heid haar overigens nog steeds ter beschikking – zie 
voor hoe het Rifgat uiteindelijk is vergaan § 4.3.

4.2. Zeearend Onroerend Goed BV:56 Anything 
goes?

Aan de Rechtbank Amsterdam werd verzocht de 
herroeping goed te keuren van een ontbindings-
besluit dat was genomen op 30 december 2013. De 
rekening en verantwoording ex art. 2:23b lid 2 BW 
(gedateerd 30 december 2013), was op 16 januari 
2014 ter inzage gelegd, hetgeen op 24 januari 2014 
op de voorgeschreven wijze was gepubliceerd. De 
rechtbank had inmiddels op 25 maart 2014 ook de 
akte van non-verzet afgegeven. Enkele weken later, 
17 april 2014 om precies te zijn, vond een liquidatie-
uitkering plaats ten bedrage van € 4.953.152,13, 
waarna nog resteerde een bedrag van € 347. Onge-
veer acht maanden na deze uitkering op 12 decem-
ber 2014 besluit de algemene vergadering tot her-
roeping van het besluit tot ontbinding.

Bij het verzoek tot ratificatie van dit besluit con-
form de Rifgat-regeling, wordt als reden voor de 
herroeping opgeven: 

“De Aandeelhouder wenst te gaan investeren in 
onroerend goed in Duitsland en het bestaan van 
Zeearend brengt fiscale voordelen mee zoals 
voorwaarts verrekenbare verliezen die kunnen 
worden afgezet tegen toekomstige winsten.”

De rechtbank vinkt de Rifgat-vereisten af en ziet 
verder geen reden om goedkeuring te onthouden.

Deze beschikking is interessant omdat het laat zien 
hoe de lagere rechter de Rifgat-regeling kan toepas-
sen en interpreteren. In casu bleek uit de overlegde 
stukken niet dat er mogelijk belanghebbenden wa-
ren waarmee rekening moest worden gehouden en 
vond de rechtbank het niet nodig om aan het ver-
zoek openbare bekendheid te geven. De toezegging 
dat eventueel nadeel van derden zal worden gecom-
penseerd, vond de rechtbank adequaat.

52. In deze zin ook M.J. Kroeze, Ondernemingsrecht 2015/10 en 
M.J.G.C. Raaijmakers, Ars Aequi, AA20150300.

53. Zie art. 5 Wet AB.
54. Bijvoorbeeld: (i) Herroeping van het ontbindingsbesluit is 

nadat de ontbinding is ingetreden niet meer mogelijk (con-
form MvT), vernietiging wel binnen de kaders van art. 2:15 
BW; (ii) Herroeping is mogelijk mits aan het ontbindings-
besluit geen enkele uitvoering is gegeven en/of nog geen 
uitkeringen zijn gedaan (analogie: art. 2:310/334b lid 5 BW); 
(iii) Herroeping van een ontbindingsbesluit is mogelijk, een 
wettelijke regeling is weliswaar wenselijk maar tot die tijd 
fungeert art. 6:162 BW als vangnet. Ik laat even in het  
midden welke opvatting de beste papieren heeft. 

55. Zijn wel liquidatie uitkeringen gedaan dan is de vereffening 
van het vermogen “te ver voortgeschreden om haar ter wille 
van een mogelijke fusie nog ongedaan te kunnen maken”. 
(Zie Kamerstukken II (1980-1981) 16 453, nr. 3, p. 6.)

56. Rb. Amsterdam 25 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3985 
(Zeearend Onroerend Goed BV)
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Wat opmerkelijk is aan deze casus, is dat de vereffe-
ning op een haar na voltooid was. De ontbinding en 
afronding van de vereffening waren gepubliceerd, de 
rechtbank had al een verklaring van non-verzet af-
gegeven en nagenoeg het gehele liquidatieoverschot 
(99,993%) was reeds uitgekeerd. Dit lijken gezien de 
Rifgat-regeling relevante feiten bij de beoordeling 
van het verzoek, mede in relatie tot de rechtsze-
kerheid. De rechtszekerheid was echter niet in het 
geding oordeelde de rechtbank, zonder dit verder 
te onderbouwen.57 Zij vat Rifgat kennelijk aldus op 
dat als maar duidelijk is hoever de vereffening is 
gevorderd, er geen reden is om de ratificatie te ont-
houden. Bij mij kwam de vraag op of de Hoge Raad 
ook in gevallen als deze herroeping mogelijk heeft 
willen maken.

