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Oorlog en vrede

Op 12 mei jl. zond het, toen nog niet demissionaire, kabinet
zijn reactie op het rapport van de Monitoring Commissie
Corporate Governance naar de Tweede Kamer in een brief
ondertekend door de Ministers van Financiën, Justitie, Eco-
nomische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In
de reactie geeft het kabinet zijn eigen visie op corporate go-
vernance. De reactie is beperkt tot beursvennootschappen;
slechts op één plaats wordt nog even verwezen naar andere
open NV’s. Het kabinet vergelijkt de Angelsaksische en
continentale systemen en geeft voor- en nadelen daarvan
aan.

Voor het Nederlandse systeem ziet het kabinet als uitda-
ging de verantwoording door de raad van commissarissen te
verbeteren zonder afbreuk te doen aan het systeem van on-
afhankelijk toezicht. Aandeelhouders (en eventueel andere
belanghebbenden, zegt het kabinet) dienen een actievere rol
te vervullen in situaties waarin het er echt toe doet: als de
raad van commissarissen niet adequaat functioneert. Boven-
dien is een transparante verslaggeving van bijzonder belang.

Het kabinet kondigt voorbereidingen voor verschillen-
de wetsvoorstellen aan: de toepassing van internationale ac-
countingstandaarden als IAS en USGAAP moet mogelijk
worden, beursgenoteerde ondernemingen moeten inzicht
verschaffen in de bezoldiging en het effectenbezit van indi-
viduele bestuurders en commissarissen, de corporate gover-
nance-structuur van beursvennootschappen moet in het
jaarverslag worden openbaar gemaakt, de mogelijkheid voor
aandeelhouders om onderwerpen voor de algemene verga-
dering te agenderen wordt in de wet opgenomen en boven-
dien worden ondernemingen verplicht de goedkeuring van
het beleid, tevens inhoudende decharge, apart te agenderen.
Een nadere standpuntbepaling over het structuurregime
volgt in het najaar, na afronding van een feitelijk onderzoek
naar de toepassing van het regime. Daarbij zal met name
worden gekeken naar de toepassingscriteria voor het struc-
tuurregime en het correctiemechanisme bij slecht functione-
rende commissarissen. Op korte termijn zal de mogelijkheid
voor een registratiedatum van maximaal zeven dagen voor
de algemene vergadering van aandeelhouders worden inge-
voerd, om stemmen op afstand via het Communicatiekanaal
Aandeelhouders mogelijk te maken. Tegelijk kondigt het
kabinet een wetsvoorstel aan om een ‘lange’ registratieda-
tum van maximaal 60 dagen voor de vergadering mogelijk te
maken, zoals de ondernemingen hebben bepleit die het
Communicatiekanaal Aandeelhouders hebben opgezet.
Uiteindelijk wil het kabinet een systeem voor proxy solici-
tation voor alle beursgenoteerde ondernemingen, waarvoor
de STE regels moet geven. Daarmee loopt het kabinet ver
vooruit op de werkelijkheid. Het Communicatiekanaal
Aandeelhouders bevindt zich nog aan het begin van een
proeffase. Pas volgend jaar zal, na invoering van de registra-
tiedatum, stemmen op afstand voor het eerst op bescheiden
schaal worden toegepast. In potentie kan het systeem een
bijdrage leveren aan goede corporate governance, waarbij
zowel aandeelhouders als ondernemingen baat hebben. Het
is goed dat de noodzakelijke faciliteiten daartoe worden ge-
creëerd. Maar we moeten afwachten of aan stemmen op af-
stand in de Nederlandse verhoudingen daadwerkelijk be-
hoefte zal blijken te bestaan. Dat het in de Verenigde Staten
al decennia op grote schaal wordt toegepast en tot de kern
van het systeem van corporate governance is gaan behoren,
heeft specifieke juridische en sociaal-culturele achtergron-
den. Het is niet vanzelfsprekend dat proxy solicitation zich
in Nederland in dezelfde richting zal ontwikkelen. Blijkt

aan het systeem in Nederland op termijn geen behoefte te
bestaan, dan behoort de wetgever het ook niet dwingend
voor te schrijven.

Deze beleidsvoornemens kunnen volgens het kabinet
niet (volledig) tot hun recht komen indien de werking van
typisch Nederlandse beschermingsconstructies in vredestijd
niet wordt aangepast. Het kabinet zal wetgeving voorberei-
den omtrent werking en doelstelling van certificering en van
stemrecht- en volmachtbeperkingen. Het kabinet wil certi-
ficering niet volledig afschaffen omdat het een nuttige func-
tie kan vervullen om de continuïteit in de besluitvorming te
waarborgen. Wat het kabinet wel met certificering wil,
wordt niet helemaal duidelijk. De kabinetsreactie verwijst
naar de suggestie van de Commissie Peters om het admini-
stratiekantoor in vredestijd stemvolmachten te laten geven
aan certificaathouders. Het lijkt erop dat het kabinet daar
wel wat in ziet. De gedachte is ook sympathiek, maar het on-
derscheid tussen oorlogstijd en vredestijd roept allerlei vra-
gen op. Zoals in het echt zal het ook in vennootschappelijke
verhoudingen niet altijd eenvoudig zijn vast te stellen of het
vredestijd is of oorlogstijd. Sommige ondernemingen voelen
zich al bedreigd als een derde 10% van de aandelen in han-
den krijgt. Of moet eerst een vijandig bod zijn aangekon-
digd om van oorlogstijd te kunnen spreken? En wie gaat be-
palen wat vredestijd is en wat oorlogstijd? Gaat de wetgever
dat zelf vaststellen, of laat het dat over aan het administratie-
kantoor of aan bestuur en raad van commissarissen van de
vennootschap? Verder kan men zich afvragen of er in vre-
destijd geen omstandigheden kunnen zijn die het onthouden
van stemrecht rechtvaardigen. Minister Zalm, de meest pro-
minente ondertekenaar van de kabinetsreactie, was daarvan
zelf onlangs nog overtuigd in het, toegegeven, specifieke ge-
val van het vriendelijke bod op de aandelen NIB, waarbij hij
ING het stemrecht op haar aandelen in NIB onthield. On-
der omstandigheden valt voor beperking of uitsluiting van
zeggenschap in vredestijd iets te zeggen ter bescherming van
de overige aandeelhouders wanneer een aandeelhouder bij-
voorbeeld met 30% van de aandelen de vennootschap feite-
lijk zou kunnen domineren zonder bereid te zijn een bod te
doen op alle aandelen.

Het onderscheid tussen oorlogstijd en vredestijd is dus
niet zo helder en geeft niet duidelijk aan wanneer zeggen-
schap kan worden onthouden en wanneer niet.

De visie van het kabinet op dit punt baart ook om een
andere reden zorgen. Het kabinet staat voor ogen certifice-
ring en stemrecht- en volmachtbeperkingen nader te regule-
ren door in de Wte 1995 een expliciete wettelijke grondslag
te scheppen om in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995
regels dienaangaande te stellen, waarbij de STE toezicht
houdt op de naleving van die regels. Het begint kennelijk
een trend te worden dat op regelingen in het Burgerlijk Wet-
boek specifieke uitzonderingen en toepassingen voor be-
paalde doeleinden worden gemaakt in de Wte 1995. Een an-
der opvallend voorbeeld daarvan is het op 1 januari jl. in
werking getreden art. 2a Wte 1995. Dit artikel stelt vast dat
repotransacties met betrekking tot effecten niet onder het fi-
duciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW vallen. Ik zal niet specu-
leren over de achtergronden van deze ontwikkeling, maar zij
lijkt mij in ieder geval geen goede. Kwesties van zeggen-
schap in vennootschappen in oorlog en vrede zijn bij uitstek
kwesties van vennootschappelijke orde en behoren tot de
kern van de regeling van de rechtspersonen in Boek 2 BW.
Niet voor niets vindt de voorgestelde regeling van de be-
schermingsconstructies haar beslag in Boek 2 BW. Door de
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werking van beschermingsconstructies in vredestijd in de
Wte 1995 te regelen ontbreekt het verband met het vennoot-
schapsrecht in Boek 2 BW en in het bijzonder de voorgestel-
de regeling inzake beschermingsconstructies. Het gevaar be-
staat dat verschillende begrippen zullen worden gehanteerd,
en dat dezelfde begrippen verschillend worden toegepast en
uitgelegd. Dat gevaar bestaat zeker wanneer nadere regels
mogelijk zijn in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995,
met toezicht door de STE die geen rechter is en die niet Boek
2 BW toepast. Ten slotte is een groot risico bij deze ontwik-
keling dat vragen van zeggenschap en vennootschappelijke
ordening teveel worden beoordeeld vanuit een marktden-
ken, dat ten grondslag ligt aan de Wte 1995. Bij vennoot-
schappelijke ordening en zeggenschap zijn meer aspecten en

meer belanghebbenden betrokken dan uitsluitend de markt
en aandeelhouders. Die veelvoud van aspecten en belang-
hebbenden komt in kernbegrippen van Boek 2 BW als het
vennootschappelijk belang en de redelijkheid en billijkheid
duidelijk naar voren. De Wte 1995 daarentegen gaat alleen
over markten, effecten en beleggers. Dat een zo belangrijk
element van corporate governance uitsluitend hierop wordt
gebaseerd, past niet binnen ons wettelijk systeem. De rege-
ling van beschermingsconstructies, in oorlogs- én in vredes-
tijd, hoort thuis in Boek 2 BW.

J.W. Winter

Mr. A.F.J.A. Leijten

Tien jaar uitkoop- en 
geschillenregeling (I)

Deel 1

1. Inleiding
De redactie van dit blad zag graag een overzichtsartikel ver-
schijnen over de uitkoopregeling en de geschillenregeling,
ingevoerd in onze wetgeving op respectievelijk 1 mei 1988
en 1 januari 1989.1 Graag voldoe ik aan dat verzoek, maar
met een waarschuwing vooraf: uitputtend of volledig is dit
overzicht niet. Zo ga ik niet in op de boeiende kwestie of de
geschillenregeling toepasbaar is in arbitrage.2 De wijze
waarop de waarde van aandelen wordt bepaald blijft ook
onbesproken; daarover zal binnenkort in dit blad een artikel
van een andere auteur verschijnen. Evenmin behandel ik
systematisch de rechtspraak van de Hoge Raad en de On-
dernemingskamer (‘Ok’) zoals die in de handboeken te vin-
den is. Wel zal ik aan de hand van de (recente) ontwikkeling
in die rechtspraak bezien (i) of genoemde regelingen hebben
gebracht wat de wetgever zich er destijds van voorstelde en
(ii) wat de toekomst van deze regelingen is. Bij de beant-
woording van die tweede vraag is van belang of er voor po-
tentiële eisers alternatieven zijn die voordelen bieden ten op-
zichte van de genoemde regelingen. In dat verband zal ik
vergelijkingen trekken tussen (a) de uitkoopregeling en de
juridische fusie en (b) de geschillenregeling en het enquête-
recht.

2. Doel en totstandkoming van de regelingen
Het doel van zowel de uitkoop- als de geschillenregeling is
volgens de wetgever het bieden van een uitweg aan de aan-
deelhouder die zich in een ongewenste situatie bevindt. Bij
de uitkoopregeling is dat de grootaandeelhouder (95% of
meer) in een NV of BV die last heeft van een kleine aandeel-
houdersminderheid; bij de geschillenregeling gaat het om
een gedwongen overdracht of overname van aandelen in ge-
val van geschillen tussen aandeelhouders die de samenwer-
king in een BV (of een NV met besloten karakter) ernstig be-
moeilijken. Het zijn beide dagvaardingsprocedures, de uit-
koop in één feitelijke instantie bij de Ok, de geschillenrege-
ling in eerste aanleg bij de rechtbank met beroep op de Ok.
Cassatieberoep is in beide gevallen mogelijk. Er zijn meer
verschillen en overeenkomsten, die bij lezing van de wetsar-
tikelen duidelijk worden.3 De geschillenregeling valt uiteen
in de gedwongen overdracht (‘uitsluiting’, art. 2:336 BW) en
de gedwongen overname (‘uittreding’, art. 2:343 BW). De
gedwongen overdracht van stemrecht (art. 2:342 BW) is bij
mijn weten nog nooit toegepast.

De wordingsgeschiedenis van beide regelingen is vrij
langdurig geweest. Een uitkoopmogelijkheid werd in de li-
teratuur voor het eerst bepleit in 19694 en in tweede instantie

vlak voor en tijdens de behandeling van het wetsontwerp ju-
ridische fusie begin tachtiger jaren. In 1985 werd het wets-
voorstel ingediend; de inwerkingtreding was op 1 mei 1988.

Het idee voor een geschillenregeling werd al geopperd
ten tijde van invoering van de BV in 1971. Een eerste advies
van de Commissie Vennootschapsrecht dateert uit 1975.
Eerst zes jaar later werd een voorontwerp van wet uitge-
bracht. Het uiteindelijke wetsontwerp werd op dezelfde da-
tum ingediend als het wetsontwerp uitkoop, 15 maart 1985;
de invoering was op 1 januari 1989, acht maanden later dan
de uitkoopregeling.5

3. Toepassing en effectiviteit van de uitkoopregeling

3.1. De 95%-grens
Het kwalificerende belang van 95% of meer moet in begin-
sel gehouden worden door één aandeelhouder, maar twee of
meer groepsmaatschappijen die tezamen aan de 95%-grens
voldoen mag ook. Twee natuurlijke personen (bijvoorbeeld
familieleden) die aan de eis voldoen kunnen echter niet een
derde familielid uitkopen. Een toelichting op dit verschil
vindt men niet expliciet in de wetsgeschiedenis. De MvT be-
steedt nauwelijks aandacht aan de natuurlijke persoon/aan-
deelhouder. Voor de ‘moedervennootschap’ die 95% of
meer van het kapitaal verschaft ziet de MvT als bezwaren die
aan de aanwezigheid van de minderheid verbonden zijn: (i)
er moeten afzonderlijke algemene vergaderingen gehouden
worden, (ii) jaarrekeningen moeten vollediger zijn dan van
een volle dochtermaatschappij, (iii) bij het dividendbeleid en
het contracteren met de ‘bijna-dochter’ moeten de belangen
van de minderheid worden ontzien en (iv) het vormen van
een fiscale eenheid is onmogelijk. De bezwaren (i) en (iii)
gelden ook voor natuurlijke personen, (ii) en (iv) niet.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder omstandighe-
den een emissiebesluit met uitsluiting van voorkeursrecht
dat slechts ten doel heeft de 95%-grens te bereiken kan wor-
den vernietigd op grond van strijd met de redelijkheid en
billijkheid.6 Stel dat twee natuurlijke personen die samen
95% in een BV bezitten een besluit tot statutenwijziging ne-
men strekkende tot wijziging van een aanbiedingsregeling in
een goedkeuringsregeling met als enige doel om het aldus
mogelijk te maken dat één van hen, na verwerving van de
aandelen van de ander, een uitkoopvordering instelt. Is de

1. Uitkoop: wet van 3 maart 1988, Stb. 1988, 85; geschillenregeling: wet
van 10 december 1988, Stb. 1988, 516.

2. Zie hiervoor Ch.E. Honée, ‘De wettelijke geschillenregeling vatbaar
voor arbitrage?’, De NV 1995, p. 94 e.v.; enigszins anders H.J.M.N.
Honée, ‘Arbitrage in het vennootschapsrecht’, in: Rechtspleging in het
ondernemingsrecht, Kluwer 1997, p. 27 e.v.; geheel anders Van den Ingh,
‘Beslechting van geschillen in arbitrage’, De NV 1995, p. 145 e.v. met
naschrift van Ch.E. Honée, p. 148.

3. Art. 2:92a, 2:201a en 2:336-343 BW. Een schematische vergelijking van
beide regelingen biedt Rechtspersonen (losbl.), Boukema, Titel 8, afd. 1
§ 3.4.

4. Westbroek, Preadvies voor de Vereniging voor Handelsrecht 1969, p.
59-60.

5. Boukema, t.a.p., § 1.
6. Bundel Naamloze en Besloten Vennootschap (documentatie en systema-

tisch gerangschikte wetsgeschiedenis), onder redactie van J.M.M. Mae-
ijer, met medewerking van M.E. Schreurs-Engelaar, (losbl.), sedert 1964.
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eiser dan ontvankelijk? Er is wel een verschil met het ‘onei-
genlijke’ emissiebesluit, omdat de twee aandeelhouders te-
zamen al 95% hebben, maar helaas geen groepsmaatschap-
pijen zijn. Wellicht kan met een beroep op het Tonnema-
arrest7 betoogd worden dat de beoogde uitstoting van de
minderheid een redelijk vennootschappelijk doel dient en
dat het besluit tot statutenwijziging dus geoorloofd is. Is dat
niet mogelijk, dan zal het besluit tot statutenwijziging mijns
inziens aantastbaar zijn. 

In een ‘oude’ zaak heeft de Ok voor enige rechtsonze-
kerheid gezorgd door te eisen dat het 95%-belang ‘defini-
tief’ moet worden gehouden. Door een eiser was een voor-
waardelijke optie verstrekt, waarvan de uitoefening het door
hem gehouden belang zou kunnen doen dalen onder de
95%: volgens de Ok was de vervulling van de voorwaarde
niet in hoge mate illusoir, hetgeen tot eisers niet-ontvanke-
lijkheid leidde.8 Maeijer heeft in zijn noot onder dit arrest
deze te algemene uitspraak terecht bekritiseerd. De wet eist
niet dat het 95%-belang ‘definitief’ wordt gehouden en de
wetsgeschiedenis biedt voor deze stelling evenmin houvast. 

3.2. Kwantitatieve gegevens
Uit gegevens van de Ok blijkt dat de uitkoopregeling sinds
haar invoering vrij veelvuldig is toegepast. Helaas ontbreken
gegevens over de jaren 1992-1995. Het aantal ingekomen
uitkoopzaken beliep over de jaren 1988 (8 maanden), 1989,
1990 en 1991 respectievelijk 6, 13, 18 en 21,9 en over de jaren
1996, 1997 en 1998 respectievelijk 6, 12 en 9.10 De regeling
lijkt dus bepaald in een behoefte te voorzien, zij het dat de
populariteit uit het begin van de jaren negentig thans tanen-
de lijkt. Een mogelijke verklaring voor deze afname geef ik
hierna. 

De gedachte van de wetgever was overigens dat de in-
voering van de uitkoopregeling tot veel minnelijke uitkopen
zou leiden.11 Dat is begrijpelijk vanuit de gedachte dat ver-
weer tegen een uitkoopvordering nauwelijks mogelijk is in-
dien de eiser aan de 95%-grens voldoet. De in lid 4 van art.
2:92a BW voorkomende verweren zijn – met uitzondering
van het verbod om prioriteitsaandelen uit te kopen12 – nog
nooit met succes aangevoerd. Als één of meer gedaagden
verschijnen gaat het debat doorgaans over de waardebepa-
ling van de aandelen. Het is dus gevaarlijk om de effectiviteit
van de uitkoopregeling af te leiden uit het aantal aange-
brachte zaken. Immers, hoe meer minnelijke uitkopen, hoe
effectiever de regeling.

Minnelijke uitkoop is echter niet mogelijk als er onbe-
kende aandeelhouders zijn. Dit is vrijwel altijd het geval na
een geslaagd openbaar bod. Van de mij bekende uitspraken
(gepubliceerd en ongepubliceerd) is de overgrote meerder-
heid mede gewezen tegen onbekende aandeelhouders. Een
afname van het aantal ingekomen zaken duidt dus vermoe-
delijk op hetzij een afnemende populariteit, hetzij een afna-
me van gevallen waarop de regeling van toepassing is. De
MvT stelt terecht dat de situatie dat een moedervennoot-
schap vrijwel alle aandelen bezit meestal het gevolg is van
een openbaar bod.13 Dat het aantal openbare biedingen in de
afgelopen jaren van economische hoogconjunctuur zou zijn
afgenomen ten opzichte van de jaren 1990-1991 is onaanne-
melijk. Het heeft er dus alle schijn van dat de uitkooprege-
ling minder populair aan het worden is. Dit zou veroorzaakt
kunnen worden doordat er in sommige gevallen een alterna-
tief voorhanden is dat tot hetzelfde doel (dus niet: precies
hetzelfde resultaat) leidt als toepassing van de uitkooprege-
ling, doch zonder de eventuele nadelen van een uitkooppro-
cedure. Zonder een dergelijk alternatief zouden de hierna te
signaleren knelpunten in de uitkoopprocedure niet tot een
afname van het aantal uitkoopprocedures leiden: de behoef-
te om de minderheid kwijt te raken blijft immers zeer groot,
zeker na een geslaagd openbaar bod, en wel om de onder 3.1
genoemde redenen.

3.3. Juridische fusie
Voor de Nederlandse beursvennootschap die ingevolge een
openbaar bod minstens 95% van de aandelen in een andere
Nederlandse beursvennootschap (de ‘target’) heeft verkre-
gen, bestaat er een alternatief voor de uitkoopregeling: het

bewerkstelligen van een juridische fusie tussen de bieder14

en de target, als gevolg waarvan de minderheidsaandeelhou-
ders in de target van rechtswege aandeelhouder worden van
de bieder. Ook op deze wijze verdwijnt de minderheid uit
de target en het resultaat is in dit opzicht voor de bieder niet
onwenselijker dan het resultaat van de uitkoopprocedure.
Weliswaar dient de bieder extra aandelen in haar kapitaal toe
te kennen aan de minderheidsaandeelhouders in de target,
hetgeen bij een geslaagde uitkoop niet het geval is, maar dat
deert de bieder niet: de verwatering is gering en de minder-
heid krijgt geen invloed van betekenis in de bieder, die als
beursvennootschap toch al gewend is om algemene vergade-
ringen bijeen te roepen.

De juridische fusie neemt bovendien effectief de bezwa-
ren weg die de wetgever opsomde als redengevend voor het
invoeren van de uitkoopregeling: terzake van de verdwenen
target bestaan geen verplichtingen meer voor het opstellen
van (volledige) jaarrekeningen of het bijeenroepen van af-
zonderlijke algemene vergaderingen van aandeelhouders, bij
de winstbestemming hoeft geen rekening meer te worden
gehouden met de minderheid en er is geen beletsel meer
voor een fiscale eenheid, alles omdat de minderheidsaan-
deelhouders ‘verplaatst’ worden naar de topholding.

Voor de bieder die tevens Nederlandse beursvennoot-
schap is, is de juridische fusie dus minstens een gelijkwaar-
dig alternatief. In de literatuur wordt dit slechts ten dele on-
derkend. Zo stelt Maeijer dat met (thans) art. 2:325 lid 2
BW15 ‘in het kader van de juridische fusie ‘een uitkoopmo-
gelijkheid’ is gecreëerd’.16 Dit artikellid bepaalt dat, indien
krachtens de ruilverhouding van de aandelen recht bestaat
op geld of schuldvorderingen, het gezamenlijk bedrag daar-
van niet meer mag zijn dan 10% van het nominale bedrag
van de toegekende aandelen. Boukema17 meent dat dit arti-
kellid de mogelijkheid biedt om via een juridische fusie tot
‘een soortgelijk resultaat’ als uitkoop te komen. Door aan te
knopen bij art. 2:325 lid 2 BW leggen deze schrijvers slechts
de nadruk op het contante betalingskarakter van de
uitkoopregeling18 en vergeten zij het verdwijnen van de
minderheidsaandeelhouder. Wat het betalingsaspect betreft
verschillen de regelingen echter sterk, omdat de mogelijk-
heid van bijbetaling in contanten bij de juridische fusie zeer
beperkt is, vanwege het begrip nominale waarde in art. 2:325
lid 2 BW. Het verschil tussen een juridische fusie met of
zonder bijbetaling in contanten is in het geval van het fuse-
ren met een (minstens) 95%-dochtervennootschap niet sig-
nificant. De MvT beschouwt de uitkoopregeling onder meer
als mogelijke inleiding tot een fusie ‘die in dat opzicht aan-
sluit bij de regeling die de fusierichtlijn (derde EG-richtlijn
over vennootschapsrecht) biedt om bij fusie een percentage
van 10 of minder van de aandelen uit te kopen’.19 In zijn bij-
drage ‘Tien jaar uitkoop van minderheidsaandeelhouders’
ziet ook Van Vliet de juridische fusie in de praktijk als een
vervolg op een geslaagde uitkoopprocedure, zodat de aldus
verkregen 100%-dochter desgewenst kan worden ‘opge-
slokt’.20 De gedachte daarbij is veelal het vereenvoudigen
van de vennootschappelijke structuur van het concern. 

7. HR 17 mei 1991, NJ 1991, 645.
8. Ok 7 november 1991, NJ 1992, 236.
9. Slagter, 25 jaar Ondernemingskamer, Sinzheimer Cahiers 11, 1996, p. 19

en noten 2 en 3 op p. 20.
10. De NV 1998, p. 124-125. De informatie over 1998 is telefonisch verkre-

gen van de griffie van de Ok.
11. MvT p. 6 (Kamerstukken II, 1984/85, 18 904).
12. Ok 14 april 1994, NJ 1995, 375.
13. MvT p. 5.
14. Of een ‘lege’ dochtervennootschap van de bieder in geval van een drie-

hoeksfusie, art. 2:334 BW.
15. Voorheen lid 1.
16. Asser/Maeijer 2-III, nr. 509.
17. T.a.p. § 3.4.
18. Betaling in aandelen kan niet: Ok 21 mei 1992, NJ 1992, 698, wel in bui-

tenlandse valuta, vermeerderd met Nederlandse wettelijke rente: Ok 20
maart 1997 inzake Rothmans, niet gepubliceerd, besproken door Slag-
ter, TVVS 1997, p. 285 en Van Marwijk Kooy, TVVS 1998, p. 64.

19. MvT p. 17.
20. Van Vliet, ‘Tien jaar uitkoop van minderheidsaandeelhouders’, Dossier

1998, nr. 32, p. 26.
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De praktijk is inmiddels echter dat na een geslaagd open-
baar bod door een Nederlandse beursvennootschap vaak
meteen een juridische fusie volgt. In biedingsberichten
wordt daar soms niets over gezegd.21 Veelal leest men echter
dat na gestanddoening overwogen zal worden hetzij de uit-
koopregeling toe te passen, hetzij een juridische fusie tot
stand te brengen. Soms wordt daarbij aangegeven dat de
keuze mede afhankelijk zal zijn van het aantal aandelen dat
onder het bod zal worden aangeboden.22

3.4. Duur, deskundigenbericht, kosten
In het geval dat minder dan 95% wordt aangeboden ligt een
juridische fusie voor de hand. Het zal immers niet altijd mo-
gelijk zijn om nog meer aandelen te verwerven en een emis-
sie mag niet aangewend worden met het enkele doel om de
95%-grens voor de uitkoopregeling te bereiken.23 Maar ook
als de 95%-grens gehaald is, biedt een juridische fusie (bij-
komende) voordelen boven een uitkoopprocedure. Hoewel
de juridische fusie soms wordt gekenschetst als een zware
procedure, zijn de te vervullen formaliteiten (fusievoorstel,
deponeren van stukken, accountantsverklaring(en) over de
ruilverhouding, fusiebesluit(en), notariële akte) per saldo
niet zwaarder dan de formaliteiten die nodig zijn om een uit-
koopprocedure voor te bereiden en te doorlopen. Zo ver-
langt de Ok van de eiser in aard en omvang vergelijkbare do-
cumentatie en accountantsverklaringen.24 Wordt in de uit-
koopprocedure verweer gevoerd, dan is de doorlooptijd
doorgaans (veel) langer dan die van een juridische fusie,25

omdat de Ok in dat geval meestal een deskundige benoemt
om de waarde van de aandelen te bepalen: lid 5 van art. 2:92
BW. De kosten daarvan komen ten laste van de eiser: de wet
bepaalt dat een gedaagde die geen verweer heeft gevoerd niet
in de kosten verwezen kan worden: lid 7. Doet een gedaagde
dat wel, maar stelt de Ok na deskundigenbericht uiteindelijk
vast dat de in de dagvaarding genoemde prijs juist was, dan
nog moet de uitkoper betalen: onder meer omdat de Ok het
onwenselijk achtte ‘dat verschenen verweerders in een uit-
koopprocedure tot grote terughoudendheid in het voeren
van een – niet reeds op voorhand onredelijk te achten – ver-
weer tegen de aangeboden prijs worden genoopt op de
grond dat reeds de enkele omstandigheid dat dat verweer
vervolgens ondeugdelijk wordt geoordeeld, leidt tot hun
veroordeling in de kosten van het onderzoek door deskun-
digen’ werd General Electric Company plc (‘GEC’) veroor-
deeld om de op ƒ 70 000 begrote kosten van de deskundigen
te voldoen, ondanks dat de Ok de door GEC in de dagvaar-
ding aangeboden prijs uiteindelijk deugdelijk achtte.26 Der-
gelijke hoge kosten zijn doorgaans niet verbonden aan de
voor een juridische fusie benodigde accountantsverklarin-
gen omtrent de redelijkheid van de ruilverhouding. Deze zal
immers zoveel mogelijk de waarde van het daaraan vooraf-
gaande succesvolle bod weerspiegelen en dus redelijk zijn.27

De accountant is dus snel klaar als het geslaagde bod recen-
telijk gestand gedaan is. Na gestanddoening van het bod zal
de beurskoers immers (vrijwel) identiek zijn aan de bied-
prijs. In een uitkoopzaak uit 1996 heeft de Hoge Raad be-
slist dat de beurskoers in het algemeen (in het geval van een
going concern) gezien mag worden als een objectieve waar-
deringsmethode van ter beurze genoteerde aandelen.28 In de
zaak die tot dit arrest leidde (Offerhaus/ING) had de Ok –
zonder deskundigenbericht te gelasten – de prijs vastgesteld
op de koerswaarde per 1 december 1994 van de ten tijde van
het openbare bod d.d. 1 maart 1991 in ruil aangeboden effec-
ten ING. De procedure voor de Ok duurde 2½ jaar, de cas-
satie nog eens 1½ jaar, tezamen dus 4 jaar. De hierboven ge-
noemde zaak van GEC duurde alleen al bij de Ok – mét des-
kundigenbericht – bijna 5 jaar.29

In beide gevallen werd verweer gevoerd tegen de hoogte
van de door de eiser voorgestelde prijs. Dat gebeurde niet in
de zaak BolsWessanen. Daar ging het dan ook erg vlot:
openbaar bod 8 maart 1993, dagvaarding 25 oktober 1993 en
eindarrest 8 september 1994, waarbij de uitkoopprijs werd
bepaald op de waarde in contanten van het openbare ruil-
bod.30 Zelfs deze complicatieloze procedure duurde nog
bijna een jaar, terwijl een juridische fusie in 3 à 4 maanden
rond kan zijn. Het is bovendien op voorhand altijd onzeker

of er een gedaagde verschijnt die verweer gaat voeren tegen
de hoogte van de prijs. Nu is het zeker verstandig om zo snel
mogelijk na het openbaar bod te dagvaarden, omdat de Ok
pleegt aan te knopen bij de hoogte van het openbaar bod als
dat niet te ver in het verleden ligt.31 Maar zekerheid dat er
dan geen deskundigenbericht wordt gelast is er niet. In de
GEC-zaak werd gedagvaard 10 maanden na het openbaar
bod, in de zaak Offerhaus 18 maanden daarna. Toch ver-
wierp de Ok in de GEC-zaak het prijsvoorstel van GEC van
ƒ 0,35 per aandeel, hetgeen gelijk was aan het openbare bod,
zodat er deskundigen aan te pas moesten komen. Waarom
accepteerde zij de ‘oudere’ biedprijs dan wel in de Offer-
haus-zaak? De verklaring kan op het eerste gezicht niet ge-
legen zijn in de gedateerdheid van de openbare biedingen:
op het moment van de uitspraak in de GEC-zaak was het
openbare bod 3 jaar en 10 maanden oud, ten tijde van de uit-
spraak in de Offerhaus-zaak was het openbare bod van ING
al 4 jaar oud. De Ok pleegt slechts aan te knopen bij een eer-
der gedaan bod als dat niet ouder is dan 2 à 3 jaar. ING had
echter het geluk dat zij aan de aandeelhouders van de target
beursgenoteerde aandelen ING had aangeboden, waarvan
de beurskoers per een recentere datum (1 december 1994)
kon worden gebruikt om een ‘objectieve’ waarde per die da-
tum van het targetaandeel te bepalen, uitgaande van het ruil-
bod uit 1991 en de koersontwikkeling van het aandeel ING
sindsdien. GEC’s bod daarentegen luidde geheel in contan-
ten, zodat bijna vier jaar later de Ok dat bod kennelijk te veel
verouderd achtte en een deskundigenbericht gelastte. De
uitkoper heeft echter, ook als hij snel na het openbare bod
dagvaardt, geen controle op de duur van de procedure. Af-
gezien van soms lange oproeptermijnen wordt niet zelden
verweer gevoerd tegen de aangeboden prijs. In dat geval zou
het raadzaam kunnen zijn om af te zien van repliek, zodat de
tijd die verstrijkt tussen het openbare bod en de uitspraak
van de Ok zo kort mogelijk wordt gehouden. 

3.5. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad; verzet; ‘ver-
meerdering van eis’

Uit de Offerhaus-zaak volgt dat ook in geval van een recent
bod de rechtsgang bij de Ok in geval van verweer 2½ jaar
kan duren. Wordt in cassatie gegaan, dan komt daar nog
eens 1½ jaar bij. 

Het instellen van het rechtsmiddel cassatie schorst de
tenuitvoerlegging van een veroordelend Ok-arrest, ondanks
het woord ‘altijd’ in lid 8 van art. 2:92a BW, aldus de Ok in
een uitspraak van 3 oktober 1996.32 Om die reden kan een
uitkooparrest van de Ok dan ook uitvoerbaar bij voorraad
verklaard worden. In de literatuur werd voordien (en zelfs
nog ruim na publicatie van deze uitspraak33) wel aangeno-
men dat dit niet kon, maar de argumentatie van de Ok is

21. Als voorbeeld noem ik het fusiebericht van Volker Wessels Stevin N.V.
van 1 mei 1997.

22. Deze laatste toevoeging is niet te vinden in het fusiebericht KNP BT, 8
februari 1993, p. 31, doch wel in de biedingsberichten DSM-Gist en
Vendex-KBB uit 1998. In het fusiebericht Bols-Wessanen (8 maart 1993,
p. 24) staat dat bij een aanmeldingspercentage van 95% of meer het
voornemen bestaat de uitkoopregeling te gebruiken en dat bij een lager
percentage een juridische fusie wordt overwogen.

23. Zie noot 6.
24. Asser/Maeijer 2-III, nr. 513; A.C. Metzelaar, ‘De Ondernemingskamer

en de Wet Uitkoop Kleine Minderheidsbelangen’, V&O 1991, p. 38-41.
25. Er is één maand wachttijd bij de juridische fusie voor mogelijk crediteu-

renverzet, een verzet dat in de praktijk zelden voorkomt (en eigenlijk
nooit als twee beursvennootschappen fuseren).

26. Ok 27 augustus 1998, JOR 1998, 162.
27. Voorzover de krachtens de ruilverhouding toe te kennen aandelen per

saldo een iets hogere waarde zouden vertegenwoordigen dan het open-
bare bod (vanwege de beperking van art. 2:325 lid 2 BW is een precieze
gelijkstelling niet altijd mogelijk), ontstaat geen strijd met art. 12 Fusie-
gedragsregels (Commentaar, 10e druk, op art. 12, 96e verslag).

28. HR 11 september 1996, NJ 1997, 176 (Offerhaus/ING).
29. Dit blijkt uit het ongepubliceerde gedeelte van Ok 3 oktober 1996 ( NJ

1998, 466) en JOR 1998, 162.
30. Ok 8 september 1994, rolnummer 1439/93 Ok, niet gepubliceerd.
31. Asser/Maeijer 2-III, nr. 513 en noot onder NJ 1997, 176.
32. JOR 1996, 131, NJ 1997, 72.
33. C.J.M. de Keyzer, ‘Rechtszekerheid en uitkoopprocedure’, TVVS 1997,

p. 271.
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overtuigend in het licht van de arresten van de Hoge Raad in
uitkoopzaken, waarin onverkort wordt vastgehouden aan
hetgeen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering be-
paalt.34 Ten onrechte leidt Van Vliet uit deze Ok-uitspraak
overigens af dat de eiser een ‘bijzonder belang’ bij uitvoer-
baarverklaring bij voorraad moet hebben.35

Indien tegen alle gedaagden verstek wordt verleend kan
tijdwinst worden geboekt, maar ontstaat onzekerheid door
de mogelijkheid van verzet tegen het uitkooparrest.36 De
Hoge Raad heeft beslist dat ook in uitkoopzaken de verzet-
termijn van 14 dagen begint met het plegen van een daad
door de verzetgerechtigde waaruit zijn bekendheid met (de
hoofdinhoud van) het verstekvonnis voortvloeit.37 Bij onbe-
kende aandeelhouders is het voor de uitkoper schier onmo-
gelijk om een dergelijke bekendheid teweeg te brengen, op-
dat de verzettermijn begint te lopen. Deze uit de beslissin-
gen van de Hoge Raad voortvloeiende onzekerheid heeft tot
veel commentaar aanleiding gegeven, omdat het een deel van
de effectiviteit van de wettelijke regeling in het licht van het
daarmee beoogde doel wegneemt; de Ok had om die reden
dan ook geoordeeld dat verzet tegen een uitkoopvonnis niet
mogelijk moest worden geacht.38

Nu de Hoge Raad de algemene beginselen van burgerlijk
procesrecht laat prevaleren, is ook art. 79 Rv ten volle van
toepassing. Dat betekent dat indien tenminste één gedaagde
op de dagvaarding verschijnt en art. 79 lid 1 Rv is toegepast,
het arrest van de Ok jegens alle gedaagden als op tegen-
spraak gewezen heeft te gelden, zodat – ook voor de niet
verschenen aandeelhouders – alleen de mogelijkheid van
cassatie bestaat binnen drie maanden na het arrest van de
Ok. Zo verscheen in de bovengenoemde BolsWessanen-
zaak het Administratiekantoor van aandelen Bols als enige
gedaagde om tot referte te concluderen. Uit de uitspraak
blijkt echter niet dat art. 79 lid 1 Rv (herhaalde oproeping
van de niet-verschenen gedaagden) was toegepast, welke be-
paling volgens de Hoge Raad ook in uitkoopzaken onver-
kort geldt.39 Het (laten) verschijnen van een gedaagde neemt
dus de verzetmogelijkheid weg, maar leidt weer tot vertra-
ging omdat een tweede oproeping van alle niet verschenen
gedaagden moet geschieden bij openbaar exploot met een
termijn van (nog eens) twee maanden (art. 9 Rv). Zijn er bui-
tenlandse minderheidsaandeelhouders van wie de namen
bekend zijn, maar de (actuele) adressen niet, dan moet – in-
dien deze op de eerstdienende dag niet verschijnen – zelfs
twee keer worden opgeroepen met een termijn van 6 maan-
den, zodat de procedure gedurende meer dan een jaar stilligt
voordat de conclusie van eis kan worden genomen.40

In de literatuur is geopperd dat het bewust laten ver-
schijnen van één gedaagde teneinde de verzetmogelijkheid te
ecarteren op misbruik van (proces)recht lijkt, omdat het het
beginsel van hoor en wederhoor in de uitkoopprocedure
niet waarborgt.41 De wetgever heeft echter, teneinde aan dat
beginsel recht te doen, gekozen voor een herhaalde oproe-
ping zodat de niet-verschenen gedaagde andermaal in de ge-
legenheid wordt gesteld van zich te laten horen. Van mis-
bruik van bevoegdheid als bedoeld in art. 3:13 BW is mijns
inziens dan ook geen sprake. 

Maeijer heeft voor het geval alle gedaagden verstek heb-
ben laten gaan een andere oplossing gesuggereerd, te weten
het tenuitvoerleggen van het arrest door middel van consig-
natie ex art. 2:92 lid 8 BW, waarna verzet niet meer mogelijk
is (art. 81 lid 2 Rv). Het eerste probleem dat Maeijer daarbij
zelf signaleert is dat volgens art. 80 Rv een verstekvonnis
niet eerder ten uitvoer gelegd kan worden dan na verloop
van 8 dagen na betekening bij openbaar exploot. Wordt bin-
nen die 8 dagen verzet ingesteld, dan ‘stuit’ (schorst) dat de
tenuitvoerlegging (art. 82 lid 2 Rv). Deze complicatie heeft
de Ok inmiddels opgelost door uitvoerbaarverklaring bij
voorraad mogelijk te maken: art. 80 Rv is blijkens de wet-
tekst immers niet van toepassing indien het arrest uitvoer-
baar bij voorraad is verklaard. Consignatie kan in dat geval
dus onmiddellijk plaatsvinden. Volgens Maeijer zou echter
moeten worden gewacht op het verstrijken van de cassatie-
termijn. Dit lijkt onjuist, daar Maeijer zelf terecht opmerkt,
dat tegen een bij verstek ten opzichte van alle gedaagden ge-

wezen uitspraak (en alleen dan bestaat de verzetmogelijk-
heid) geen cassatie openstaat (art. 401b lid 1 Rv). 

Het probleem met Maeijers suggestie is echter dat in de
literatuur verschillend wordt gedacht over de vraag of lid 8
van art. 2:92a-201a BW wel kan worden toegepast vóórdat
uitvoering is gegeven aan lid 7 (aankondiging plaats van be-
taalbaarstelling en prijs in een landelijk dagblad). Maeijer
meent van wel, maar Van Schilfgaarde bijvoorbeeld niet.42

Lid 7 vereist weer dat het bevel tot overdracht bij gerechte-
lijk gewijsde vast staat. Leest men daarvoor ‘in kracht van
gewijsde is gegaan’, dan zou een en ander betekenen dat
consignatie niet mogelijk is, zolang de verzettermijn niet is
aangevangen en verstreken. En zoals hiervoor is uiteengezet,
kan de aspirant-uitkoper de aanvang van de verzettermijn
niet forceren. Kortom, de enig zekere methode is (zolang
geen wetswijziging plaatsvindt) het laten verschijnen van
minstens één gedaagde, zij het dat dit tot verdere vertraging
leidt zolang het voorschrift van art. 79 lid 1 Rv bestaat. De
advocaat die dit allemaal aan zijn cliënt moet uitleggen zal
worden onderbroken met de vraag of het niet makkelijker
en sneller kan. 

De Ok heeft voorts beslist dat in een verstekzaak de in
de dagvaarding genoemde prijs voor de aandelen nadien niet
kan worden verlaagd, omdat de niet verschenen gedaagden
op die prijs mochten rekenen bij hun mogelijke beslissing
om niet te verschijnen.43 Dit sluit aan bij (de ratio van) art.
134 lid 4 Rv – dat de Ok overigens niet noemt – welke bepa-
ling een vermeerdering van eis verbiedt indien een of meer
gedaagden niet in het geding zijn opgekomen. Nu in de uit-
koopprocedure de eiser zijn eigen veroordeling vordert om
de door hem genoemde prijs te betalen, komt een latere ver-
mindering van die prijs materieel neer op een vermeerdering
van eis. Hoewel in de twee zaken waarin de Ok tot deze be-
slissing kwam alle gedaagden verstek hadden laten gaan,
wijst de door de Ok gehanteerde ratio erop dat deze beslis-
sing ook van toepassing is op gevallen waarin de gedaagden
deels wel en deels niet verschenen zijn. In uitkoopzaken na
een openbaar bod zijn er vrijwel altijd onbekende gedaagden
en zal er ook vrijwel altijd sprake zijn van één of meer niet-
verschenen gedaagden. Wordt op dit punt een vergelijking
getrokken met de juridische fusie, dan lijkt op het eerste ge-
zicht de onmogelijkheid om de aangeboden prijs te vermin-
deren niet ongunstiger dan het voorschrift van art. 2:317 lid
1 BW, inhoudende dat het fusiebesluit niet mag afwijken van
het (minstens een maand voordien gedeponeerde) fusie-
voorstel waarin de ruilverhouding wordt vermeld. Door het
snelle verloop van de fusieprocedure is echter de noodzaak
om de ruilverhouding aan te passen doorgaans beperkt. Bij
een uitkoopprocedure die 2 à 2½ jaar duurt kan het voorko-
men dat de oorspronkelijk genoemde prijs niet meer juist is
vanwege negatieve ontwikkelingen of inmiddels uitgekeerde
dividenden. Toch vindt de Ok ook in laatstgenoemd geval
een benedenwaartse bijstelling van de prijs in beginsel niet
geoorloofd.44 Gelet op de mogelijk lange duur van een uit-
koopprocedure dient de in de dagvaarding aangeboden prijs
derhalve nauwkeurig te worden bepaald, omdat vergissin-
gen niet meer kunnen worden gecorrigeerd. Te overwegen is
voorts om in de dagvaarding aan de geboden prijs toe te voe-
gen dat deze moet worden verminderd met uitkeringen op
de aandelen die betaalbaar zullen worden gesteld vooraf-
gaande aan de door de Ok in haar eindarrest te bepalen peil-

34. NJ 1993, 559, NJ 1997, 176 en NJ 1997, 377.
35. Dossier 1998, nr. 32, p. 27. Dat dit niet nodig is blijkt tevens uit Ok 22

oktober 1998 inzake H.E.M. Beheer (niet gepubliceerd).
36. HR 23 juni 1993, NJ 1995, 559.
37. NJ 1997, 377.
38. NJ 1992, 255.
39. NJ 1997, 176.
40. Vergelijk Van Marwijk Kooy, TVVS 1998, p. 64 over de Rothmans-

zaak.
41. C.J.M. de Keyzer, t.a.p., p. 272.
42. Van de BV en de NV, Arnhem, 11e druk, nr. 130.
43. Ok 14 september 1996, NJ 1998, 357 en Ok 22 oktober 1998 (Lotisico),

ongepubliceerd.
44. Lotisico-uitspraak, zie noot 43.



208 Ondernemingsrecht 1999-8

datum voor de prijsvaststelling; lid 5 van art. 2:92a BW be-
paalt hetzelfde voor de periode na de peildatum.

3.6. Toekomstige aandeelhouders
Een ander nadeel van de uitkoopregeling is gelegen in de on-
mogelijkheid om meteen af te rekenen met eventueel toe-
komstige aandeelhouders van de target. Herhaaldelijk heeft
de Ok deze onmogelijkheid bevestigd, laatstelijk met de
motivering dat dezulken geen partij in het geding zijn en dat
per definitie niet kunnen zijn.45 

Dit vormt in de praktijk geen probleem terzake van toe-
komstige houders van aandelen die op het moment van dag-
vaarding al uitgegeven waren: ofschoon die toekomstige
aandeelhouders niet in rechte kunnen worden betrokken,
kan de uitkoper het arrest jegens hen wel executeren door
consignatie overeenkomstig lid 8. Bij de einduitspraak
wordt de uitkoper immers veroordeeld de vastgestelde prijs
te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of
zullen toebehoren (lid 6). De Ok meende in 1990 evenwel
dat indien hangende de procedure een certificaathouder
aandeelhouder wordt, deze laatste alsnog diende te worden
gedagvaard. Door Maeijer is terecht gesteld dat dit onjuist is,
omdat in het hiervoor uiteengezette systeem voldoende is
dat op het moment van de dagvaarding is voldaan aan de eis
dat de gezamenlijke andere aandeelhouders zijn gedag-
vaard.46

Aan het probleem van nog uit te geven aandelen, bij-
voorbeeld als gevolg van een verleend optierecht of conver-
sie van een obligatie, heeft de wetgever niet gedacht. Nu vol-
gens de Ok deze voorwaardelijke aandeelhouders niet in de
procedure kunnen worden betrokken, betekent dit dat voor
alle na de dagvaarding uitgegeven aandelen een of meer
nieuwe uitkoopprocedures moeten worden geëntameerd.
De eiser loopt voorts het risico dat de Ok oordeelt dat hij
reeds in zijn eerste poging niet ontvankelijk is, indien zijn
aandelenbelang door uitoefening van dergelijke optie- of
conversierechten beneden de 95% kan geraken.47

Voor dit probleem biedt de juridische fusie wel een af-
doende oplossing: volgens art. 2:320 BW verdwijnen derge-
lijke rechten tot het nemen van aandelen in de verdwijnende
vennootschap van rechtswege. De verkrijgende rechtsper-
soon kan kiezen om de houders van deze bijzondere rechten
schadeloosstelling aan te bieden of een gelijkwaardig recht
in de verkrijgende vennootschap. Wordt voor het laatste ge-
kozen, dan wordt het fusieproces daardoor niet vertraagd;
indien een schadeloosstelling wordt aangeboden dient deze
bij gebreke van overeenstemming te worden bepaald door
een of meer door de president van de rechtbank te benoe-
men deskundigen, hetgeen wel tot enige vertraging in de
procedure leidt.48 Toch is ook dat te verkiezen boven het
vooruitzicht van twee of meer opeenvolgende uitkooppro-
cedures.

4. Keuzemogelijkheid
Samenvattend heeft de juridische fusie voor een Nederland-
se beursvennootschap die een openbaar bod gestand heeft
gedaan de volgende vijf voordelen boven een uitkoopproce-
dure: (1) een (veel) snellere afwikkeling van de procedure,
zodat (2) ook het eventuele ‘verouderen’ van de voorgestel-
de ruilverhouding niet bezwaarlijk is (in de uitkoopproce-
dure kan de aangeboden prijs niet worden verlaagd), (3)
geen gevaar dat de procedure zal moeten worden herhaald
ten aanzien van voorwaardelijk uitgegeven aandelen of (4)
tegen in verzet gekomen aandeelhouders en (5) geen gevaar
om in de aanzienlijke kosten van een eventueel deskundi-
genbericht te worden veroordeeld (bij de Ok wordt ook een
verweer voerende gedaagde vrijwel nooit in de kosten ver-
wezen). Daartegenover biedt de uitkoopprocedure geen ma-
teriële voordelen boven de juridische fusie (zie hiervoor on-
der 3.3).

De vraag rijst of de aandeelhouder die ingevolge een
openbaar bod 95% of meer van de aandelen heeft verwor-
ven, vrijelijk kan kiezen tussen uitkoop en juridische fusie.
Maeijer stelt terzake: ‘Een besluit tot fusie dat enkel de
strekking heeft om aldus kleine aandeelhouders ‘‘uit te sto-
ten’’, kan onder omstandigheden in strijd zijn met de rede-

lijkheid en billijkheid: hetgeen dan kan leiden tot toepassing
van art. 323 (vernietiging van de fusie door de rechter). Niet
voor niets heeft de wetgever een met specifieke waarborgen
omgeven mogelijkheid van uitkoop van zeer kleine aandeel-
houders geopend in de artt. 92a en 201a’.

Deze opvatting impliceert allereerst dat een fusiebesluit
dat niet ‘enkel’ de strekking heeft om kleine aandeelhouders
uit te stoten onaantastbaar is, bijvoorbeeld indien voor de
juridische fusie wordt gekozen om aldus af te komen van de
bijzondere rechten als bedoeld in art. 2:320 BW. Bovendien
liggen aan een juridische fusie vaak motieven van vereen-
voudiging van de groepsstructuur ten grondslag. Daarmee
lijkt het vernietigingsgevaar dus al grotendeels geweken.
Overigens acht ik de opvatting van Maeijer, hoe voorzichtig
ook geformuleerd, in zijn algemeenheid onjuist. Zij is gege-
ven in de context van art. 2:311 lid 1 BW en 2:325 lid 2 BW:
die bepalen dat alleen de aandeelhouder die krachtens de
ruilverhouding zelfs geen recht heeft op een enkel aandeel in
de verkrijgende vennootschap, uitsluitend contanten ont-
vangt. De door Dortmond49 beschreven wetsgeschiedenis,
waarnaar Maeijer verwijst, laat zien dat de minister uitdruk-
kelijk is teruggekomen op zijn aanvankelijke standpunt dat
het niet de bedoeling was dat de fusie wordt gebruikt om
kleine aandeelhouders uit te stoten. Door de erkenning van
de wetgever dat contanten mogen worden betaald indien
krachtens de ruilverhouding zelfs geen recht bestaat op een
enkel aandeel, is volgens Dortmond toch de mogelijkheid
gecreëerd door fusie ‘kleine aandeelhouders uit te stoten’.
Niettemin heeft Dortmond nog enige aarzeling, waar hij
stelt dat de uitkoopregeling dé weg lijkt voor een vennoot-
schap om zich van een aandeelhouder te ontdoen. Maar met
een juridische fusie wordt niet beoogd om aandeelhouders
geheel kwijt te raken, maar om ze te ‘verplaatsen’ naar het
hogere niveau van de moedervennootschap. Het is voor de
95%+ aandeelhouder geheel toevallig als er aandeelhouders
onder de (zeer vaak onbekende) minderheidsaandeelhou-
ders zijn die zelfs geen recht hebben op één aandeel in de
verkrijgende vennootschap, terwijl de wetgever voor dat ge-
val nu juist bewust heeft voorzien in een betaling in contan-
ten. Ook Dortmond meent overigens dat indien de ‘uitsto-
ting’ niet meer is dan een bijkomstigheid, het fusiebesluit
niet in strijd is met de goede trouw. Volgens hem kan dat
echter anders zijn indien de fusie ‘alleen geschiedt met het
oogmerk een of meer lastige aandeelhouders uit te stoten,
zeker nu de weg van art. 92a gevolgd kan worden’. Als ge-
zegd zijn er echter altijd ook andere redenen om een juridi-
sche fusie te bewerkstelligen. Daar komt nog bij dat ook de
juridische fusie specifieke waarborgen voor de aandeelhou-
ders van de verdwijnende vennootschap kent en dat de MvT
uitdrukkelijk overweegt dat de minderheidsaandeelhouder
niet het recht heeft te worden uitgekocht.50

Mijn conclusie is dan ook dat een geval waarin het be-
wandelen van de fusieweg na een openbaar bod wegens
strijd met de goede trouw niet mogelijk is, omdat ook de uit-
kooproute openstaat, niet goed denkbaar is.

Voor buitenlandse bieders (zoals GEC) staat de fusie-
weg echter niet open. Bij de invoering van de splitsingswet-
geving heeft de wetgever duidelijk uitgesproken dat een
grensoverschrijdende juridische fusie of splitsing naar gel-
dend recht niet mogelijk is, ondanks andersluidende plei-

45. Ok 29 mei 1997, NJ 1998, 468.
46. Noot Ma onder NJ 1990, 546.
47. Zie noot 8. Overigens speelt dit probleem bij beursgenoteerde conver-

teerbare obligaties geen rol, voorzover de leningsvoorwaarden bepalen
dat in geval van een overname van de vennootschap die de obligaties
heeft uitgegeven door een andere beursvennootschap, het object van het
conversierecht (aandelen in de target) wordt vervangen door aandelen in
de overnemer.

48. Ten onrechte meent Maeijer dat de rechthebbenden hun recht op scha-
deloosstelling niet meer geldend kunnen maken, indien hen dit recht
niet in het fusievoorstel is toegekend (Asser/Maeijer 2-III, nr. 579). Dit
zou in strijd komen met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

49. Dortmond, Enige beschouwingen rondom aandelen, Deventer 1989, p.
76-77.

50. MvT p. 7.
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dooien. Een driehoeksfusie waarbij de target verdwijnt in
een Nederlandse tussenhoudster van de buitenlandse bieder
kan ook niet, omdat laatstgenoemde dan als groepsmaat-
schappij in de zin van art. 2:334 BW partij zou moeten wor-
den bij de fusie teneinde aandelen in haar kapitaal toe te ken-
nen aan de aandeelhouders van de verdwijnende vennoot-
schap: ook dat is een niet toegelaten grensoverschrijdende
juridische fusie.51 Buitenlandse moedervennootschappen
zijn dus aangewezen op de uitkoopregeling. Nu de juridi-
sche fusie een aantal voordelen (doch geen nadelen) kent in
vergelijking met de uitkoopregeling, is sprake van een onbe-
doelde discriminatie tegen buitenlandse bieders.

Mr. A.F.J.A. Leijten is advocaat te Amsterdam.

Mr. A.J.S.M. Tervoort

De voortdurende 
aansprakelijkheid van de 
uitgetreden vennoot

1. Inleiding
De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot van een
personenvennootschap blijft voor hoofdbrekens zorgen.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de uitgetreden
commanditaire vennoot jegens de vennootschap heeft de
Hoge Raad recentelijk enige duidelijkheid geschapen. Hier-
op wordt in dit artikel nader ingegaan. Vervolgens worden
enige beschouwingen gewijd aan de vraag in welke mate
naar huidig recht een jegens derden verbonden vennoot van
een personenvennootschap na zijn uittreden verbonden
blijft voor bestaande schulden1 van de vennootschap. Ten
slotte worden enige voorstellen gedaan voor de wettelijke
regeling inzake personenvennootschappen die thans in
voorbereiding is.2

2. De draagplicht van de uitgetreden commanditaire 
vennoot voor bestaande schulden naar huidig recht

2.1. Rechtspositie van de commanditaire vennoot
De commanditaire vennoot, in de huidige wet ‘vennoot bij
wijze van geldschieting’ genoemd, heeft een enigszins hy-
bride positie. Hij is meer dan een ‘gewone’ geldschieter,
want hij is vennoot en heeft daarmee vennootschappelijke
rechten en verplichtingen.3 Anderzijds is hij minder dan een
‘gewone’ vennoot, want art. 20 lid 2 WvK verbiedt hem voor
de vennootschap beheershandelingen te verrichten. Hoewel
over de precieze reikwijdte van dit verbod geen overeen-
stemming bestaat,4 is het in ieder geval duidelijk dat deze be-
paling de commanditaire vennoot verbiedt jegens derden
voor de commanditaire vennootschap op te treden. Verbon-
den of aansprakelijk jegens derden die met de commanditai-
re vennootschap een overeenkomst sluiten is de commandi-
taire vennoot dus niet: gebonden zijn slechts de beherende
vennoten. De ‘aansprakelijkheid’ van de commanditaire
vennoot, voorzover daar al van kan worden gesproken,5 be-
staat slechts jegens de beherende vennoten. Jegens hen is hij
gehouden de door hem toegezegde inbreng te verrichten.
Zodra hij dat heeft gedaan is zijn aansprakelijkheid uitge-
werkt. Voor de schulden van de commanditaire vennoot-
schap is de commanditaire vennoot ten belope van zijn in-
breng draagplichtig: zoals art. 20 lid 3 WvK het formuleert

draagt hij niet verder in de schade dan ten belope van de gel-
den die hij in de vennootschap heeft ingebracht of heeft
moeten inbrengen. Gedurende de periode dat hij comman-
ditair vennoot is leidt deze draagplicht slechts tot een ‘papie-
ren’ verlies, dat tot uitdrukking komt in de waardering van
zijn commanditair belang. Eerst wanneer de vennootschap
te zijnen aanzien ten einde komt doet de draagplicht zich
echt gevoelen. Bij de vaststelling van zijn uittredingsvergoe-
ding wordt immers het bedrag van zijn aandeel in de – nog
niet aangezuiverde – verliezen van de vennootschap in min-
dering gebracht op zijn inbreng en wat hij overigens terzake
van zijn uittreden van de vennootschap te vorderen heeft,
zoals zijn deel in de open en stille reserves van de vennoot-
schap. Wanneer dit verliesaandeel meer beloopt dan zijn in-
breng, eventueel vermeerderd zoals hierboven aangegeven,
is de commanditaire vennoot niet verplicht bij te storten of
aan te zuiveren: zijn uittredingsvergoeding bedraagt in dat
geval nihil. 

2.2. Voortduren van de draagplicht bij uittreding?
Tot voor kort was het niet duidelijk welke invloed het uit-
treden van een commanditaire vennoot op diens draagplicht
had. Niet ondenkbaar is een systeem waarin deze draag-
plicht voortduurt.6 In zijn recente arrest Boterenbrood/
MeesPierson7 heeft de Hoge Raad hierover een uitspraak
gedaan. In deze procedure had het Hof geoordeeld dat een
uitgetreden commanditair vennoot naar Nederlands recht
draagplichtig blijft voor bestaande schulden. Naar het oor-
deel van de Hoge Raad vindt dit standpunt geen steun in het
recht. Nu bij de berekening van het aan de commanditaire
vennoot terzake van zijn uittreding toekomende bedrag re-
kening zal moeten zijn gehouden met de schuldenpositie
van de vennootschap, moet volgens de Hoge Raad worden
aangenomen dat met de betaling daarvan de band tussen de
uitgetreden commanditaire vennoot en de vennootschap
volledig is geslaakt. Het aan hem uitbetaalde kan niet door
de vennootschap worden teruggevorderd en jegens de ven-
nootschap is hij ook niet langer aansprakelijk voor haar
schulden. Dit is slechts anders wanneer sprake is van paulia-
neus handelen als bedoeld in art. 3:45 BW en art. 42 e.v. Fw.

51. Dortmond, De NV 1998, p. 38.

1. Onder ‘bestaande schulden’ worden in dit artikel verstaan schulden die
voortvloeien uit verbintenissen van de vennootschap die voor het uittre-
den van de vennoot zijn ontstaan, maar waarvan eerst na het uittreden
geheel of gedeeltelijk nakoming kan worden gevorderd. Verder wordt er
in dit artikel van uitgegaan dat ondanks de wisselingen in het vennoten-
bestand de vennootschap wordt voortgezet en haar identiteit behouden
blijft.

2. Zie de Notitie van J.M.M. Maeijer, Vraagpunten en adviezen over titel
13 van Boek 7 inzake de personenvennootschappen, Bijlage I bij het Ver-
slag van de vergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ van 6
november 1998, Deventer: Tjeenk Willink 1999 (hierna: Verslag 1998).

3. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 348.
4. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 371.
5. De Hoge Raad maakt in het hierna te bespreken arrest Boterenbrood/

MeesPierson gewag van de ‘interne aansprakelijkheid van de comman-
ditaire vennoot jegens de vennootschap’. Teneinde de aansprakelijkheid
van de jegens derden verbonden vennoot te onderscheiden van die van
de commanditaire verdient het aanbeveling de term ‘aansprakelijkheid’
te reserveren voor de externe aansprakelijkheid van de jegens derden
verbonden vennoot en voor de interne aansprakelijkheid van de com-
manditaire vennoot de term ‘draagplicht’ te gebruiken. Dat sluit ook
beter aan bij de tekst van art. 20 lid 3 WvK. Zo ook J.M.M. Maeijer in
zijn noot onder het arrest in NJ 1998, p. 5105.

6. Dit is verdedigd door F.J.F.M. Duynstee in Commanditaire vraagstuk-
ken (diss. Nijmegen), 1940, p. 179 en p. 189 en recentelijk door
V.A.E.M. Meijers in: Civielrechtelijke beschouwingen over de rechtspo-
sitie van de commanditaire vennoot (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer
1996, p. 135-136. In veel bijval heeft dit standpunt zich nimmer mogen
verheugen; zie hieromtrent de conclusie van A-G Mok voor het arrest
Boterenbrood/MeesPierson, NJ 1988, p. 5093, noot 16.