4.3. Rifgat continued:58 Helaas!
De Hoge Raad verwees de Rifgat-casus terug naar 
het Hof ’s-Hertogenbosch ter afdoening met in-
achtneming van de door hem vastgestelde beoorde-
lingscriteria. Voor Rifgat verloopt deze beoordeling 
niet gunstig. Ik raad lezing van deze beschikking 
aan vanwege het chaotische feitencomplex. Het hof 
vernietigde de eerder gegeven goedkeuring – met 
weglating van details – op een tweetal gronden. De 
eerste is dat de ingevolge de Rifgat-regeling te over-
leggen stukken ontbraken of niet voldeden aan de 
daaraan te stellen eisen. Hierdoor kon het hof zich 
geen goed beeld vormen omtrent de vermogenstoe-
stand ten tijde van de ontbinding en hetgeen zich 
tussen ontbinding en herroeping van het ontbin-
dingsbesluit heeft afgespeeld (ro. 3.7.3). De tweede 
grond heeft betrekking op de mogelijke benadeling 
van derden door de herroeping. Het hof komt tot 
het oordeel dat (mogelijk) benadeling van derden in 
het spel is. Dit mogelijke nadeel ligt besloten in het 
feit dat de (mogelijk) benadeelden investeringen 
hebben gedaan in Roodenstaal (de Servische ven-
nootschap) in de veronderstelling dat Rifgat was 
ontbonden en dientengevolge naar Servische recht 
niet zou worden erkend. Dit laatste is voordelig 
voor de (mogelijk) benadeelden (aandeelhouders 
in Roodenstaal), omdat Rifgat daardoor de aan het 
aandeelhouderschap van en de lening aan Rooden-
staal verbonden rechten niet kan overdragen of rea-
liseren. Herleving van Rifgat zou hierin verandering 
brengen: Rifgat zou dan immers naar Servisch recht 
weer erkend worden en de genoemde rechten kun-
nen uitoefenen, hetgeen zou leiden tot de bedoelde 
benadeling van de betrokken belanghebbenden (ro. 
3.8). Zouden betrokkenen hebben geweten dat Rif-
gat mogelijk weer zou herrijzen, dan zouden zij de 
investeringen niet hebben gedaan, aldus is de stel-
ling.

Hof Arnhem-Leeuwaarden kwam tot het oordeel 
dat de klagers in dit geval door de herroeping niet 
in hun belangen werden geschaad.59 Hof ‘s-Her-
togenbosch volgt echter een ander pad. Hij stelt 
vast dat er sprake is van de ‘mogelijkheid (en zelfs 

waarschijnlijkheid)’ van benadeling, en vervolgt 
met de overweging dat dit op zichzelf geen bezwaar 
hoeft te zijn, mits adequate zekerheid wordt gesteld 
voor compensatie van het nadeel. Een toezegging 
van Rifgat en haar aandeelhouder, vond het hof in 
de gegeven omstandigheden onvoldoende. Het hof 
overwoog op dit punt:

“De enkele mededeling door [geïntimeerden 
c.s.] dat zij eventuele schade zullen vergoeden 
dan wel dat zij instaan voor eventueel nadeel 
van derden acht het hof niet een garantie of 
zekerheidsstelling als door de Hoge Raad 
bedoeld. De noodzakelijke actie van de zijde van 
[geïntimeerden c.s.] dient er immers in te 
bestaan dat hetzij al daadwerkelijk een concrete 
vergoeding wordt aangeboden (‘compensatie’), 
waarbij dus ook wordt erkend dat en tot welk 
bedrag nadeel wordt ondervonden, dan wel 
voorlopig een schatting wordt gemaakt van 
mogelijke schade en daarvoor zodanig zekerheid 
wordt geboden, dat verhaal door de benadeelde 
derde eenvoudig realiseerbaar is, bijvoorbeeld 
doordat sprake is van het stellen van een bank-
garantie of vestiging van een beperkt recht, bei-
de ter afdekking van een vordering ter grootte 
van het geschatte schadebedrag. Van dit alles is 
in het geheel geen sprake, nog daargelaten dat 
ook de verhaalsmogelijkheden ten aanzien van 
[geïntimeerden c.s.] zelve onvoldoende lijken in 
het licht van de door Gebr. [gebroeders] 
genoemde mogelijke schadeposten.” (ro. 3.9).