7. HR 8 mei 1998, NJ 1998, 888, m.nt. Ma en DWFV, JOR 1998, 110, m.nt.
C.M. Grundmann-van de Krol en C.J. Groffen, NIPR 1998, nr. 195.
Het arrest is becommentarieerd door A.F.J.A. Leijten in:.V&O 1998, p.
62 e.v., L. Timmerman in TVVS 1998, p. 207 e.v., I.C.W. Willemsen in
JBN 1998, nr. 59, A.F.M. Dorresteijn in MAB 1998, p. 445 e.v., Chr. van
Dijk in A&V 1998, p. 92 e.v. en J.B. Wezeman in Dossier 1998, p. 67 e.v.
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2.3. Enige kanttekeningen bij het arrest Boterenbrood/
MeesPierson

Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad een van de vele
onduidelijkheden8 van het Nederlandse personenvennoot-
schapsrecht uit de wereld geholpen. Het resultaat waartoe
de Hoge Raad komt is gelukkig: zodra de participatie als
commanditair vennoot wordt beëindigd is naar de verwach-
ting en naar de bedoeling van partijen normaliter ook de
plicht bij te dragen in de verliezen van de vennootschap ver-
dwenen. De wijze waarop de Hoge Raad tot dit resultaat
komt is overtuigend. Bij de vaststelling van de uittredings-
vergoeding9 zullen partijen rekening houden met de – al dan
niet voorwaardelijke – verplichtingen van de vennootschap.
De draagplicht van de commanditaire vennoot voor deze
verplichtingen vindt aldus zijn weerslag in de hoogte van de
uittredingsvergoeding. Dan gaat het niet aan dat de voort-
zettende vennoten de uitgetreden vennoot als het ware nog-
maals kunnen aanspreken. 

Toch blijven ook na dit arrest nog enige vragen over. De
eerste vraag betreft de verhouding tussen de uitgetreden
vennoot en de voortzettende vennoten. Niet zelden komt
het voor dat er na het uittreden van een commanditaire ven-
noot nog verplichtingen blijken te bestaan waarmee partijen
bij het vaststellen van de uittredingsvergoeding geen reke-
ning hebben gehouden, bijvoorbeeld omdat zij van het be-
staan daarvan niet op de hoogte waren. Te denken is aan een
na het vaststellen van de uittredingsvergoeding tegen de ven-
nootschap ingestelde vordering uit onrechtmatige daad die
voor het uittreden is gepleegd. Vooral bij bodemverontrei-
niging of bij blootstelling van werknemers aan bepaalde
dampen of stoffen is zulke sluipende schade10 goed voorstel-
baar. Waren deze verplichtingen bekend geweest bij het
vaststellen van de uittredingsvergoeding, dan zouden ze
daarin zijn verdisconteerd. Wanneer de uitgetreden vennoot
in een dergelijke situatie zijn medecontractanten, de voort-
zettende vennoten, gebonden houdt aan de overeengeko-
men uittredingsvergoeding, dan moet worden aangenomen
dat dit beroep op de overeenkomst naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en daarmee
niet kan worden gehonoreerd.11 Daarnaast lijkt het denk-
baar een beroep te doen op de aanwezigheid van onvoorzie-
ne omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitgetre-
den vennoot naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet mag verwachten dat de tot vaststelling van de uittre-
dingsvergoeding strekkende overeenkomst ongewijzigd
blijft. Alsdan kan de rechter volgens art. 6:258 lid 1 BW op
verlangen van de vennootschap de overeenkomst wijzigen
of geheel of gedeeltelijk ontbinden.12 

Een volgende kwestie die bespreking behoeft is de vraag
met ingang van welk moment de draagplicht een einde
neemt: is dit het tijdstip van het uittreden van de commandi-
taire vennoot of het moment waarop dit uittreden in het
handelsregister is gepubliceerd? Uit de tekst van het arrest
Boterenbrood/MeesPierson blijkt niet dat de Hoge Raad
publicatie van het uittreden in het handelsregister als vereis-
te stelt voor het eindigen van de draagplicht. Integendeel: de
Hoge Raad zegt dat ‘met de terugbetaling (cursivering door
de schrijver) de band tussen de uitgetreden commanditaire
vennoot en de vennootschap volledig is geslaakt’. Aangezien
A-G Mok in zijn conclusie voor Boterenbrood/MeesPier-
son de Hoge Raad erop had gewezen dat naar de opvatting
van de meerderheid van de literatuur de draagplicht eindigt
door publicatie van het uittreden in het handelsregister,
moet worden aangenomen dat de Hoge Raad deze eis wel-
bewust niet heeft overgenomen.13

Dit standpunt is terecht. In de eerste plaats zij erop ge-
wezen dat in geval van opvolging14 van een commanditaire
vennoot door een ander veelal geen enkele publicatie in het
handelsregister plaatsvindt. Volgens art. 13 Handelsregister-
besluit 1996 moet omtrent de commanditaire vennoten wor-
den opgegeven hun aantal, alsmede het totale bedrag van de
gelden en de totale waarde van de goederen die zij hebben
ingebracht. Wanneer nu de uittredende vennoot wordt op-
gevolgd door een ander, die zijn positie als het ware over-
neemt,15 treedt er geen wijziging op van de in te schrijven
gegevens en is het dus niet nodig iets aan het handelsregister

op te geven. In de tweede plaats dient te worden bedacht dat
het, wanneer het uittreden wel een vermindering van de to-
tale commanditaire inbreng tot gevolg heeft, de commandi-
taire vennoot niet vrij staat dit zelf aan het handelsregister
op te geven: dit zou een overtreding van het beheersverbod
van art. 20 lid 2 WvK opleveren.16

Een laatste vraag betreft de bescherming die schuldeisers
volgens de Hoge Raad in het arrest Boterenbrood/Mees-
Pierson in geval van benadeling kunnen ontlenen aan de
Pauliana-bepalingen in art. 3:35 BW en art. 42 e.v. Fw. Dat
deze bescherming niet wordt aangetast is juist. Wanneer de
voortzettende vennoten en de uittredende commanditaire
vennoot wisten of behoorden te weten dat als gevolg van het
onverplichte uittreden van de commanditaire vennoot een
vennootschapscrediteur in zijn verhaalsmogelijkheden zou
worden benadeeld, is de rechtshandeling van uittreding ver-
nietigbaar. Hierbij past wel de kanttekening, dat dit uitslui-
tend geldt in geval van onverplicht, dus vrijwillig, uittreden.
In vennootschapscontracten komen veelvuldig bepalingen
voor die de vennoot verplichten uit de vennootschap uit te
treden, indien zich te zijnen aanzien bepaalde omstandighe-
den voordoen. Te denken is aan het bereiken van een bepaal-
de leeftijd of het niet langer bezitten van een bepaalde kwa-
liteit, zoals het zijn van medisch specialist of advocaat.17 In
die gevallen berust de verplichting tot uittreding op de ven-
nootschapsovereenkomst en is het uittreden geen onver-
plichte rechtshandeling.18 

8. Zie A.L. Mohr’s bespreking van de 6e druk van Asser/Maeijer 5-V in
NTBR 1997, p. 16.

9. De Hoge Raad spreekt van de ‘berekening’ van de uittredingsvergoe-
ding. Aangezien het niet om een louter mathematische exercitie gaat,
maar tal van waarderings- en andere kwesties moeten worden beslecht,
verdient het de voorkeur te spreken van de vaststelling van de uittre-
dingsvergoeding: inderdaad bevat de waardebepaling doorgaans ele-
menten van de vaststellingsovereenkomst zoals geregeld in art. 7:900 e.v.
BW, als zij al geen vaststellingsovereenkomst is.

10. Zie J. Spier, Sluipende schade (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 1990.
11. Anders: J.B. Wezeman, o.c., p. 70, die meent dat de door de Hoge Raad

in zijn arrest Boterenbrood/MeesPierson geformuleerde regel mede kan
worden gezien als een redelijke toerekening van alle commerciële
risico’s.

12. Voorzover de overeenkomst strekkende tot uittreding te kwalificeren is
als een vaststellingsovereenkomst zij nog gewezen op art. 6:904 lid 1
BW: een op grond van de vaststellingsovereenkomst totstandgekomen
beslissing (in casu: het vaststellen van de uittredingsvergoeding) is ver-
nietigbaar, indien gebondenheid aan die beslissing in verband met
inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandig-
heden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.

13. Anders J.B. Wezeman, o.c., p. 71, die meent dat ook na Boterenbrood/
MeesPierson de vermindering van het commanditair kapitaal eerst na
publicatie ervan werkt jegens vennootschapscrediteuren en daarom de
gewezen commanditaire vennoot aanraadt zo snel mogelijk zijn uittre-
den aan het handelsregister op te geven. Als in de tekst: J.M.M. Maeijer
in zijn noot in NJ 1998, p. 5105, C.J. Groffen, o.c., p. 755, A.F.J.A. Leij-
ten, o.c., p. 64, L. Timmerman, o.c., p. 208, I.C.W. Willemsen, o.c., p. 8.

14. Onder ‘opvolging’ wordt verstaan het toetreden tot een bestaande ven-
nootschap door een nieuwe vennoot die treedt in de positie van een
vennoot die min of meer gelijktijdig uittreedt. Zie M. van Olffen in Per-
sonenassociaties, I, IV, 3, 1 en II, IV, 3, 1 en A.L. Mohr, o.c., p. 225-226.

15. Juridisch-technisch geschiedt dit veelal aldus dat de opvolgend vennoot
de tussen de uittredende vennoot en de vennootschap vastgestelde uit-
tredingsvergoeding in naam en tot kwijting van de vennootschap recht-
streeks aan de uittredende vennoot voldoet en daartegenover de in de
boeken van de vennootschap geopende kapitaalrekening, waarop de uit-
tredende vennoot voor zijn inbreng is gecrediteerd, alsmede zijn even-
tuele andere in de boeken van de vennootschap lopende rekeningen,
zoals zijn rekening-courant en zijn verliesrekening, ten name van de
opvolgend vennoot worden gesteld. Daarnaast dient het aandeel van de
uittredende vennoot in alle vermogensbestanddelen die van de vennoot-
schappelijke goederengemeenschap deel uitmaken te worden geleverd,
elk met inachtneming van de daarvoor geldende leveringsvereisten (art.
3:96 BW).

16. Zo ook C.J. Groffen, o.c., p. 755; vergelijk ook Hof ’s-Gravenhage 3
januari 1946, NJ 1946, 356, dat het doorhalen van een inschrijving in het
handelsregister betreffende een commanditaire vennootschap
beschouwde als een beheersdaad als bedoeld in art. 20 lid 2 WvK die
niet door de commanditaire vennoot mag worden verricht.

17. Zie A.L. Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en comman-
ditaire vennootschap, 5e druk, Deventer: Gouda Quint 1998, p. 220.

18. Zie HR 8 januari 1937, NJ 1937, 431, m.nt. EMM en Asser/Hartkamp
4-II, 10e druk, 1997, nr. 443.
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Onaannemelijk is overigens dat de onbetaald gebleven
vennootschapscrediteur uitsluitend de Pauliana ter beschik-
king staat om betaling te verkrijgen. Weliswaar rept de Hoge
Raad in het arrest Boterenbrood/MeesPierson slechts van
art. 3:45 BW en art. 42 Fw, maar niet is in te zien waarom een
vennootschapscrediteur geen beroep zou kunnen doen op
art. 6:162 BW. In de recente jurisprudentie van de Hoge
Raad is een wassende stroom arresten te vinden waarin het
bij voorrang voldoen van vorderingen van een (groeps)cre-
diteur onrechtmatig wordt geacht jegens de andere crediteu-
ren.19 Niet is in te zien dat dit in casu anders zou zijn.20 

2.4. Draagplicht van de uitgetreden jegens derden ver-
bonden vennoot

De uitspraak van de Hoge Raad in Boterenbrood/MeesPier-
son is ook van belang voor de (interne) draagplicht van de
uitgetreden jegens derden verbonden vennoot. Ook deze
draagplicht eindigt, wanneer zich geen bijzondere omstan-
digheden voordoen, op het ogenblik van uittreden. Voor de
uitgetreden jegens derden verbonden vennoot geldt immers
evenzeer, dat de voorzienbare commerciële risico’s in de uit-
tredingsvergoeding zullen zijn verdisconteerd. Een geheel
andere vraag is of, en zo ja in hoeverre, het uittreden van een
vennoot van invloed is op de externe aansprakelijkheid van
de vennoot, dus zijn aansprakelijkheid jegens vennoot-
schapscrediteuren. Deze kwestie zal in het vervolg van dit
artikel worden behandeld.

3. De aansprakelijkheid van de uitgetreden firmant 
voor bestaande schulden naar huidig recht

3.1. De heersende leer bij de vennootschap onder firma
Krachtens art. 18 WvK zijn de vennoten voor de verbinte-
nissen van de vennootschap onder firma hoofdelijk verbon-
den. Naar de heersende leer duurt deze verbondenheid voor
bestaande schulden voort na het uittreden van een firmant:
het gaat niet aan dat een firmant zich door uit de vennoot-
schap uit te treden eenzijdig aan zijn verbintenissen als ven-
noot zou kunnen onttrekken.21 De duur van deze verbon-
denheid is onbeperkt, al zijn de vorderingen van vennoot-
schapscrediteuren onderworpen aan de gebruikelijke verja-
ringsregels van art. 3:306 e.v. BW.22 Door sommige schrij-
vers wordt op het onbeperkt voortduren van deze verbon-
denheid een uitzondering gemaakt voor langlopende ver-
bintenissen die door een nadere overeenkomst tussen de
voortzettende vennoten en een bestaande crediteur zwaar-
der op de vennootschap zijn gaan drukken.23 Een dergelijke
verzwaring is buiten toedoen van de uitgetreden vennoot
ontstaan en voor de daaruit voortvloeiende hogere lasten
van de vennootschap is hij niet aansprakelijk. 

3.2. Een andere benadering
Dogmatisch bevredigt het voortduren van de (primaire) ver-
bondenheid van een uitgetreden vennoot niet. Doordat een
vennoot uit een vennootschap onder firma is uitgetreden is
hij niet langer in staat bepaalde vennootschapsverbintenis-
sen na te komen: hij kan de eigendom van de door de ven-
nootschap verkochte zaak niet overdragen, hij kan het onge-
stoorde huurgenot van een door de vennootschap verhuur-
de zaak niet verschaffen, hij kan de arbeidsverhouding met
een werknemer van de vennootschap wiens arbeidsverhou-
ding kennelijk onredelijk is beëindigd, niet herstellen.24 In
de literatuur wordt dit erkend en volstaan met de opmerking
dat in situaties als deze van nakoming door de uitgetreden
vennoot geen sprake kan zijn.25 De primaire verbondenheid
van de uitgetreden vennoot wordt dan een subsidiaire aan-
sprakelijkheid, namelijk een tot vergoeding van de schade
die de derde lijdt door niet-nakoming door de vennootschap
van bestaande schulden. In het ongewisse blijft de rechts-
grond hiervoor. Toch is deze in de wet te vinden, en wel
wanneer de uittredende vennoot wordt gezien als een borg
als bedoeld in titel 14 van Boek 7 BW. In het wettelijk sys-
teem is borgtocht een bijzondere vorm van hoofdelijkheid:26

art. 7:850 BW bepaalt dat de bepalingen omtrent hoofdelijke
verbintenissen op borgtocht van toepassing zijn, voorzover
daarvan in titel 14 van Boek 7 BW niet wordt afgeweken.

Vanzelfsprekend is hier de kernvraag, of een uitgetreden
vennoot naar geldend recht als borg kan worden be-
schouwd. Een bevestigende beantwoording is op zijn plaats.
Borgtocht onderscheidt zich van andere vormen van hoof-
delijkheid doordat de borg zich jegens de (in casu: vennoot-
schaps)crediteur presenteert als iemand die in zijn relatie tot
de hoofdschuldenaar niet draagplichtig is.27 Ten gevolge van
het uittreden is de voormalige vennoot niet langer draag-
plichtig. Door nu dit uittreden in het handelsregister te pu-
bliceren en waar nodig de vaste relaties hiervan persoonlijk
in kennis te stellen28 presenteert de uitgetreden vennoot zich
als iemand wie de door de vennootschap aangegane schuld
niet aangaat. Dat hij zich niet reeds als zodanig heeft gepre-
senteerd op het tijdstip waarop de verbintenis tussen de ven-
nootschap, waarvan hij toen nog vennoot was, en de ven-
nootschapscrediteur ontstond, wat normaliter als eis wordt
gesteld voor het totstandkomen van een overeenkomst van
borgtocht,29 mag niet tot een andere conclusie leiden. Eenie-
der die zaken doet met een personenvennootschap weet dat
zich wisselingen in het bestand van de jegens hem verbon-
den vennoten kunnen voordoen. Hij weet daarmee dat de-
genen die de verbintenis jegens hem zullen (kunnen) nako-
men anderen kunnen zijn dan degenen die deel uitmaakten
van het vennootschappelijk samenwerkingsverband op het
tijdstip van het ontstaan van de verbintenis. Daarmee moet
worden aangenomen dat hij bij het aangaan van de verbinte-
nis met de vennootschap de mogelijkheid heeft willen aan-
vaarden dat een of meer der vennoten uittreden en daarmee
niet langer draagplichtig zijn. Ten minste heeft de vennoot-
schapscrediteur door niet anders met de vennootschap over-
een te komen toerekenbaar de schijn van aanvaarding daar-
van opgewekt in de zin van art. 3:35 BW. Bovendien zou
kunnen worden gesteld dat iedere jegens derden verbonden
vennoot zich voorwaardelijk, namelijk onder de opschor-
tende voorwaarde van uittreden, jegens de vennootschaps-
crediteur heeft aangediend als iemand wie de schuld niet
aangaat. Dat partijen zelf hun rechtsverhouding niet als
‘borg’ aanduiden is irrelevant voor de juridische kwalificatie
als zodanig.30

Door de uitgetreden firmant als borg te zien vallen de
puzzelstukjes op zijn plaats. Wanneer de verbintenis van de
hoofdschuldenaar strekt tot iets anders dan tot betaling van
een geldsom, dan geldt volgens art. 7:854 BW de borgtocht
voor de vordering tot schadevergoeding in geld: tenzij uit-
drukkelijk anders is bedongen, is de borg slechts gehouden

19. Zie HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792, m.nt. G (Keulen/BLG), HR 30 mei
1997, NJ 1997, 663, m.nt. Ma. (Van Essen q.q./Aalbrecht) en HR 12 juni
1998, NJ 1998, 727 (Stalt).

20. Zo ook J.B. Wezeman, o.c., p. 71.
21. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 264, A.L. Mohr, o.c., p. 218, W.J. Slagter in

Personenassociaties II, III, 2, 3, en E.J.R. van der Smit, Vermogens- en
uitkeringsregelingen bij uittreden van vennoten (diss. Leiden), Zwolle:
Tjeenk Willink 1987, p. 148.

22. De verjaringstermijn gaat overigens niet in op het ogenblik van uittre-
den of van publicatie of mededeling daarvan aan de vennootschapscre-
diteur, maar eerst op de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
onmiddellijke nakoming van de vordering kan worden gevorderd (zie
art. 3:313 BW). In de meeste gevallen zal bepalend zijn het ogenblik
waarop de vordering (bijvoorbeeld een aflossingstermijn van een lang-
lopende geldlening) opeisbaar wordt.

23. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 265, W.J. Slagter in Personenassociaties II, III,
2, 3. Anders met name E.J.R. van der Smit, o.c., p. 149.

24. Zie art. 7:682 lid 1 BW.
25. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 264 en A.L. Mohr, o.c., p. 218.
26. Dit volgt uit art. 6:6 lid 1 jo. art. 7:850 lid 1 BW. Zie J.W.H. Blomkwist,

Borgtocht, Mon. Nieuw BW B-78, 2e druk, Deventer: Kluwer 1998, p.
3. Zie ook C.J.M. Klaassen, ‘Hoofdelijkheid of borgtocht, wat zal het
wezen?’, WPNR 1998, p. 347-351.

27. Zie Parlementaire Geschiedenis van Boek 7, p. 418 en 426.
28. Om te voorkomen dat de uitgetreden vennoot aansprakelijk wordt voor

na zijn uittreden ontstane verbintenissen van de vennootschap is het
niet voldoende dat dit uittreden aan het handelsregister wordt opgege-
ven; daarnaast moeten vaste relaties van de vennootschap persoonlijk
omtrent het uittreden worden bericht. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 265,
A.L. Mohr, o.c., p. 219 en M.J. van Vliet, ‘Uittreding van vennoten en
aansprakelijkheid’, TVVS 1987, p. 289 e.v.

29. Zie Parlementaire Geschiedenis van Boek 7, p. 426 en J.W.H. Blom-
kwist, o.c., p. 3.

30. Zie Parlementaire Geschiedenis van Boek 7, p. 418 en Asser/Hartkamp
4-I, nr. 117.
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tot het betalen van een geldsom. Ook andere bepalingen uit
titel 14 van Boek 7 BW leiden tot een evenwichtiger verde-
ling van rechten en plichten tussen de uitgetreden vennoot
en de vennootschapscrediteur. Art. 7:855 lid 1 BW bepaalt
dat de borg niet gehouden is tot nakoming voordat de
hoofdschuldenaar in de nakoming van zijn verplichting is
tekort geschoten. Dat wil niet zeggen dat de crediteur eerst
moet hebben gepoogd zijn vordering op de vennootschap en
ieder van de voortzettende vennoten te verhalen,31 maar dat
hij het nodige moet hebben gedaan om te constateren dat zij
niet nakomen.32 Aangezien de draagplicht voor de schuld
ook berust bij de voortzettende vennoten, die tezamen de
vennootschap uitmaken, leidt deze bepaling in de besproken
verhoudingen tot een redelijke uitkomst. Ook de regeling
van het regres is meer afgewogen wanneer de uitgetreden
vennoot als borg wordt beschouwd. Wanneer een hoofde-
lijk verbonden debiteur door de crediteur tot nakoming
wordt aangesproken, is de hoofdelijkheid immers uitge-
werkt.33 Voor zover deze debiteur, zoals de uitgetreden ven-
noot, voor deze schuld niet draagplichtig is heeft hij volgens
art. 6:10-13 BW weliswaar regres op de draagplichtige debi-
teuren, maar deze zijn jegens hem niet hoofdelijk verbon-
den: hij kan elk van hen slechts aanspreken naar verhouding
van ieders interne draagplicht. Gelet op het feit dat de uitge-
treden vennoot lang niet altijd bekend zal zijn met de alsdan
bestaande draagplichtverhoudingen tussen de voortzettende
vennoten, die na zijn uittreden door een veelvoud van om-
standigheden kunnen zijn gewijzigd, lijkt dit stelsel de uit-
getreden vennoot onevenredig hard te treffen. Wanneer
daarentegen wordt aangenomen dat de uitgetreden vennoot
zich als borg verbonden heeft voor twee of meer hoofdelijk
verbonden hoofdschuldenaren (in casu: de voortzettende
vennoten), dan zijn deze laatsten volgens art. 7:866 lid 3 BW
jegens de uitgetreden vennoot hoofdelijk verbonden: een
bevredigender resultaat. De omvang van dit artikel laat niet
toe gedetailleerd in te gaan op alle gevolgen die toepasselijk-
heid van de borgtochtbepalingen heeft voor de rechtsver-
houdingen tussen de uitgetreden vennoot, de voortzettende
vennoten en de vennootschapscrediteur. Hier wordt vol-
staan met de conclusie, dat geen van deze bepalingen tot een
onaanvaardbaar resultaat leidt.34 Naar geldend recht is de uit
een vennootschap onder firma uitgetreden vennoot derhalve
als borg aan te merken. Daarmee is hij eerst gehouden tot
nakoming van bestaande schulden van de vennootschap
wanneer de voortzettende vennoten in de nakoming van
hun verbintenis zijn tekort geschoten. Strekt deze verbinte-
nis tot een andere prestatie dan het betalen van een geldsom,
dan is de uittredende vennoot krachtens art. 7:854 BW
slechts gehouden tot schadevergoeding. Vanzelfsprekend
eindigt zijn gebondenheid of aansprakelijkheid wanneer de
schuld door schuldvernieuwing (in het huidig BW te zien als
afstand van recht tegenover het in het leven roepen van een
nieuwe verbintenis35) teniet is gegaan. Ditzelfde moet wor-
den aangenomen wanneer een bestaande schuld buiten toe-
doen van de uittredende vennoot is verzwaard. 

4. De aansprakelijkheid van de uitgetreden maat voor 
bestaande schulden naar huidig recht

4.1. De heersende leer
De benadering van het vraagstuk van het voortduren van de
aansprakelijkheid van de uitgetreden maat uit een maatschap
kan niet identiek zijn aan die van de uitgetreden firmant. Zo-
als gezegd zijn firmanten krachtens art. 18 a WvK hoofdelijk
verbonden voor de schulden van de vennootschap onder fir-
ma. Daarentegen zijn de maten van een maatschap krachtens
art. 7A:1680 BW – althans voor verbintenissen die leiden tot
deelbare prestaties jegens maatschapscrediteuren36 – voor
een gelijk deel verbonden.37 Aangenomen wordt algemeen
dat deze aansprakelijkheid in de tijd onbeperkt voortduurt
na het uittreden van een maat, behoudens de verjaringsregels
van art. 3:306 e.v. BW.

4.2. Een andere benadering
Evenals voor de uitgetreden firmant geldt voor de uitgetre-
den maat dat hij na zijn uittreden niet langer in staat is be-

paalde maatschapsverbintenissen te voldoen. Ook hier
wordt evenals voor de vennootschap onder firma aangeno-
men dat zijn aansprakelijkheid dan een subsidiaire wordt,
namelijk tot vergoeding van de schade die ontstaat door
niet-nakoming door de maatschap, zijnde de voortzettende
maten. Maar ook het voortduren van zijn primaire verbon-
denheid voor bestaande schulden die deelbare prestaties van
de maatschap betreffen levert problemen op. Wanneer een
maatschap met vier maten een (geld)schuld heeft van 100 en
een van de vier treedt uit, dan is in de huidige leer elk van hen
jegens de maatschapscrediteur nog steeds verbonden voor
25. De drie voortzettende maten tezamen zijn dus verbon-
den voor 75. Algemeen wordt tegenwoordig aangenomen
dat in ieder geval de openbare maatschap, dat wil zeggen de
maatschap die op een voor derden kenbare wijze aan het
handelsverkeer deelneemt, een afgescheiden vermogen
heeft.38 Maatschapscrediteuren kunnen zich dus ter voldoe-
ning van hun vorderingen op de maatschap bij voorrang ver-
halen op de vennootschappelijke goederengemeenschap.
Moet nu worden aangenomen dat het afgescheiden vermo-
gen niet kan dienen als verhaalsobject voor de gehele vorde-
ring van de maatschapscrediteur, maar slechts voor 75 daar-
van en dat hij de uitgetreden vennoot separaat moet aanspre-
ken voor de resterende 25? Dat lijkt niet waarschijnlijk: het
is in strijd met de achtergrond van de leer van het afgeschei-
den vermogen, dat toch bedoeld is om een vennootschaps-
crediteur een zekere voorrang en een eenvoudiger executie
te bieden. In geval van toetreden van een maat wordt de si-
tuatie nog onoverzichtelijker, althans wanneer aangenomen
wordt dat deze verbonden wordt voor bestaande schul-
den.39 Stel dat in het hierboven gegeven voorbeeld de uitge-
treden vennoot wordt opgevolgd door een toetredende ven-
noot. Wanneer de uitgetreden vennoot verbonden blijft en
de toetredende vennoot verbonden wordt, zou dat beteke-
nen dat er nu vijf debiteuren zijn die elk voor 20 verbonden
zijn. Het toetreden van een vennoot vermindert dus de ver-
bondenheid van de uitgetreden vennoot, wat voor de maat-
schapscrediteur nadelig kan zijn.

Verrassender wijze lijkt ook hier de oplossing te kunnen
worden gevonden in de visie dat de uitgetreden maat als
borg moet worden beschouwd. Dit is verrassend, omdat
borgtocht een vorm van hoofdelijkheid is en een maat in een
maatschap voor deelbare prestaties extern slechts aanspra-
kelijk is voor gelijke delen. Toch levert dit geen probleem

31. Vennootschapscrediteuren kunnen immers zowel de vennootschap zelf
als elk van de (niet-uitgetreden) vennoten tot nakoming aanspreken. Zie
HR 18 december 1959, NJ 1960, 121 m.nt. HB en HR 9 mei 1969, NJ
1969, 307, m.nt. HD, waarover Asser/Maeijer 5-V, nr. 145.

32. Zie Parlementaire Geschiedenis van Boek 7, p. 438.
33. Zie art. 6:10 BW, waarover Asser/Hartkamp 4-I, nr. 115 e.v.
34. Daarbij is van belang dat de uitgetreden vennoot nooit een particuliere

borg kan zijn als bedoeld in art. 6:857 BW: als vennoot handelde hij
altijd in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

35. Zie Asser/Hartkamp 4-I, nr. 620 e.v.
36. In het navolgende wordt ervan uitgegaan dat de maten, handelende in

maatschappelijk verband, jegens de maatschapscrediteur verbonden zijn
en wordt niet ingegaan op de vraag of en op grond waarvan dit in de
omstandigheden van het geval kan worden aangenomen. Zie hierom-
trent uitvoerig Asser/Maeijer 5-V, nr. 104 e.v.

37. Voorzover de verbintenis van de maatschap een ondeelbare prestatie
betreft zijn de maten van een maatschap krachtens art. 6:6 lid 2 BW
hoofdelijk verbonden. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 115 en A.L. Mohr,
o.c., p. 123.

38. Zie Asser/Maeijer 5-V, nr. 173 e.v., W.J. Slagter in Personenassociaties I,
I, 6, 5, A.L. Mohr, o.c., p. 117, M.J.A. van Mourik, De personenvennoot-
schap, 4e druk, Zwolle: Tjeenk Willink 1993, nr. 26 en E.J.R. van der
Smit, o.c., p. 33 e.v.

39. Deze kwestie is zeer omstreden. Van de huidige schrijvers nemen W.J.
Slagter in Personenassociaties II, III, 2, 2 en A.L. Mohr, o.c., p. 212 e.v.,
aansprakelijkheid van de toegetreden vennoot aan; Asser/Maeijer 5-V,
nr. 277 en M.J.A. van Mourik, o.c., nr. 30, niet. De eerste opvatting heeft
de beste papieren: zij sluit aan bij de bedoeling van partijen, die deze
aansprakelijkheid in de toetredingsprijs zullen hebben verdisconteerd
(het argument dat de Hoge Raad in Boterenbrood/MeesPierson heeft
gebruikt terzake van de uittredingsvergoeding), en zij past het beste in
de leer van het afgescheiden vermogen. Ook art. 26 lid 1 van de EESV-
Verordening bepaalt dat een toetredend lid in beginsel aansprakelijk
wordt voor schulden van het EESV die voor zijn toetreding zijn ont-
staan.
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op. Borgtocht is immers mogelijk voor een deel van de
hoofdvordering.40 Een borgtocht voor 25/100 van de ver-
schuldigde prestatie is zeker denkbaar. Door deze benade-
ring zijn de hierboven geschetste gevallen goed op te lossen.
Een maatschapscrediteur moet eerst de voortzettende ma-
ten, onder wie inmiddels toegetreden maten, aanspreken.
Daar staat tegenover dat hij dit kan doen voor zijn gehele
vordering. Als borg is de uitgetreden maat immers gehou-
den de verbintenis van een ander, de hoofdschuld, na te ko-
men: zelf is hij niet langer (primair) verbonden. Daarmee
zijn de drie voortzettende vennoten in het eerste voorbeeld
hierboven nu elk voor 1/3 (33, 33) verbonden en zijn de vier
voortzettende vennoten, waaronder de nieuw toegetreden
vennoot, in het tweede voorbeeld elk voor ¼ (25) verbon-
den. Aldus zijn de voortzettende vennoten tezamen voor de
gehele schuld verbonden en kan het afgescheiden vermogen
dienen als verhaalsobject voor de gehele schuld. Mocht de
maatschapscrediteur constateren dat de voortzettende ma-
ten niet nakomen, dan kan hij de uitgetreden vennoot aan-
spreken. Nu deze als borg subsidiair aansprakelijk is en niet
langer primair jegens de maatschapscrediteur verbonden,
wordt de noemer van de breuk waarmee zijn aansprakelijk-
heid voor gelijke delen wordt uitgedrukt, en daarmee het
breukdeel zelf, niet langer beïnvloed doordat toetredende
vennoten eveneens worden verbonden voor bestaande
schulden. Daarmee wordt het breukdeel waarin zijn aan-
sprakelijkheid wordt uitgedrukt gefixeerd naar de situatie
ten tijde van het uittreden: in de beide voorbeelden hierbo-
ven blijft de uitgetreden vennoot dus voor ten hoogste ¼
(subsidiair) aansprakelijk.

Overigens geldt hetgeen hierboven ten aanzien van de
vennootschap onder firma is betoogd ook voor de maat-
schap. Ook de uitgetreden maat is als borg niet langer pri-
mair verbonden, maar subsidiair aansprakelijk. De borg-
tocht verschaft een wettelijke basis voor de verplichting een
bedrag in geld te betalen indien de maatschap tot een andere
prestatie is gehouden. Daarnaast is de meer evenwichtige re-
gresregeling van toepassing wanneer de uitgetreden maat als
borg wordt gezien. Ten slotte geldt ook voor een uitgetre-
den maat, dat hij niet aansprakelijk is voorzover maat-
schapsschulden door schuldvernieuwing (afstand van recht)
teniet zijn gegaan of deze schulden buiten zijn toedoen zou-
den zijn verzwaard.

5. De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot 
voor bestaande schulden naar komend recht

5.1. De wenselijkheid van wettelijke regels inzake de
voortdurende aansprakelijkheid

Het in 1972 door Prof. mr. W.C.L. van der Grinten gecon-
cipieerde voorontwerp voor titel 13 van Boek 7 BW inzake
de (personen)vennootschap bevat geen bepalingen omtrent
de aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot.41 Thans
wordt door Prof. mr. J.M.M. Maeijer een nieuw voorstel op-
gesteld. Gelet op de onzekerheden op dit terrein verdient
het aanbeveling hierin enige bepalingen inzake de aanspra-
kelijkheid van de uitgetreden vennoot op te nemen. In het
bijzonder is daarbij te denken aan een wettelijke bepaling
die buiten twijfel stelt dat een uitgetreden (niet-commandi-
taire) vennoot de rechtspositie van een borg heeft of die in
ieder geval enige bepalingen uit titel 14 van Boek 7 BW in-
zake de borgtocht van overeenkomstige toepassing ver-
klaart op de uitgetreden vennoot. Te denken is daarbij in het
bijzonder aan de hierboven besproken bepalingen terzake
van de subsidiaire aansprakelijkheid, de omzetting van een
andersoortige verbintenis in een tot betaling van een geld-
som en de regresregeling. Ook zou het aanbeveling verdie-
nen wettelijk vast te leggen dat een uitgetreden vennoot niet
langer aansprakelijk is wanneer de bestaande schuld buiten
diens toedoen zodanig is gewijzigd dat deze zwaarder op
hem is gaan drukken.

5.2. Naar een limitering van de duur van de aansprake-
lijkheid

Zoals hierboven uiteengezet duurt de aansprakelijkheid van
een uitgetreden vennoot naar huidig recht onbeperkt voort.

Nu een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen
wordt opgesteld is dit een uitgelezen gelegenheid de wense-
lijkheid daarvan te bezien. Er zijn goede gronden voor be-
perking van de duur van de aansprakelijkheid van een uitge-
treden vennoot. De belangrijkste reden hiervoor is dat het
weinig aanvaardbaar is dat een uitgetreden vennoot, in
wiens uittredingsvergoeding de schulden van de vennoot-
schap zullen zijn verdisconteerd, vele jaren of zelfs decennia
na zijn uittreden nog met schulden uit zijn actieve periode
kan worden geconfronteerd. Doorgaans zal het gaan om
duurverbintenissen, die lange tijd door de vennootschap op
juiste wijze zullen zijn nagekomen en op welker niet-nako-
ming door de vennootschap op enig ogenblik lang na zijn
uittreden hij geen enkele invloed meer heeft.42 Daarnaast zij
gewezen op de positie van erfgenamen van een uitgetreden
vennoot die natuurlijk persoon is: voorzichtigheidshalve
kunnen zij de nalatenschap nimmer anders dan onder het
voorrecht van boedelbeschrijving als bedoeld in art. 4:1070
e.v. BW aanvaarden, met alle complicaties van dien.43 Ten
slotte sluit het opnemen van een wettelijke limitering van de
duur van de aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot
aan bij wat in de ons omringende landen rechtens is. In het
bijzonder is hier te wijzen op Duitsland, dat in het op 26
maart 1994 in werking getreden Nachhaftungsbegrenzungs-
gezetz44 eenduidiger dan voordien het geval was heeft be-
paald dat de aansprakelijkheid van een uitgetreden vennoot
na 5 jaar eindigt.45 Ook het recht van België, Zwitserland en
Oostenrijk limiteert deze aansprakelijkheid tot een periode
van 5 jaar na het uittreden.46 Ten slotte beperkt ook art. 37
lid 1 van de EESV-Verordening de duur van de aansprake-
lijkheid van een uitgetreden lid tot 5 jaar.

Wordt door het opnemen van een beperking van de aan-
sprakelijkheidsduur niet al te lichtvaardig omgesprongen
met de belangen van een vennootschapscrediteur? Een ont-
kennend antwoord lijkt op zijn plaats. Bedacht moet wor-
den dat een dergelijke crediteur weet dat de wet een derge-
lijke beperking bevat: als de solvabiliteit van een of meer der
vennoten voor hem van doorslaggevend belang is voor de
vraag of hij met de vennootschap een overeenkomst aan zal
gaan, dan staat het hem vrij van deze vennoten een langer
voortdurende aansprakelijkheid te bedingen.47 Dit veron-
derstelt dat het overgangsrecht de vennootschapscrediteur
te hulp komt wiens vordering van voor de inwerkingtreding
van de nieuwe wettelijke regeling dateert: hij heeft zich niet
tegen deze beperking van de duur van de aansprakelijkheid
van de uitgetreden vennoot kunnen indekken. Op deze vor-
deringen zou dan het bestaande regime van toepassing moe-
ten blijven. 

Al met al lijkt er dus veel voor te zeggen in de nieuwe
wettelijke regeling inzake personenvennootschappen de

40. Zie J.W.H. Blomkwist, o.c., p. 5.
41. Blijkens de Toelichting Boek 7, ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij 1972, p.

1104 blijft de uitgetreden vennoot aansprakelijk voor bestaande schul-
den. Zie ook het Verslag van de vergadering van de Vereeniging ‘Han-
delsrecht’, gehouden op 1 november 1974, p. 20.

42. Dit is de belangrijkste reden voor de na te melden beperking van de
duur van de aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot die recente-
lijk in de Duitse wetgeving werd ingevoerd. Zie hieromtrent het zeer
diepgaande onderzoek van Peter Ulmer & Georg Wieser, ‘Die Haftung
ausgeschiedener Gesellschafter aus Dauerschuldverhältnissen’, ZHR
1980, p. 393-426 en Karsten Schmidt, ‘Gesellschaftsrechtliche Grundla-
gen eines Nachhaftungsbegrenzungsgesetzes’, Der Betrieb 1990, p. 2357
e.v.

43. Zie Asser/Van der Ploeg/Perrick (Erfrecht), 12e druk, Zwolle: Tjeenk
Willink 1996, nr. 341 e.v.

44. Bundesgesetzblatt 1994, Teil I, p. 560 e.v. Zie over deze wet en haar
geschiedenis: Ulrich Seibert, ‘Nachhaftungsbegrenzungsgesetz – Haf-
tungsklarheit für den Mittelstand’, Der Betrieb 1994, p. 461 e.v., Her-
mann Reichold, ‘Das neue Nachhaftungsbegrenzungsgesetz’, NJW
1994, p. 1617 e.v. en Rolf Wank, Personengesellschaftsrecht, Berlin:
Luchterhand 1996, p. 97 e.v.

45. Zie § 159 HGB.
46. Zie voor België: art. 155 en art. 194 Vennootschappenwet; voor Zwitser-

land: art. 591 Obligationenrecht en voor Oostenrijk: art. 159 Handels-
gesetzbuch.

47. Dat is ook de Duitse opvatting. Zie de ‘Begründung op het Regierungs-
entwurf eines Nachhaftungsbegrenzungsgesetzes’, verkort gepubliceerd
in ZIP-Dokumentation 1991, p. 898-899.
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duur van de aansprakelijkheid voor bestaande schulden van
de vennootschap te beperken.48 Een termijn van vijf jaren
sluit aan bij wat in andere jurisdicties gebruikelijk is en bij
de regeling in de EESV-Verordening. Deze oplossing lijkt
de voorkeur te verdienen boven de ook wel geopperde49

mogelijkheid de aansprakelijkheid te beëindigen door mid-
del van een verzetsprocedure gemodelleerd naar die welke
geldt bij het beëindigen van de zogeheten overblijvende aan-
sprakelijkheid van art. 2:404 BW. Een dergelijk systeem is
voor de onderhavige problematiek onnodig zwaar, immers
tijdrovend en kostbaar. De belangen van een vennoot-
schapscrediteur kunnen, zoals uit het bovenstaande blijkt,
op een andere, minder omslachtige, wijze worden gewaar-
borgd. Als tussenoplossing zou nog aan een combinatie van
beide varianten kunnen worden gedacht. Wettelijk zou ge-
regeld kunnen worden dat de aansprakelijkheid na een pe-
riode van vijf jaren na publicatie of mededeling van het uit-
treden vervalt, tenzij de vennootschapscrediteur voor het
verstrijken van deze termijn daartegen in verzet is gekomen.
In deze opzet behoeft de uitgetreden vennoot zelf geen ini-
tiatief te nemen ter beëindiging van zijn aansprakelijkheid,
maar is hij wel verplicht te reageren wanneer de vennoot-
schapscrediteur voor het verstrijken van de termijn verzet
heeft gedaan.

6. Conclusies
Naar huidig recht is een commanditaire vennoot na zijn uit-
treden niet draagplichtig voor bestaande schulden van de
vennootschap. Dat is onafhankelijk van wat er omtrent het
uittreden in het handelsregister is gepubliceerd. Deze regel
kan uitzondering lijden waar het gaat om aanzienlijke schul-
den waarvan het bestaan eerst na het uittreden blijkt en die
niet in de vaststelling van de uittredingsvergoeding zijn ver-
disconteerd. De jegens derden verbonden vennoot of maat
moet na zijn uittreden worden beschouwd als borg. Dat be-
tekent in het bijzonder dat hij niet verbonden is tot nako-
ming, maar aansprakelijk is voor de schade die een vennoot-
schapscrediteur lijdt door niet-nakoming zijdens de ven-
nootschap. In deze opvatting wordt de prestatie waartoe hij
is gehouden omgezet in een tot betaling van een geldsom
wanneer deze tot iets anders verplicht. Wanneer een uitge-
treden, en daarmee per definitie niet draagplichtige, vennoot
wordt aangesproken door een vennootschapscrediteur, zijn
de voortzettende vennoten in deze visie jegens hem hoofde-
lijk verbonden voor zijn regresvordering. In de nieuwe wet-
geving inzake personenvennootschappen ware te voorzien
in een wettelijke beperking van de duur van de aansprake-
lijkheid van de uitgetreden vennoot tot een periode van vijf
jaren nadat het uittreden in het handelsregister is gepubli-
ceerd dan wel aan de vennootschapscrediteur is gemeld.

Mr. A.J.S.M. Tervoort is bedrijfsjurist en advocaat te Am-
sterdam.

Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en 
Mr. F.G.H. Kristen

Verduistering van girale 
effecten

Strafrechtelijke en goederenrechtelijke complicaties in 
het effectenrecht

1. Inleiding
Bescherming van de belegger is het richtinggevend beginsel
in het effectenrecht. Dit uitgangspunt strekt tot het instand-
houden en bevorderen van het vertrouwen van de belegger
in het goed functioneren van het effectenverkeer. Daar het
effectenbezit voor de belegger meestentijds vooral een pa-
pieren aangelegenheid is, moet hij erop kunnen vertrouwen
dat de bank zijn effectenportefeuille goed administreert en
beheert. In het verleden is wel eens anders gebleken. In de
eerste helft van deze eeuw ervoeren banken het administre-
ren van effectenbezit van cliënten als een lastige taak: van ie-
der effect diende het nummer te worden geregistreerd, zodat
ieder effect kon worden geïndividualiseerd. Slechts dan kon
het bezit aan effecten van iedere cliënt worden vastgesteld.1

Banken gingen geleidelijk over tot de enkele registratie van
de soort en de hoeveelheid van de effecten van cliënten. Het
niet langer individualiseren van in bewaring gegeven effec-
ten heeft tot gevolg dat door oneigenlijke vermenging met
andere in bewaring gegeven effecten de effecteneigenaar de
eigendom van zijn effecten verliest bij inlevering daarvan.2

Teneinde zowel recht te doen aan de belangen van beleggers
als effecteneigenaren als aan de belangen van banken bij een
hanteerbaar systeem van levering en bewaring van effecten,
heeft de wetgever bij wege van de Wet giraal effectenverkeer
(Wge) voorzien in een stelsel van giraal effectenverkeer. In
de praktijk (b)lijkt dit stelsel van giraal effectenverkeer te
werken, doch juridisch gezien zijn niet alle aspecten door-
dacht.3 In de onderhavige bijdrage zal aan de hand van straf-
rechtelijke complicaties bij een girale effectentransactie een
aanzet worden gegeven tot het doorgronden van zowel de
Wge alsook de toepassing van het strafrecht in deze specifie-
ke context. 

2. Systeem van de Wge in hoofdlijnen
Aangesloten instellingen in de zin van art. 1 Wge, zoals ban-
ken, kunnen een verzameldepot van dezelfde soort effecten
houden (art. 9 Wge). Cliënten van de bank hebben via dit
verzameldepot toegang tot het systeem van giraal effecten-
verkeer. Wanneer een cliënt effecten ter bewaring bij de
bank inlevert, wisselt hij zijn eigendomsrechten op die effec-
ten in voor een aandeel in het verzameldepot van de bank
naar rato van zijn inbreng aan effecten, art. 12 lid 1 en 2
Wge.4 Koopt een cliënt effecten van een derde, dan worden
deze giraal geleverd via een bijschrijving te zijnen name.5 Al-

48. Aldus ook al K. Wiersma, De voortzetting van de vennootschap onder
firma, Preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen 1970, p. 103
en A.G. van Solinge, De vennootschap volgens het ontwerp B.W., Pread-
vies Vereeniging Handelsrecht 1974, Zwolle: Tjeenk Willink 1974, p.
103. In de eerste door Maeijer bewerkte druk van zijn boek in de Asser-
serie uit 1981 oppert ook hij dat zou kunnen worden gedacht aan de
invoering van een korte verjaringstermijn van bijvoorbeeld vijf jaren
waaraan vorderingen tegen ex-vennoten zouden zijn onderworpen: zie
Asser/Maeijer, 4e druk, 1981, p. 263. In de beide latere drukken komt
deze passage niet meer voor. Tijdens de vergadering van de Vereeniging
‘Handelsrecht’ van 6 november 1998 toonden A.L. Mohr en F.J.P. van
den Ingh zich een voorstander van een wettelijke beperking van de aan-
sprakelijkheidsduur van de uitgetreden vennoot; zie Verslag 1998, p. 15
en p. 33.

49. Aldus J.W. Winter tijdens de in de vorige noot genoemde vergadering;
zie Verslag 1998, p. 11-12.

1. Zowel onder oud BW als naar huidig BW is eigendom van slechts naar
soort of hoeveelheid bepaalde zaken niet mogelijk.

2. HR 12 januari 1968, NJ 1968, 274 (Teixeira de Mattos). Zie voor deze
ontwikkelingen Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 12; C.B.J.
Ebeling, ‘Giraal effectenverkeer. Enige notities bij de Wet giraal effec-
tenverkeer’, TVVS 1978, p. 137-138; L.J.K. Vincent, ‘Eigendom van
effecten in het effectengiro-systeem’, De NV 1997, p. 43.

3. Vergelijk H.C.F. Schoordijk, ‘Enige aantekeningen n.a.v. het vooront-
werp van wet betreffende het giraal effectenverkeer’, WPNR 1975, p.
630.

4. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 18, 32-33. Het verlies van
eigendom van effecten bij inlevering daarvan, is bevestigd in Rb.
Amsterdam 31 mei 1989, opgenomen in Ch.W. le Rûtte, Wet Giraal
effectenverkeer, Schuurman & Jordens 169, Zwolle 1995, p. 20. Verge-
lijk Pres. Rb. Amsterdam 18 april 1991, NJ 1992, 104.

5. Art. 17 Wge. De wetgever beschouwt bijschrijving als de enige vorm
van levering, zie Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 36.
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dus verwerven de cliënten de rechtspositie van rekening-
houder in het systeem van giraal effectenverkeer en houden
zij tegoeden aan effecten aan. Het verzameldepot is de ge-
meenschap houdende het voordepot en het aandeel van de
bank in het girodepot.6 Necigef als centraal instituut in de
zin van art. 1 Wge beheert het girodepot (art. 34 e.v. Wge).
In het girodepot bevinden zich grote hoeveelheden van ef-
fecten. Het voordepot bestaat uit de effecten die de bank zelf
in de kluis heeft liggen. Dit voordepot stelt de bank in staat
om door een cliënt ingeleverde effecten uit te leveren aan die
cliënt zelf of aan een andere cliënt. De cliënt heeft namelijk
geen recht op teruggave van exact dezelfde effecten als die
hij bij de bank heeft ingeleverd, art. 12 lid 3 Wge. Aldus
hoeft de bank bij inbewaringgeving van effecten geen voor-
zieningen te treffen om de ingeleverde effecten te kunnen in-
dividualiseren. 

Doordat individualisatie van de effecten achterwege
blijft, hebben effecteneigenaren niet automatisch de sterke
goederenrechtelijke positie welke voortvloeit uit een eigen-
domsrecht op effecten. Echter, teneinde de aanspraken van
cliënten aan wie de effecten toebehoorden te waarborgen,
verschaft de Wge cliënten een goederenrechtelijke positie
die vergelijkbaar zou moeten zijn met die van een eigenaar.7

Cliënten worden namelijk deelgenoot in het verzameldepot,
een gemeenschap houdende effecten. De bank als houder
van de effecten beheert het verzameldepot (art. 11 Wge).
Het aandeel in het verzameldepot houdt in een tegoed van
een bepaalde hoeveelheid van een bepaald soort effecten.
Over dit tegoed kan worden beschikt: de cliënt kan (delen
van) het tegoed laten overdragen en bezwaren (art. 16 lid 1
jo. 17 respectievelijk 20-23 Wge) alsook (delen van) het te-
goed ‘verzilveren’ door uitlevering van effecten te verlangen
(art. 26 lid 1 Wge). In het giraal effectenverkeer vinden ver-
volgens mutaties in deze tegoeden plaats door overboekin-
gen van de ene effectenrekening naar de andere en vice versa.
Tussen cliënten van verschillende banken verlopen de over-
boekingen via het girodepot. De ingeleverde effecten blijven
daarentegen in de regel in depot. Aan het deelgenootschap
verbindt de Wge bijzondere rechten met goederenrechtelij-
ke kenmerken (zie onder meer art. 27 en 28 Wge) en bijzon-
dere plichten voor de beheerder van deze gemeenschap. Al-
dus heeft het aandeel in de gemeenschap goederenrechtelijke
karaktertrekken, hetgeen het vertrouwen van de belegger in
het giraal effectenverkeer sterkt. De rechtsfiguur van de ge-
meenschap die ten grondslag ligt aan de Wge is uit dien
hoofde aan te merken als een gemeenschap sui generis.8 

3. Praktijk
In de praktijk doet zich met zekere regelmaat een situatie
voor die gestileerd als volgt kan worden weergegeven. Vier
cliënten van een bank – een aangesloten instelling – hebben
ieder 60 effecten van dezelfde soort bij de bank in bewaring
gegeven.9 De bank houdt niet voor eigen rekening effecten
in bewaring, zodat sprake is van een lorobestand.10 Het ver-
zameldepot is derhalve een gemeenschap van 240 effecten
waartoe vier cliënten gerechtigd zijn. Een andere cliënt van
de bank, cliënt V, geeft zijn bank opdracht om op datum T
40 effecten uit te leveren aan koper K die deze effecten van
hem heeft gekocht. Aan de uitlevering aan K gaat vooraf de
levering van effecten door de bank. Het saldo van de effec-
tenrekening van V is op datum T nul. V deelt zijn bank mede
dat een derde D 50 effecten zal overboeken naar V’s effec-
tenrekening. Necigef deelt vervolgens aan de bank mede dat
Necigef opdracht heeft gekregen van de bank van D om op
datum T 50 effecten bij te schrijven op de effectenrekening
van de bank. Hoewel deze mededeling geen garantie is voor
het daadwerkelijk volgen van de bijschrijving, levert de bank
van V ten laste van het verzameldepot de 40 effecten con-
form de opdracht uit aan K. Op datum T blijft de levering
van de effecten door D aan de bank uit; die levering volgt op
datum T+2. 

Hoewel de bank niet bevoegd is om de effecten bij te
schrijven en uit te leveren,11 wordt K eigenaar van 40 effec-
ten. Ervan uitgaande dat K bij het sluiten van de koopover-
eenkomst met V te goeder trouw is (art. 3:36 BW), mag K er
eveneens op rekenen dat de bank zijn zaken voor elkaar

heeft zodat K ook wat betreft de leveringshandeling als te
goeder trouw geldt. K wordt door de bijschrijving door de
bank deelgenoot (art. 19 lid 2 Wge).12 Mutatis mutandis
geldt hetzelfde voor de uitlevering aan K, zie art. 29 Wge.13

Door de rechtsgeldige levering en uitlevering van 40 effecten
aan K is het saldo van de effecten in het verzameldepot op
datum T tot 200 gedaald.14 Op datum T is immers de bij-
schrijving van 50 effecten uitgebleven. Het gevolg van de
uitlevering is dat de vier cliënten een aandeel in een gemeen-
schap van 200 effecten hebben. Dit betekent dat, indien deze
cliënten om uitlevering verzoeken, ieder van hen 50 effecten
zal ontvangen, tegen 60 effecten voordien. Door dit tekort
aan effecten in het verzameldepot zijn de effecteneigenaren
in tweeërlei opzicht gedupeerd, te weten verlies van (de
waarde van) de effecten en beperking van de uitoefening van
stemrecht. Het is de vraag in hoeverre de Wge aan deze gang
van zaken in de weg staat. Daarnaast rijst een strafrechtelijke
complicatie. Door de handelwijze van de bank zou de ver-
denking kunnen ontstaan dat de bank zich schuldig maakt
aan verduistering als bedoeld in art. 321 e.v. Wetboek van
Strafrecht (Sr).15 Deze strafrechtelijke norm kan in de con-
text van de Wge ook strekken tot bescherming van de belan-
gen van de belegger.16 Alvorens na te gaan of inderdaad
sprake is van verduistering, staan we kort stil bij de regeling
van de Wge inzake tekorten aan effecten in een verzamelde-
pot. 

4. Tekort aan effecten in het verzameldepot
Uit het systeem van de Wge vloeit voort dat het tekort aan
effecten naar evenredigheid van het aandeel van iedere cliënt
wordt omgeslagen over de deelgenoten.17 De vier cliënten
hebben op datum T ieder een aandeel in een gemeenschap
houdende 200 effecten, waardoor er per cliënt bezien een te-

6. Zie art. 10 Wge en Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 20-21,
30.

7. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 15-19, 22, 24, 33 en nr. 5,
p. 3; Kamerstukken II 1976/77, nr. 6, p. 3 en nr. 9, p. 3-4; Handelingen
II 1976/77, p. 3426. Vergelijk ook en – naar hierna zal blijken – ten
onrechte Vincent, t.a.p., p. 46.

8. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 19; Handelingen II 1976/
77, p. 3428. Vergelijk H.E. Ras, Boekbespreking W.R. Meijer, ‘Effecten-
bewaring’, RMThemis 1975, p. 184; K. Frielink, ‘Open bewaargeving
effecten en giraal effectenverkeer’, WPNR 1990, p. 36.

9. Geen afzonderlijke bewaring, zie art. 12 lid 4 Wge. Evenmin is tussen de
bank en de cliënten een leenovereenkomst inzake de in bewaring gege-
ven effecten gesloten.

10. Indien de bank wel eigen effecten in bewaring houdt, is sprake van een
nostrobestand. Zie onder meer Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs.
1-4, p. 21-22.

11. Daar cliënt V wegens ontbreken van tegoed beschikkingsonbevoegd
was, is de bank als houder van aan anderen toebehorende effecten even-
eens onbevoegd tot bijschrijving. De onbevoegdheid van de bank tot
uitlevering aan K volgt uit art. 26 lid 2 Wge.

12. Vergelijk Handelingen II 1976/77, p. 3444; Schoordijk, t.a.p., p. 634 en
p. 652. Vergelijk ook art. 3:36 BW.

13. Nu de 240 effecten in het verzameldepot tussen vijf cliënten moeten
worden verdeeld, is er een tekort aan effecten in de zin van art. 27 Wge,
waardoor art. 29 Wge van toepassing wordt als aan K 40 effecten wor-
den uitgeleverd in plaats van de 34 effecten waarop K krachtens art. 27
lid 2 Wge recht heeft. De verkrijger te goeder trouw (K) wordt in dit
geval op grond van art. 29 Wge beschermd.

14. Hetzelfde zou het geval zijn indien K rekeninghouder is bij een andere
bank die te goeder trouw is. De levering van de 40 effecten zal dan
geschieden met tussenkomst van Necigef en verloopt via het girodepot,
zie art. 40 lid 1 jo. 41 Wge. Art. 22 Reglement girodepots staat hier niet
aan in de weg, nu het totale saldo van de bank op haar rekening bij
Necigef toereikend is.

15. Nu het een bank betreft is het species verduistering in dienstbetrekking,
art. 322 Sr jo. 51 Sr, aan de orde, zie H.J. Smidt, Geschiedenis van het
Wetboek van Strafrecht, Haarlem 1881, p. 509-510; T.J. Noyon, G.E.
Langemeijer & J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, Deventer
(losbl.), aant. 1a op art. 322 Sr (hierna: NLR). Aangezien het een gekwa-
lificeerde variant van het gronddelict is met alleen consequenties voor
de strafmaat, concentreren wij ons in het navolgende op art. 321 Sr.

16. Terzijde merken wij op dat de enkele uitvoering van de opdracht van V
door de bank een economisch delict kan zijn, zie art. 11 lid 1 Wte jo. art.
24 Besluit toezicht effectenverkeer jo. art. 28 lid 2 Nadere regeling toe-
zicht effectenverkeer 1999 jo. art. 1 sub 2 Wet op de economische delic-
ten.

17. Zie art. 27 Wge. Vergelijk Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p.
18; Handelingen II 1976/77, p. 3444; Kamerstukken I 1976/77, 13 780,
nr. 89b, p. 2.



216 Ondernemingsrecht 1999-8

kort is van 10 effecten. De goederenrechtelijke positie van
deze cliënten lijkt op het eerste oog aangetast, ware het niet
dat de bank als aangesloten instelling voor het tekort aan ef-
fecten uit hoofde van de bewaargeving aansprakelijk is.18 De
cliënten hebben een recht op schadevergoeding. Gelet op de
omstandigheid dat het tekort aan effecten leidt tot verlies
van stemrecht, ligt het voor de hand dat de schadevergoe-
ding in ieder geval bestaat uit een geldsbedrag voldoende om
de betreffende soort en hoeveelheid effecten zelf te verwer-
ven dan wel die effecten zelf (vergelijk art. 6:103 BW). Dit
vorderingsrecht valt in de gemeenschap en treedt in de plaats
van effecten die zijn onttrokken aan de gemeenschap (zaaks-
vervanging, art. 10 Wge).19 Dat hier sprake is van zaaksver-
vanging, sluit aan bij de ratio van deze rechtsfiguur. De
zaaksvervanging heeft immers alleen nut in rechtsverhou-
dingen waarvan het bestaan afhankelijk is van de aanwezig-
heid van een bepaalde zaak waarop die rechtsverhouding be-
trekking heeft. Een dergelijke rechtsverhouding treft men
aan bij de bewaring van effecten volgens de systematiek van
de Wge. Door het vorderingsrecht in de plaats van de ver-
vreemde effecten te laten treden, kan het evenwicht tussen
de belangen van de effecteneigenaren en het belang van de
bank worden bewaard.20 Bovendien laat de vervangbaarheid
van enkel naar soort en hoeveelheid bepaalde effecten alsme-
de de daaraan gegeven bestemming een dergelijke zaaksver-
vanging toe. Voorts is zulks in overeenstemming met de
strekking van het vorderingsrecht, te weten in beginsel het
herstel van de oude toestand, in casu het aanzuiveren van het
tekort aan effecten. Het gevolg van de zaaksvervanging is
dat het vorderingsrecht in dezelfde rechtsbetrekking wordt
geplaatst als de aan de gemeenschap onttrokken effecten.

Alle deelgenoten zijn naar evenredigheid van hun aan-
deel gerechtigd tot (de opbrengst van) dit vorderingsrecht.
Er is dus (nog) niet sprake van een tekort in de gemeenschap;
er is alleen een tekort aan effecten. Waar vóór datum T het
aandeel van iedere cliënt in het verzameldepot bestond uit
60 effecten, bestaat het aandeel op datum T uit 50 effecten
plus een vierde van het vorderingsrecht. Het tegoed van
cliënten blijft als het ware ongewijzigd. Van een tekort zal
pas sprake zijn indien het vorderingsrecht niet ontstaat dan
wel indien het recht niet of onvoldoende kan worden geho-
noreerd.21 Alsdan wijzigt zich het aandeel van iedere cliënt
en neemt zijn tegoed af. Op datum T+2 wordt het tekort aan
effecten aangezuiverd door de levering van de 50 effecten
van de derde. Daarmee is civielrechtelijk gezien de situatie
wat betreft de effecten weer normaal, afgezien van eventuele
andere schade van de vier cliënten. Echter, strafrechtelijk ge-
zien blijft het delict verduistering in beeld.

5. Verduistering
De delictsomschrijving van verduistering dient in de speci-
fieke context van de casus te worden uitgelegd teneinde te
beoordelen of de bank zich schuldig heeft gemaakt aan ver-
duistering. Art. 321 Sr luidt: 

‘Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan
een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf
onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeeigent, wordt,
als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de
vijfde categorie.’

Bij lezing van deze delictsomschrijving rijst direct de
vraag wat de bank zou verduisteren. Het moet gaan om ‘enig
goed’. Iedere materie, hoe vluchtig ook, die zich ertoe leent
te worden toegeëigend, aan iemand toe te behoren en onder
zich gehouden te worden en die een zekere waarde heeft, is
een goed in de zin van art. 321 Sr.22 Heeft de verduisterings-
handeling van de bank betrekking op de effecten dan wel op
de aandelen in een gemeenschap houdende effecten? Door
de uitlevering van de 40 effecten aan K worden immers in fy-
sieke zin effecten onttrokken aan het verzameldepot. Desal-
niettemin menen wij dat moet worden aangeknoopt bij de
aandelen in het verzameldepot: dat is het goed dat wordt
verduisterd. Bezien vanuit het perspectief van de cliënt
brengt het systeem van de Wge zoals hierboven uiteengezet

(§ 2) en de toepassing daarvan in de casus (§ 4) mee dat het
tegoed, het aandeel in het verzameldepot, datgene is wat van
de cliënt is en hem wordt ontnomen. Gelet op de gelijkenis
met giraal geld, lenen de terzake van de verduistering van gi-
raal geld ontwikkelde inzichten23 zich voor toepassing in ca-
su. Hoewel mutaties in girale geldtegoeden slechts persoon-
lijke rechtsvorderingen doen ontstaan, vormt dat voor de
Hoge Raad geen belemmering om giraal geld op grond van
de daaraan toekomende functie in het maatschappelijk ver-
keer aan te merken als ‘enig goed’.24 A fortiori geldt dit voor
het aandeel in een gemeenschap houdende effecten, omdat
het deelgenootschap in een verzameldepot zich door de goe-
derenrechtelijke trekken positief onderscheidt en als een te-
goed een zelfstandige eenheid vormt. Deze benadering sluit
ook aan bij het civiele recht waar een aandeel in een verza-
meldepot wordt aangemerkt als een goed op naam.25 
Het goed dient aan een ander toe te behoren. Dit delictsbe-
standdeel is eveneens vervuld. Het toebehoren moet naar
dagelijks spraakgebruik worden opgevat; eigendom in ci-
vielrechtelijke zin is niet vereist.26 Voor een dergelijke invul-
ling kunnen twee handvatten worden gegeven. Allereerst
kan het criterium van ‘tot iets gerechtigd zijn’ verhelderend
werken.27 Ten tweede kan worden aangesloten bij de uitleg
van het eveneens in de delictsomschrijving van diefstal (art.
310 Sr) voorkomende bestanddeel, te weten als het hebben
van zodanige zeggenschap over een goed dat van toebehoren
sprake is.28 Hieraan toetsende, komen wij tot de slotsom dat
in het onderhavige geval de aandelen in het verzameldepot
toebehoren aan de cliënten van de bank, aangezien de cliën-
ten rechthebbende van hun aandeel (tegoed) zijn en zij daar-
over vermogen te beschikken. 