Het hof vernietigt alsnog de beschikking van de 
Rechtbank (toen nog) Leeuwarden van 14 maart 
2012. De vennootschap blijkt met terugwerkende 
kracht – we zijn inmiddels 3 1/2 jaar verder – alsnog 
in staat van ontbinding te verkeren. Over rechts-
zekerheid gesproken…

Interessant zijn de overwegingen van het hof wel. Ik 
stip een paar punten aan. Het hof hanteert niet als 
uitgangspunt dat benadeling aannemelijk moet zijn 
gemaakt – hetgeen als ik het goed zie de benadering 
van Hof Arnhem-Leeuwarden was – maar lijkt het 
voldoende te vinden dat benadeling mogelijk is.  
Het ligt vervolgens op de weg van de ontbonden 
vennootschap om hetzij (i) het tegendeel te bewij-

57. Dit laatste is overigens niet verwonderlijk. Rechtszekerheid 
is een ongrijpbaar begrip. Zie hierover de verschillende bij-
dragen in: J.L. Smeehuizen (e.a.), Rechtszekerheid in het 
ondernemings- en vermogensrecht, ZIFO-reeks deel 13,  
Kluwer, 2014.

58. Hof ‘s-Hertogenbosch, 17 december 2015, ECLI:NL: 
GHSHE:2015:5265.

59. Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 juli 2003, ECLI:NL:GHARL: 
2013:5321, JOR 2014/31 m.nt. C.J. Scholten, ro. 10-15.
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zen, (ii) schade te erkennen, dan wel (iii) een schat-
ting te maken van de mogelijke schade en daarvoor 
in voorkomende gevallen (iv) compensatie te ver-
lenen of ‘eenvoudig realiseerbare’ zekerheden te 
verstrekken.

Opmerking verdient mijns inziens ook dat de rech-
tens relevant geachte benadeling door het Hof 
‘s-Hertogenbosch ruim wordt genomen – ruimer 
dan Hof Arnhem-Leeuwarden is mijn beeld. In 
wezen wordt een rechtens te beschermen belang 
aangenomen bij het niet kunnen voltooien van de 
vereffening van het vermogen van de (ontbonden) 
vennootschap in combinatie met het gegeven dat 
de ontbonden vennootschap omdat zij is ontbonden 
bepaalde rechten niet kan uitoefenen. Men kan zich 
de vraag stellen of dit type belangen (veel) gewicht 
in de schaal moeten leggen, afgezet tegen de toch 
ook niet zo wenselijke situatie dat de vereffening 
niet kan worden afgewikkeld of althans wordt be-
moeilijkt. Ligt in dit soort zeer specifieke gevallen 
niet veeleer voor de hand om via algemene leerstuk-
ken zoals de onrechtmatige daad de (eventuele) 
plooien glad te strijken? De kring van potentieel 
benadeelden ingevolge de Rifgat-regeling is in ieder 
geval veel ruimer getrokken dan bijvoorbeeld bij 
kapitaalvermindering of fusie. Ook dit geeft stof tot 
nadenken.

4.4. Herroeping ontbindingsbesluit: 
Afronding – ook andere rechtspersonen?

De Hoge Raad benadrukt in Rifgat bij herhaling 
dat sprake is van een BV. Een aantal schrijvers kent 
hieraan niet veel betekenis toe.60 Mijn beeld is ech-
ter dat de Hoge Raad zich nog niet heeft willen vast-
leggen voor gevallen waarin het bijvoorbeeld vereni-
gingen of stichtingen betreft. Het is ook de vraag of 
dat zonder meer voor de hand ligt. Ik noem bijvoor-
beeld dat bij de vereniging en stichting – en in zeke-
re zin geldt dit ook voor de NV – na ontbinding een 
ander regime geldt ten aanzien van uitkeringen ten 
laste van het vermogen dan voor ontbinding. Hierbij 
zij gememoreerd dat de Hoge Raad heeft bepaald 
dat er geen ongedaanmakingsverplichtingen gelden 
na het herleven van de rechtspersoon. De ontbin-
ding gevolgd door herroeping daarvan zou aldus de 
mogelijkheid kunnen bieden om bepaalde uitke-
ringsrestricties tijdelijk buiten werking te stellen. 
Het is de vraag of het wenselijk is om dit mogelijk te 
maken. Mogelijk verklaart dit de terughoudendheid 
van de Hoge Raad.