Evenmin doen zich bijzonderheden voor wat betreft het
delictsbestanddeel ‘anders dan door misdrijf onder zich
hebben’. Nu de bank in het systeem van de Wge de aandelen
in het verzameldepot beheert en de bijschrijvingen verricht
waardoor mutaties in die tegoeden plaatsvinden, heeft de

18. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 18, 34, 41; Kamerstukken
II 1976/77, 13 780, nr. 6, p. 11. Vergelijk Schoordijk, t.a.p., p. 631-632;
Frielink, t.a.p., p. 37.

19. Kamerstukken II 1976/77, 13 780, nr. 6, p. 11. Zo ook Schoordijk, t.a.p.,
p. 631-632, p. 652; A. Hammerstein, Eigenlijke en oneigenlijke zaaks-
vervanging, Zwolle 1977, p. 131-132; W.R. Meijer, ‘De wet giraal effec-
tenverkeer’, De NV 1978, p. 32; Ebeling, t.a.p., p. 139; S. Perrick, in:
J.E.M. Akveld e.a., Hoofdstukken Handelsrecht, Deventer 1993, p. 559.
Schoordijk noemt het voorbeeld van een bankemployé die effecten uit
het depot verduistert en bij wijze van dading met de bank overeenkomt
het onroerend goed dat hij met de opbrengst van de effecten heeft
gekocht, aan de bank over te dragen. Dit onroerend goed behoort als-
dan tot het verzameldepot.

20. Argumenten ontleend aan G.E. Langemeijer, Zaaksvervanging, Vlaar-
dingen 1927, p. 8, 143-144. Vergelijk ook de wettelijke zaaksvervanging
van bijvoorbeeld de art. 3:167 BW (terzake van een tot een gemeenschap
behorend goed), 3:229 BW (vordering vervangt verpande en verhypo-
thekeerde goed) en 3:283 BW (terzake van goed waarop een voorrecht
rust).

21. Zie Meijer (1978), t.a.p., p. 32.
22. H.A. Demeersseman, De autonomie van het materiële strafrecht, Arn-

hem 1985, p. 114. Vergelijk NLR, aant. 4 op art. 310 Sr. Zie over de
zogenaamde ‘goedsdiscussie’ in het strafrecht, M.S. Groenhuijsen, F.P.E.
Wiemans, Van electriciteit naar computercriminaliteit, Arnhem 1989.
Uit HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 (computergegevens) volgt dat
een wezenlijke eigenschap van het goed moet zijn dat degene die de fei-
telijke macht over het goed heeft, deze verliest op het moment dat een
ander zich die feitelijke macht verschaft.

23. Zie Demeersseman, a.w., p. 110-115.
24. HR 11 mei 1982, NJ 1982, 583 (Giraal geld).
25. HR 23 september 1994, NJ 1996, 461 (Kas-Associatie/Drying), zie met

name de conclusie van A-G Hartkamp, o.v. 14-15. Idem Ch.W. le Rûtte,
Teixeira de Mattos revisited?, Bb 1994, p. 253; E.B. Rank-Berenschot,
‘Het WGE-aandeel: een recht op naam van eigen aard’, in: S.C.J.J. Kort-
mann e.a. (red.), Onderneming en effecten, Deventer 1998, p. 164-167.

26. Demeersseman, a.w., p. 179 respectievelijk p. 153; NLR, aant. 3 op art.
321 Sr.

27. Zie Demeersseman, a.w., p. 159. Deze gedachte lag ons inziens ook ten
grondslag aan HR 13 februari 1933, NJ 1933, 580.

28. Zie onder meer HR 25 juni 1946, NJ 1946, 503 (kronen- en stifttanden);
HR 25 juni 1974, NJ 1974, 454. Zie voor toepassing bij verduistering:
Hof Amsterdam 10 mei 1951, NJ 1951, 397, welk arrest door de Hoge
Raad is omgebogen naar een zo nauwe betrekking tot het geld hebben
dat sprake is van toebehoren aan, zie HR 12 februari 1952, NJ 1952,
700.
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bank de feitelijke macht tot beschikking over de tegoeden
welke aan de bank zijn toevertrouwd. Daarmee is voldaan
aan twee in de jurisprudentie gestelde criteria voor het ‘on-
der zich hebben’.29 Voorts is hiermee duidelijk dat de bank
de aandelen anders dan door misdrijf onder zich heeft.

Het ‘zich wederrechtelijk toe-eigenen’ van het tegoed
door de bank is minder eenduidig. In strafrechtelijk opzicht
is zulks te wijten aan (het gebrek aan) de onderlinge afstem-
ming van de inhoud van delictsbestanddelen. Onder het zich
toe-eigenen wordt in de jurisprudentie begrepen ‘het eigen-
machtig als heer en meester beschikken over enig goed in
strijd met de aard van het recht krachtens hetwelk men het
goed onder zich heeft’.30 De door ons gecursiveerde passage
ziet op de wederrechtelijkheid van het beschikken over het
goed.31 Nu bovenstaande omschrijving als gevolg van de
wijze van formulering in de rechtspraak enkel betrekking
heeft op het ‘toe-eigenen’, lijkt de Hoge Raad de wederrech-
telijkheid aldus in het toe-eigenen ‘in te blikken’. Een be-
schikkingshandeling overeenkomstig de aard van het be-
doelde recht is dan geen toe-eigening en derhalve ook geen
verduistering. Hetzelfde eindresultaat zou evenwel ook
kunnen worden bereikt met het bestanddeel wederrechte-
lijkheid. Daaronder wordt namelijk begrepen dat de dader
niet tot het toe-eigenen gerechtigd is. Enig recht tot beschik-
king over het goed ontneemt aan het toe-eigenen het weder-
rechtelijke karakter.32 De jurisprudentiële inkleuring van
het toe-eigenen is derhalve alleen zinvol indien aan het de-
lictsbestanddeel ‘wederrechtelijk’ een andere, beperkte be-
tekenis toekomt. Dat is hier de klassieke betekenis van ‘in
strijd met het recht’. Het recht, in het bijzonder het systeem
van de Wge, staat de bijschrijving door de bank op datum T
niet toe nu het tegoed van cliënt V daartoe ontoereikend was
(zie § 3). Bovendien kan deze handelwijze van de bank een
economisch delict opleveren.33 Dat laat onverlet de moge-
lijkheid dat uit de aard van het recht krachtens hetwelk de
bank de effecten van de andere cliënten onder zich heeft,
wel degelijk een bevoegdheid tot beschikken over die effec-
ten voortvloeit. Alsdan kan geen sprake zijn van verduiste-
ring. In paragraaf 7 zal hier nader op worden ingegaan. 

Het al dan niet toe-eigenen is daarmee onbeantwoord
gebleven. De gedragingen die het toe-eigenen kunnen con-
stitueren, zijn handelingen die de eigenaar hinderen in het
terugkrijgen van zijn goed. Daarbij moet worden gedacht
aan verbruik of vervreemding van het goed. Overdracht van
eigendom in civielrechtelijke zin is evenwel niet vereist.34 Is
de aanzegging van de levering van andere effecten in dit ver-
band van belang? Immers, na die levering wordt het tekort
aan effecten aangezuiverd en is er de facto niets verduis-
terd.35 Waar in oudere rechtspraak36 inzake het beschikken
over andermans in bewaring gegeven effecten een ‘gegrond
vooruitzicht of een redelijke verwachting’ om een tekort
aan effecten aan te zuiveren wel aan het kwalificeren als op-
zettelijk wederrechtelijk toe-eigenen in de weg staat, is dat
in andere, waaronder jongere arresten, niet meer het geval.37

Immers, reeds op het moment dat als heer en meester wordt
beschikt over enig goed, welk beschikken in strijd met de
aard van het recht is krachtens hetwelk men het goed onder
zich heeft, is sprake van verduistering. Het zich verschaffen
van de tijdelijke heerschappij kan onder omstandigheden
daaronder worden begrepen. Zo kan het beschikken over
girale geldtegoeden resulteren in het illusoir maken van de
onmiddellijke opeisbaarheid ervan, zodat sprake is van toe-
eigenen.38 Alhoewel de Hoge Raad niet uitdrukkelijk is om-
gegaan, gaan wij uit van deze benadering.39 De ‘toe-eige-
ningshandeling’ is derhalve voltooid op het moment dat de
bank de effecten ten behoeve van K bijschrijft. Of in casu
daadwerkelijk sprake is van zo een beschikkingshandeling
(als voorwaarde van toe-eigening), hangt af van de eendui-
digheid die over het verbintenis- en goederenrechtelijke re-
giem van de Wge in het bijzonder ten aanzien van het vor-
deringsrecht kan worden verkregen. De zaaksvervanging
zou namelijk kunnen beletten dat op het moment van het
onttrekken van de effecten aan de gemeenschap het delict
verduistering wordt voltooid. 

6. Toe-eigenen en het karakter van het vorderings-
recht

Teneinde te kunnen vaststellen of de bank iets heeft toegeëi-
gend, is van belang het karakter van het vorderingsrecht te
determineren. Is dat enkel een verbintenisrechtelijke aan-
spraak, dan is sprake van verduistering. Verslechtert daaren-
tegen de goederenrechtelijke positie van de cliënten niet
door het tekort aan effecten – doordat het vorderingsrecht
mede door de zaaksvervanging voldoende sterke goederen-
rechtelijke kenmerken heeft – dan is niet sprake van verduis-
tering. 

In het eerste geval bestaat het aandeel van iedere cliënt
op datum T uit een aanspraak op 50 effecten (voordien 60 ef-
fecten) plus een deel van (de opbrengst van) een persoonlijk
recht op schadevergoeding. De facto is daarmee het tegoed
van iedere cliënt afgenomen. De lakmoesproef van het fail-
lissement van de bank maakt zulks duidelijk: de vier cliënten
zijn slechts concurrent schuldeiser en moeten maar afwach-
ten of de bank aan ieder van hen schadevergoeding gelijk aan
10 effecten zal betalen. De cliënten worden derhalve belem-
merd in het terugkrijgen van hun tegoed, te weten ieder 60
effecten. De bank heeft alsdan toegeëigend en zal strafrech-
telijk aansprakelijk zijn wegens verduistering. 

In het tweede geval zou het vorderingsrecht, doordat het
goederenrechtelijke kenmerken heeft, onder dezelfde om-
standigheden als het recht op teruggave van effecten kunnen
worden geëffectueerd, hetgeen betekent dat het tegoed de
facto niet is verminderd. Doordat het beschikken ontbreekt,
is niet sprake van toe-eigening. De Wge deelt een aantal goe-
derenrechtelijke kenmerken toe aan het aandeel in het ver-
zameldepot. Zo valt het verzameldepot houdende effecten
en andere daarvoor in de plaats getreden goederen buiten de

29. Zie voor de criteria van de feitelijke macht tot beschikking en het toe-
vertrouwd zijn aan onder meer HR 8 juni 1914, NJ 1914, 947; HR 9
maart 1982, NJ 1982, 573; HR 25 november 1986, NJ 1987, 418; HR 22
januari 1991, NJ 1991, 383; Hof Amsterdam 20 oktober 1992, NJ 1993,
123; HR 17 januari 1995, NJ 1995, 373. Voor het onder zich hebben is
niet vereist dat de bank in civielrechtelijke zin eigenaar is, zie Smidt,
a.w., p. 506; Demeersseman, a.w., p. 200.

30. HR 23 december 1907, W 1908, 8637; HR 24 februari 1913, NJ 1913,
669; HR 22 mei 1933, NJ 1933, 1185; HR 14 februari 1938, NJ 1938,
917; HR 16 december 1975, NJ 1976, 186. Zie ook de jurisprudentie
genoemd door Demeersseman, a.w., p. 205-207.

31. Vergelijk Demeersseman, a.w., p. 212.
32. NLR, aant. 2 op art. 321 Sr. Een leenovereenkomst kan een recht tot

beschikken verschaffen, zie HR 23 juni 1930, NJ 1931, 592. Zie ook
jurisprudentie over beschikken over effecten zonder toestemming: Rb.
Amsterdam 12 februari 1915, NJ 1915, 463; HR 22 mei 1933, NJ 1933,
1185; HR 29 januari 1934, NJ 1934, 499.

33. Zie noot 16.
34. Demeersseman, a.w., p. 204, 206 en 211. Vergelijk onder meer HR 21

januari 1889, W 1889, 5678; HR 1 mei 1922, NJ 1922, 737.
35. Dit zou tevens de grondslag kunnen zijn voor een verweer dat de bank

geen opzet had op wederrechtelijke toe-eigening, zie HR 14 februari
1938, NJ 1938, 917. Echter, voorwaardelijk opzet kan, zeker bij een
bank met een Garantenstellung, al snel worden aangenomen, zie HR 12
mei 1998, NJ 1998, 694.

36. HR 2 februari 1903, W 1903, 7881; HR 23 december 1907, W 1908,
8637; Rb. Dordrecht 19 april 1918, NJ 1918, 1019. Soortgelijk: HR 21
januari 1889, W 1889, 5678 (wetenschap van niet kunnen teruggeven);
HR 11 augustus 1928, NJ 1929, 81 (niet kunnen teruggeven); A-G
Minkenhof zat in haar conclusie onder Teixeira de Mattos op hetzelfde
spoor.

37. Rb. Amsterdam 12 februari 1915, NJ 1915, 463; HR 24 maart 1919, NJ
1919, 477; HR 22 mei 1933, NJ 1933, 1185; HR 29 januari 1934, NJ
1934, 499; HR 14 februari 1938, NJ 1938, 917; HR 3 december 1985, NJ
1986, 367; HR 22 mei 1990, NJ 1990, 784; HR 12 mei 1998, NJ 1998,
694.

38. Zie HR 12 mei 1998, NJ 1998, 694. Soortgelijk HR 22 mei 1990, NJ
1990, 784. Hoewel het voorbehoud ‘onder omstandigheden’ wordt
gemaakt, wordt in beide zaken niet teruggekomen op de oude benade-
ring van het ‘gegrond vooruitzicht of redelijke verwachting’. Er werd
namelijk overwogen dat het daadwerkelijk terugbetalen door de ver-
dachte respectievelijk de gestelde solvabiliteit van de verdachte niet aan
het aannemen van verduistering in de weg stonden.

39. Vergelijk annotator Pompe onder HR 29 januari 1934, NJ 1934, 499, die
het arrest HR 22 mei 1933, NJ 1933, 1185 als keerpunt lijkt aan te mer-
ken. Deze benadering sluit overigens aan bij de jurisprudentie over de
voltooiing van diefstal. Zie NLR, aant. 2 op art. 310 Sr, alsook onder
meer HR 1 februari 1983, NJ 1983, 499; HR 2 december 1986, NJ 1987,
589; HR 27 oktober 1998, nr. 108 280, NJB 1998, p. 2005.
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faillissementsboedel in geval van faillissement van de bank.40

Voorts voorzien de art. 27 en 28 Wge in een cliëntbescher-
mende regeling bij verdeling van een verzameldepot waarin
een tekort bestaat.41 Het stramien hiervan is dat zowel de ef-
fecten als de opbrengst van in de gemeenschap vallende vor-
deringsrechten naar evenredigheid van ieders aandeel wor-
den verdeeld onder de deelgenoten (art. 27 Wge). Deze rege-
ling moet onder meer worden toegepast bij faillissement van
de bank.42 Maar wat in die situatie geldt voor het vorde-
ringsrecht heeft de wetgever in het midden gelaten. Het is
evenwel verdedigbaar dat dit recht buiten het faillissement
om te gelde moet kunnen worden gemaakt. In de specifieke
context van de Wge kunnen daartoe twee samenhangende
argumenten worden aangevoerd. Allereerst het argument
dat, nu het vorderingsrecht uit hoofde van zaaksvervanging
(zie § 4) in de plaats van de effecten treedt, de goederenrech-
telijke bescherming door de gemeenschap houdende effec-
ten buiten de faillissementsboedel te laten vallen ook zou
moeten gelden voor het tot die gemeenschap behorende vor-
deringsrecht.43 Dit betekent dat het vorderingsrecht even-
eens kan worden gesepareerd. Ten tweede het argument dat
deze visie ook in andere opzichten aansluit bij doel en strek-
king van de Wge, welke ‘(...) is de invoering van een stelsel
van collectieve bewaring en girale levering van effecten, on-
der de handhaving van de zakenrechtelijke positie van de ef-
fectencliënten ten aanzien van de effecten. Zij mogen er
door invoering van dit systeem niet op achteruitgaan.’ (onze
curs., MG & FK).44 Door de goederenrechtelijke bescher-
ming van de Wge zoals die voor de effecten geldt, ook te la-
ten gelden voor datgene wat ervoor in de plaats komt, kan
de belegger erop vertrouwen dat zijn tegoed praktisch on-
aangetast blijft.45 Door het vorderingsrecht aldus als sepa-
raat inbaar aan te merken, doet het niet onder voor het recht
op teruggave van effecten. Dit heeft tot gevolg dat de tegoe-
den van de cliënten niet zijn afgenomen. Cliënten zullen im-
mers niet worden gehinderd in het terugkrijgen van hun
goed. Van toe-eigening en derhalve van verduistering is in
deze benadering geen sprake. Ten overvloede wijzen wij er-
op dat de dekking voortvloeiende uit de beleggerscompen-
satiestelsels Beleggers Compensatie Regeling (BCR) of Col-
lectieve Garantieregeling (CGR) in dit verband geen soelaas
biedt, nu het toekennen van de dekking afhankelijk is van
een beslissing van derden en het een maximumdekking be-
treft.46 

Tegen bovenstaande benadering kan worden ingebracht
dat ingeval een cliënt zijn effecten geïndividualiseerd in af-
zonderlijke bewaring geeft en de bank deze effecten aan de
bewaargeving onttrekt, de cliënt niets anders rest dan een
recht op schadevergoeding. Deze cliënt geniet naar burger-
lijk recht geen extra (goederenrechtelijke) bescherming. De
wetgever is evenwel glashelder over deze situatie: ‘Degene
die afzonderlijke bewaring van zijn effecten bedingt weet
echter dat hij dit risico loopt en hij zal, naar men mag aanne-
men, maatregelen ter bescherming van zijn belangen treffen
(...). Daarom achten de ondergetekenden extra wettelijke
waarborgen voor dit soort gevallen niet noodzakelijk.’47

Een tweede bezwaar tegen de benadering is dat, alhoewel zij
in het kader van de strafrechteijke verduistering verdedig-
baar is, zij in civilibus niet onomstreden is. Zij komt immers
neer op een doorbreking van de paritas creditorum in faillis-
sement door een verbintenisrechtelijke aanspraak een goe-
derenrechtelijk karakter toe te bedelen.48 Dit noopt tot het
verder aftasten van de grenzen van de delictsomschrijving
van verduistering.

7. Toe-eigenen en de aard van het recht
Door het benutten van de spankracht van de clausule ‘in
strijd met de aard van het recht krachtens hetwelk men het
goed onder zich heeft’ kan langs andere weg aannemelijk
worden gemaakt dat de bank zich niet schuldig maakt aan
verduistering. De clausule leent zich ertoe om in de specifie-
ke setting van het giraal effectenverkeer een ontbreken van
de wederrechtelijkheid van de handelwijze van de bank in de
delictsomschrijving in te lezen en aldus een eigen inkleuring
te geven aan het toe-eigenen.49 De bank verschilt namelijk in
een belangrijk opzicht van ‘klassieke verduisteraars’ die ten

behoeve van privé-doeleinden over andermans goederen be-
schikken. De bank wendt de aan de gemeenschap onttrok-
ken effecten aan ten behoeve van zakelijke doeleinden. Met
het oog op een vlotte afwikkeling van het giraal effectenver-
keer geeft de bank uitvoering aan de opdracht van haar cliënt
V teneinde de koper K rechthebbende te maken. Concur-
rentieoverwegingen en goed branchegebruik (vergelijk de
creditering onder voorbehoud) spelen daarbij een rol. In-
dien de bank – rekening houdend met beschermenswaardige
belangen van hun cliënten gelegen in het recht op uitlevering
van effecten en uitoefening van stemrechten – over zodanige
mogelijkheden tot het aanzuiveren van een tekort aan effec-
ten beschikt dat een niet voorzien tekort aan effecten, welk
tekort ontstaan is als gevolg van een gebruikelijke transactie
in effecten, terstond kan worden gedelgd, mag de bank in
normale omstandigheden50 uitvoering geven aan de betref-
fende opdracht. Daarmee handelt de bank overeenkomstig
de norm van een behoorlijk giraal effectenverkeer. De wet-
gever relateert deze norm immers met name aan het goed
functioneren van het effectengiroverkeer.51 Alsdan is de
kans verwaarloosbaar klein dat vóór het aanzuiveren van het
tekort aan effecten onzekere factoren als een faillissement
van de bank op zodanige wijze interfereren in de rechtsbe-
trekking tussen de bank en haar cliënten dat de cliënten de
rechten voortvloeiende uit het tegoed aan effecten niet kun-
nen uitoefenen. Hier is sprake van een situatie waarin men,
zoals Meijer stelt, een vertraging in de levering van effecten
waardoor mutaties in de hoeveelheid effecten gehouden in
gemeenschap niet parallel lopen ‘(...) onder normale omstan-
digheden voor lief kan nemen.’52 Kortom, de handelwijze
van de bank is niet in strijd met de aard van het recht krach-
tens hetwelk zij de effecten onder zich heeft, zodat niet spra-
ke is toe-eigenen.

Wat houden die mogelijkheden tot het aanzuiveren van
het tekort in? In casu is dat de aangezegde levering van ef-
fecten door een derde. Ook valt te denken aan het door de
bank terstond voor eigen rekening aankopen van een met
het tekort overeenstemmende hoeveelheid en soort effecten.
Een bijschrijving van effecten via Necigef, hetgeen één dag
in beslag neemt, is zo een mogelijkheid.

40. Kamerstukken II 1976/77, 13 780, nr. 6, p. 10-11 en nr. 8, p. 3.
41. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 17-18, 22, 41.
42. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 41. Vergelijk Kamerstuk-

ken II; 1976/77, 13 780, nr. 9, p. 4.
43. Deze conclusie sluit aan bij het voorbeeld van Schoordijk zoals weerge-

geven in noot 19. Het onroerend goed valt buiten de faillissementsboe-
del en kan derhalve uitgewonnen worden ten behoeve van de gemeen-
schap. Naar onze mening zou geen verschil mogen bestaan tussen een in
het depot vallend onroerend goed dat voortvloeit uit het geïnd zijn van
het vorderingsrecht en het nog niet geïnde vorderingsrecht.

44. Handelingen II 1976/77, p. 3445. Zo ook Kamerstukken II 1976/77,
13 780, nr. 9, p. 4: ‘De Wet giraal effectenverkeer verschaft hun in de
plaats daarvan (i.e. eigendom van effecten, MG & FK) een mede-eigen-
domsrecht in een verzameldepot. In dit opzicht biedt de wet inderdaad
de noodzakelijke garanties ter waarborging van de rechtspositie van de
effectencliënten (...)’.

45. Daar uit hun rekeningafschriften niets zal blijken van de handelingen
van de bank, mag van cliënten niet een onmiddellijk innen – en daarmee
veiligstellen van hun bezit – worden verwacht.

46. Zie art. 2 lid 2 en art. 4 Richtlijn 97/9/EG van 3 maart 1997 inzake de
beleggerscompensatiestelsels; art. 3, 7 en 8 BCR respectievelijk art. 3, 8
en 9 CGR.

47. Kamerstukken II 1976/77, 13 780, nr. 6, p. 8.
48. Tot op heden door de Hoge Raad op buitenwettelijke gronden enkel

erkend in HR 5 september 1997, NJ 1998, 437, waarover B.W.M. Nies-
kens-Isphording, De Ontvanger/Hamm en het scheermes van Occam.
De muur tussen verbintenissen- en goederenrecht verder geslecht,
Deventer 1998, met name p. 16-20.

49. Vergelijk D. Schaffmeister & A. Heijder, ‘Concretisering van de weder-
rechtelijkheid in het strafrecht’, in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij
deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem 1983, met name p. 453.

50. Met W.R. Meijer, Effectenbewaring, Deventer 1974, p. 134-135, begrij-
pen wij onder normale omstandigheden allereerst dat niet sprake is van
een (aanstaand) faillissement van de bank. Ook kan worden gedacht aan
het niet door de andere cliënten verzoeken om uitlevering.

51. Kamerstukken II 1975/76, 13 780, nrs. 1-4, p. 27; Kamerstukken II
1976/77, 13 780, nr. 6, p. 5.

52. Meijer (1974), a.w., p. 134. 
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8. Conclusie
In de geschetste casus van de bank die in opdracht van haar
cliënt op zodanige wijze effecten bijschrijft ten behoeve van
een derde waardoor een tekort aan effecten in het verzamel-
depot ontstaat, kan langs twee wegen worden beargumen-
teerd dat niet sprake is van verduistering. Daartoe moesten
de ongebaande paden van zowel de verduistering als het
goederenrechtelijke effectenrecht worden verkend. Beide
wegen zijn gelegen in de uitleg van het kenmerkende delicts-
bestanddeel toe-eigenen in de specifieke context van de
Wge. Enerzijds is verdedigd dat het recht op schadevergoe-
ding van de gezamenlijke cliënten op de bank – mede op
grond van de zaaksvervanging – goederenrechtelijke trek-
ken heeft. Daardoor ontbreekt het aspect van het beschik-
ken, zodat niet sprake is van toe-eigenen (§ 6). Zo er wel
sprake is van beschikken, is anderzijds betoogd dat het be-
schikken niet in strijd is met de aard van het recht krachtens
hetwelk de bank de effecten onder zich heeft, omdat de bank
in de beschreven situatie handelt overeenkomstig de norm
van een behoorlijk giraal effectenverkeer. Alsdan ontbreekt
een facet van wederrechtelijkheid en is evenmin sprake van
toe-eigenen (§ 7). Aldus is naast het faillissementsrecht ook
het strafrecht een lakmoesproef gebleken voor het goede-
renrechtelijk effectenrecht zoals neergelegd in de Wge.

Prof. mr. M.S. Groenhuijsen is hoogleraar straf(pro-
ces)recht aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Mr. F.G.H. Kristen is als aio verbonden aan het Center for 
Company Law, Schoordijk Instituut, Katholieke Universi-
teit Brabant.

Actualiteiten

Toezicht op de financiële markten

Inleiding
De financiële markt is in drie sectoren in te delen, namelijk
de effectensector, de bancaire sector en de verzekeringssec-
tor (de pensioensector en de sociale verzekeringssector blij-
ven in dit artikel buiten beschouwing). Iedere sector heeft
zijn eigen toezichtwet(ten), -regelgeving en toezichthou-
dende organen. Het economische verkeer heeft echter gedu-
rende de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt, mede in internationaal perspectief, waarin
sprake is van vervlechting van financiële producten en het
ontstaan van financiële conglomeraten. Als gevolg van de
daardoor ontstane branchevervaging en naar aanleiding van
het wetsontwerp Toezicht op Toezicht (het voorstel tot aan-
passing van de financiële toezichtwetten teneinde onder-
zoek naar de toereikendheid van deze wetten en de uitvoe-
ring daarvan door de desbetreffende toezichthouders moge-
lijk te maken) en de Nota Integriteit Financiële Sector is dis-
cussie ontstaan over de vraag of het huidige sectoraal ge-
organiseerde toezicht op de financiële markt nog effectief en
slagvaardig is.

Op 2 april jl. heeft de Minister van Financiën de reeds
lang beloofde nota over de institutionele vormgeving van
het toezicht op de financiële marktsector aan de Tweede Ka-
mer aangeboden. In deze nota besteedt de minister ook aan-
dacht aan de positie van financiële conglomeraten en het
toezicht in een bredere context (Kamerstukken II 1998/99,
26 466, nr. 1). De Vereniging voor Effectenrecht heeft (al
voor dat deze ministeriële nota verscheen) mr. H.G. van
Everdingen, mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol en mr.
H.J. Sachse gevraagd over dit actuele onderwerp een pread-
vies te schrijven (Beschouwingen over het toezicht op de fi-
nanciële sector, Preadviezen voor de Vereniging voor Effec-
tenrecht 1999, Serie Monografiën vanwege het Van der He-
ijden Instituut Deel 61, Deventer: Kluwer 1999). Van Ever-

dingen schreef over de structuur van het toezicht op de fi-
nanciële sector, Grundmann-van de Krol schreef over ven-
nootschapsrechtelijke aspecten van groepsvorming – ook:
conglomeraatvorming – in de financiële sector en Sachse
schreef over informatie-uitwisseling in het effectenverkeer.
De preadviseurs hebben hun bevindingen toegelicht tijdens
de jaarvergadering van de Vereniging voor Effectenrecht ge-
houden op 16 april jl. in Amsterdam. Het Amsterdams Juri-
disch Genootschap ‘Notariële Vereniging’ organiseerde op
22 april jl. een symposium ter ere van zijn 125-jarige bestaan
met als thema ‘Toezicht in de Financiële Wereld’. Ook de
sprekers op dit symposium, prof. mr. F.H.J. Mijnssen, Jhr.
mr. F.J. Loudon en mr. A.W. Kist, besteedden aandacht aan
de vraag of het toezicht op de financiële markten in Neder-
land nog adequaat is. In het hiernavolgende doe ik verslag
van de meest belangrijke conclusies volgend uit deze discus-
sies en voordrachten, waarbij ik mij overigens met name
richt op de discussie rond de toezichtstructuur in de finan-
ciële sector.

Toezichtstructuur financiële sector
In de effectensector is de Stichting Toezicht Effectenverkeer
(STE) het toezichthoudende orgaan dat het toezicht uitoe-
fent krachtens delegatie namens de Minister van Financiën.
De effectensector wordt bestreken door de Wet toezicht ef-
fectenverkeer 1995 (Wte 1995) en aanverwante regelgeving
die recentelijk de nodige veranderingen hebben ondergaan.
De wet Herijking Wte 1995 maakte een (formeel) einde aan
de zelfregulering van de effectenbeurzen en het gefragmen-
teerde toezicht. Per 1 januari 1999 vallen ook beursgeno-
teerde effecteninstellingen onder het toezicht van de STE
(feitelijk was dit al zo vanaf 1 januari 1997, omdat de STE het
toezicht sedertdien namens de AEX uitvoerde). De (nieuwe)
Nadere Regeling 1999 en het Besluit toezicht effectenver-
keer 1995 bevatten aangescherpte regels terzake van onder
meer (i) (financiële) waarborgen voor effecteninstellingen,
(ii) regels voor vermogensscheiding, (iii) interne structure-
ring van effecteninstellingen (chinese walls), (iv) administra-
tieve organisatie en interne controle en (v) gedragsregels.
Voorts zijn de regels ter voorkoming van het gebruik van
voorwetenschap aanmerkelijk aangescherpt.