In de literatuur is geschreven over de vraag of na-
dere wetgeving op dit punt wenselijk is. Ik meen dat 
dit te prefereren is. De door de Hoge Raad gepro-
mulgeerde regeling mist legitimiteit. Dit zou de wet-
gever niet moeten willen laten voortduren. De wet-
gever zou expliciet kunnen bepalen dat herroeping 
niet mogelijk is dan wel een daartoe strekkende 
regeling kunnen geven. Zou de wetgever herroeping 
ook mogelijk willen maken indien reeds liquidatie 

uitkeringen zijn gedaan, dan ligt het in de rede om 
ook de beperkingen in de fusie- en splitsingsregeling 
te heroverwegen. Zou de wetgever in lijn met de  
fusie- en splitsingsregeling de mogelijkheid tot her-
roeping niet willen toelaten als reeds liquidatie uit-
keringen zijn gedaan, dan lijkt de toegevoegde waar-
de niet heel groot ten opzichte van de al bestaande 
mogelijkheden om de ontbinding ongedaan te ma-
ken via een juridische fusie of splitsing. Een fusie of 
splitsing kan normaal gesproken binnen zes weken 
worden voltooid en er is voorzien in een regeling ter 
bescherming van crediteuren. Een fusie is daarom 
sneller afgerond dan een verzoekschriftprocedure, 
naar ik vermoed goedkoper en er hoeft geen beroep 
te worden gedaan op de uit de algemene middelen 
bekostigde rechterlijke macht.

In het verlengde van het voorgaande ligt de vraag 
of indien een procedure omtrent de herroeping van 
een ontbindingsbesluit wordt ontworpen, het niet 
de voorkeur verdient om standaard publicatie van 
het voornemen/verzoek voor te schrijven en de con-
trole te laten uitvoeren door de notaris, zoals dat 
ook bij kapitaalvermindering, fusie- en splitsing het 
geval is. Tussenkomst van de rechter kan beperkt 
blijven tot gevallen waarin verzet wordt aangete-
kend. Ook een uittreedrecht van (tegenstemmende) 
aandeelhouders lijkt mij te overwegen nu zij het 
vooruitzicht op een liquidatieuitkering verloren zien 
gaan. Een vlotte reactie van de wetgever ligt overi-
gens niet in de lijn der verwachtingen. De realiteit is 
dat wetgevingscapaciteit (te) schaars is.

5. Doorwerking aandeelhoudersovereen-
komsten en het vennootschappelijk 
belang Cancun:61 Een nieuwe dimensie  
in de doorwerking van aandeelhouders-
overeenkomsten

In de Cancun-casus was voor zover hier relevant 
aan de orde dat het bestuur van de joint venture 
BV op instructie van de joint venture partners een 
vordering van een van haar aandeelhouders op haar 
Mexicaanse dochter vennootschap nominaal had 
geconverteerd in (gewone) aandelen. Het gevolg 

60. Zie voor een overzicht M.Y. Nette, a.w. (noot 40).
61. HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR2014:797, NJ 2014/286 m.nt. 

PvS. In dezelfde zaak zijn op dezelfde dag andere uit-
spraken gedaan. Het betreft HR 4 maart 2014, ECLI:NL: 
HR2014:799, waarover M.J.G.C. Raaijmakers,‘Cancun: een 
joint venture klem tussen contract en instituut’, Ars Aequi, 
2104, p. 459 e.v.; HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR2014:804, 
waarop A.F.J.A. Leijten, ‘Enquêteprocedure Cancun’,  
Ondernemingsrecht 2014/101 zijn commentaar heeft  
gebaseerd. De vierde beschikking in deze zaak betreft HR  
4 maart 2014, ECLI:NL:HR2014:808. De kernoverwegingen 
in de genoemde beschikkingen zijn evenwel gelijkluidend. 
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hiervan was dat de joint venture vennootschap 
controle over de Mexicaanse dochtervennootschap 
verloor. In deze casus werd het bestuur van de joint 
venture BV hiervan een verwijt gemaakt. De Can-
cun-beschikking is van belang omdat de Hoge Raad 
hierin een verband legt tussen de aard en inhoud 
van de afspraken omtrent de samenwerking en het 
belang van de vennootschap. De Hoge Raad over-
weegt in dit verband dat de bestuurders zich bij de 
vervulling van hun taak dienen te richten naar het 
belang van de vennootschap en de daaraan verbon-
den onderneming en vervolgens (ro. 4.2.1):