In de bancaire sector wordt het toezicht uitgeoefend
door De Nederlandsche Bank (DNB), die haar bevoegdhe-
den rechtstreeks aan de wet ontleent en niet verricht krach-
tens delegatie. De bancaire sector wordt bestreken door de
Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht beleg-
gingsinstellingen, de Wet inzake de wisselkantoren en de
Bankwet 1998.

De Verzekeringskamer (VK) is het toezichthoudende
orgaan in de verzekeringssector dat – evenals de STE – het
toezicht uitoefent krachtens delegatie namens de Minister
van Financiën. Deze sector wordt bestreken door de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natu-
ra-uitvaartverzekeringsbedrijf.

De vraag is nu of deze sectorgewijze toezichtstructuur
nog wel passend is in de huidige markt. Immers, de finan-
ciële dienstverleners bieden steeds vaker complexe produc-
ten aan die de kenmerken vertonen van een verzekerings-,
beleggings- en spaarproduct (of een combinatie van twee).
Daarnaast zijn er conglomeraten gevormd waarin een effec-
teninstelling, een bank en een verzekeringsbedrijf (of een
combinatie van twee) in een groep zijn verbonden, of indien
het een combinatie van een effecteninstelling en een bank
betreft vaak zelfs in één en dezelfde vennootschap. Voor de
consument is er steeds meer sprake van één markt voor fi-
nanciële dienstverlening. 

De Minister van Financiën is van mening dat er geen
structuurwijziging hoeft plaats te vinden in het toezicht op
de financiële markten. Zowel Van Everdingen als Loudon
komen tot dezelfde conclusie. Een samenvoeging van de
verschillende toezichthoudende organen lost niets op, om-
dat er altijd verschillende afdelingen met elk hun eigen soort
toezicht blijven bestaan. Bovendien zou een dergelijke dras-
tische reorganisatie op dit moment niet praktisch zijn en zou
het toezicht daar onder lijden. Niettemin is gegeven de door
de branchevervaging ontstane frictie in het toezicht een sec-
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toroverstijgend perspectief nodig en een centraal aanspreek-
punt voor de Minister van Financiën.

De Minister van Financiën is voornemens een Raad van
Financiële Toezichthouders op te richten, waarin de STE,
DNB en de VK deelnemen. De bedoeling daarvan is niet om
een vierde toezichthouder in het leven te roepen, maar om
een aanvulling te creëren op de huidige structuur van secto-
raal gescheiden verantwoordelijkheden van de toezichthou-
ders. De toezichthouders zouden een gezamenlijke op-
dracht dienen te krijgen om in het kader van een dergelijke
Raad van Financiële Toezichthouders bindende afspraken te
maken over sectoroverschrijdende toezichtvraagstukken;
bijvoorbeeld bedrijfseconomisch toezicht op conglomera-
ten, integriteit, informatievoorziening aan consumenten en
nieuwe onderwerpen als e-commerce. In de verscheidene
toezichtwetten zou met het oog daarop moeten worden
vastgelegd, dat de drie toezichthouders in aanvulling op hun
sectorale verantwoordelijkheid elk eenzelfde verantwoor-
delijkheid krijgen voor sectoroverschrijdende onderwerpen.
Die verantwoordelijkheid geldt op het terrein van het be-
drijfseconomische toezicht en op het terrein van het (niet-
effectentypisch) gedragstoezicht. Het (sectoroverschrijden-
de) systeemtoezicht blijft bij DNB zoals het effectentypi-
sche gedragstoezicht voor alle sectoren naast het toezicht op
de organisatie van de effectenmarkten bij de STE dient te
blijven. Eigenlijk is dit een voortzetting van de huidige si-
tuatie maar dan minder vrijblijvend. Daar waar nu de moge-
lijkheid bestaat voor de toezichthouders om afspraken te
maken omtrent sectoroverschrijdende verantwoordelijkhe-
den – en dat gebeurt nu natuurlijk al –, zal er straks een wet-
telijke verplichting daartoe bestaan.

Van Everdingen, die zich kan verenigen met dit gedach-
tegoed van de minister, plaatste niettemin bij de ministeriële
nota over het financiële toezicht twee kanttekeningen. Ten
eerste merkte hij op dat er geen onduidelijkheid mag bestaan
tussen de drie toezichthouders over wat tot wiens verant-
woordelijkheid behoort. De nota is op onderdelen minder
duidelijk wat dit aangaat. Ten tweede dient er een duidelijke
afbakening te komen van de onderwerpen die geacht wor-
den sectoroverschrijdend te zijn en waarvoor gedeelde ver-
antwoordelijkheid bestaat via de Raad van Financiële Toe-
zichthouders. De nota gaat ervan uit dat de minister bij lage-
re regelgeving kan bepalen welke onderwerpen dit zijn. Van
Everdingen vraagt zich af of dit wel voldoende flexibiliteit
verschaft (zijn nieuwe onderwerpen indien nodig gemakke-
lijk toe te voegen?). Voorts is hij geen voorstander van mi-
nisteriële inmenging op het niveau van de ‘werkvloer’. De
minister moet het toezicht ‘op afstand’ uitoefenen.

De minister, Loudon en Van Everdingen vinden dus dat
het toezicht op dit moment naar behoren functioneert en dat
de sectorale structuur van het toezicht nog adequaat is zodat
er geen aanleiding bestaat om dit aan te passen. Wel verdient
het toezicht op onderdelen bijstelling en is het zaak dat de
toezichthouders onderling werkafspraken (blijven) maken
over sectoroverschrijdende onderwerpen. Op den duur zal
het toezicht mogelijk niet meer doelmatig zijn (bijvoorbeeld
door doublures in know how en expertise). Indien in de toe-
komst de noodzaak ontstaat om de toezichtstructuur te wij-
zigen geeft Van Everdingen de voorkeur aan wat inmiddels
is gaan heten het ‘Australische Model’, dat vernoemd is naar
de recentelijk in Australië ingevoerde structuur. Daarin
wordt een verdeling van het toezichtgebied gemaakt op ba-
sis van de verschillende toezichtdoelstellingen. Daarbij kun-
nen de navolgende drie doelstellingen worden onderschei-
den.

Ten eerste is er het systeemtoezicht, dat waarborgen be-
oogt te creëren voor de stabiliteit van het financiële systeem
als geheel en niet zozeer van individuele instellingen. Hierbij
wordt naast de stabiliteit van vooral het bankwezen ook ge-
keken naar het goed functioneren van het betalingsverkeer.
Doel hierbij is te voorkomen dat (financiële) problemen bij
één financiële instelling overslaan naar andere instellingen of
markten.

Ten tweede is er het prudentiële of bedrijfseconomische
toezicht, dat zich primair richt op de interne bedrijfsvoering
en de solvabiliteit van financiële instellingen. Daarmee

wordt beoogd het risico van faillissementen te minimalise-
ren, hetgeen gegeven de markteconomie natuurlijk nooit ge-
heel kan worden uitgesloten. Met een garantie- of opvangre-
geling kunnen de financiële gevolgen voor consumenten
worden beperkt. Indirect draagt deze toezichtdoelstelling
bij aan de stabiliteit van het systeem.

Ten derde is er het integriteits- of gedragstoezicht om
klanten te beschermen tegen ontoelaatbaar gedrag van de fi-
nanciële instellingen. Hieronder vallen onder meer informa-
tievoorziening aan de consument, toezicht op integriteit en
effectentypisch gedragstoezicht. Het effectentypisch ge-
dragstoezicht is het toezicht op de handel in effecten door
instellingen in het kader van de goede werking van de effec-
tenmarkten en de bescherming van de beleggers op die
markten. Het heeft betrekking op (i) gedragsregels voor het
omgaan met koersgevoelige informatie en het tegengaan van
gebruik van voorwetenschap en koersmanipulatie, (ii) regels
voor administratieve organisatie en interne controle die sa-
menhangen met effectentypische gedragsregels (Chinese
walls) en (iii) de bescherming van eigendomsrechten van be-
leggers. 
Aanknopend bij deze drie toezichtdoelstellingen, aldus Van
Everdingen, zou het toezicht dienen te worden verricht
door een Toezichthouder Financiële Stabiliteit, een Toe-
zichthouder Consumentenbescherming en een Toezicht-
houder Marktintegriteit. Ook in een dergelijke toezicht-
structuur zijn overlappingen, lacunes en grensconflicten niet
te voorkomen. Van Everdingen is van mening dat een struc-
tuur waarin een verdeling van taken en verantwoordelijkhe-
den is gemaakt op basis van de doelstellingen de meeste kans
maakt nog lang te kunnen blijven functioneren.

Kist gaat verder en stelt dat het sectoraal georganiseerde
toezicht wel degelijk dient te worden aangepast aan de hui-
dige markt en de daarop te verwachten ontwikkelingen. De
markt is beweeglijk en door bedoelde vervlechting com-
plexer geworden. De sectorale opsplitsing van het toezicht
heeft de volgende bezwaren: het beperkt de dynamiek van
de markt, de wet en regelgeving houdt de ontwikkelingen op
de markt niet bij, er is sprake van ‘regulatory capture’ en het
leidt tot forumshopping en het uitspelen van toezichthou-
ders tegen elkaar. Een goed toezicht is georganiseerd naar de
verschillende toezichtfuncties/doelstellingen. Door functio-
nele overlapping tussen de verschillende sectoren is in de
huidige structuur een spanning ontstaan. Ook Kist is dus
voorstander van het Australische model, maar vindt dat de
toezichtstructuur reeds nu aan revisie toe is. Het toezicht
dient generiek te worden georganiseerd teneinde dynamiek
in het toezicht te krijgen die vereist is in de beweeglijke fi-
nanciële markt. 

Duidelijk is dat we nog maar aan het begin staan van de
ontwikkelingen op de financiële markt. Mogelijk is de stel-
ling verdedigbaar dat op dit moment het toezicht nog be-
heersbaar is, maar op termijn zal dat naar mijn overtuiging
niet meer het geval zijn. Een sectoraal georganiseerd toe-
zicht zal die ontwikkelingen niet kunnen bijhouden, ook
niet met een Raad van Financiële Toezichthouders die de
sectoroverschrijdende toezichtvraagstukken voor zijn reke-
ning neemt. Een naar doelstellingen georganiseerd toezicht,
naar Australisch model zoals door Van Everdingen bepleit,
zal flexibeler zijn en adequaat kunnen inspelen op alle ont-
wikkelingen. Het argument dat aanpassing van de structuur
van het toezicht op dit moment niet opportuun is, is uitstel
van executie.

Conglomeraatvorming in de financiële sector
Het tweede gedeelte van het preadvies voor de Vereniging
voor Effectenrecht is geschreven door Grundmann-van de
Krol over financiële groepen. Zij definieert een financiële
groep (ook: financieel conglomeraat) als ‘een samenstel van
instellingen die effecten- en bancaire diensten verrichten en
via elkaar of via andere (rechts)personen of vennootschap-
pen verbonden zijn door middel van kapitaaldeelnemingen
of zeggenschapstructuren’. Zij laat dus buiten beschouwing
het verzekeringsbedrijf, omdat haar preadvies uitsluitend
betrekking heeft op toezicht(perikelen) in het effectenver-
keer en effectendiensten die wel door kredietinstellingen,
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maar niet door verzekeringsmaatschappijen mogen worden
verricht. In haar preadvies maakt Grundmann-van de Krol
een analyse van de invloed en toepassing van het sectoraal
gestructureerde toezicht en de toezichtnormen op (het vor-
men van) een financieel conglomeraat. Zij onderscheidt bij
het verrichten van vennootschapsrechtelijke handelingen
door of met betrekking tot onder toezicht staande effecten-
en kredietinstellingen de navolgende vier toezichtnormen.

Ten eerste is er de norm dat de desbetreffende toezicht-
houder op adequate wijze toezicht kan uitoefenen. Dit komt
tot uitdrukking in de vergunningvereisten dat het conglo-
meraat een doorzichtige zeggenschapstructuur dient te heb-
ben (een uitwerking van de BCCI-richtlijn) en dat het recht
van een niet EU/EER-lidstaat waar dit op een onderdeel van
het conglomeraat van toepassing is niet belemmerend werkt
bij de uitoefening van het toezicht.

Ten tweede is er de norm van prudente bedrijfsvoering.
De verkrijger van een gekwalificeerde deelneming mag geen
(ongewenste) invloed uitoefenen op de onder toezicht
staande instelling.

Ten derde is er de norm van een adequate werking van
de effectenmarkten. Dit blijkt uit de voorgeschreven struc-
tuurregels ter voorkoming van belangenconflicten.

Ten vierde is er de norm die beoogt de vermogensrech-
ten van beleggers te beschermen. Deze norm is uitgewerkt in
voorschriften terzake van een adequate scheiding tussen het
vermogen van beleggers en dat van de instelling. Deze voor-
schriften kunnen ertoe leiden dat afzonderlijke juridische
entiteiten dienen te worden opgericht of gebruikt die indi-
rect onder toezicht staan.

Gebleken is dat de term groep per financiële toezichtwet
en bijbehorende regelgeving verschilt en soms onduidelijk
is. Het komt er op neer, aldus Grundmann-van de Krol, dat
een houder van een gekwalificeerde deelneming (meer dan
5% (in)directe kapitaaldeelneming of zeggenschap) in de
meeste gevallen aangemerkt wordt als een (rechts)persoon
of vennootschap die samen met de onder toezicht staande
instelling een groep vormt. De BCCI-richtlijn daarentegen
geeft een duidelijk en objectief criterium, namelijk zeggen-
schap of deelneming van tenminste 20%. Het naar Neder-
lands recht ruime groepsbegrip kan tot gevolg hebben dat
een onder toezicht staande instelling tot meer groepen kan
behoren en meer groepshoofden kan hebben. Het ruime
groepsbegrip geeft echter ook mogelijkheden. Door het rui-
me groepsbegrip vallen ook de houders van gekwalificeerde
deelnemingen binnen de reikwijdte van voornoemde nor-
men en toezichtregels (Van Everdingen is het hier overigens
niet mee eens; ook de ministeriële nota over de institutionele
vormgeving van het toezicht op de financiële marktsector
gaat ervan uit dat holdings van financiële conglomeraten die
niet zelf een effecten- of kredietinstelling zijn niet onder
enig toezicht staan). De keerzijde daarvan is dat een groep
ook eerder binnen de reikwijdte van een tweede toezicht-
houder valt. Volgens Grundmann-van de Krol heeft dit ge-
leid tot onbedoelde overreglementering en het gevaar van
doublures als gevolg van bedoelde sectoroverschrijding.

Grundmann-van de Krol bepleit dan ook een herdefi-
niëring van het groepsbegrip in de financiële toezichtwetten,
teneinde rechtsonzekerheid te voorkomen. Daarbij zal tel-
kens dienen te worden aangeknoopt bij de normen die wor-
den nagestreefd. Daarnaast adviseert zij om het zogenaamde
‘verklaring-van-geen-bezwaar systeem’ zoals dat thans in de
financiële toezichtwetten is opgenomen te uniformeren.
Daarbij zou ten gunste van de doorzichtigheid het concen-
tratietoezicht uit de financiële toezichtwetten dienen te
worden ontvlochten en ondergebracht bij de NMa.

Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer
Het laatste deel van het preadvies voor de Vereniging voor
Effectenrecht is geschreven door Sachse. Hij bespreekt in
zijn preadvies de mogelijkheden en ontwikkelingen op het
gebied van informatie-uitwisseling tussen toezichthouders
onderling en justitie. Hij beperkt zich tot het effectenver-
keer, maar de relevante bepalingen in de verscheidene toe-
zichtwetten zijn nagenoeg gelijkluidend. De financiële toe-
zichtwetten bevatten strikte geheimhoudingsbepalingen,

maar daarin zijn tevens uitzonderingen opgenomen die het
mogelijk maken dat toezichthouders in uitzonderingsgeval-
len informatie uitwisselen. Uitwisseling is eveneens toege-
staan indien dat uit de taakuitoefening van de STE voort-
vloeit. Ten aanzien van die taakuitoefening dient te worden
teruggegrepen naar de algemene doelstellingen van de Wte
1995, te weten adequate werking van de effectenmarkten en
bescherming van beleggers. In dat verband adviseert Sachse
om de toezichtwetten zodanig te wijzigen dat het bevorde-
ren van de integriteit van de financiële sector een doelstelling
van het toezicht is. Dat zal overleg en informatie-uitwisse-
ling tussen toezichthouders onderling en justitie vergemak-
kelijken. Informatie-uitwisseling wordt ook steeds belang-
rijker naarmate de grenzen tussen de sectoren in de finan-
ciële markt vervagen door de vorming van financiële conglo-
meraten en de vervlechting van producten. Dit geldt ook in
internationaal perspectief.

M.H. van de Vorst

Europees kartelrecht

Plannen tot ‘modernisering’ toepassing

a. Inleiding
De beweeglijke eurocommissaris voor concurrentie in de nu
demissionaire Commissie-Santer, Karel van Miert, heeft in
zijn laatste jaar verscheidene plannen gepubliceerd om te
komen tot herziening van de toepassingsmodaliteiten van de
art. 85 en 86 (nu: art. 81 en 82) van het EG-Verdrag. Deze
plannen verkeren in verschillende fasen.

Wat betreft de verticale afspraken heeft de Europese
Commissie een ‘Groenboek’ gepubliceerd, waarin zij haar
plannen heeft uiteengezet.1 Daarop zijn veel reacties geko-
men. Deze hebben eind 1998 geleid tot een herzien stuk.2

Tezamen met dat stuk heeft de Commissie voorstellen gepu-
bliceerd tot wijziging van de Raadsverordeningen 173 en 19/
65/EEG (de verordening die de Commissie machtigt vrij-
stellingen vast te stellen voor bepaalde groepen overeen-
komsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen).4

Weer enkele maanden later, namelijk op 28 april 1999,5

heeft de Commissie een ‘Witboek’6 doen verschijnen, waar-
in zij plannen tot modernisering van het gehele Europees
kartelrecht, voorzover in verordeningen neergelegd, ont-
vouwt. ‘Dit Witboek moet het uitgangspunt vormen voor
een brede discussie tussen de Commissie, de lidstaten en alle
andere belanghebbenden. De Commissie zou graag opmer-
kingen ontvangen over alle aspecten van de in dit document
voorgestelde herziening en de besproken opties.’

Hierna geef ik, onder b, een samenvatting van de voor-
stellen voor verticale mededingingsregelingen, onder c een
samenvatting van de brede modernisering volgens het Wit-
boek en onder d een kort commentaar. Daar waar het nuttig
leek een enkele verklarende commentariërende opmerking
onmiddellijk te maken, heb ik dat (als zodanig kenbaar) in
de tekst of in een voetnoot gedaan.

1. Vergelijk TVVS 1997, p. 116-119.
2. Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de com-

munautaire mededingingsregels op verticale afspraken, 25 november
1998, PbEG C-365/1 van 26 november 1998.

3. COM (1998)546 def. – 98/0288 (CNS), PbEG C-365/30.
4. COM (1998)546 def. – 98/0287 (CNS), PbEG C-365/27.
5. Dus enkele dagen vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van

Amsterdam, met het gevolg dat de Commissie nog kon spreken van de
art. 85 en 86, in plaats van art. 81 en 82. Ik zal mij daarbij aansluiten.

6. Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepas-
sing van de art. 85 en 86 van het EG-Verdrag, Programma van de Com-
missie nr. 99/027; Internet: http://europa,eu.int/comm/dgo4/entente/
other.htm#dgiv wb modernisation.
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b. Toepassing Europees kartelrecht op verticale 
afspraken

Het communautaire concurrentiebeleid is in de bijna veertig
verstreken jaren7 succesvol geweest, maar het is nu aan her-
ziening toe. Tot de tekortkomingen behoort dat de huidige
(groeps)vrijstellingsverordeningen vrij strikte, op de vorm
gerichte, voorwaarden bevatten. Daarom worden zij als te
legalistisch beschouwd en hebben zij een ‘verstikkende wer-
king’.

Mede als gevolg van de ingrijpende veranderingen die de
distributiemethoden hebben ondergaan, moeten de verticale
afspraken die – soms met moeite – onder de huidige vrijstel-
lingen vallen, aan zoveel voorwaarden voldoen, dat dit tot
‘nodeloze rechtsonzekerheid’ leidt. Vooral ondernemingen
zonder marktmacht hebben hieronder te lijden. Ook het te-
gendeel is mogelijk, namelijk dat voor de concurrentie scha-
delijke afspraken van de vrijstelling profiteren. Doordat de
vrijstellingen vooral op de vorm en niet op de uitwerking
zijn gericht en er geen marktaandeelgrenzen in zijn opgeno-
men kunnen ook regelingen waarbij ondernemingen met
aanzienlijke marktmacht daaronder vallen. Weliswaar kan
de Commissie de vrijstelling dan voor de desbetreffende re-
geling intrekken (wat hoogst zelden gebeurt), maar dat geldt
dan slechts voor de toekomst.

Een ander gebrek is dat de huidige vrijstellingen slechts
van toepassing zijn op verticale regelingen met betrekking
tot de wederverkoop van eindproducten en niet op tussen-
producten, noch op diensten. Daardoor kan in beginsel een
nodeloos groot aantal verticale afspraken aan een onderzoek
worden onderworpen.8

De Commissie wil nu komen tot een meer economische
benadering. Zij wil voor situaties waarin geen sprake is van
aanzienlijke marktmacht een ‘veilige zone’ creëren. Afspra-
ken in die zone zullen een vermoeden van wettigheid genie-
ten. Buiten die zone geldt niet het omgekeerde, maar voor
daarin vallende regelingen kan de Commissie, op grond van
een individueel onderzoek, bewijzen dat sprake is van een
inbreuk op art. 85 (leden 1 en 3). Ten slotte moet een ‘zwarte
lijst’ komen van hard core verticale regelingen die buiten de
vrijstelling vallen.

De economische wetenschap9 huldigt de opvatting dat
verticale afspraken slechts concurrentieproblemen kunnen
veroorzaken indien er onvoldoende ‘interbrand’ concurren-
tie is, dat wil zeggen dat er sprake is van een zekere markt-
macht. Naarmate de interbrand concurrentie zwakker is, is
het waarschijnlijker dat verticale afspraken een netto nega-
tief effect hebben en naarmate die concurrentie feller is, is
het waarschijnlijker dat bedoelde afspraken een netto posi-
tief effect hebben. Marktmacht is het vermogen de verkoop-
prijs te verhogen boven het door concurrentie bepaalde peil
(op korte termijn de marginale kostprijs, op lange termijn de
gemiddelde totale kostprijs). Marktmacht kan al aanwezig
zijn beneden het niveau waarop (volgens de definitie van het
HvJ EG) van een machtspositie kan worden gesproken.

Tot de negatieve effecten van afzonderlijke verticale af-
spraken behoren, volgens de Commissie: uitsluiting van an-
dere leveranciers of afnemers, verslechtering van de prijs- en
andere voorwaarden voor de consumenten (met name door
verticale prijsbinding), het onder één hoedje spelen (‘collu-
sion’) van leveranciers en afnemers en belemmering van de
marktintegratie (de vrijheid van afnemers in de EG om pro-
ducten of diensten in de lidstaat van hun keuze te betrek-
ken). De Commissie legt uitvoerig uit waarom, wanneer en
op welke wijze dergelijke beperkingen nadelig kunnen zijn.
In het bijzonder heeft zij bezwaar tegen combinaties van
verticale afspraken, zoals exclusieve afname met verticale
prijsbinding.

Daarnaast noemt de Commissie positieve effecten van
verticale concurrentiebeperkingen, zoals het tegengaan van
het ‘free rider’-probleem. Daaronder verstaat men dat be-
paalde ondernemingen de vruchten plukken van de inspan-
ningen van andere. Zij merkt op dat dit probleem zich ook
op horizontaal niveau kan voordoen, met name doordat re-
clame voor een bepaald merk kan leiden tot promotie van
het product als zodanig.10

Als algemene regels voor de beoordeling van verticale
afspraken uit een gezichtspunt van concurrentiebeleid
noemt de Commissie de volgende. Ten eerste zijn verticale
afspraken die de interbrand concurrentie verminderen in het
algemeen schadelijker dan die welke slechts de intrabrand
concurrentie verminderen. Zo zal een concurrentieverbod
meer negatieve effecten hebben dan alleenverkoop. Ten
tweede zijn exclusieve afspraken over het algemeen schade-
lijker dan niet exclusieve. In de derde plaats worden de mo-
gelijke negatieve effecten van verticale afspraken versterkt,
wanneer niet slechts één leverancier een bepaalde afspraak
met zijn afnemers maakt, maar wanneer anderen dat op de-
zelfde wijze doen (cumulatieve effecten). 

Daarnaast stelt de Commissie dat prijsbinding over het
algemeen als meer concurrentiebeperkend dan de overige
verticale afspraken kan worden beschouwd, met name als er
sprake is van minimumprijzen (vaste prijzen, die minimum-
prijzen impliceren, daaronder begrepen). Voorts zijn afspra-
ken voor tussenproducten over het algemeen minder scha-
delijk dan die voor eindproducten. Bij de wederverkoopbe-
perkingen zijn die welke gericht zijn op de vervangings-
markt het meest nadelig.11 Koppelverkoop beschouwt zij
over het algemeen als een minder ernstige restrictie. Daarbij
denkt zij kennelijk vooral aan reserveonderdelen of, bij be-
paalde apparaten te gebruiken, ‘software’. 

Voor de toekomst wil de Commissie marktaandeelcrite-
ria een belangrijke rol laten spelen bij de vrijstelling van ver-
ticale concurrentiebeperkingen. Zij erkent dat marktaandeel
geen substituut voor marktmacht is, maar zij meent toch dat
het gebruik van marktaandeeldrempels het mogelijk maakt
een evenwicht tot stand te brengen tussen een meer econo-
mische benadering en de behoefte aan rechtszekerheid. Ver-
der wil zij komen tot een algemene vrijstelling van verticale
distributieregelingen, ook voor diensten en tussenproduc-
ten, in beginsel ongeacht de aard van de concurrentiebeper-
king.

Het is voor ondernemingen niet altijd zo eenvoudig het
eigen marktaandeel te kennen. Wanneer een onderneming
zich vergist bij de bepaling van haar marktaandeel,12 moet
zij niet met nietigheid worden gestraft wanneer zij overeen-
komsten niet tijdig heeft aangemeld. De Commissie wil
daarom de in art. 4 lid 2 van verordening 17 voorkomende
uitzondering op de aanmeldingsvoorwaarde voor verlening
van ontheffing verruimen tot verticale (distributie)regelin-
gen in het algemeen. Dat betekent dat men voor een over-
eenkomst die niet onder de vrijstellingsverordening valt,
maar wel aan de voorwaarden van art. 85 (art. 81) lid 3, vol-
doet, met terugwerkende kracht een ontheffing kan krijgen,
zonder dat zij is aangemeld.

De nieuwe algemene groepsvrijstelling zal een omschrij-
ving omvatten van datgene waarvoor zij niet geldt, de zoge-
naamde zwarte lijst. Daarop zullen verticale prijsbinding,
absolute gebiedsbescherming, bepaalde andere restricties
van wederverkoop en bepaalde combinaties (onder meer
van selectieve distributie en klantenexclusiviteit) voorko-
men. De Commissie twijfelt nog over de vraag of er één of
twee marktaandeeldrempels moeten komen. Als er één
drempel (gedacht wordt dan aan ± 35%) komt zullen alle
niet op de zwarte lijst voorkomende verticale afspraken
zonder meer zijn vrijgesteld. Bij twee drempels komt die
grens lager te liggen (± 20%) en komt er een tweede grens (±
40%) waar beneden voor bepaalde groepen minder ernstig
geachte (onder meer niet-exclusieve) verticale concurrentie-
beperkingen hetzelfde zal gelden. Boven de (hoogste) drem-
pel zal de Commissie een beleid voeren waarin met diverse
factoren rekening zal worden gehouden. Dat beleid zal zo-
veel mogelijk tevoren bekend worden gemaakt.

7. Als beginpunt kan men 1962 beschouwen.
8. In beginsel: in de praktijk gebeurt dit zelden of nooit.
9. De Commissie beschouwt die wetenschap, althans op dit punt, als een

monolithisch geheel. Of dat helemaal juist is, laat ik hier in het midden.
10. Een bekend probleem in verband met de bestrijding van tabaksreclame.
11. Daarbij kan men vooral denken aan de vervanging van onderdelen.
12. Of een wijziging daarvan niet tijdig onderkent.
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Anders dan thans het geval is, zal ook selectieve distri-
butie onder de vrijstelling komen te vallen. Voor franchising
(waarvoor nu al een vrijstelling bestaat) geldt hetzelfde. De-
ze figuur zal geen voorkeursbehandeling krijgen, omdat het
daarbij om een combinatie van verticale afspraken gaat.
Voor concurrentieverboden zal een tijdslimiet worden ge-
steld. De Commissie overweegt hetzelfde te doen voor ex-
clusieve afname.

Verticale overeenkomsten met betrekking tot de pro-
ductie, ook wanneer deze gepaard gaan met het gebruik van
know how of octrooien, zullen niet onder de algemene vrij-
stelling vallen. Hetzelfde geldt voor de nu onder verorde-
ning (EG) 240/96 vallende licentieovereenkomsten tot tech-
nologieoverdracht. Klaarblijkelijk zal de bestaande vrijstel-
ling van kracht blijven.

De groepsvrijstelling zal voor verticale afspraken tussen
actuele of potentiële concurrenten (dan krijgt de concurren-
tiebeperking mede een horizontaal karakter) alleen gelden
voor niet-wederkerige overeenkomsten, waarbij geen van de
deelnemers een jaaromzet heeft van meer dan € 100 mln.

De Commissie rekende erop dat de hiervoor samenge-
vatte plannen tegen het jaar 2000 verwezenlijkt zouden zijn.
Het demissionair worden van de Commissie zal echter wel
een vertragende factor zijn.

c. Algemene modernisering toepassing Europees 
kartelrecht

In het in de inleiding genoemde Witboek stelt de Commissie
voorop dat de uit 1962 daterende verordening 17 bedoeld
was voor een Gemeenschap met 170 miljoen inwoners, zes
lidstaten, werkend in vier talen. Nu heeft de Gemeenschap
380 miljoen inwoners, 15 lidstaten en 11 talen.13 Voor de
toekomst moet men met een verdere uitbreiding rekening
houden. In het licht daarvan is een versterking van het me-
dedingingsbeleid noodzakelijk, om krachtdadiger te kunnen
optreden tegen kartelvorming en misbruik van machtsposi-
tie. In de kandidaat-landen bestaan veel ondernemingen die
als erfgenaam van een staatsmonopolie een machtspositie in-
nemen en in de verleiding zouden kunnen komen daarvan
misbruik te maken om hun gebrek aan concurrentiekracht te
compenseren.14

Daarnaast zal ook de EMU belangrijke consequenties
voor het mededingingsbeleid hebben. Zij zal tot een inten-
sievere economische integratie van de lidstaten leiden. Zij
zal de kosten van de intracommunautaire handel doen dalen
en daardoor de ondernemingen tot intensiever handelsver-
keer aanzetten. Het bestaan van één munt zal de prijzen
doorzichtiger maken, waardoor prijsverschillen tussen de
lidstaten aan het licht komen. De daardoor toegenomen
concurrentiedruk zou ondernemingen ertoe kunnen verlei-
den als compensatie een zekere beperking van de mededin-
ging te organiseren.

Verordening 17, met de aanmelding als voorwaarde voor
ontheffing,15 heeft geleid tot een stroom van aanmeldingen.
De Commissie is er (op de duur) wel in geslaagd die stroom
in te dammen, maar de prijs die zij daarvoor moet betalen, is
dat minder scherp wordt gelet op de zwaarste concurrentie-
beperkingen. Deze worden doorgaans niet aangemeld. Bo-
vendien is het voor de Commissie moeilijk alle aangemelde
zaken binnen een redelijke termijn door een formele be-
schikking af te doen. Dit is nadelig voor de rechtszekerheid
van de ondernemingen. De Commissie acht daarom de tijd
rijp voor een grondiger herziening. Naarmate de integratie
van de nationale markten voortschrijdt, heeft concurrentie-
beperkend gedrag steeds ernstiger gevolgen. De Commissie
zal daarom tegen de schadelijkste concurrentiebeperkende
regelingen krachtdadiger moeten kunnen optreden. Zeker in
een uitgebreide Unie met meer dan twintig lidstaten16 zal
een stelsel van individueel onderzoek omslachtig, onwerk-
baar en overdreven belastend voor de deelnemers aan het
economisch leven zijn. Zo’n stelsel is in die situatie niet lan-
ger houdbaar.

De Commissie wil naar een systeem waarin zij geen
stroom aanmeldingen meer behoeft te verwerken, maar uit
eigen initiatief in actie komt wanneer een kartel of misbruik
van een machtspositie de mededinging in ernstige mate be-

perkt en de marktintegratie bedreigt. Zij onderzoekt daartoe
een aantal mogelijkheden.

Een eerste variant is dat de bevoegdheid tot toepassing
van art. 85 lid 3 verdeeld wordt tussen de Commissie en de
nationale kartelautoriteiten, op grond van, wat genoemd
wordt, het zwaartepunt van de zaak.17 Om het zwaartepunt
te bepalen, zou rekening gehouden moeten worden met de
gevolgen van de overeenkomst in de praktijk en het vereiste
van een doeltreffende bescherming van de mededinging.
Daarbij tekent de Commissie echter aan dat dit concept wel
geschikt is voor een verdeling van klachten tussen haar en de
nationale autoriteiten, maar niet voor een verdeling van de
aanmeldingen (ontheffingsverzoeken). Zou men de behan-
deling van de aanmeldingen aldus decentraliseren, dan dreigt
forum shopping en dreigt het mededingingsbeleid een te na-
tionaal karakter te krijgen.

Vervolgens bespreekt de Commissie de uitbreiding van
het toepassingsgebied van art. 4 lid 2 van verordening 17.
Wij zagen hiervóór, onder b, dat de Commissie een dergelij-
ke verruiming tot stand wil (doen) brengen voor verticale
concurrentiebeperkingen. Zij houdt in dat een grotere groep
mededingingsregelingen dan nu met terugwerkende kracht
een ontheffing kan krijgen, zonder dat dat tevoren is aange-
meld. Als algemene remedie vindt de Commissie dit een
minder aantrekkelijke keuze, omdat haar ontheffingsmono-
polie intact blijft, waardoor zij onvoldoende ruimte krijgt
om bij voorrang de ernstigste concurrentiebeperkingen aan
te pakken.

Ten slotte bespreekt en verwerpt de Commissie de mo-
gelijkheid van verruiming van het stelsel van de verzets- of
oppositieprocedure, zoals deze thans in een aantal vrijstel-
lingsverordeningen voorkomt. Daarvan zou echter een
prikkel uitgaan om mededingingsregelingen bij de Commis-
sie aan te melden, wat deze juist niet wil.

Na bespreking van deze alternatieven komt de Commis-
sie tot het stelsel waar zij, voor het moment, heen wil: om-
vorming van de toepassing van art. 85 lid 3 naar een wette-
lijke uitzondering.18 ‘Hierdoor zou art. 85 een norm worden
die een eenheid vormt, en die bestaat uit een regel waarin het
verbod als beginsel wordt gesteld, en een uitzondering die
tot doel heeft de strengheid van dat verbod te milderen.’19

Daardoor zou art. 85 in zijn geheel een rechtstreeks werken-
de bepaling worden, waarop particulieren zich voor de rech-
ter en voor elke daartoe bevoegde autoriteit kunnen beroe-
pen. Mededingingsregelingen die onder art. 85 lid 1 vallen
maar die aan de voorwaarden van art. 85 lid 3 voldoen zijn
dan wettig vanaf het moment waarop ze totstandkomen,
zonder dat een voorafgaande beschikking vereist is. De
Commissie acht invoering van een dergelijk systeem in het
gemeenschapsrecht mogelijk dankzij de evolutie van dat
recht sinds 1962.

Wel zou de Commissie als enige bevoegd moeten blijven
om algemeen verbindende maatregelen (met name vrijstel-
lingen), mededelingen, richtsnoeren en dergelijke vast te
stellen en te publiceren. De nationale instanties zouden art.
85 lid 3 in positieve of negatieve zin, zelf kunnen toepassen,
zonder daartoe op de Commissie te hoeven terugvallen.
Ook de nationale (burgerlijke) rechter zal – voorzover geen

13. Het Iers, dat in de praktijk niet als zodanig fungeert, niet meegerekend.
14. Op deze, prima facie paradoxaal klinkende, stelling geeft de Commissie

enige uitleg.
15. De Nederlandse tekst spreekt in plaats van ‘ontheffing’ van ‘machti-

ging’, wat ik nogal verwarrend vind.
16. De huidige Unie telt 15 lidstaten. Kandidaatleden in Centraal- en Oost-

Europa zijn Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovenië; in West- en
Zuid-Europa zijn mogelijke toetreders: Noorwegen, Malta en Cyprus.
Voor een verdere toekomst kan dan nog gedacht worden aan Letland,
Litouwen, Slowakije, Kroatië, Macedonië, Albanië en wellicht Zwitser-
land en Turkije.

17. Schwerpunkttheorie zeggen de Duitsers, die geleerd hebben problemen
te proberen op te lossen door ze een naam te geven en in een systeem in
te delen.

18. Exception légale, Legalausnahme.
19. ‘Milderen’ is volgens Van Dale, anders dan het Duitse ‘mildern’, verou-

derd. Bedoeld is: verzachten.
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vrijstelling geldt – kunnen beslissen of art. 85 lid 3 van toe-
passing is.

De Commissie geeft enkele methoden aan die ertoe zou-
den moeten bijdragen conflicten tussen verschillende in-
stanties (Commissie zelf, nationale bestuurlijke autoriteiten,
nationale rechter) te voorkomen of op te lossen. Het valt op
dat de meeste van die methodes bij het Hof uitmonden. Het
Witboek bespreekt nog ettelijke andere uitwerkingsmodali-
teiten en bijkomende problemen. Zo zouden de sectorver-
ordeningen die nu bestaan moeten vervallen of worden ge-
wijzigd. Ook zou de Commissie de gelegenheid willen aan-
grijpen om sommige boete- en dwangsommaxima (die in
verband met de medewerking van ondernemingen bij door
haar ingestelde onderzoeken) te verhogen. 

d. Kort commentaar
1. Op het stuk van de verticale mededingingsregelingen

wil de Commissie het stelsel hervormen en stroomlijnen,
maar met behoud van de bestaande uitgangspunten. Ge-
biedsbescherming, zeker absolute, verticale prijsbinding en
wederkerige exclusiviteit blijven verboden. De beperkingen
die de Commissie aanduidt als hard core beperkingen zijn
die op welke het in dit verband aankomt. Aandacht verdient
dat de Commissie regelingen als collectief exclusief verkeer,
prijs- en kortingsdiscriminatie en collectieve verticale prijs-
binding als horizontale concurrentiebeperkingen be-
schouwt. Deze zullen dus niet van het nieuwe regime voor
verticale concurrentiebeperkingen gaan profiteren. Hetzelf-
de geldt voor, evenzeer horizontale, concurrentiebeperkin-
gen als specialisatie, waarvoor nu een vrijstelling geldt. Ik
neem aan dat deze, net als die voor technologieoverdracht,
blijft bestaan.

2. Ook al heeft de Commissie er wel gelijk in dat het be-
lang van verticale concurrentiebeperkingen samenhangt met
de marktmacht van de betrokken ondernemers en dat die
marktmacht weer samenhangt met het marktaandeel van de
betrokkenen, het is niet vanzelfsprekend dat aan dit crite-
rium een veel grotere betekenis zal worden toegekend. Het
criterium is namelijk niet gemakkelijk hanteerbaar. In de
eerste plaats hangt het marktaandeel van elke onderneming
af van de omschrijving die men geeft aan de relevante markt.
Uit het machtspositie- en concentratiebeleid weten we dat
over de afbakening daarvan veel meningsverschil mogelijk
is. 

Dat is niet het enige probleem. Ook als men aanneemt
dat de omschrijving van de relevante markt vaststaat, be-
hoeft een onderneming niet steeds de totale omvang van de
markt waarop zij werkzaam is te kennen. Bovendien is deze
aan veranderingen onderhevig. Een bestaande overeen-
komst kan daarom een drempel overschrijden zonder dat de
partijen zich daarvan bewust zijn.

3. Het valt op dat de Commissie zich gematigd positief
uitlaat over koppelverkoop. Juist op dit moment, door het
Microsoftproces in de VS, staat koppelverkoop in de be-
langstelling. Men moet bedenken dat kwalijke koppelver-
koop doorgaans samen zal gaan met marktmacht, zoals de
Commissie ooit zelf demonstreerde in de zaak-vitaminen.20

Een afnemer zal zich door een niet-machtige leverancier niet
zo gemakkelijk tot het accepteren van koppelverkoop laten
brengen. Men kan echter gemakkelijk niet alle gevallen
overzien. Een textielfabrikant die graag een specifieke blau-
we kleurstof van een, op zichzelf niet marktbeheersende, le-
verancier wil betrekken, zal zich mogelijk toch in een afna-
meovereenkomst laten dwingen ook (alle) andere kleurstof-
fen van die leverancier af te nemen. 

Ik zou dan ook de gematigd positieve instelling van de
Commissie ten opzichte van zulke ‘tying clauses’ niet willen
delen.

4. Een deel van de vernieuwingen die de Commissie nu
voor verticale concurrentiebeperkingen wil invoeren kan
waarschijnlijk weer verdwijnen als de plannen van het Wit-
boek Modernisering zouden worden gerealiseerd. Men kan
denken aan de aanvulling van art. 4 lid 2 van verordening 17.

Of en zeker wanneer van deze modernisering iets komt,
is echter nog in het geheel niets te zeggen.

5. De exception légale die de Commissie nu in haar Wit-

boek bepleit, is een allesbehalve nieuwe gedachte. Al vóór en
bij de totstandkoming van verordening 17 werd de discussie
in aanzienlijke mate beheerst door de tegenstelling tussen
exception légale, met vooral aanhangers in Frankrijk, en
Erlaubnisvorbehalt, vooral in Duitsland bepleit. De keuze
voor het laatste stelsel was een Franse concessie, die wel iets
te maken had met het tezelfdertijd aannemen van de voor-
stellen-Mansholt voor het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid, waar Frankrijk zich sterk voor maakte en waar Frank-
rijk ook een groot economisch belang bij had.

De tijden zijn natuurlijk veranderd, zoals de Commissie
ook zegt, maar sommige argumenten blijven bestaan. Juri-
disch lijkt overgang van ontheffingen naar een wettelijke
uitzondering wel mogelijk. Het Hof heeft weliswaar het
ontheffingenstelsel erkend,21 maar dat berustte niet op uitleg
van art. 85 lid 3 alleen, maar op uitleg van die bepaling in het
licht van het systeem van de toen net totstandgekomen ver-
ordening 17. Zou de Raad verordening 17 aanpassen, dan is
dat daarmee niet in strijd.

Opgeven van het toepassingsmonopolie voor art. 85 lid
3 van de Commissie zou voorts in beginsel niet tot bedrei-
ging van de rechtseenheid hoeven leiden, omdat deze in be-
ginsel gewaarborgd kan worden door prejudiciële beslissin-
gen op de voet van art. 234 (art. 177 oud) van het EG-Ver-
drag. Daarbij stuit men echter op een ander probleem: (ver-
dere) overbelasting van het Hof. Momenteel moet beroep
tegen beslissingen van de Commissie worden ingesteld bij
het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeen-
schappen (GvEA EG). Het Hof behandelt de hogere voor-
zieningen daartegen, die lang niet altijd worden ingesteld en
door het vóórwerk van het GvEA EG vaak betrekkelijk
licht zijn. Daarnaast behandelt het prejudiciële zaken. Te
verwachten is dat het door de Commissie voorgestane sys-
teem tot een sterke toeneming van het aantal malen dat voor
de nationale rechter een beroep op art. 85 wordt gedaan zal
leiden, wat op zijn beurt stimulerend zal werken op het aan-
tal verzoeken om een prejudiciële beslissing over de toepas-
sing van de kartelrechtelijke bepalingen. 

Wanneer de nationale rechter over de toepasselijkheid
van art. 85 lid 3 moet oordelen, zal dat ook zijn belasting,
kwalitatief en kwantitatief, sterk verzwaren. De bepaling is
in de praktijk niet eenvoudig toe te passen, gemakkelijker als
men haar toepassing wil weigeren dan wanneer men die wil
toestaan. Zij is ook vol specifieke technische begrippen (ver-
betering productie en distributie, billijk aandeel gebruiker,
onmisbaar, restconcurrentie). De toepassing daarvan zal
voor de nationale rechter, civilist van professie, veel moeilij-
ker zijn dan voor het, toch gespecialiseerde, apparaat van de
Commissie. De kans op rechtsverscheidenheid zal, ondanks
de mogelijkheid van prejudiciële beslissingen, sterk toene-
men. Het Hof zal de benadering van feitelijke situaties niet
prejudicieel kunnen normeren. Het normatieve karakter van
beslissingen van de Commissie zal, bij het verliezen van het
ontheffingsmonopolie, afnemen.

De aandacht trekt dat de Commissie zich in sterke mate
baseert op de ontoereikendheid van haar apparaat. Zou uit-
breiding daarvan – als men de werking van de wet van de af-
nemende meeropbrengst zoveel mogelijk buiten de deur
weet te houden – niet eenvoudiger en goedkoper zijn dan de
stelselrevolutie die de Commissie nu bepleit?

Daarenboven zou men een beroep kunnen doen op en-
kele, thans voorshands door de Commissie afgewezen – al-
ternatieven, zoals uitbreiding van art. 4 lid 2 van verorde-
ning 17 en uitbreiding van de vrijstellingsverordeningen.
Het zou mij niet verbazen als de Commissie met uitbreiding
van art. 4 lid 2 een algemene machtiging tot het vaststellen
van vrijstellingsverordeningen en 100 à 200 man personeels-
uitbreiding ook wel tevreden zou zijn.

6. In het Witboek komt de toepassing van art. 86 en van
de Concentratieverordening nauwelijks aan de orde. Vol-

20. Uitmondend in het arrest HvJ EG 13 februari 1979, zaak 102/77, Jur.
1979, p. 461, TVVS 1979, p. 246.

21. HvJ EG 6 april 1962, zaak 13/61 (Bosch), Jur. 1962, p. 99.
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gens persberichten zou Van Miert ook voor concentratie tot
een taakverlichting voor de Commissie willen komen. Art.
86 (nu art. 82) zal, indien de plannen verwezenlijkt worden
of de capaciteit van de Commissie anderszins wordt ver-
groot, waarschijnlijk intensiever toegepast gaan worden.

7. Beide moderniseringscomplexen zullen van betekenis
zijn voor de toepassing van de Mededingingswet. Aanpas-
sing van de Europese vrijstellingen werkt automatisch door
in de toepassing van die wet. Wetswijzigingen zullen daar-
om, wat de voorstellen voor verticale regelingen betreft,
waarschijnlijk niet nodig zijn.

Anders zou het liggen indien de plannen in het Witboek,
zoals die nu luiden, gerealiseerd zouden worden. De door-
werking van art. 14 Mw zou in de lucht komen te hangen en
het is niet waarschijnlijk dat het bestaande ontheffingensys-
teem van art. 16 Mw dan gehandhaafd kan blijven. De crite-
ria blijven immers dezelfde en er zou een onwerkbare situa-
tie ontstaan indien de rechter, die in een procedure met een
beroep daarop geconfronteerd wordt, zelf zou moeten be-
slissen of een overeenkomst onder art. 85 (art. 81) lid 3 valt,
maar voor de uitzonderingsbepaling van de Mededingings-
wet een beslissing van de NMa zou moeten afwachten.

M.R. Mok

Rechtspraak
Sociaal recht

Nr. 46

Beëindiging arbeidsovereenkomst
met wederzijds goedvinden. Beteke-
nis daarvan voor door werknemer ge-
dane toezegging nog langer bepaalde
werkzaamheden voor werkgever te
zullen verrichten. Maatstaf van art.
7:661 lid 1 BW in dat verband niet van
belang.

HR 16 april 1999,  RvdW 1999, 69 C

Feiten
Habing treedt per 1 juni 1989 als senior
organisatieadviseur in dienst van PRC
bv Management Consultants (PRC).
In mei 1994 komen partijen, in een ge-
sprek over Habing’s functioneren, tot
de conclusie dat hij een functie elders
moet zoeken. Dat zou tot ontslag over
‘bijvoorbeeld’ drie maanden dienen te
leiden. Drie maanden later spreken
partijen opnieuw over hun relatie. Vol-
gens de werknemer is toen afgesproken
dat hij tot 1 januari 1995 in dienst zou
blijven, doch na 1 oktober 1994 niet
meer voor PRC behoefde te werken;
de werkgever betwist die afspraak.

Begin september 1994 blijkt dat
Rijkswaterstaat aan PRC een opdracht
voor organisatieadvieswerk wil ver-
strekken tot 1 januari 1995. De werk-
gever stelt dat de werknemer zich des-
gevraagd bereid heeft verklaard die
werkzaamheden in zijn dienst te ver-
richten, hetgeen de werknemer ont-
kent te hebben toegezegd. Op die basis
doet PRC aan Rijkswaterstaat een of-
ferte en verkrijgt de opdracht, waarbij
Habing als projectleider zal optreden.

De laatste wordt begin oktober
1994 partner in Associated Business
Consultants, kennelijk – net als PRC –
een in die branche werkzaam organisa-
tiebureau. In verband daarmee vraagt
Habing, bij brief van 14 oktober 1994,
ontslag per de volgende dag. Op dat
verzoek reageert een raadsman namens
PRC op de 19e van diezelfde maand.
Blijkens die brief legt PRC zich neer
bij de beëindiging van het dienstver-
band op de 15e oktober, doch houdt zij
Habing aansprakelijk voor schade van-
wege 

a het niet in acht nemen van de
geldende opzegtermijn,

b het niet kunnen inzetten van
Habing als projectleider voor de op-
dracht van Rijkswaterstaat, hoewel hij
had toegezegd als zodanig te zullen op-
treden.

Daarop splitst de genoemde op-
drachtgever het project, des dat hij de
opdracht tot 15 oktober aan PRC ver-
strekt en van die datum af tot 12 januari
1995 aan Associated Business Consul-
tants.

PRC daagt daarop Habing voor de
kantonrechter en vordert primair scha-
devergoeding wegens het niet in acht
nemen van de geldende opzegtermijn.
Subsidiair presenteert zij een vordering
tot ontbinding van de arbeidsovereen-
komst wegens wanprestatie, jo. scha-
devergoeding ad ƒ 66 893. De eerste
rechter ontzegt de primaire vordering
nu de overeenkomst niet door opzeg-
ging doch met wederzijds goedvinden
is geëindigd. Ten aanzien van de subsi-
diaire vordering wijst de rechter de ge-
vorderde ontbinding af, doch draagt
hij aan PRC op te bewijzen dat Habing
had toegezegd het project voor Rijks-
waterstaat in loondienst van PRC tot 1
januari 1995 te zullen voltooien. Na
het horen van getuigen acht de rechter
PRC geslaagd in het waarmaken van de
bewijsopdracht en veroordeelt hij de
werknemer tot betaling van ƒ 54  893
als schadevergoeding wegens diens
wanprestatie.

Op hoger beroep van Habing be-
krachtigt de rechtbank die beslissin-
gen. Daartegen voorziet de werknemer
zich in cassatie met een vijfledig middel
dat in hoofdzaak drie klachten behelst.
De eerste twee daarvan klagen over on-
juistheid, c.q. onbegrijpelijkheid van
de elfde r.o. van de rechtbank, die als
volgt luidt: 

‘Op zichzelf staat het ontslag met
wederzijdse instemming er niet aan in
de weg dat Habing schadeplichtig zou
zijn ten opzichte van PRC, indien hij
toerekenbaar tekort geschoten is in de
nakoming van de afspraken die in het
kader van de arbeidsovereenkomst tus-
sen partijen zijn gemaakt. Het is im-
mers niet zo dat door het ontslag de
verplichting van de door PRC gestelde
maar door Habing betwiste toezegging
is komen te vervallen, aangezien PRC
bij haar instemming met het ontslag
Habing uitdrukkelijk aan zijn – vol-

gens PRC bestaande – eerdere ver-
plichting heeft gehouden in de brief
van mr. Mulder van 19 oktober 1994.’

Voorts klaagt het middel erover dat
de rechtbank heeft miskend dat in het
arbeidsrecht de mogelijkheden voor de
werkgever schadevergoeding van de
werknemer wegens wanprestatie te
vorderen, beperkter zijn dan in het al-
gemene contractenrecht. De enkele
niet-nakoming van de toezegging van
de werknemer tot 1 januari 1995 voor
PRC het project van Rijkswaterstaat te
zullen leiden, is onvoldoende ernstig
om tot schadeplichtigheid van de
werknemer te concluderen, aldus nog
steeds het middel.

PRC stelt harerzijds voorwaarde-
lijk incidenteel cassatieberoep in.

Beslissing
De Hoge Raad verwerpt het principale
beroep en komt derhalve aan het voor-
waardelijk incidentele niet toe. Uit-
gangspunt, aldus het arrest, dient te
zijn dat de arbeidsovereenkomst per 15
oktober 1994 met wederzijds goedvin-
den is geëindigd. De eerste twee klach-
ten van het middel (zie hiervoor) steu-
nen erop dat de bewilliging door PRC
in het door Habing gevraagde ontslag,
impliceert dat hij van zijn toezegging
het project van Rijkswaterstaat in
dienst van PRC te zullen leiden, was
ontslagen. Die klachten zijn tevergeefs
voorgesteld. Zij miskennen dat de be-
williging in het ontslag wel een beletsel
oplevert nakoming van de verplichting
uit hoofde van genoemde toezegging te
vorderen, doch niet – gelijk de recht-
bank heeft geoordeeld – om schadever-
goeding ter zake te vorderen indien de
werknemer toerekenbaar in de nako-
ming is tekort geschoten. De recht-
bank heeft dit oordeel nader gemoti-
veerd met de – door het middel niet be-
streden – overweging dat het ontslag
met wederzijds goedvinden niet de
verplichting van Habing op grond van
zijn toezegging deed vervallen, nu de
advocaat van PRC in diens brief van 19
oktober 1994 Habing uitdrukkelijk
aan zijn eerdere verplichting heeft ge-
houden. Daarbij doelt de rechtbank
kennelijk op de verplichting tot scha-
devergoeding.

Voorts betoogt het middel dat de
rechtbank heeft miskend dat een werk-
nemer jegens zijn werkgever slechts
schadeplichtig is in geval van ernstige
fouten, opzet of bewuste roekeloos-



226 Ondernemingsrecht 1999-8

heid. Het onderdeel ontleent deze
maatstaf blijkbaar aan art. 7:661 BW,
maar ziet eraan voorbij dat die maatstaf
slechts geldt bij de beoordeling van de
vraag of een werknemer aansprakelijk
is voor schade door hem toegebracht
aan zijn werkgever bij de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamhe-
den. In casu echter is aan de orde scha-
de voortvloeiend uit het niet nakomen
van een toezegging aan de werkgever.
Ook dit onderdeel van het middel faalt
derhalve.

Commentaar
1. In deze zaak spelen twee kwes-

ties een rol, namelijk: 
a op welke wijze eindigde de ar-

beidsovereenkomst?,
b welke consequentie had die

wijze van eindigen voor de vorderin-
gen van de werkgever?

Ad a. De werknemer vraagt ont-
slag, waarbij de werkgever vervolgens
verklaart zich neer te leggen. Dat ant-
woord lijkt eerder te impliceren dat de
laatste accepteert dat de eerste ontslag
nam, dan vroeg. Van der Grinten (Ar-
beidsovereenkomstenrecht 18e druk, p.
168) ziet in het vragen van ontslag door
de werknemer, een aanbod aan de
werkgever een beëindigingsovereen-
komst aan te gaan. Het ‘vragen’ is in
die opvatting een aanbod dat eerst
rechtsgevolg krijgt wanneer de weder-
partij het accepteert. Gebeurt dat, dan
is sprake van wederzijds goedvinden
dat de overeenkomst beëindigt. De fei-
telijke rechters in de onderhavige zaak
beslisten aldus.

Opmerking verdient dat in de
praktijk tussen wederzijds goedvinden
en ontslagname waarin de wederpartij
berust, nauwelijks verschil wordt ge-
maakt. In die zin is de beslissing te de-
zen van kantonrechter en rechtbank,
mogelijk in de hand gewerkt door het
‘vragen’ van het ontslag, alleszins be-
grijpelijk. Maar zonder betekenis is het
juist genoemde verschil niet, zoals in
deze zaak ook het geval blijkt.

Ad b. Zou de overeenkomst geëin-
digd zijn door Habing’s ontslagname,
dan had PRC de wettelijke schadeloos-
stelling (art. 7:677 lid 1 BW) terecht
kunnen vorderen wegens het niet na-
komen van de geldende opzegtermijn.
Bij het oordeel: de overeenkomst ein-
digde door wederzijds goedvinden,
paste echter geen opzegtermijn en dus
evenmin de wettelijke schadeloosstel-
ling. De rechter wees die vordering dan
ook af. Zo beschouwd, heeft Habing’s
onhandigheid (want anders kan ik zijn
vragen om ontslag niet zien) hem de
wettelijke schadeloosstelling bespaard.
Een curieuze uitkomst! Intussen gaat
deze overpeinzing niet over het arrest.
Nu de feitelijke rechter – in cassatie
onbestreden – had vastgesteld, dat het
om wederzijds goedvinden ging, moest
de Hoge Raad daarvan uitgaan. 
Dat de kantonrechter de gevorderde
ontbinding (art. 7:686 BW) afwees,
volgde logisch uit het voorafgaande.
Een reeds door wederzijds goedvinden

geëindigde overeenkomst kan immers
niet meer ontbonden worden. Maar die
afwijzing belette de eerste rechter niet
de eveneens gevorderde schadevergoe-
ding wegens wanprestatie te beoorde-
len en – grotendeels – toe te wijzen.
Het aldus ontstane verschil in toewijs-
baarheid van primaire en subsidiaire
vordering, bij hetzelfde wederzijdse
goedvinden gaat er, dunkt mij, op te-
rug dat het goedvinden in de plaats trad
van de opzegging en daarmee deze en
haar consequentie elimineerde, terwijl
eliminatie van de schadevergoedings-
vordering wegens wanprestatie (een
andere kwestie) alleen dan zou hebben
plaatsgehad wanneer partijen dat be-
oogd hadden. En dat nu was in het licht
van de brief van de raadsman van PRC
van de 19e februari in gemoede niet vol
te houden.

2. De derde klacht in cassatie pro-
beerde het criterium van art. 7:661 lid 1
BW toe te passen op de verplichting
van de werknemer een gedane toezeg-
ging na te komen. Het stamt van art.
1639 da BW, dat op 1 januari 1992
werd ingevoegd in het BW. De Invoe-
ringswet Boeken 3,5 en 6 (Stb. 1989,
616) codificeerde daarmee de recht-
spraak van de Hoge Raad over aan-
sprakelijkheid van de werknemer voor
tijdens zijn werkzaamheden, aan de
werkgever berokkende schade. Die
rechtspraak op haar beurt dateert al
van het Zuid-Ooster-arrest (NJ 1959,
551 m.nt. LEHR. Zie TVVS 1992, p.
19). Nu spreekt het huidige wetsartikel
in kwestie over schade toebrengen ‘bij
de uitvoering van de overeenkomst’.
Uit de kamerstukken van de juist ge-
noemde Invoeringswet (Kamerstuk-
ken II, 17 896) blijkt duidelijk wat de
bedoeling van de nieuwe wetsregel
was, namelijk dat de werknemer in het
algemeen niet de dupe behoort te zijn
van een tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voor de werkgever,
gemaakte fout die schade aan deze toe-
brengt. De Hoge Raad stelt dat droog
vast en heeft dan ook weinig moeite
met deze derde klacht in cassatie.

M.G. Rood

Sociaal recht

Nr. 47

Vakbond vordert in kort geding na-
koming ondernemings-CAO. Onbe-
grijpelijkheid oordeel hof dat instem-
ming OR en invoering andere dan
CAO-regeling, bond versteekt van
spoedeisend belang bij zijn vordering.

HR 5 februari 1999,  JAR 1999, 62

Feiten
Voor de elektrotechnische onderne-
mingen, instandgehouden door het
Datelnet-concern (gevormd door drie
BV’s), geldt één ondernemings-CAO.
Aan werknemerszijde is daarbij de In-
dustriebond FNV (inmiddels opge-

gaan in FNV Bondgenoten) partij. Bij
het tot stand brengen van deze CAO
(in juni 1994) namen partijen de CAO
voor het Elektrotechnisch Bedrijf tot
uitgangspunt, doch vulden bepalingen
daarvan aan c.q. wijzigden die. In casu
gaat het om de vergoeding aan de
werknemers van reistijd en reiskosten.
Eerstgenoemde CAO stelt een nieuwe
regeling van die vergoeding in uitzicht,
die per 1 januari 1995 zal moeten in-
gaan. Zij zal – aldus de betrokken
CAO-bepaling – onderwerp van over-
leg zijn met bonden en OR.

Dat overleg heeft meer voeten in de
aarde dan voorzien. In feite onderhan-
delen Datelnet en de Industriebond
daarover tevergeefs tot oktober 1996.
De werkgever voert dan eenzijdig een
nieuwe regeling in, genaamd ‘karwei-
regeling’ en deelt dat in laatstgenoemde
maand per circulaire mee aan de werk-
nemers. Na aanvankelijke tegenstand
van de OR, stemt deze er in februari
1997 mee in.

De bond heeft dan al een kort ge-
ding aangespannen tegen de werkge-
ver, strekkend tot naleving van de on-
dernemings-CAO. De president wijst
die vordering af, van oordeel dat het
onduidelijk is of de werkgever – die
zich daarop beroept – aan de bewuste
CAO-bepaling het recht kan ontlenen
de nieuwe regeling eenzijdig vast te
stellen. De bond appelleert, op grond
dat de president de CAO-bepaling in
kwestie verkeerd verstaat. Doch het
Hof bekrachtigt de in prima gegeven
beslissing. Het verwerpt het spoed-
eisend belang van de bond bij de kwes-
tie en komt om die reden aan een be-
oordeling van de grieven niet toe. De
karweiregeling is – aldus het arrest –
met instemming van de OR ingevoerd.
Zij wordt intussen op de werknemers
toegepast.

Daaraan doet niet af dat de bond
mogelijk belang heeft bij een rechts-
oordeel over die toepassing. Maar zij
kan dat belang anders dan in een kort
geding geldend maken.

Tegen dat oordeel komt de bond
op in cassatie. Het middel stelt, kort sa-
mengevat: 

1 de instemming van de OR is
geen voldoende motivering voor het
oordeel dat de bond geen belang meer
heeft bij een spoedvoorziening,

2 het feit dat de regeling is inge-
voerd en feitelijk toepassing vindt, is
evenmin voldoende grond voor dat
oordeel.