“(…) Wat dat belang inhoudt, hangt af van de 
omstandigheden van het geval. Indien aan de 
vennootschap een onderneming is verbonden, 
wordt het vennootschapsbelang in de regel 
vooral bepaald door het bevorderen van het 
bestendige succes van deze onderneming. In 
geval van een joint venture-vennootschap wordt 
het belang van de vennootschap voorts bepaald 
door de aard en inhoud van de tussen de aan-
deelhouders overeengekomen samenwerking. 
(…)”

Het belang van de vennootschap wordt naast het 
bevorderen van het bestendige succes van de on-
derneming mede bepaald door de aard en inhoud 
van de afspraken over de samenwerking. Aangezien 
het bestuur zich moet richten naar het belang van 
de vennootschap, lijkt het onvermijdelijk dat het 
bestuur zich dus (ook) moet richten naar de aard en 
inhoud van die afspraken. In het geval dat de ven-
nootschap ertoe dient om de bedoelde samenwer-
king gestalte te geven en tot uitvoering te brengen, 
rust op het bestuur en de bestuurders de taak om 
zich (mede) op het realiseren hiervan te richten.

De Hoge Raad geeft hierdoor naar ik meen verdie-
ping aan het leerstuk van de vennootschapsrechte-
lijke doorwerking. Voor bestuurders en commissaris-
sen lijkt dit aldus uit te werken dat het respecteren 
en bevorderen van de uitvoering van de afspraken 
behoort tot de primaire bestuurstaak. Het is niet 
louter een kwestie van het in acht nemen van zorg-
vuldigheidsnormen. Bestuurders en commissaris-
sen zullen zich bij de uitoefening van hun taken en 
bevoegdheid (mede) op de aard en inhoud van deze 
afspraken moeten richten (art. 2:129/140/239/250 
BW). Aandeelhouders en dus de algemene vergade-
ring mogen zich bij de uitoefening van hun bevoegd-
heden niet aan deze afspraken onttrekken omdat 
(ook) zij niet in strijd met het belang van de ven-
nootschap mogen handelen.

Men kan zich de vraag stellen of deze benadering 
gevolgen heeft voor de bestuursautonomie.62 Indien 
men aanvaardt dat samenwerking een doorlopend 
proces is waarin voortdurend beslissingen moeten 
worden genomen over koers, beleid en andere be-
langrijke aangelegenheden, ligt bevestigende beant-

woording mijns inziens in de rede. Hiermee is niet 
gezegd dat bestuursautonomie ontbreekt bij een 
joint venture vennootschap. Het belang van de ven-
nootschap wordt immers niet uitsluitend bepaald 
door de aard en inhoud van de afspraken tussen 
de aandeelhouders. Een van de andere belangrijke 
factoren is het bevorderen van het bestendige suc-
ces van de onderneming en ook andere aspecten 
laten zich denken. Het bestuur zal ook indien hij 
een door de gezamenlijke joint venture partners 
gegeven instructie ontvangt, voorts moeten waken 
voor schending van wettelijke voorschriften en zorg-
vuldigheidsnormen. Dit geldt ook in geval van een 
statutair instructierecht (art. 2:239 lid 4 BW). Aan 
het uitgangspunt doet dit echter niet af.

De benadering van het belang van de vennootschap 
die in deze beschikking naar voren komt, kan men 
naar ik meen ruimer trekken; Het belang van de 
rechtspersoon als richtsnoer voor de taakuitoefe-
ning van bestuurders en commissarissen en gedrags -
norm voor aandeelhouders, leden en andere bij de 
organisatie van de rechtspersoon betrokkenen, 
wordt bepaald door de raison d’être van de rechts-
persoon. Wat dit in het concrete geval inhoudt 
wordt niet alleen bepaald door het (statutaire) doel, 
maar in bredere zin door hetgeen waartoe de rechts-
persoon met inachtneming van aard, rechtsvorm en 
de wettelijke kaders, kennelijk is bestemd door de 
aandeelhouders, leden en bij de stichting vooral de 
oprichter(s).63