Beslissing
De Hoge Raad acht beide klachten ge-
grond, vernietigt het arrest van het hof
en verwijst de zaak naar een aangren-
zend hof. Uitgangspunt is, aldus de
Hoge Raad, dat een bond uit eigen
hoofde nakoming kan vorderen van
een door hem met een werkgever ge-
sloten CAO, in het bijzonder indien
het – zoals hier – gaat om in die CAO
opgenomen verplichtingen van de
werkgever tegenover zijn werknemers
(HR 17 december 1997, NJ 1998, 403).
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Uitgangspunt is voorts dat het hof niet
oordeelde dat de bond geen belang
meer heeft bij zijn vordering, doch
slechts dat hij niet langer een spoed-
eisend belang (cursivering van het ar-
rest) heeft.

Daarvan uitgaande, klaagt het mid-
del terecht over onbegrijpelijkheid van
de motivering waarom de bond dat be-
lang niet meer heeft. Zonder nadere
motivering, die ontbreekt, valt niet in
te zien dat het feit dat een derde – de
OR – instemt met de karweiregeling en
de invoering en toepassing daarvan
kunnen afdoen aan het spoedeisend be-
lang dat de bond stelt bij de gevraagde
voorziening te hebben.

Commentaar
1. De zaak gaat in cassatie over de

kop omdat het hof met een merkwaar-
dige argumentatie, op de grieven van
de bond in het geheel niet inging. Met
name die argumentatie acht de Hoge
Raad terecht onbegrijpelijk. Want
waarom zou de instemming van de
OR, de bond versteken van zijn recht
nakoming in kort geding te vorderen
van het collectief contract? Dezelfde
vraag, mogelijk met nog meer kracht,
rijst bij het hiervoor onder 2 genoemde
argument van het hof. Dat zou boven-
dien een premie stellen op wanpresta-
tie!

Bovendien: het hof miskent mijns
inziens de verhouding bond-OR, zoals
die uit art. 27 WOR blijkt. Aan de OR
komt een instemmingsrecht toe terza-
ke vaststelling, wijziging of intrekking
van (onder meer) een werktijdenrege-
ling en van een beloningssysteem, ten-
zij de zaak in kwestie inhoudelijk in
een CAO is geregeld (art. 27 lid 3
WOR). Dat laatste was in casu het ge-
val. Toen de werkgever de nieuwe re-
geling vaststelde, gold de CAO. Voor
de OR kwam instemmingsrecht dan
ook niet aan de orde (van uitbreiding
der wettelijke medezeggenschapsrech-
ten van de OR blijkt niet). Daaraan
kon de passage in de betrokken CAO-
bepaling (vergelijk de Feiten) dat met
de OR, zo goed als met de bonden
diende te worden overlegd, niets ver-
anderen. De raad heeft een overleg-
recht met betrekking tot aangelegenhe-
den de onderneming betreffende (art.
23 lid 3 WOR), doch slechts een in-
stemmingsrecht ten aanzien van de in
art. 27 lid 1 WOR genoemde onder-
werpen. De betekenis die het hof aan
de instemming van de OR hecht, komt
daaraan niet toe nu het derde lid van
het laatste artikel toepasselijk was. 

Overigens: de ‘catalogus’ van art.
27 WOR spreekt van beloningssys-
teem, doch niet van onkostenregeling.
Een voorstel de wet daarmee uit te
breiden, leed recent schipbreuk bij de
openbare behandeling van wetsvoor-
stel 24 615. De rechtspraak blijkt ech-
ter geneigd forfaitaire onkostenvergoe-
dingsregelingen (en daarom lijkt het
hier te gaan), onder het begrip belo-
ningssysteem te begrijpen op grond
van het erin opgenomen loonbestand-

deel. 
2. De hoogste rechter stipuleert

nog eens uitdrukkelijk dat een bond-
partij bij een CAO, uit eigen hoofde
nakoming kan vorderen van verplich-
tingen die de CAO de werkgever te-
genover zijn werknemers oplegt (art.
6:248 BW). Het arrest verwijst naar een
eerder arrest (NJ 1998, 403), dat op zijn
beurt verwees naar een oudere beslis-
sing (NJ 1988, 70). Verwezen zij naar
de bespreking in TVVS 1998, p. 91 van
eerstgenoemde uitspraak.

M.G. Rood

Europees recht

Hof van Justitie EG

Nr. 48

Vrijheid van vestiging (art. 52 en 58
(oud) EG-Verdrag); weigering van
inschrijving filiaal van buitenlandse
vennootschap

HvJ EG 9 maart 1999, zaak C-212/97

Prejudiciële beslissing, gegeven op ver-
zoek van het Højesteret, Denemarken
(Centros Ltd. t. Erhvervs- og Selsk-
absstyrelsen)

Feiten
Centros Ltd. is een op 18 mei 1992 in
Engeland en Wales ingeschreven priva-
te limited company. Centros Ltd. is
opgericht met een geplaatst kapitaal
van £ 100, verdeeld in twee aandelen
die toebehoren aan het echtpaar T.
Bryde en M. Bryde, in Denemarken
woonachtige Deense onderdanen. Op
de aandelen hebben geen stortingen
plaatsgevonden, hetgeen de BV-wetge-
ving van het Verenigd Koninkrijk ook
niet vereist. Sinds haar oprichting heeft
Centros Ltd. geen enkele activiteit ont-
plooid. In de zomer van 1992 verzoekt
M. Bryde het Erhvervs- og Selsk-
absstyrelsen (hierna: Styrelse) – dat
valt onder het Deense ministerie van
Handel – een filiaal van Centros Ltd. in
Denemarken in te schrijven. Naar
Deens recht kunnen buitenlandse BV’s
die in een lidstaat van de EU zijn geves-
tigd in Denemarken via een filiaal acti-
viteiten uitoefenen, nadat het filiaal bij
het Styrelse is ingeschreven (§ 117 e.v.
Anpartsselskabslov (Deense wet op de
BV)). Het Styrelse weigert de inschrij-
ving echter. Hiertegen gaat Centros
Ltd. in beroep tot bij het Højesteret, de
hoogste Deense rechter. Centros Ltd.
doet daarbij een beroep op het recht
van vrije vestiging van art. 52 jo. 58
(oud; thans art. 43 en 48) EG-Verdrag.
Ingevolge dit recht is zij als een naar
het recht van het Verenigd Koninkrijk
wettig opgerichte vennootschap van
het BV-type gerechtigd in een andere
lidstaat, in casu Denemarken, een fili-
aal op te richten. Dat zij sinds haar op-
richting in het Verenigd Koninkrijk
geen enkele bedrijfsactiviteit heeft ont-

plooid is daarbij van geen belang. Het
Styrelse daarentegen is van mening dat
de weigering tot inschrijving niet in
strijd is met genoemde artikelen van
het EG-Verdrag, omdat Centros Ltd.
in werkelijkheid tracht in Denemarken
niet een filiaal, maar een hoofdvesti-
ging op te richten, met omzeiling van
de nationale voorschriften inzake on-
der meer de storting van het minimum-
kapitaal. Voorts is de weigering tot in-
schrijving gerechtvaardigd op grond
van de noodzaak schuldeisers en mede-
contractanten te beschermen en onei-
genlijk gebruik van faillissement te be-
strijden.

Het Højesteret stelt daarop aan het
Hof van Justitie de prejudiciële vraag
of art. 52 jo. 58 EG-Verdrag zich erte-
gen verzetten dat, in een situatie als
hiervoor beschreven, een lidstaat de in-
schrijving weigert van een filiaal van
een in een andere lidstaat gevestigde
vennootschap.

Beslissing
Het Hof gaat allereerst in op de bete-
kenis en reikwijdte van het recht van
vrije vestiging. Het vestigingsrecht van
art. 52 en 58 EG-Verdrag beoogt ven-
nootschappen die in overeenstemming
met de wetgeving van een lidstaat zijn
opgericht en die hun statutaire zetel,
hun hoofdbestuur of hun hoofdvesti-
ging binnen de Gemeenschap hebben,
in staat te stellen door middel van een
agentschap, een filiaal of een dochter-
vennootschap activiteiten in andere
lidstaten uit te oefenen (het secundaire
vestigingsrecht). De situatie waarin een
naar het recht van een lidstaat opge-
richte en in deze lidstaat gevestigde
vennootschap een filiaal in een andere
lidstaat wenst op te richten valt hieron-
der. Dat de oprichting in de eerste lid-
staat enkel tot doel heeft zich te vesti-
gen in de tweede lidstaat, opdat de ven-
nootschap daar haar belangrijkste of
zelfs al haar economische activiteiten
kan ontplooien, is daarbij niet van be-
lang. De conclusie luidt dat de praktijk
volgens welke in een lidstaat onder be-
paalde omstandigheden de inschrijving
van een filiaal van een in een andere lid-
staat gevestigde vennootschap wordt
geweigerd een belemmering vormt van
de uitoefening van het communautaire
vestigingsrecht. 

Vervolgens komt aan de orde of de
tweede lidstaat maatregelen kan treffen
teneinde te verhinderen dat onderda-
nen van de door het EG-Verdrag gebo-
den mogelijkheden gebruik c.q. mis-
bruik maken teneinde zich op onaan-
vaardbare wijze aan hun nationale wet-
geving te onttrekken. Het is vaste
rechtspraak van het Hof dat lidstaten
maatregelen kunnen treffen teneinde te
verhinderen dat justitiabelen zich in
geval van misbruik of bedrog op het
gemeenschapsrecht kunnen beroepen.
Bij de beoordeling hiervan moet het
doel van de betrokken bepalingen van
gemeenschapsrecht in aanmerking
worden genomen. In casu omzeilt het
echtpaar Bryde regels over de oprich-
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ting van vennootschappen. Het com-
munautaire vestigingsrecht beoogt
juist EU-vennootschappen in staat te
stellen via agentschappen, filialen of
dochtervennootschappen activiteiten
in andere lidstaten te ontplooien. Er is
dan ook geen sprake van misbruik
wanneer een onderdaan van de ene lid-
staat een vennootschap opricht in een
andere lidstaat vanwege het daar gel-
dende soepelere vennootschapsrecht
en vervolgens in andere lidstaten filia-
len opricht. Deze gang van zaken is in-
herent aan de uitoefening van het vesti-
gingsrecht binnen een gemeenschappe-
lijke markt. Bovendien volgt uit het Se-
gers-arrest1 dat het feit dat een ven-
nootschap geen activiteiten ontplooit
in de lidstaat waar zij is gevestigd en
haar activiteiten uitsluitend verricht in
de lidstaat van haar filiaal, niet volstaat
ten bewijze van misbruik of bedrog op
grond waarvan de tweede lidstaat aan
deze vennootschap een beroep op het
communautaire vestigingsrecht zou
kunnen ontzeggen. Dit betekent dat de
weigering van de inschrijving van het
filiaal onverenigbaar is met art. 52 en 58
EG-Verdrag voor zover daardoor de
uitoefening van het recht op vrije ne-
venvestiging wordt verhinderd.

Ten slotte wordt onderzocht of de
betrokken nationale praktijk kan wor-
den gerechtvaardigd. De Deense auto-
riteiten hebben daarvoor aangevoerd
dat de verplichting voor BV’s een mi-
nimum geplaatst en gestort kapitaal te
hebben een dubbel doel dient, te weten
versterking van de financiële soliditeit
van BV’s en meer in het algemeen be-
scherming van crediteuren door be-
strijding van het risico van oneigenlijk
gebruik van faillissement van BV’s
waarvan het aanvangskapitaal ontoe-
reikend was. Er is geen minder ingrij-
pend middel voorhanden om deze
dubbele doelstelling te bereiken; het
invoeren van de mogelijkheid venno-
ten onder bepaalde omstandigheden
persoonlijk aansprakelijk te stellen
voor schulden van de BV is ingrijpen-
der dan de verplichting van een mini-
mum geplaatst en gestort kapitaal. 

Na de vaststelling dat de genoemde
redenen niet onder art. 56 EG-Verdrag
(de openbare ordeclausule) vallen, her-
innert het Hof aan zijn vaste recht-
spraak dat nationale maatregelen die de
uitoefening van de in het EG-Verdrag
gewaarborgde fundamentele vrijheden
kunnen belemmeren of minder aan-
trekkelijk kunnen maken, moeten vol-
doen aan de volgende vier voorwaar-
den: zij moeten zonder discriminatie
worden toegepast; zij moeten hun
rechtvaardiging vinden in dwingende
redenen van algemeen belang; zij moe-
ten geschikt zijn om de verwezenlij-
king van het nagestreefde doel te waar-
borgen; en zij mogen niet verder gaan
dan voor het bereiken van dat doel
noodzakelijk is.2

Aan deze voorwaarden wordt in
casu niet voldaan. In de eerste plaats is
de weigering van de inschrijving van
een filiaal niet geschikt voor de verwe-

zenlijking van het nagestreefde doel, te
weten de bescherming van crediteuren.
Indien Centros Ltd. activiteiten in het
Verenigd Koninkrijk had ontplooid,
was haar filiaal wel in Denemarken in-
geschreven, ook al was de positie van
haar crediteuren in een dergelijke si-
tuatie even zwak geweest vanwege de
afwezigheid van een minimum gestort
kapitaal. Bovendien kunnen maatrege-
len worden getroffen die minder ingrij-
pend zijn, bijvoorbeeld door crediteu-
ren in de wet de mogelijkheid te bieden
zich de nodige zekerheden te verschaf-
fen.

Ten slotte merkt het Hof op dat
een en ander niet uitsluit dat een lid-
staat maatregelen kan treffen ter be-
strijding of bestraffing van fraude, het-
zij ten aanzien van de vennootschap
zelf, in voorkomend geval in samen-
werking met de lidstaat waar zij is op-
gericht, hetzij ten aanzien van venno-
ten waarvan wordt aangetoond dat zij,
via de oprichting van een vennoot-
schap in werkelijkheid trachten zich te
onttrekken aan hun verplichtingen je-
gens crediteuren die op het grondge-
bied van de betrokken lidstaat geves-
tigd zijn. Echter, fraudebestrijding kan
hoe dan ook geen rechtvaardiging vor-
men voor een praktijk waarbij de in-
schrijving van een filiaal van een in een
andere lidstaat gevestigde vennoot-
schap wordt geweigerd.

De uitspraak van het Hof is con-
form de conclusie van A-G La Pergola.

Commentaar
In het Centros-arrest houdt het Hof
onverkort vast aan het Segers-arrest:
voor de uitoefening van het secundaire3

vestigingsrecht is het voldoende dat de
vennootschap is opgericht naar het
recht van een EU-lidstaat en aldaar
haar statutaire zetel heeft.4 Een derge-
lijke vennootschap kan nevenvestigin-
gen oprichten in andere EU-lidstaten
zonder dat deze dat mogen belemme-
ren. Hierbij kan het zogenaamde Dela-
ware-effect optreden, dat wil zeggen
dat oprichters van vennootschappen
hun toevlucht kunnen nemen tot het
meest soepele nationale rechtsstelsel.
Denk hierbij aan de volgende situatie:
een onderdaan van lidstaat A richt een
vennootschap op in lidstaat B vanwege
het daar geldende soepele vennoot-
schapsrecht; vervolgens richt deze ven-
nootschap in lidstaat A een filiaal op
waarmee alle economische activiteiten
worden verricht. Hierdoor wordt de
strengere wetgeving van de lidstaat A
omzeild. Dat het Delaware-effect zich
voordoet is volgens het Hof inherent
aan de uitoefening van het vestigings-
recht binnen een gemeenschappelijke
markt. Hiermee veegt het Hof een van
de motieven voor het binnen de EU
harmoniseren van het vennootschaps-
recht van tafel, aldus de concurrentie
tussen de nationale vennootschapswet-
gevingen bevorderend.

In onderhavige casus weigerde de
Deense overheid het filiaal van de En-
gelse Ltd. in te schrijven. Het Hof be-

schouwt dit als een belemmering van
de uitoefening van het secundaire ves-
tigingsrecht door een EU-vennoot-
schap. De weigering had namelijk tot
gevolg dat het filiaal niet langer activi-
teiten mocht verrichten in Denemar-
ken. Het is lidstaten slechts toegestaan
maatregelen te treffen, waardoor de
uitoefening van het vestigingsrecht van
een EU-vennootschap wordt belem-
merd of minder aantrekkelijk wordt
gemaakt, indien deze gerechtvaardigd
zijn uit hoofde van de openbare orde,
de openbare veiligheid of de volksge-
zondheid (art. 56 EG-Verdrag). Een
andere mogelijkheid is dat de maatre-
gelen geoorloofd zijn, omdat er sprake
is van een dwingende reden van alge-
meen belang. Hiervoor gelden als
voorwaarden dat een dergelijke maat-
regel zonder discriminatie moet wor-
den toegepast en moet voldoen aan de
proportionaliteitseis (vergelijk het
Gebhard-arrest). 

Het voorgaande roept de vraag op
of de door Nederland recent (per 1 ja-
nuari 1998) ingevoerde bepalingen van
de Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen (Wfbv) (Stb. 1997,
697) de toets der Europeesrechtelijke
kritiek kunnen doorstaan. Genoemde
wet stelt grenzen aan de toepassing van
het door Nederland sinds jaar en dag
aangehangen, en recentelijk in art. 2
Wet conflictenrecht corporaties (Stb.
1997, 699) vastgelegde incorporatie-
stelsel. Niet langer wordt elk gebruik
van buitenlandse rechtsvormen in Ne-
derland zonder meer toegelaten. Op
een buitenlandse vennootschap die
nauw met Nederland verbonden is,
doordat zij haar werkzaamheden hier
geheel of nagenoeg geheel verricht en
geen werkelijke band met de staat van
oprichting vertoont – aangeduid als
een formeel buitenlandse vennoot-
schap – worden enkele bepalingen van
Nederlands vennootschapsrecht van
toepassing verklaard. Het gaat hierbij
om de belangrijkste voorschriften die
strekken tot bescherming van de belan-
gen van derden die met de vennoot-
schap te maken hebben, zoals voor-
schriften omtrent de inschrijving in het
handelsregister, het minimumkapitaal,
de boekhoudplicht, en het opmaken,
inrichten en openbaarmaken van jaar-
stukken. Zo’n formeel buitenlandse
vennootschap kan ook een EU-ven-

1. HvJ EG 10 juli 1986, zaak 79/85, Jur. 1986, p.
2375.

2. Voor het vestigingsrecht zijn deze voorwaar-
den gesteld in het Gebhard-arrest, zaak C-
55/94, Jur. 1995, p. I-4165.

3. Voor het primaire vestigingsrecht heeft het
Hof in het Daily Mail-arrest (HvJ EG zaak
81/87, Jur. 1988, p. 5511; TVVS 1990, p. 104)
uitgemaakt dat EU-vennootschappen geen
recht op zetelverplaatsing kunnen ontlenen
aan het EG-Verdrag.

4. Hierop is de nodige kritiek geleverd. Verge-
lijk C.W.A. Timmermans, ‘Europeesrechte-
lijke erkenning van pseudo-buitenlandse
vennootschappen’, in: Tot Vermaak Van
Slagter, Deventer: Kluwer 1988, p. 321-331.
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nootschap zijn. In zoverre dient de
Wfbv in overeenstemming te zijn met
het EG-Verdrag. Bij de totstandko-
ming van de Wfbv heeft de Raad van
State hierop gewezen.5 Deze trok uit
het Segers-arrest de conclusie dat een
bijzondere regeling voor EU-vennoot-
schappen alleen geoorloofd is indien
wordt voldaan aan de voorwaarden
van art. 56 EG-Verdrag. Omdat het
Hof had aangegeven dat hierbij ge-
dacht kan worden aan fraudebestrij-
ding, adviseerde de Raad de reikwijdte
van de Wfbv te beperken tot misbruik-
makende vennootschappen. De toen-
malige Minister van Justitie, Sorgdra-
ger, nam dit advies niet over. Zij was
van oordeel dat een lidstaat ook buiten
de grenzen van art. 56 EG-Verdrag om
maatregelen mag nemen die het vesti-
gingsrecht belemmeren.6 Hiervoor
verwees zij onder andere naar het Dai-
ly Mail-arrest. Deze verwijzing lijkt
mij niet op haar plaats. In dit arrest
kwam de vraag aan de orde of vennoot-
schappen aan het EG-Verdrag een
recht op primaire vestiging kunnen
ontlenen, dat wil zeggen een recht op
verplaatsing van de zetel van een ven-
nootschap van de ene naar de andere
lidstaat zonder dat dit gepaard gaat met
ontbinding, welke vraag ontkennend
werd beantwoord door het Hof. Bij de
formeel buitenlandse vennootschap-
pen speelt de kwestie van primaire ves-
tiging niet. Het gaat hier om het secun-
daire vestigingsrecht: via een filiaal of
bijkantoor oefent de formeel buiten-
landse vennootschap economische ac-
tiviteiten in Nederland uit. Uit het
Centros-arrest blijkt dat de minister
het niet bij het rechte eind had; natio-
nale maatregelen als die van de Wfbv
moeten kunnen worden gerechtvaar-
digd op grond van hetzij het bepaalde
in art. 56 EG-Verdrag, hetzij op grond
van dwingende redenen van algemeen
belang.

De openbare ordeclausule van art.
56 EG-Verdrag biedt hier geen soelaas.
Het moet dan gaan om een ‘werkelijke
en genoegzaam ernstige bedreiging van
de openbare orde’.7 Een voorbeeld
hiervan is de situatie dat een buiten-
landse vennootschap vanwege haar
doelomschrijving of de door haar uit-
geoefende activiteiten in ernstige mate
de openbare orde bedreigt.8 Hierop
lijkt ook het Hof te doelen bij de over-
weging dat een lidstaat alle maatregelen
kan treffen ter bestrijding of bestraf-
fing van fraude (r.o. 38). Nu de Neder-
landse wetgever in weerwil van het ad-
vies van de Raad van State heeft geko-
zen voor een ‘formele’ benadering van
het begrip formeel buitenlandse ven-
nootschap, dat wil zeggen dat de maat-
regelen gelden ongeacht of misbruik
wordt aangetoond, is deze weg afge-
sneden.

Vinden de maatregelen van de
Wfbv hun rechtvaardiging in dwingen-
de redenen van algemeen belang? Dat
de maatregelen niet discriminatoir zijn,
zoals de minister stelt, is hiervoor niet
voldoende. Overigens kan men vraag-

tekens zetten bij de juistheid van deze
stelling. Er zijn extra inschrijvings-
plichten voor bestuurders van formeel
buitenlandse vennootschappen inge-
voerd, waarop bovendien een pittige
sanctie staat: de bestuurders zijn naast
de vennootschap hoofdelijk aanspra-
kelijk voor elke tijdens hun bestuur
verrichte rechtshandeling waardoor de
vennootschap wordt verbonden in het
tijdvak voordat is voldaan aan deze bij-
zondere inschrijfverplichtingen (art. 4
lid 4 Wfbv). Voor de plicht tot opgave
aan het handelsregister van de identi-
teit van de enig aandeelhouder van een
formeel buitenlandse vennootschap is
deze sanctie strenger dan voor een be-
stuurder van een Nederlandse eenper-
soonsvennootschap.9 In het laatste ge-
val is sprake van een economisch delict.

Overigens is het zeer de vraag of de
Wfbv haar rechtvaardiging vindt in een
dwingende reden van algemeen belang.
De wet beoogt te verhinderen dat een
Nederlandse ondernemer die zijn Ne-
derlandse onderneming in een ven-
nootschap wil onderbrengen daarvoor
een buitenlandse vennootschap kiest
met als belangrijkste reden het ontgaan
van het dwingende Nederlandse ven-
nootschapsrecht. Uit het Centros-ar-
rest blijkt dat het Hof dit binnen een
gemeenschappelijke markt in beginsel
een normale gang van zaken vindt. Al-
leen indien daadwerkelijk fraude kan
worden aangetoond, in die zin dat men
door de oprichting van de buitenlandse
vennootschap tracht zich te onttrek-
ken aan verplichtingen jegens crediteu-
ren, kunnen bepaalde maatregelen
hiertegen gerechtvaardigd zijn. Nu de
maatregelen van de Wfbv gelden onge-
acht of fraude wordt aangetoond, heb
ik ernstige twijfels of deze wet in over-
eenstemming is met art. 52 en 58 EG-
Verdrag.

J.N. Schutte-Veenstra

Boekbespre-
king 
H.J. de Kluiver/J. Wouters, Beginse-
len van vennootschapsrecht in bina-
tionaal perspectief; vergelijkende
beschouwingen naar Belgisch en Ne-
derlands recht, Metro, Ius Commune
Europaeum 1998, 366 blz.

In dit boek is een aantal opstellen
opgenomen over Belgisch en Neder-
lands vennootschapsrecht dat is ge-
schreven door onderzoekers die parti-
ciperen in de onderzoekschool Ius
Commune. Aan deze onderzoek-
school nemen de rechtenfaculteiten
van de Katholieke Universiteit Leuven,
de Universiteit Maastricht en de Rijks-
universiteit Utrecht deel. Deze bundel
is de moeite van een nauwgezette be-
studering waard, omdat het maken van
vergelijkingen tussen het Belgische en
Nederlandse vennootschapsrecht een
fascinerende bezigheid is. Tussen het
vennootschapsrecht van België en Ne-
derland bestaan immers fundamentele
verschillen. Zo is in België de contrac-
tuele opvatting heersend, in Nederland
de institutionele. Nederland kent een
scheiding van toezicht en bestuur. In
België maken bestuurders en toezicht-
houders deel uit van hetzelfde ven-
nootschapsorgaan. België kent een
wettelijke regeling van stemovereen-
komsten, Nederland daarentegen niet.
De vennootschap onder firma heeft in
Nederland geen rechtspersoonlijkheid,
in België wel.

Het behoeft geen betoog dat in de-
ze tijd van voortschrijdende interna-
tionalisering het belangrijk is inzicht te
krijgen in de oplossingen die uiteenlo-
pende nationale stelsels hebben be-
dacht voor problemen waarmee elk
systeem worstelt. Hieraan draagt de
bundel bij. Over allerlei belangwek-
kende onderwerpen (bijvoorbeeld
handelen namens de vennootschap in
oprichting, gelijke behandeling van
aandeelhouders, stemovereenkomsten,
afgeleide schade, rechtspositie van be-
stuurders, tegenstrijdig belang en cor-
porate governance en verliesverreke-
ning bij overdracht van ondernemin-
gen) is een Belgische en Nederlandse
auteur uitgenodigd een beschouwing
te schrijven. De Nederlandse opstellen
zijn goed. Voor de Nederlandse lezer
hebben de Belgische opstellen de extra-
dimensie dat zij hem inwijden in een
rechtssysteem dat hem grotendeels on-
bekend is. Voor de Belgische lezer zal
het omgekeerde gelden. Ik geef enkele
voorbeelden van Belgische opstellen
die mijn bijzondere interesse wekten. 

Wouters schrijft over het ver-
schijnsel van de grootaandeelhouders
bij Belgische vennootschappen (p. 327-
351). Belgische beursvennootschappen
hebben in de regel een aandeelhouder
die meer dan 25% van de aandelen
houdt. Het aandelenbezit bij Neder-
landse beursvennootschappen is veel

5. Kamerstukken II 1994/95, 24 139, B, p. 5.
6. Kamerstukken II 1994/95, 24 139, B, p. 6.
7. Vergelijk HvJ EG zaak 36/75, Jur. 1975, p.

1219 (Rutili).
8. Vergelijk Timmermans, a.w., p. 328.
9. Hierop is gewezen door H.E. Boschma, De

eenpersoons-BV (diss. Groningen), Deven-
ter: Kluwer 1997, p. 56-57.
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meer gespreid. Het gevolg hiervan is
dat bestuurders van Nederlandse
beursvennootschappen die meestal los
van de aandeelhouders functioneren
allerlei typen beschermingsconstruc-
ties die zich tegen de opkomst van een
dominerende aandeelhouder richten
wensen. De Nederlandse wetgever en
de beursautoriteiten worstelen als ge-
volg hiervan nu al weer vele jaren met
de regulering van beschermingscon-
structies. In België speelt een ander
probleem waarover Wouters zeer ver-
helderend schrijft. Het gaat hier om het
indammen en reguleren van het gedrag
van de grootaandeelhouder. Zo wil
men in België een autonome, los van de
grootaandeelhouder opererende direc-
tie invoeren en in het bestuur altijd een
aantal onafhankelijke toezichthouders
opnemen.

Vananroye schrijft over de proble-
matiek van de afgeleide schade in het
Belgische recht (p. 235-253). De Ne-
derlandse Hoge Raad heeft een aantal
jaren geleden het Poot/ABP-arrest ge-
wezen (HR 2 december 1994, NJ 1995,
288 m.nt. Ma.). In dit arrest verbood
ons hoogste rechtscollege het in begin-
sel aan een aandeelhouder om schade te
vorderen die de vennootschap lijdt en
een waardevermindering van zijn aan-
delen tot gevolg heeft. In Nederland
heeft dit arrest nogal opzien gebaard en
tot vele discussies aanleiding gegeven.
Vananroye legt uit dat een aandeelhou-
der ook onder Belgisch recht geen af-
geleide schade kan vorderen. In België
wordt het van groot belang geacht dat
de vordering bij de vennootschap
wordt geconcentreerd. Daarnaast kan
onder Belgisch recht alleen schade ge-
vorderd worden door de onmiddellijke
schadelijder. Dat is in geval van afgelei-
de schade de vennootschap. Vananroye
legt uitvoerig uit dat naar Belgisch
recht een vennoot in een personenven-
nootschap geen afgeleide schade kan
vorderen. 

Van Gerven legt uit welke beteke-
nis het beginsel van gelijke behandeling
van aandeelhouders onder het Bel-
gische recht heeft. Opvallend is dat het
Belgische recht het gelijkheidsbeginsel
enerzijds in bepaalde gevallen strikter
toepast. Anderzijds is het Nederlandse
recht soms strenger. Van Gerven legt
uit dat het onder Belgisch recht niet
mogelijk is het gelijkheidsbeginsel bui-
ten werking te stellen op objectieve
gronden in het kader van het vennoot-
schappelijk belang. In Nederland is dit
wel mogelijk (zie HR 31 december
1993, NJ 1994, 436 m.nt. Ma.). Uit het
betoog van Van Gerven krijg ik de in-
druk dat het in België mogelijk is via
statutaire regelingen het gelijkheidsbe-
ginsel buiten toepassing te verklaren.
Naar Nederlands recht is dit in minde-
re mate mogelijk. Voor een afwijking
van het gelijkheidsbeginsel via de sta-
tuten is onder Nederlands recht steeds
een redelijke grond nodig. 

Ik hoop met deze korte aankondi-
ging een goede indruk te hebben gege-
ven van de rijke inhoud van de bundel.

In de bundel komt overigens niet de
vraag aan de orde, of het Belgische en
Nederlandse recht naar elkaar aan het
toegroeien zijn. Nederland en België
zijn beide onderworpen aan de tucht
van de internationale kapitaalmarkt en
maken deel uit van de Europese Unie.
Dit zijn convergerende krachten. Ik
ben ervan overtuigd dat het Neder-
landse NV- en BV-recht in de komen-
de jaren versoepeld zal worden waar-
door het meer contractueel wordt en
meer verwantschap met het Belgische
recht zal hebben. Voor bijvoorbeeld de
Nederlandse BV zal de contractuele
opvatting dan weer gemakkelijker ver-
dedigd kunnen worden. Ik zou het aar-
dig gevonden hebben, indien in de
bundel iets meer gezegd zou zijn over
de vraag, op welke punten Nederland
en België zich verschillen in hun ven-
nootschapsrecht kunnen permitteren
en op welke punten zij naar eenheid
dienen te streven. In de bundel wordt
meestal nauwkeurig aangegeven dat
Nederlands en Belgisch recht op be-
paalde punten van elkaar verschillen.
Men zoekt in de bundel tevergeefs naar
verklaringen voor deze verschillen.
Dat vind ik jammer. Ik ben erg nieuws-
gierig naar het antwoord op de vraag,
waarom België bijvoorbeeld een wette-
lijke regeling van de stemovereenkom-
sten kent en Nederland niet. Is het niet
juist een taak van een onderzoekschool
dat soort diepteanalyses uit te voeren?

L. Timmerman
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