Volgt men deze benadering dan komt de vraag op 
hoe dan het belang van de vennootschap zich ver-
houdt tot de belangen van bijvoorbeeld werknemers 
en crediteuren. Inderdaad noopt deze benadering 
van het belang van de vennootschap er niet toe 
om dergelijke belangen als zodanig te beschouwen 
als aspect of onderdeel van het belang van de ven-
nootschap. Dit is een constatering die uitnodigt 
tot nadere doordenking. Een uitkomst daarvan zou 
kunnen zijn dat het bestuur bij het nemen van zijn 
beslissingen uiteindelijk tot niet meer gehouden is 
dan ervoor te waken dat jegens hen geen specifieke 
wettelijke of open zorgvuldigheidsnormen worden 
geschonden. Dit hoeft niet te conflicteren met het 
‘Rijnlandse model’. Er zijn tal van regelingen die er 
specifiek toe nopen om belangen en/of vertegen-

62. Zie hierover verschillende bijdragen in: Autonomie van het 
bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak, 
ZIFO-reeks dl. 16, Kluwer 2015.

63. Vgl. B.F. Assink, ‘Belang van de vennootschap, overname 
en algemeen belang’, WPNR 2015/7048, p. 103; A.F. Verdam, 
‘Iets over de verhouding tussen de institutionele opvatting, 
het vennootschapsbelang en de norm van redelijkheid en 
billijkheid, mede in relatie tot bestuurders, commissaris-
sen en aandeelhouders, WPNR 2015/7062, p. 430 e.v; C.H.C. 
Overes, ‘Aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders:  
Bestuurders opgelet!’, Ondernemingsrecht 2015/103, p. 520.
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woordigers van groepen belanghebbenden bij de 
besluitvorming en uitvoering van beleid en soms de 
statutaire inrichting te betrekken. Uit dien hoofde 
moet de rechtspersoon en dus ook het bestuur zich 
aan die regels houden en correct handelen. Daar 
hebben wij het belang van de vennootschap niet 
voor nodig.

6. Afronding
De Hoge Raad heeft in de periode waarop deze 
bijdrage ziet een aantal opzienbarende en veras-
sende uitspraken gedaan. Ten aanzien van de 
aansprakelijkheid bij personenvennootschappen 
valt op dat de persoonlijke aansprakelijkheid voor 
verbintenissen waarvoor de maat/vennoot zelf 
verantwoordelijkheid draagt uit de pas is gaan lopen 
met de persoonlijke aansprakelijkheid van een 
toegetreden maat/vennoot voor verbintenissen die 
dateren van voor zijn toetreden en waar hij part noch 
deel aan had (§ 2). De jurisprudentie waarbij laatst-
genoemden aan een harder regime worden onder-
worpen dan eerstgenoemden, overtuigt mijns inziens 
niet. Op het punt van de doorbraak van aansprake-
lijkheid jegens bestuurders tekent zich de lijn af dat 

niet het gewone onrechtmatige daadrecht moet 
worden toegepast maar de verzwaarde maatstaf van 
ernstige verwijtbaarheid (§ 3). Over de wenselijkheid 
en de invulling hiervan is zeker verdere discussie 
mogelijk en te verwachten. 

Vanuit een oogpunt van rechtsontwikkeling vind ik 
de beschikkingen inzake Rifgat over de herroepbaar-
heid van een besluit tot ontbinding (§ 4) en Cancun 
over de doorwerking van aandeelhoudersovereen-
komsten en het belang van de vennootschap (§ 5), 
het interessantst. De Rifgat-beschikking springt 
zonder meer het meest in het oog. De Hoge Raad 
schroomt hierin niet om openlijk op de stoel van de 
wetgever plaats te nemen. Gezien de wettekst en 
parlementaire geschiedenis en de andere mogelijk-
heden die de Hoge Raad ter beschikking stonden, 
was dat niet nodig. De vraag is of dit een trend wordt 
en, zo ja, of wij hier mede gezien art. 12 Wet AB, 
comfortabel mee moeten zijn. Gebrek aan daad-
kracht kon de Hoge Raad in deze verslagperiode in 
ieder geval niet worden verweten. Ik zie met belang-
stelling uit naar wat het komende jaar ons aan 
jurisprudentie zal brengen.


